Cylchlythyr
Hydref 2015

Gofaleth Gŵyr wrth eu bodd!
Bore ‘ma, tu allan i Tesco, wnes i gyfarfod â mam gyda’i
merch wyth mlwydd oed. Doeddwn i heb eu gweld ers
penwythnos yr ofalaeth yng Ngholeg y Bala rhyw ‘chydig
ddyddiau ynghynt.
‘Fasech chi’n dod eto?’, gofynnais i’r fam.
‘O baswn – roeddwn i wedi blino ar y dydd Gwener ond
yn teimlo wedi adfywio erbyn y Sul.’
Roeddwn i wedi synnu (fel arfer mae’r profiad yn
gweithio o chwith i mi!) ond wedi gwirioni,
gan mai dyma’r tro cyntaf
iddyn nhw ddod gyda ni.
Roedd y fam hefyd wrth ei
bodd yn gweld ei merch yn
cymryd rhan mor eiddgar yn
y gweithgareddau a bod y
penwythnos hefyd wedi bod
yn foddion i greu perthynas
gyfeillgar rhyngddi hi a’r ferch
oedd yn rhannu stafell gyda hi.
Dim ond newydd ddechrau dod i’r capel yn ddiweddar
roedd y teulu ac mae’r sgwrs a ddeilliodd o’r cyfarfyddiad
bore ‘ma yn braw fi mi o’r lles sy’n bosib o drefnu
penwythnosau encil i gapel.
Mae’n gofalaeth ninnau yma wedi bod yn trefnu
penwythnos yng Ngholeg y Bala pob mis Mai ers bron
i ugain mlynedd bellach - weithiau gyda’r plant yn unig,
neu’r oedolion neu’r arddegau, ond dros y blynyddoedd
diwethaf, mae hi wedi bod yn benwythnos i’r teulu cyfan,
o bump oed i bedwar ugain - dyna sydd gweithio orau
i ni! Caiff y plant iau ymuno â ni os oes oedolyn cyfrifol
yn gwmni iddyn nhw ac i unrhyw un sy’n pryderu o gwbl
(yn rieni yn ogystal â phlant), mae’n gysur bod aelod o’r
teulu gerllaw. Mae cael y rhieni gyda ni hefyd yn gwneud
y gwaith o oruchwylio a gwarchod yn llawer haws ac
agos-atoch; mamau a neiniau a theidiau yn aml iawn ydy’r
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rhai doethaf a mwyaf effeithiol wrth
ddeud y drefn neu dawelu’r cyffro cyn
noswylio. Maen nhw’n amhrisiadwy
wrth gwrs pan ddaw hi’n fater o anaf
neu ofid a does ‘na neb gwell i bacio’u
bagiau cyn ymadael!
Mae’r rhai hŷn a’r rhai iau yn mwynhau
cwmni’i gilydd: roedd cyfaill yn ei
hwythdegau’n cofio pa mor falch roedd
hi wedi i ferch fach ofyn iddi fod yn
bartner iddi mewn gêm. Mae gemau
a gweithgareddau teuluol yn fodd da
i ddod â phobl ynghyd, yn deuluoedd
ac unigolion i fwynhau ac mae gwell
trefn pan fo oedolion yn bresennol
i arwain. Eleni, dangosodd criw o
ieuenctid o eglwys arall garedigrwydd
a chymwynasgarwch tuag at y plant
iau. Heblaw am ddysgu a thyfu ein
hunain, mae oedolion hefyd yn dod i
sylweddoli mwy am deulu’r eglwys a
thrwy hynny allu gweddïo’n fwy deallus
trwy bethau. Bron yn ddieithriad, daw
syniadau i’r fei, wrth sgwrsio, ynglŷn â
phethau newydd i’w gweithredu nôl
yn ein heglwys ni - ac weithiau, maen
nhw’n cael eu gwireddu!
Felly beth yn union sy’n digwydd yn

Camu Awst 2015.indd 2

ystod y penwythnosau hyn? Wel, wedi
cyrraedd ar y nos Wener, mae swper
i bawb ac yna noson o hwyl i’r teulu timau o bob oed yn cystadlu’n ysgafn
mewn gemau, cwisiau a chystadlaethau
eraill. Ar y dydd Sadwrn, mae sesiynau
dysgu (a phaneidiau!) yn y bore ac
amrywiol weithgareddau yn y pnawn
megis nofio a chanŵio (neu wylio!).
Wedyn, sesiwn dysgu arall cyn cael
cystadleuaeth doniau, pitsa a ffilm. Ar
y bore Sul fe fydd oedfa o fawl i’r teulu
cyfan a chinio braf cyn cychwyn am
adre.
3 AWGRYM I’W COFIO:
Gweddïo dros y holl syniad
Rhoi cychwyn ar restr a chynllunio’n
gynnar
Cysylltu â staff y Gwasanaeth Plant
ac Ieuenctid a Choleg y Bala - maen
nhw’n gwybod be maen nhw’n
gwneud, maen nhw’n amyneddgar
ac maen nhw’n gallu datrys unrhyw
broblem (bron â bod!)
Eleanor Jenkins o Burry Green
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Swper Diolchgarwch
y Teulu

Gwyn Rhydderch

Ydych chi wedi sylwi bod Iesu, yn
yr Efengylau, yn treulio llawer iawn
o amser yn bwyta neu’n sôn am
fwyd? Onid y pryd bwyd ydy un
o ragoriaethau’r Cwrs Alffa? Mae
Messy Church yn cynnwys amser i
gyd-fwyta fel rhan o’u sesiynau.
Mae cyd-fwyta’n fodd i allu magu
perthynas dda rhwng yr eglwys
a rhieni’r plant a’r bobl ifanc sy’n
mynychu’r amrywiol weithgareddau.
Mae Swper Diolchgarwch y Teulu yn
syniad syml a hawdd ei baratoi.
Y Gwahoddedigion:
•

Rhieni, gofalwyr, teidiau a neiniau
plant y Clwb Plant neu’r Ysgol Sul.

•

Rhieni, gofalwyr, teidiau a neiniau
pobl ifanc y Clwb Ieuenctid.

•

Aelodau a mynychwyr y Capel.

Y Sgwrs:
•

Gwahodd rhywun i rannu sgwrs
fachog o’r Beibl.

•

Ewch i wefan Cymorth Cristnogol
( http://www.christianaid.org.uk/
) neu TEAR Fund ( http://www.
tearfund.org/ ) am syniadau.

Y Swper:

Gemau:

•

Y Capel i brynu’r deunydd salad,
menyn, bara, sôs coch, salad crîm/
mayo, coffi, te a llefrith.

•

Rhannu pawb yn dimau gan sicrhau
bod y teuluoedd wedi eu gwahanu
oddi wrth ei gilydd.

•

Gofyn i bob teulu / uned i ddod â
naill ai salad reis, salad pasta, salad
tatws neu bwdin. Gwell gofyn i’r
teuluoedd beth i’w gyfrannu rhag
ofn diweddu gyda deg salad reis a
dim arall!

•

Chwarae gemau megis:

•

Pob teulu i ddod â phlatiau,
cwpanau, cyllyll a ffyrc ac ati eu
hunain
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»»

Taro taten oddi ar lwy.

»»

Gorffen y limrig – gellir
cadeirio’r buddugol!

»»

Creu brawddeg yn defnyddio
pob llythyren mewn gair.

»»

Gemau ar PowerPoint.
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»»
•

Os am syniadau gemau
cysylltwch â CAMU.

Rhoi gwobr (pecyn o fferins/dada/losin) a thlws i’r tîm buddugol.
Gellir ail chwarae am y tlws y
flwyddyn ddilynol.

Casgliad:
Gwneud casgliad yn y fan a’r lle i
elusen sy’n ymwneud â’r tlodion
Rhoi amlen i bob teulu a gofyn am gael
ei ddychwelyd atoch chi.

“Llwyddo’ ni!”

Meleri Cray, Swyddog CAMU de-orllewin Cymru
Ydych chi erioed wedi gwario amser
maith yn paratoi ac yn gofidio am
ryw achlysur arbennig, dim ond i
ddarganfod fod yr achlysur ei hun
yn mynd beihio heb fawr o ffws na
thrafferth? Yn aml, mae’r meddwl,
paratoi a’r disgwyl am rywbeth yn lot
gwaeth na’r achlysur ei hun!
Mae hyn yn medru bod yn ffactor o
fewn ein capeli. Hawdd ydyw teimlo
fod yna gymaint o rwystrau a maglau
ar y ffordd fel nad oes pwrpas mentro!
Mae hyder nifer fawr o’n haelodau yn
eu gallu ei hunain i weithredu yn isel
gyda’r meddylfryd nad oes dim ar ôl
i drio bellach. Dyma lle mae angen
newid safbwynt gan ddisgyblu ein
hunain i gadw ein ffydd yng ngallu Duw
i weithredu drwyddom. Mae angen
cymryd y cam cyntaf a mentro.
Wedi i mi symud i ardal Pontargothi yn
sir Gaerfyrddin rhyw wyth mlynedd yn
ôl, fe wnes symud i gapel lleol i’r ardal.
Roedd yno ysgol Sul achlysurol gyda
rhyw saith o blant yr aelodau yn mynd
iddo. Roedd croeso mawr i mi - yn
enwedig ar ôl clywed mod yn medru
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chwarae’r piano! Fe wnes gychwyn
helpu allan yn yr ysgol Sul a mewn peth
amser datblygodd fy nghyfrifoldebau i
fod yn athrawes i’r plant lleiaf.
Wrth i’r amser fynd yn ei flaen, teimlais
fod y drefn o gynnal yr ysgol Sul yn
achlysurol yn ei gwneud yn anodd
i deuluoedd ddod mewn i unrhyw
batrwm rheolaidd. Hawdd oedd
anghofio pa Sul fyddai ysgol Sul
ymlaen. Fe wnes felly ymrwymiad
pendant i fod yn bresennol yn y festri
bob bore Sul – petai unrhywun am
fynychu. Tawel iawn oedd i gychwyn
gyda neb yn manteisio ar y cyfle.
Fodd bynnag, gydag amser, rhyw
ffordd nad wyf yn cofio yn iawn,
dechreuodd yr arferiad o gyfarfod yn
wythnosol ddwyn ffrwyth a daeth yn
arferiad parhaol. Drwy nifer o sgyrsiau
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anffurfiol gyda rhieni ar iard yr ysgol
gynradd lleol wrth gasglu fy mhlant,
daeth ambell gyfle i sôn am fodolaeth
yr ysgol Sul. Byddwn bob amser yn
gorffen y sgwrs gyda gwahoddiad
iddynt droi mewn i’r festri i weld yr
ysgol sul gyda’i plentyn/plant. Yn
raddol, cynnyddodd rhifau’r ysgol
Sul gyda mwy a mwy o deuluoedd yn
dewis dychwelyd wedi cael croeso yno
ac wedi i’w plant gael amser da.
Buddsoddwyd mewn adnoddau
pwrpasol ychwanegol – gwerslyfrau,
deunydd crefft ayb er mwyn creu
gwersi mwy deniadol roedd wrth fodd
y plant. Roedd hyn hefyd yn gymorth
i ni fel athrawon drwy roi strwythur
penodol i’w ddilyn yn hytrach na chrafu
pen bob nos Sadwrn wrth baratoi ar
gyfer y bore Sul!

i ddiwallu rhai
anghenion, fel y dangoswyd drwy
weithgareddau MIC, mae modd cynnig
profiadau eang a chyffrous i’r plant na
fyddent heblaw am hynny yn medru eu
cynnig iddynt. Mae angen felly i fod yn
effro i gyfleoedd sydd ar gael o fewn
eich ardaloedd lleol.

Er mwyn cadw diddordeb y plant a
datblygu eu hymrwymiad ymhellach,
rhoddwn gyfle iddynt gymryd rhan
mewn gweithgareddau tu allan i
ddarpariaeth uniongyrchol yr ysgol
Sul. Rydym wedi ein bendithio yn
sir Gaerfyrddin gan fodolaeth MIC
(Menter Ieuenctid Cristnogol Sir
Gar) sydd yn cynnig gweithgareddau
hwyliog i blant ein capeli, megis
mabolgampau, pêl droed a phêl rwyd
ayb. Mae’r gweithgareddau yma fel
arfer yn boblogaidd iawn gyda’r plant a
mae nifer helaeth o gapeli yn ymrwymo
iddynt. Mae’r plant felly yn cael cyfle
i weld fod ysgolion Sul a chlybiau
Cristnogol arall yn llewyrchu a’i bod
yn medru bod yn bethau “cool” i’w
mynychu! Gyda cymaint o atyniadau
i gystadlu yn eu herbyn heddiw, rhaid
cadw’r apêl wrth gynnig darpariaeth
cadarn a chyfoes.

Mae hyrwyddo teyrngarwch hefyd
yn ffactor bwysig i hybu presenoldeb
cyson yn yr ysgol Sul. Rwyf bob
amser yn ceisio sicrhau fod rhieni
yn cael gwybodaeth rheolaidd am
unrhyw drefniadau penodol gan
ddanfon negeseuon testun iddynt i’w
hatgoffa. Byddaf yn danfon neges
iddynt yn wythnosol i’w hatgoffa
fod yna ysgol Sul gan fy mod yn
teimlo fod hyn yn annog ymrwymiad
rheolaidd oddi wrthynt. Rwyf hefyd
yn annog cymdeithasu achlysurol
y tu allan i’r ysgol Sul, megys drwy
brydau bwyd neu dripiau teuluol a
codwyd symiau sylweddol o arian
drwy withgareddau codi arian. Mae’r
gweithgareddau yma yn fuddiol iawn
i adeiladu perthynas gref sydd yn ei
dro yn magu ymrwymiad cadarn i holl
weithgareddau’r ysgol Sul. Mae creu
ethos croesawgar a chynhwysol yn holl
bwysig i sicrhau ysgol Sul lle mae’r
plant a’r rhieni am fod yn rhan ohono.

Trwy fanteisio ar ddarpariaeth eraill

Ein problem bellach yw diffyg lle!!
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Adnabod yr angen
Nehemeia 1

Mae’r Hen Destament yn cynnwys
gwahanol fathau o lyfrau – llyfrau
barddonol fel y Salmau a Chaniad
Solomon, llyfrau o broffwydoliaethau
fel Jeremeia ac Eseia a llyfrau hanes
sy’n sôn am ymwneud Duw â’i bobl.
Llyfr hanes yw Nehemeia. Mae’n
adrodd stori ailgodi muriau Jerwsalem
a hanes pobl Dduw yn adnewyddu eu
ffydd. Mae rhannau o Nehemeia wedi
eu sgwennu yn y person cyntaf a dyna
pam y mae rhai penodau yn darllen fel
dyddiadur neu flog.
Y gobaith yw y bydd edrych ar sut aeth
Nehemeia a phobol Jerwsalem ati i
ailgodi’r muriau ac aildanio eu ffydd yn
Nuw yn help i ni wneud yr un peth yn
ein cymunedau a’n capeli/eglwysi drwy
Gymru.
Gadewch i ni ddechrau drwy fynd
yn ôl i’r flwyddyn 445 cyn Crist, tua
2,500 o flynyddoedd yn ôl a darllen
Nehemeia pennod 1 gyda’n gilydd.
Roedd hi’n fis Cislef, sef tua mis
Tachwedd neu fis Rhagfyr yn ein
calendr ni heddiw. Mae’r ddrama’n
dechrau ym mhalas y Brenin Artaxerxes
yn Shwshan, dinas a fyddai heddiw yn
Iran. Roedd Nehemeia yn bell o gartref.
Daeth ei frawd, Chanani, a rhai o’i
ffrindiau o Jerwsalem at Nehemeia yn
Shwshan. Yn naturiol dyma Nehemeia’n
holi: “Sut mae pawb yn Jerwsalem?”
Dyna gwestiwn y byddwn ni i gyd yn
gofyn am ein ffrindiau a’n teulu na
fyddwn wedi’u gweld ers amser. Yna,
dyma’r newyddion drwg yn cael ei
dorri. Roedd ei deulu a’i ffrindiau yn
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Jerwsalem yn cael “amser anodd”
oherwydd fod wal Jerwsalem wedi ei
chwalu a bod giatiau y ddinas wedi eu
llosgi â thân.
Mae’n anodd dychmygu sut y byddai
Nehemeia wedi teimlo wrth glywed y
newyddion. Ond gadewch i ni drio rhoi
ein hunain yn esgidiau Nehemeia wrth
glywed yr hanes yma.
Dychmygwch eich bod chi filltiroedd
i ffwrdd o’ch cartref a’ch eglwys.
Beth am drafod pa mor bell o gartref
rydych chi wedi bod?
Dyma chi’n clywed bod tân wedi
bod yn eich cartref neu’ch capel/
eglwys, ac o ganlyniad bod eich teulu
a’ch ffrindiau yn cael “amser anodd”
yn debyg i bobl Jerwsalem yn llyfr
Nehemeia.
Beth fyddai’ch ymateb cyntaf chi?
Chwys oer i lawr y cefn. Wedyn,
mae’n siŵr y byddai rhyw banig yn
dod drosoch. Byddai llawer ohonon
ni’n crïo. A dyna oedd union ymateb
Nehemeia. Roedd yn crïo o waelod ei
berfeddion dros ei bobl, dros ei deulu,
dros ei ddinas a dros ei genedl.
Tybed pwy sydd wedi wylo dros
gyflwr eich cymuned neu dros gyflwr
ysbrydol Cymru yn ddiweddar?
Mae rhai Cristnogion yn wylo dros
Gymru yn aml. Mi fydda i weithiau
yn wylo dros ei chyflwr ysbrydol hi ac
yn wylo hefyd am effaith yr argyfwng
ysbrydol ar ein cymunedau: cyffuriau,
goryfed, gwleidyddion di-asgwrn-cefn,
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materoliaeth ac ati. Mae’n bwysig sylwi
beth mae Nehemeia yn ei wneud ar
ôl wylo dros ei bobl. Mae’n mynd i
ymprydio a gweddïo am ddyddiau.
Ydych chi’n ymprydio neu’n gweddïo
dros gyflwr eich cymuned neu’ch
capel/eglwys weithiau?
Dyma’r her gyntaf i ni o fywyd
Nehemeia. Ar ôl adnabod yr angen,
mae’n troi at yr un sy’n gallu newid y
sefyllfa, sef Duw. Gadewch i ni edrych
ar weddi Nehemeia nesaf. Wrth edrych
ar ei weddi rydyn ni’n dysgu llawer
am weddi a beth mae’n ei olygu i
ymddiried yn Nuw.
Mae Nehemeia yn moli Duw am ei
fawredd a’i ffyddlondeb i’w bobl.
Roedd hi’n dipyn o beth i Nehemeia
ddweud hyn gan fod hwn yn gyfnod
pryd roedd hi’n ymddangos i’r Iddewon
bod Duw wedi troi ei gefn arnyn nhw.
Ydyn ni fel Cymry’n teimlo weithiau
bod Duw wedi troi ei gefn arnon ni?
Mae Nehemeia’n cyffesu ei bechodau
ei hunan a phechodau ei gyd-Iddewon
gerbron Duw. Yr awgrym yn y weddi
yw na fuodd yr Iddewon yn ffyddlon yn
eu cariad at Dduw a’u bod heb gadw
gorchmynion Duw. Mae’n bwysig i ni
hefyd gydnabod bod Cymru, ar y cyfan,
wedi crwydro yn bell oddi wrth Dduw.
Mae’n bwysig ein bod ni’n onest gyda
Duw mewn gweddi. Mae’n rhaid i ni
gydnabod ein beiau a’n pechodau wrth
Dduw. I bobl sydd eisiau perthynas
gyda Duw, mae’n rhaid dechrau’r
daith drwy gydnabod ein pechodau.
Mewn ffordd, mae’n debyg i fynd at y
Doctor. Mae’n rhaid i chi ddechrau trwy
gydnabod eich bod yn sâl a bod angen
eich gwella – adnabod y symptomau
ac yna gall y Doctor roi’r feddyginiaeth.
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Erbyn diwedd y weddi mae Nehemeia
yn diolch i Dduw am drefnu ateb i’r
broblem ac mae’n ymbil ar Dduw i
wrando ar ei weddi a’i ddefnyddio
fel gwas i helpu i adfer Jerwsalem a’i
phobol.
Y ddwy wers bwysig ar ddechrau hanes
Nehemeia yw ei fod:
i) yn adnabod yr angen a
ii) yn ceisio Duw mewn gweddi gan
mai Duw yw’r un sydd yn abl i newid y
sefyllfa.
Trafodwch beth yw’r angen yn eich
cymuned a’ch capel/eglwys chi ac
yna ceisiwch Dduw mewn gweddi
fel y gwnaeth Nehemeia. Am y tro,
ceisiwch osgoi trafod atebion posib
– pwrpas y sesiwn gyntaf yma yw
adnabod yr angen.

Y mae’r astudiaeth Feiblaidd
uchod yn un o gyfres a welir
ym Mhecyn Eglwys CAMU
7 Gwers o Nehemeia ar gyfer
Eglwysi sydd am adfywio
gan Y Parchg. Rhys Llwyd,
Caernarfon
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Parti Noson Calan Gaeaf
Mae’n wir fod Noson Calan Gaeaf yn ddigwyddiad poblogaidd
iawn. Roedd gan y noson gysylltiad agos iawn â Christnogaeth dros y
canrifoedd a fu. Beth am gynnal parti i Iesu, Goleuni’r Byd, i ddathlu’r noson?
Ewch i’r wefan isod am becyn rhad ac am ddim ar sut i gynnal noson Calan
Gaeaf wahanol:
http://www.scriptureunion.org.uk/LightParty/WhyrunaLightParty/3534339.id
Os ydy cyfeiriad y wefan wedi newid, e-bostiwch info@scriptureunion.org.uk
neu ffoniwch 01908 856000 am fwy o wybodaeth.

EISIAU GWYBOD MWY AM CAMU?
Cysylltwch â:
CAMU
Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid
Coleg y Bala, Y Bala, Gwynedd, LL53 8NA
01678 520565 | camustep.cymru
e-bost – camu.step@ebcpcw.org.uk
am fanylion cyswllt gweithiwr CAMU eich hardal chi.
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