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Y Pasg yng Ngorseinon
Credaf mai cyfnod y Pasg ydi’r adeg gorau i efengylu.
Mae’r Nadolig yn iawn, ond bron bod rhaid “dilyn
y sgript” a chadw at ddisgwyliadau pobl. Mae yna
gryfderau yn perthyn i hyn gan fod posib bwrw ymlaen
gyda’r arferol mewn ffyrdd efengylaidd a gall yr eglwys
gadw pethau i fynd o dan gochl y Nadolig!
Ond dylai’r Eglwys wneud mwy o ymdrech adeg y
Pasg, er efallai na fydd cymaint o bobl yn cael eu denu
oherwydd neges waelodol yr ŵyl. Mae’r Nadolig yn
ymwneud gyda chyflwyno Gwaredwr
i’r byd, a gyda’r flwyddyn
newydd ar ddyfod,
mae’n canolbwyntio ar
ddechreuadau newydd.
Mae’r Pasg fodd bynnag yn
hoelio’n sylw pam aeth Iesu
i Galfaria. Nid yn unig dros
bechodau pawb ohonom
ond dros bechodau pob
unigolyn. Gyda’r Pasg, mae gennym neges weddnewidiol
i’w datgan- a honno’n un o lawenydd mawr ar Sul y
Pasg. Ond imi mae’r Pasg llawn cymaint i’w wneud â
dechreuadau newydd a’r Flwyddyn Newydd.
MERCHED SY’N CINIAWA!
Yn ddiweddar, trefnwyd pryd ar gyfer merched yn ein
heglwys gan wahodd Cristion o Fôn i ddod i sôn wrthym
am y galar o golli plentyn a’r tristwch pellach a ddaeth i’w
rhan pan adawodd ei gŵr hi yn sgil y digwyddiad hwn.
Ond, daeth tro ar fyd wedi i rywun rannu Newyddion
Da Iesu Grist. Adroddodd ei stori wrth tua 40 o ferchedrhai o’n heglwys ni a rhai eraill o’r gymuned a gafodd
wahoddiad i ddod draw. Llogwyd ystafell mewn tafarn
leol ac roedd gennym adnoddau i’w dosbarthu.
Cynhaliwyd y cyfarfod cyn Dydd Gwener y Groglith, fel y
gallem eu gwahodd i’r Diwrnod Hwyl a’r Gwasanaethau
Pasg a drefnwyd yr wythnos hon.
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DYNION SY’N CINIAWA!
Yn yr un modd, cynhaliwyd pryd ar
gyfer dynion- mewn tafarn wahanol. Y
tro hwn, gofynnwyd i’r dafarn goginio
cyri ar gyfer y dynion a ddaeth draw
(tua 25). Gwahoddwyd sgowt pêldroed i’r cyfarfod( unigolyn a gafodd
hyd i chwaraewyr amlwg megis
Aaron Ramsey, Joe Hart & Christian
Benteke).Sgwrsiodd am weithio yn
y byd pêl-droed gyda rhai o’r prif
reolwyr a’r clybiau. Daeth â rhai crysau
wedi eu llofnodi gydag ef, a soniodd
am y cyfleoedd a gafodd i rannu’r
efengyl gydag eraill yn yr amgylchedd
hwnnw, a sut y daeth ef yn Gristion ei
hun.
Un o’r prif resymau i gynnal sesiynau
fel hyn mewn tafarn (yn enwedig i
ddynion) ydi ein bod yn ymwybodol
nad ydi pobl yn y tafarndai yn dod
i’n heglwys am ba bynnag reswm,
felly roeddem am fynd atyn nhw. Nid
ystafell breifat a ddefnyddiwyd ac
roedd modd i bobl eraill wrando ar y
sgwrs hefyd.
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DIWRNOD HWYL SADWRN
Y PASG
Cynhaliwyd diwrnod hwyl ar Sadwrn
y Pasg a ddenodd cryn dipyn o
bobl. Roedd castell bownsiog yno,
cynhaliwyd cystadleuaeth pobi teisen
gyda phobl yn dod â theisennau gyda
hwy ar y diwrnod.
Gofynnwyd i fusnesau lleol am wobrau
am ddim- ac roedd modd inni sôn
am yr efengyl wrth bobl trwy gydol y
diwrnod.
Y CYN-DEFYSGWR!
Llynedd, gwahoddwyd David
Hamilton, cyn-derfysgwr gyda’r UVF
i gyflwyno sgwrs yma, a’i hysbysebu
gyda’r pennawd “Oes modd maddau
i derfysgwr?”. Cynhaliwyd hwn
yn y siop pysgod a sglodion yng
Ngorseinon ac fe roedd yr ymateb yn
wych gyda’r lle’n orlawn. Roeddem
wedi cynnig talu dros unrhyw un na
allai fforddio ddod draw, fel bod
modd i gymaint o bobl â phosib
glywed y neges. Ychydig iawn na
dalodd fel mae’n digwydd.
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CYFLWYNO NEGES Y GROES

BOD YN HAEL

Un peth arall yr ydym wedi’i wneud
dwy flynedd yn olynol yw codi croes o
flaen yr eglwys.

Teimlaf mai elfen arall bwysig gyda’n
efengyliaeth yw bod yn hael. Yr
hyn sydd gennym ydi’r hyn y mae’r
Arglwydd wedi ei gyflwyno i ni.
Teimlaf ei bod yn bwysig gwneud
gwaith ymgyrraedd hefyd gyda
chymaint o feddwl ag sy’n bosib gan
weddïo’n ddi-baid.

Llynedd, cawsom hyd i ddarnau
pren trwchus, gyda’r darn hir tua 6
troedfedd a’r darn lledraws tua 4
troedfedd. Yna rhoddwyd gwifren
bigog mewn cylch a’i osod ar ben
y groes. Yn olaf, rhoddwyd hoelion
mawr trwchus i mewn a’r geiriau
“Gorffennwyd” mewn paent coch.
Y bwriad oedd i’r peth edrych mor
greulon a brawychus â phosib. Ac
fe gafwyd yr effaith a ddymunwyd
gan mae’n debyg fod pobl yn siarad
amdano rownd y dref! Erbyn bore’r
Pasg, roeddem wedi gosod cadach
wen dros y groes, tynnu’r coron
ddrain a gorchuddio’r paent coch a’r
hoelion: gyda chadach wen yn cyfleu’r
gwacter- yr Arglwydd Atgyfodedig!
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Yng ngeiriau enwog William Carey:
“YMDRECHWCH BETHAU MAWR
DROS DDUW, DISGWYLIWCH
BETHAU MAWR GAN DDUW”
Tim Hodgins
Gorseinon
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Agor y Llyfr
Nantgaredig

Yn ystod yr haf llynedd, fe wnaeth
grŵp o aelodau capeli ardal
Nantgaredig a’r cyffiniau gytuno
i fentro ar gychwyn cynllun Agor
y Llyfr yn yr ysgol gynradd leol.
Mae’r cynllun yn fodd effeithiol
iawn i adeiladu pontydd gyda’r
ysgol a’r plant ac yn ffordd o greu
perthynas arbennig rhyngddynt.
Mae’n fendith I bawb.
Cytunodd rhyw wyth o unigolion i
gychwyn y cynllun ar arbrawf o ddau
fis. Yn yr un modd, cytunodd pennaeth
yr ysgol hefyd i’w gael yn yr ysgol
am gyfnod prawf. Fel hyn, petai yna
unrhyw ofid gan y gwirfoddolwyr neu’r
ysgol, byddai modd rhoi terfyn ar
bopeth ar ôl dau fis – ond wrth gwrs,
nid felly y digwyddodd pethau wedi
iddo gychwyn, fel y cewch weld!
Penderfynwyd cychwyn yn yr ysgol mis
Hydref 2014. Cyn i hyn ddigwydd, bu
ychydig o baratoi – ond dim byd dwys!
Hyfforddiant syml dros ben am tua
dwy awr, casglu ychydig o wisgoedd
syml – tebyg i beth fyddai’r bugeiliaid
yn gwisgo adeg cwrdd Nadolig ayb, ac
ymarfer cyflym o’r stori cyntaf am ryw
hanner awr dybiwn i.
Yna, y gwasanaeth cyntaf ei hun. Gan
ddilyn patrwm blwyddyn cyntaf Agor
y Llyfr, y stori gyntaf oedd y crëad. Bu
cyfle i rai o’r plant lleiaf gymryd rhan
yn y cyflwyniad a roedd cyfle i weddill
plant yr ysgol ddilyn yr hanes drwy
wneud amrywiaeth o symudiadau i
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gyd-fynd â’r stori. Llwyddiant ysgubol!
Roedd y plant, staff yr ysgol ac
aelodau’r tîm oll wedi mwynhau!
Dyna oedd cychwyn pethau, ac fel y
soniwyd ynghynt, doedd neb am orffen
ar ddiwedd y cyfnod prawf. Roedd
yr ysgol wrth ei fodd gyda’r arbrawf
ac yn eiddgar i ni barhau. Yn ogystal,
roedd aelodau’r tîm yn cael y fendith
o fod ymhlith y plant bob wythnos
a gweld eu boddhad wrth glywed a
gweld hanesion y Beibl yn dod yn fyw
o flaen eu llygaid. Rydym wedi parhau
i fynychu’r ysgol bron yn wythnosol ers
hynny ac erbyn hyn wedi cychwyn ar
ein hail flwyddyn yno.
Gallwch chi gael yr un boddhad o fewn
ysgolion lleol eich ardal chi! A wnewch
chi helpu plant eich cymuned a rhoi’r
cyfle iddynt ddysgu mwy am hanesion
y Beibl? Dewch i gysylltiad heb oedi
rhagor!
Meleri Cray
Swyddog CAMU de-orllewin Cymru
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Dylanwad
Sarah Morris

Wrth holi pobl am rywrai sydd wedi
cael dylanwad mawr ar eu bywyd, bydd
y rhan fwyaf yn dwyn i gof riant neu
athro- rhywun sydd wedi dysgu gwersi
gwerthfawr iddynt trwy eu hesiampl
neu eu dysgu. Dechreuwn ddysgu o’r
eiliad y cawn ein geni a dydyn ni byth
yn stopio dysgu!
Athro oedd Iesu. Rabi (Marc
1:38) a dreuliodd 3 blynedd yn
dysgu ei ddisgyblion trwy eiriau a
gweithredoedd, a’i eiriau terfynol yn
cynnwys y gorchymyn i “ddysgu’r holl
genhedloedd”, Mathew 28:19-20.
Rhoddai’r Eglwys Fore bwyslais mawr
ar ddysgu(Actau 13:1, 1 Corinthiaid
12:28, Effesiaid 4:11, 2 Timotheus 1:11)
ac mae’r doniau ysbrydol yn cynnwys
doniau ‘dysgu’. Dywed Paul wrth y
Philipiaid (Phil 4:9) bod rhaid iddynt
roi’r hyn y maent wedi ei ddysgu ar
waith gan atgoffa Timotheus mai
pwrpas dysgu “yw’r cariad sy’n tarddu
o galon bur, a chydwybod dda a ffydd
diffuant.” ( 1 Tim 1:5)
Felly, sut siâp sydd ar fy eglwys i o ran
cyflawni gorchymyn Iesu i ‘ddysgu’?
Oes cyfle i aelodau o bob oed i
ddysgu? Beth yw ansawdd y dysgu
hwnnw? A yw’n dwyn ffrwyth wrth i
wrandawyr aeddfedu mewn ffydd a
bywyd? Ydyn ni’n datblygu cydwybod
Gristnogol sensitif a meithrin awydd
i ufuddhau i Air Duw, hoffter o
astudiaeth Feiblaidd a gweddi, ac
ymrwymiad i weinidogaethau efengylu,
tosturi a chyfiawnder?
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Mae’n llesol ein bod yn ystyried y
cwestiynau hyn, oherwydd os byddwn
yn anwybyddu’r elfen hon yng ngwaith
yr eglwys, mae peryg i’r eglwys droi un
ai yn glwb cymdeithasol neu asiantaeth
ddyngarol yn unig.
Mae ein Tad nefol wedi cyflwyno’r
Ysgrythur i ni fel y gallwn gael ein
“dysgu, ein ceryddu, ein cywiro a’n
hyfforddi mewn uniondeb” (2 Timothy
3:16)- y Beibl yw ffynhonnell ein holl
ddysgu a’r Ysbryd Glân yw’r modd y
derbyniwn air Duw i’n bywydau.
Heddiw, mae yna gymaint o adnoddau
defnyddiol ar gael i bregethwyr
ac athrawon- llyfrau, cylchgronau,
podlediadau, cynadleddau, mp 3.
Beth am ichi roi gwybod i ni am yr
adnoddau y mae eich eglwys chi wedi
manteisio arnynt fel y gallwn ninnau
rannu’r wybodaeth honno? Neu, os
hoffech gymorth o ran ystyried rôl
ddysgu eich eglwys ymhellach, beth
am gysylltu gyda’r Cydlynydd CAMU
yn eich ardal
Sarah Morris
Swyddog CAMU de-ddwyrain Cymru
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A am annog
Sarah Morris

Mae pawb ohonom yn gwybod pa
mor braf yw derbyn gair o anogaethefallai teimlwn nad ydyn ni’n cael
ein gwerthfawrogi neu’n cael ein
hanwybyddu, neu wedi gorfod cyflawni
tasg ‘eithaf anodd’- a bydd rhywun
yn danfon neges destun, neu’n ffonio
ni gydag ychydig eiriau caredig sydd
yn gwneud cymaint o wahaniaeth.
Mae gan rai pobl y ddawn i weld beth
sydd ei angen a dweud yr union beth i
annog ein gilydd.
Mae’r llythyrau yn cynnwys sawl
cyfeiriad at anogaeth- a’r angen ar
i bobl Dduw ei roi a’i dderbyn. Mae
awdur Llythyr at yr Hebreaid yn dweud
wrth ei ddarllenwyr bod rhaid iddynt
annog ei gilydd yn ddyddiol ac mae
ganddo resymau penodol dros wneud
hynny. Yn gyntaf, dywed ein bod angen
anogaeth i beidio â phechu (Hebreaid
3:13) ac y bydd hynny yn ein helpu i
wrthsefyll temtasiwn a bod yn ufudd.
Yna, dywed ein bod angen anogaeth
i gyflawni gweithredoedd da a charu
ein brodyr a’n chwiorydd yng Nghrist
(Hebreaid 10:24, 25). Onid yw hyn yn
canu cloch yn eich hanes chi? Ydych
chi wedi ceisio cefnogaeth gan ffrind
triw wrth orfod wynebu penderfyniad
anodd? Ydych chi wedi teimlo’n swrth
yn eich cerddediad Cristnogol a chael
eich llonni wrth glywed tystiolaeth
rhywun?
Ond mae’r awdur hefyd yn atgoffa’r
darllenwyr a ninnau gyda hwy, mai
ffynhonnell ein hanogaeth yw Iesu ei
hun, Hebreaid 3:1. Nid dim ond cynnig
geiriau o anogaeth i’n gilydd a wnawn
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ni fan hyn,
gan ein bod yn arwain ein gilydd i
edrych ar Iesu ac ystyried ei berson a’i
waith rhyfeddol. Pan fo Iesu’n llenwi ein
meddyliau a’n calonnau, ymdeimlwn â’i
arweiniad, ei gysur, ei rym a’i lawenydd.
Cawn ein hatgoffa ym mhennod
10, adnod 25, y byddwn yn derbyn
anogaeth wrth ddod at ein gilydd yn
y gynulleidfa leol o bobl yr Arglwydd,
felly rhaid peidio ag esgeuluso’r angen
i gyfarfod gyda’n gilydd.
A yw eich eglwysig yn le i dderbyn
anogaeth? Ydyn ni’n cael ein hannog
gan y dysgu a gawn i edrych ar Iesu,
i ddod i’w adnabod ef yn well, ei
werthfawrogi a’i garu ef yn fwy?
Ydyn ni’n sylweddoli pwysigrwydd ein
rôl wrth gynnig anogaeth i’n brodyr
a’n chwiorydd? Ydyn ni’n ceisio cynnig
geiriau, a dangos gofal, consyrn a
chefnogaeth trwy ein gweithredoedd?
Ydyn ni’n ymwybodol o’r rhai hynny
sydd ag anghenion penodol o fewn
ein cyfeillach? Beth am y rhai hynny
sydd yn byw wrth ymyl yr eglwys- oes
yna bobl y gallwn gynnig anogaeth
ymarferol iddynt gan agor drysau ar
gyfer tystiolaethu?
Un elfen o’r cynllun CAMU yw helpu
eglwysi ystyried sut y maent yn annog
eu cynulleidfaoedd a pha cyfleoedd
sydd ar waith o fewn y gymuned leol
er mwyn ymgyrraedd trwy gyfrwng
‘anogaeth’ a chefnogaeth ymarferol.
Mae croeso ichi gysylltu â ni i drafod
hyn ymhellach.
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EISIAU GWYBOD
MWY AM CAMU?
Cysylltwch â:
CAMU
Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid
Coleg y Bala, Y Bala
Gwynedd, LL53 8NA
01678 520565
e-bost – camu.step@ebcpcw.org.uk
am fanylion cyswllt gweithiwr CAMU eich hardal chi.
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