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Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cylchlythyr
Pwyntiau Gweddi
1. A wnewch chi weddïo
dros bwyllgor CAMU?
Gweddïo y byddant yn
meddu ar ddoethineb,
gweledigaeth a sêl wrth
iddynt gynorthwyo’r
Eglwysi peilot.
2. Byddwn yn gwerthfawrogi
eich gweddïau wrth i ni
feddwl am logo newydd
pwrpasol fydd yn cyfleu
beth yw CAMU.

Mae camau bach yn mynd ymhell!
Dwi’n cofio Leah ac Elin, fy nwy ferch, yn dechrau cerdded. Roedd y camau bach selog mor ddoniol ac annwyl
ac wrth gwrs bob hyn a hyn roeddent yn disgyn yn glep ar eu penolau! Ond yna codi’n syth ac i ffwrdd â nhw
eto. Mae CAMU (Croesawu, Annog, Meithrin, Uno plant, pobl ifanc a theuluoedd yn ein heglwysi) yn gynllun
gan Wasanaeth Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru sy’n dilyn yr un egwyddor â chamau cerdded
plant bach. Mae camau bach yn mynd ymhell ac wrth gwrs fe fydd rhwystrau ar y ffordd ond bydd angen codi a
symud ymlaen eto’n hyderus.
Annog ac arfogi eglwysi i gyfathrebu’r newyddion da am Iesu Grist mewn modd cyfoes i blant, pobl ifanc a’u
teuluoedd yw nod CAMU. Mae CAMU’n cydnabod y cyfraniad gwerthfawr y mae plant, pobl ifanc a theuluoedd
yn ei wneud i gynulleidfaoedd. Bydd gweithwyr y cynllun yn helpu’r eglwysi drwy roi cyngor, anogaeth, hyfforddiant ac awgrymiadau o adnoddau da. Byddwn yn lansio’r cynllun i’r Eglwys gyfan yng Nghymanfa Gyffredinol
2014.
Mae CAMU wedi seilio’i ethos a’i werthoedd ar adnodau 4-9 pennod 6, llyfr Deutoronomium. Mae pawb, o
bob oed, i fod i wrando’n astud ar yr Arglwydd Dduw a’i garu â’u holl galon, eu holl enaid a’u holl nerth! Mae
cyfrifoldeb ar rieni, neiniau a theidiau a gwarcheidwaid i ddysgu plant yn gyson am Dduw ac mae cyfrifoldeb
ar yr Eglwys i’w helpu i wneud hyn. Drwy nerth Duw ein gweledigaeth yw gweld ein heglwysi yn anfodlon â’u
sefyllfa bresennol ac yn meddu ar weledigaeth o sut y gallai pethau fod yn wahanol gan ddangos angerdd ac
ymrwymiad i gyrraedd y nod.
Mae CAMU yn ceisio cychwyn sgwrs onest ynghylch ffyrdd effeithiol o weinidogaethu i blant, pobl ifanc a’u
teuluoedd. Nid arholiad yw CAMU ac nid oes marc pasio. Ond mae’n ethos y bydd eglwysi’n anelu at ei greu ac
ymrwymo iddo gan gydnabod bod llawer o wahanol ffyrdd o fynegi hyn. Mae eglwysi CAMU yn ceisio dysgu
oddi wrth syniadau a phrofiadau eglwysi eraill.
Y Parchedig Gwyn Rhydderch, Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid

Y cynllun peilot
Mae CAMU yn cynnal cynllun peilot er mwyn sicrhau fod y cynllun
terfynol yn un llwyddiannus.
Mae eglwysi o bob math yn cymryd rhan yn y cynllun peilot - rhai
mawr a rhai bach, rhai gwledig a rhai trefol, rhai sydd â gweinidog a
rhai heb weinidog, rhai sydd â gwaith plant eisoes yn digwydd a rhai
sydd heb blant o gwbl.
Ymysg yr eglwysi hyn y mae Capel Isa, Llithfaen. Dyma’r hanes...

“Y mae fy iau
i yn hawdd
ei dwyn, a'm
baich i yn
ysgafn.”
Mathew
11:30

CAMU ymlaen yn Llithfaen
Lle da i gyfarfod pobol yw Siop y Pentre! Oni bai i chwech o drigolion Llithfaen - Dafydd ac Ann Roberts, Sianelen a Celfin Plemming a Peter a Lis James - ail-agor siop Pen y Groes, a gaewyd rhyw chwe blynedd yn ôl, go
brin y buasent wedi dod i adnabod llawer o drigolion y pentref. Yno y daeth Lis James i glywed am wraig ifanc a
dwy o ferched a gollodd eu heiddo i gyd mewn tân yn eu tŷ.
Y peth lleiaf allai Lis ei wneud oedd cynnig dwfe neu ddau a dillad gwely tra rhoddodd ei chwaer lety iddynt tra
atgyweiriwyd eu tŷ. Wrth iddi ymweld â’r teulu yn ystod y dyddiau canlynol, aeth Lis â Beibl gyda hi. Gofynnodd
y ferch ieuengaf beth oedd ganddi yn ei phoced.
“Beibl,” meddai Lis wrthi. Wrth iddynt sgwrsio, dywedodd nain y merched fod ganddi hithau Feibl wrth ei gwely.
Yn dilyn hyn, trafodwyd Salm 23, a chael gweddi fer i ddilyn.
Y tro nesaf i’r teulu weld Lis, gofynnon nhw am gael stori o'r Beibl eto, ond ar aelwyd Peter a Lis y tro hwnnw
- efo brechdan ham! Adeg y Pasg oedd hi a chafwyd amser gwerth chweil yn adrodd yr hanes, gwneud model
papur o'r bedd gwag a chanu, ac wrth gwrs, gêm fach i orffen. Daeth hyn yn achlysur rheolaidd unwaith y mis a
rhoddwyd yr enw ‘Capel Bach’ iddo. Bu’r criw yn cyfarfod fel hyn am tua dwy flynedd. O dipyn i beth gwahoddwyd eraill i'r Capel Bach a pharatowyd pryd o fwyd ar eu cyfer. Teimlai Lis weithiau mai'r pryd bwyd oedd yr atyniad pennaf a phan ddaeth tua 16 i gael bwyd yn y gegin aeth yn dipyn o draed moch! Roedd yn amser symud!
Ers mis Mai 1994 bu Dafydd ac Ann Roberts ac Ann Williams yn cynnal Ysgol Sul lwyddiannus yng Nghapel Isa,
Llithfaen. Hefyd roedd John a Rachel Settatree ac Ann Roberts yn rhedeg Clwb Ieuenctid Cristnogol y capel. Felly
daeth pawb at ei gilydd i ymuno yn y Capel a chynnal oedfa deuluol unwaith y mis. Daw tua 25 o rieni a phlant
yno a cheir rhaglen fywiog o stori, canu, drama neu bypedau, dysgu adnod a gwaith llaw.
Ond yn ddiweddar rhoddwyd gwahoddiad i griw Llithfaen fod yn rhan o gynllun peilot CAMU.
“I mi yn bersonol mae hwn wedi bod yn gam cyffrous iawn,” meddai Lis. “Rwy’n gweld llaw Duw yn y datblygiad
yma a'i fod yn ‘gam’ ymlaen mewn gwirionedd. Mae Gwyn Rhydderch yn ymuno â ni yn y paratoi bob mis ac
yna yn rhannu'r Efengyl yn y
gwasanaethau mewn ffordd fywiog
a gweledol.
Dywed Gwyn, “Dwi’n hynod o
falch i fod yn un o dîm Capel Isa,
Llithfaen. Mae ganddynt gymaint
i’w gynnig ac i’w ddysgu i mi’n
bersonol.”
Erbyn heddiw mae tîm o bobl yn
gweithio yn wych efo'i gilydd a
phawb yn ysgwyddo'r baich. Nid
yw’n drwm gan mai baich yr
Arglwydd ydy o. Nod y tîm a’u
gweddi yw y bydd pobl a phlant
yn troi at Iesu Grist ac yn rhoi eu
bywydau Iddo!

