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Rhyfeddol o broffwydol

2017Cynhadledd Plant a 
Phobl Ifanc

CYNHADLEDD PLANT A PHOBL IFANC

Yr Eglwys Fethodistaidd

Fel Methodistiaid fe’n galwyd i ymateb i neges yr Efengyl a byw fel 
disgyblion yn y byd. Mewn ymateb i hyn, bu plant yn codi llais yn 

3Generate!  Ceir crynodeb isod o’r hyn a ddywedwyd am y pynciau a 
nodwyd fel y rhai pwysicaf i blant. Mae plant am i’r Eglwys yn 2017 

glywed hyn...

Rwy’n Rhyfeddol 
Rydym am i bawb barchu ei gilydd yn eu geiriau a’u gweithredoedd.

Rydym yn profi llawer o bwysau yn yr ysgol, yn enwedig i berfformio’n dda. 
Gofynnwn i’r Eglwys geisio ffyrdd i’n helpu, i siarad gyda ni ac i’n cefnogi.

Eglwys Ryfeddol
Rydym am i’r Eglwys gefnogi elusennau ac i’n galluogi ni, ynghyd â’r eglwys 

gyfan, i weithredu i  helpu eraill.
Rydym am addoli a darganfod mwy am Dduw ac am weddi. Rydym am i’r 

Eglwys ein galluogi ni i wneud hyn mewn ffyrdd sy’n ennyn ein diddordeb, 
yn ein herio ac yn ein helpu i ddeall.

Mae’r gallu gennym a’n dyhead yw bod ynghlwm wrth addoliad yr eglwys a 
chyfrannu tuag ato.

Byd Rhyfeddol
Rydym am i’r Eglwys sefyll ynghyd yn erbyn hiliaeth ac anghyfiawnder.

Rydym am i’r Eglwys ymgyrchu gyda ni i gefnogi  pobl sy’n ddigartref, yn 
ffoaduriaid, yn gaethweision ac mewn tlodi

Rhyfeddol o broffwydol
Mae arnom eisiau arweiniad a chefnogaeth i wybod beth i’w wneud, neu pa 

gamau i’w cymryd, ynghylch sefyllfaoedd anodd yn y byd. Rydym am fod yn 
Weithredwyr Newid!

Dylai pobl y byd fod yn gymuned sy’n byw gyda’i gilydd mewn heddwch.

Clywch y llais, ymatebwch trwy weithredu
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