Cylchlythyr Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid
Hydref 2016

Croeso i Ffyddl@wn!

Capal Bach Noddfa Caernarfon

Syniad newydd yng Nghapel Noddfa ydy Capal Bach,
syniad newydd a chyffrous.
Mae Canolfan Noddfa yn ganolfan prysur, llawn egni,
llawn bwrlwm a sŵn bob dydd! Mae’r Ysgol Feithrin,
clybiau mam a’i phlentyn, Ti a Fi a grwpiau’r ymwelwyr
iechyd yn defnyddio’r ganolfan yn ddyddiol. Ond beth
am gyrraedd y plant bychain a’r rhieni gyda’r efengyl?
Cymaint o rieni ifanc yn mynd a dod, a dim cyfle i gwrdd
â nhw, i rannu ac i geisio creu perthynas. Dyma oedd y
cwestiwn oedd wedi bod ar fy meddwl ers misoedd!
Mis Tachwedd, cefais y fraint a’r fendith o gael mynychu
cynhadledd CWM Ewrop ym Mirmingham. Cyfle i glywed
a dysgu am y gwaith cenhadol sydd yn digwydd ar draws
Ewrop, i glywed am waith Scripture Union ac i ddysgu
am waith Kids Friendly yn Seland Newydd. Yn ystod y
gynhadledd cawsom gyfle i rannu ychydig o syniadau.
Un syniad ddaeth o’r Iseldiroedd oedd Capel ar y Sul
i rieni a phlant, yn unig! Roedd y gweinidog ifanc o’r
Iseldiroedd yn llawn cyffro yn sôn am y gweithgareddau,
y canu, y gweddïo, y berthynas gyda’r rhieni. Roedd hyn
yn gyfle gwych i holi ac i rannu syniadau ar beth fyddai’n
gallu digwydd yng Nghapel Noddfa. Roedd y cyffro yn
heintus!
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Plant

Mis Mawrth eleni, daeth criw o
fabis a phlant bychain at ei gilydd
i fwynhau sesiwn Capal Bach am y
tro cyntaf yn Noddfa. Am wych!
Roedd rhai o aelodau’r capel wedi
dod am dro ac wedi dod a ffrindiau
i fwynhau. Erbyn hyn y mae Capal
Bach wedi cyfarfod sawl tro, gyda’r
bwriad o barhau tymor hir.
Gan fy mod yn enedigol o’r ardal,
mae llawer iawn o’r rhieni ifanc yn
wynebau cyfarwydd. Yr wyf wedi
cael fy magu yng Nghapel Noddfa
a, rhai blynyddoedd yn ôl, wedi
mynychu’r ‘Band of Hope’ a’r Ysgol
Sul gyda’r rhieni hyn. Braf oedd
gallu croesawu rhai o’r rhieni yma
atom ac i fwynhau amser llawn hwyl,

stori Feiblaidd,
amser canu a
gweddïo gyda’r
plantos bach.
Be gwell na
chael rhiant
ifanc, yn
ymweld â
Capal Bach
Noddfa am y
tro cyntaf ers
blynyddoedd, yn
gwylio’r plant yn gweddïo ac yn
dweud “o, dwi wedi methu hyn!”
Llinos Mai Morris
Gweithiwr Plant ac Ieuenctid
Capel Noddfa Caernarfon

Cyrsiau Plant Coleg y Bala:

Wnewch chi weddïo:
... dros deuluoedd eich
cymdogaeth ac am arweiniad
i’ch capel greu a chryfhau
perthynas â hwy.
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Medi 30 – Hydref 2
Penwythnos Plant Wrecsam,
Wyddgrug a Dyffryn Clwyd
(8 – 12oed)
Hydref 24 + 25 		
Clwb Hydref - Clwb dyddiol nid
preswyl (8 – 12oed)
Tachwedd 18 – 20
Penwythnos Plant Agored
(8 – 12oed)
Rhagfyr 3		
Hwyl yr Ŵyl i blant (7 – 11 oed)
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Ieuenctid

“Pryd oedd y tro diwethaf i chi siarad
hefo rhywun am eich ffydd yn Nuw?”
Dyma gwestiwn sy’n siŵr o greu
annifyrrwch yn y rhan fwyaf ohonom
ni! Ond beth os y buasai un o
aelodau eich Clwb Ieuenctid neu’ch
Ysgol Sul yn gofyn y cwestiwn
i chi wrth i chi fod wrthi yn eu
hannog hwy i rannu am eu ffydd
gyda’i ffrindiau? Dyma’r profiad a
rannai un arweinydd ieuenctid yng
nghylchgrawn ‘Youthwork’, profiad
wnaeth iddo feddwl yn ddyfnach
am sut y gallai rannu ei ffydd yn fwy
effeithiol.
Tybed sut y buasech chi’n ymateb?
Fel Cymry, rydyn ni yn aml iawn yn
ei chael yn anodd i siarad am ein
ffydd, bron fel tase hyn yn tabŵ, neu
yn rhywbeth preifat a phersonol nad
yw’n addas i’w rannu. Ond os ydym
am i’n hieuenctid barhau ar eu llwybr
fel disgyblion i Iesu, rydym angen
cyfleu mwy amdano iddyn nhw, nid
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yn unig yn yr hyn fyddwn ni’n ei
gyflwyno o’r Beibl, ond am y ffordd
mae’r Newyddion Da am Iesu wedi’n
cyffwrdd ninnau.
Beth yw’r Efengyl? Rydym, felly,
angen cymryd amser i ystyried beth
yw’r Newyddion Da. Dywed Krish
Kandiah ein bod, fel arweinwyr
ieuenctid Cristnogol, yn debyg i
yrrwr tacsi na fedr ddarllen map
os nad ydym yn deall beth yw’r
Newyddion Da ein hunain! Os am
20 munud egnïol a chynhwysfawr
gwyliwch Michael Green ( 90 oed!)
ar y we: “A faithful gospel” http://
www.eauk.org/church/campaigns/
confidence-in-the-gospel/a-faithfulgospel/the-apostolic-gospel.cfm
Llyfrau: “Cwestiynnau Bywyd” Nicky
Gumbel, “What’s so amazing about
grace”, Philip Yancey, “The case for
Christ “ Lee Strobel.
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Ieuenctid

Sut mae rhannu’r Efengyl gyda
ieuenctid? Rydym angen siarad
gyda’r ieuenctid yn hytrach na
thraethu. Roedd Iesu yn ymateb i
gwestiynau ac yn gofyn cwestiynau
yn gyson. Rhannwch y Newyddion
Da mor sgyrsiol â phosib fel eich
bod yn mesur faint mae’r ieuenctid
wedi ei ddeall, neu ei gamddeall.
Gweithiwch yn galed i ddeall bywyd,
iaith a byd pobl ifanc. Dylem ddilyn
esiampl Iesu gan dynnu ar brofiadau
bywyd, ffilmiau, gobeithion a
materion o bwys i’r ieuenctid yr
ydym yn ceisio eu cyrraedd.

yn dangos eu gwerthfawrogiad ar y
pryd, ond mae’r hadau y byddwch
yn eu hau yn ffyddlon ag effaith
hirdymor i’ch ymroddiad. Daliwch
ati!
Nia W Williams
Swyddog Addysg ac Adnoddau

Adnoddau defnyddiol
Cylchgrawn “Youthwork”(Premier),
“Alffa Ieuenctid” , “True Story” Pete
Brown (Scripture Union)
Mae eich diddordeb yn yr ieuenctid
rydych yn eu gwasanaethu, a’r
ymdrech a wnewch drostyn nhw
yn siarad cyfrolau am eich cariad
tuag at Dduw. Efallai na fyddant yn
ymwybodol ohono bob amser, nac

Cyrsiau Ieuenctid
Coleg y Bala
Hydref 8
CIC ar Daith
Hydref 28 – 30
Cwrs Ieuenctid i flynyddoedd 7-11
Tachwedd 12
Youth Weekend ar daith 11-18 oed

Wnewch chi weddïo:
... dros yr ieuenctid yn eich eglwys a’ch cymdogaeth, ac y byddwch yn
cael cyfle i rannu’r Newyddion Da â nhw.
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Fel Cristion ifanc mae byw
er clod i Dduw a siarad am
Iesu yn sialens ddyddiol! Er
fy mod yn ceisio cymryd pob
cyfle i sôn am Iesu a’r efengyl
rydw i’n aml yn baglu dros
fy ngeiriau ac rwy’n teimlo
fy mod yn gwneud llanast
llwyr o’r cyfle mae Duw wedi
ei roi i mi! Ond mae Duw
yn hollalluog ac yn ffyddlon
a dw i’n gwybod y gall
ddefnyddio geiriau di-lun a
blêr i’w bwrpas da ei hun. Mae
astudio’r Beibl, gweddïo a mynd i’r
capel yn rheolaidd i gael fy nysgu
yn help mawr i mi. Rydw i hefyd yn
mynd i seiat merched wythnosol,
a chyfarfod â merched eraill sy’n
caru Iesu, sydd am fyw iddo a
siarad amdano, sy’n hwb anferth i

Ieuenctid 15+

Byw a dweud

ddal ati. Rydw i’n gweddïo na fydd
‘gaps between my walk and my
talk’ a bod hoel gras yn fy mywyd
yn tynnu sylw pobl, nid ata’i ond at
Iesu, ac i Dduw gael y clod.
Elen Jones
Abergeirw

Mae gan Michael
Ots angerdd i
rannu Iesu gydag
eraill, yn ogystal â
helpu Cristnogion
i gael eu harfogi
a’u hannog i fyw a
dweud newyddion
da’r efengyl o ddydd
i ddydd gyda’r
bobl o’u cwmpas.
Felly bydd Michael
yn rhoi anogaeth,
dysgeidiaeth
Feiblaidd, a thwr o
help ymarferol ar
sut i rannu ein ffydd
gydag eraill, felly
mae’n argoeli i fod
yn ddiwrnod gwych!
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Ieuenctid 15+

Wnewch chi weddïo:
... dros ein ieuenctid wrth
iddyn nhw geisio byw eu
bywydau mewn ffordd
sy’n adlewyrchu Iesu i’w
cyfoedion.

Cyrsiau Coleg y Bala:
Hydref 15
Byw a Dweud (Ieuenctid 15+
ac oedolion o bob oed)

Adnoddau

‘Zeal without burnout’
Christopher Ash
(Good Book Company)
£7.99 ISBN-13: 978-1784980214

Pan yn brysur yn eich gwaith, fel
rhiant, yn gwasanaethu yn y capel
gyda’r Ysgol Sul, neu’r Clwb plant
neu ieuenctid, efallai mai’r peth
olaf yr ydych eisiau ei glywed yw
fod yna lyfr i’w ddarllen. Os ydych
yn teimlo felly, yna mae’n fwy
byth o reswm i chi ddarllen y llyfr
bach yma gan Christopher Ash.
Mae yma eiriau doeth i unrhyw
un sydd yn ymwneud o ddifri’ â
bywyd a gwaith eglwys, bo hynny
yn wirfoddol neu fel gweithiwr.
Gan siarad o’i brofiad ei hun, ac
fel un sydd wedi cynghori eraill
sydd wedi gyrru eu hunain i’r pen,
mae’r awdur yn rhoi arweiniad a
seiliau ar sut i weithio’n frwdfrydig
heb chwythu eich plwc yn
gorfforol, yn ysbrydol neu’r ddau.
Wedi eu plethu drwy’r cynghorion
cawn hanes gwahanol unigolion
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sydd wedi gweinidogaethau
mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd
a phrofi effaith gorweithio mewn
ffyrdd gwahanol. Mae’n lyfr
hawdd i’w ddarllen ac yn un i droi
yn ôl ato yn achlysurol i atgoffa’ch
hun am osod ffiniau synhwyrol i
ofalu eich bod yn llwyddo i ddal i
fynd gyda brwdfrydedd a sêl.
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Adnoddau

‘Llan Llanast’
Lucy Moore (Cyhoeddiau’r Gair)
£8.99 ISBN: 9781859947852

‘Cychwyn eich Llan
Llanast’
Lucy Moore a Jane Leadbetter
(Cyhoeddiau’r Gair) £4.99
ISBN: 9781859947869

Beth yw Llan Llanast (Messy
Church)? Efallai eich bod
wedi clywed yr enw dros y
blynyddoedd diwethaf, ond yn
ei gysylltu gyda phlant a llanast.
Mae elfen o hyn, ond y syniad
gwreiddiol yw fod yna bobl
sydd ar gyrion ein eglwysi sydd
â rhyw gysylltiad, ond ei fod
yn gysylltiad blêr neu anniben.
Crewyd Llan Llanast i fod yn
eglwys i deuluoedd mewn ffordd
hwyliog. Bellach mae’r syniad
o Llan Llanast wedi cyrraedd
gwledydd ar draws y byd. Mae’r
egwyddorion yn Grist-ganolog,
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ar gyfer pob oed, ac wedi ei selio
ar garedigrwydd, lletygarwch a
dathliad.
Yn y ddau lyfr yma cewch
gyflwyniad i’r athroniaeth y tu ôl
i’r cynllun yn ogystal ag arweiniad
ymarferol ar gychwyn arni a
rhagleni ar gyfer sesiynnau. Os
am fwy o wybodaeth ewch i’r
wefan:
http://www.messychurch.org.uk/
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Annogaeth

... ac annogaeth
“Dewch ata i, bawb sy’n cael eich llethu gan feichiau trwm,
a rhof i orffwys i chi. Dewch gyda mi o dan fy iau i, er
mwyn i chi ddysgu gen i. Dw i’n addfwyn ac yn ostyngedig,
a chewch chi orffwys. Mae fy iau i yn gyfforddus a dw i
ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl.”
Mathew 11: 28 - 30
Mae’r syniad o iau yn beth diethr
iawn i ni yn y gorllewin erbyn
heddiw. Y darlun sy’n dod i’m
meddwl yw teclyn hynafol mewn
amgueddfa sy’n edrych yn hynod
anghyforddus i anifail gwaith heb
sôn am i berson. Mae ambell
un yn ein capel yn cofio cario
dŵr o ffynnon gyda iau dros eu
hysgwyddau i gario dwy fwced.
Gwaith caled. Ond nid dyma mae
Iesu yn ei addo i ni. Mae’n ein galw
i weithio gydag o, i ddod a’n llwyth
trwm ni iddo. Ydych chi’n teimlo
fod eich gwasanaeth yn y capel yn

feichus? Gwrandewch eto ar eiriau
Iesu. Mae’n dweud ein bod yn
dysgu ganddo wrth ddod o dan ei
iau Ef. Mae’n addo gorffwys. Ydych
chi’n teimlo eich bod yn chwysu
chwartiau ond yn cyflawni ychydig?
Nid dod i osod beichiau trwm
arnom ni mae Iesu. Tybed ydyn ni’n
llafurio dan yr iau anghywir ac yn
cario’r beichiau anghywir? Dewch
yn ôl at Iesu i ailddarganfod sut
i orffwys ynddo, treuliwch amser
yn ei geisio yn y Beibl ac mewn
gweddi.

Cyrsiau Coleg y Bala
Medi 24
‘Dathliad Beibl Byw’ i bobl o bob oed, i blant ac ieuenctid
Hydref 15
‘Byw a Dweud’ i bobl ifanc 15 + ac oedolion o bob oed

Golygydd: Nia W Williams
Glasgoed, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BL
niacolegybala@btinternet.com
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Cylchlythyr
Hydref 2016

Eglwysbach am GAMU
Y peth cyntaf mae’n rhaid gwneud yw gofyn cwestiwn
ac i fod yn hollol onest. A ydym yn fodlon efo’r sefyllfa
yn ein capeli yng Nghymru heddiw? Wrth gwrs mae’r
ateb yn amlwg sef, nac ydym o bell ffordd. Y peth yw, yr
ydym un ag oll yn breuddwydio ac yn dyheu i bobl ddod
yn nol i berthynas byw efo’r Iesu. Ac yn sgil hynny gweld
ei Eglwys yn tyfu a’i Deyrnas yn ymestyn i gyffwrdd ar
bob agwedd o fywyd yn y capel a’r gymuned. Ond sut y
gallwn wneud hyn a beth yw’r cam gyntaf?

Y Parchg. Gerwyn Roberts

Penderfynwyd fel arweinyddion y capel holi ynglŷn â
chynllun CAMU, ac ar ôl trafod gwahoddwyd Y Parch
Gwyn Rhydderch i ddod atom ac i egluro beth yw’r
cynllun. Mi roedd yn gyfarfod buddiol iawn ac aethom
ati i drafod ymhellach a chytuno i ymuno â’r cynllun.
Y gwir yw ni allwn barhau fel y mae, rhaid mentro a
‘chamu’ ymlaen. Daeth Gwyn yn nol atom i wthio’r cwch
i’r dŵr! Aethom ati i ofyn cwestiynau ynglŷn ar sefyllfa yn
Eglwysbach.
Ac mi roedd yn rhyfeddol faint o weithgaredd oedd yn
digwydd yn barod, dydi o ddim yn newyddion drwg i gyd,
diolch i Dduw am hynny! Beth sydd wedi ein taro ni yw,
nid oes unrhyw beth yn digwydd i ymestyn ei Deyrnas
heb weddi, oherwydd “ofer ein cynlluniau ni heb fendith
Dduw ar ein gwaith”.
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Blaenoriaid Eglwysbach

Ers ein cyfarfod yr ydym wedi
sefydlu pwyllgor marched ac mae’r
gweithgaredd sydd wedi deillio o
hynny wedi codio ein calonnau ac
wedi rhoi bywyd newydd i’r capel.
Fel yr ydym wedi darganfod fel
capel, camau bach ydi’r ffordd
ymlaen ac i beidio bod ag ofni
methu. Dydi meddu ddim bob
tro yn negyddol oherwydd gallwn
ddysgu oddi wrth ein profiadau fel
y gwnaeth Nehemeia. Mae hawdd
iawn digalonni a gwrando ar y lleisiau
negyddol, ond “ Cred yn Nuw a gwna
dy waith.”

Felly daliwn ati i adeiladu tan mae’r
gwaith wedi gorffen. Mae hanes
Nehemeia yng nghalondid mawr i ni
heddiw ac fel y gwaeddodd o dop
y wal “Y mae gennyf waith pwysig
ar dro, felly ni allaf ddod i lawr.” A
hynny mewn ymateb i’r gwahoddiad
twyllodrus y Samariad i ddod lawer ac
i roi heibio ei waith. Mae Nehemeia
yn gwrthod y temtasiwn i ddod lawer
ac o’i herwydd mae’r muriau yn cael
ei chodi ac mae’r ddinas yn ddiogel.
“Felly awn ati i weithio”, gan ‘gamu’
ymlaen yn nerth Duw.
Y Parchg. Gerwyn Roberts

Ydych chi wedi
ymweld â’n gwefan?
www.camustep.cymru
Cylchlythyr Ffyddlawn Haf 2016.indd 10
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Syniadau at
y Nadolig
Wrth imi ysgrifennu mae yna dal 127
diwrnod tan y Nadolig – digon o amser
felly, a does dim angen meddwl mwy
amdano am o leiaf 100 diwrnod arall!
Ond, er nad oes angen meddwl am
drefniadau personnol am sbel eto,
debyg, os ydym am ein heglwys wneud
y gorau o’r cyfleoedd gwych i ymestyn
allan dros gyfnod y Nadolig, mae’n
well dechrau meddwl a threfnu a hynny
gorau po cyntaf.
Rydym wedi siarad gyda llawer
ohonoch wrth ymweld dros y flwyddyn
ddiwethaf ac yn falch iawn clywed am
eich syniadau i rannu’r Newyddion
Da gyda’ch cymunedau. Mae rhai yn
cymryd tipyn o ymdrech ac egni, fel
y capel wnaeth baratoi cinio Nadolig
i aelodau o’r capel ac aelodau o’r
gymuned oedd ar ben eu hunain ar
ddiwrnod Nadolig. Roedd eraill yn fwy
syml, yn gosod bwrdd yn y dref i lapio
anrhegion a chodi arian at elusen, yn
dosbarthu mins peis i weithwyr siopau
a busnesau leol, yn cynnal gwasanaeth
‘babi mewn coets’ i’r grŵp plantos
bach.
Mae rhai ohonoch yn aelodau o
dîm Agor y Llyfr erbyn hyn ac wedi
trefnu sesiwn Seren y Stabl yn Ffair
Nadolig yr ysgol leol/pentref/tref.
Mae’r gweithgaredd hwyliog yma yn
gwahodd pobl o bob oed i wisgo
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fel cymeriad o hanes y Geni ac i
gael ffotograff ar ei ffon mudol, gan
greu atgof o hanes y Geni. https://
scriptureunioncymru.com/2015/10/08/
a-pop-up-mission-activity-forchristmas/
Gwefan wych am syniadau yw http://
www.evangelismideas.org/search.
aspx?f=Christmas, ac yno cewch hyd
i lawer iawn o syniadau sy’n addas
i dymor y Nadolig a rheiny ar gyfer
unigolion, eglwysi, clybiau plant/
ieuenctid, Ysgolion Sul.
Mae gan Scripture Union adnodd
defnyddiol tu hwnt, Lapio’r Nadolig,
llyfr sy’n llawn o syniadau ar gyfer
gwahanol sefyllfaoedd. Mae ganddynt
hefyd gyflwyniad ar gyfer ysgolion
cynradd o’r un enw ac mae llawer o
eglwysi yn ei ddefnyddio i gyflwno
hanes y Nadolig i ddosbarthiadau
Blwyddyn 2, trwy eu gwahodd i’r
eglwys am fore neu prynhawn o
weithgareddau. Mae Scripture Union
hefyd yn cyhoeddi
comic
Nadolig
a tract
syml Seren
y Stabl.
Cewch eu
harchebu
ar wefan
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Scripture Union - http://www.
scriptureunion.org.uk/9145.id#.V8VPuIcGUk
Mae Cymdeithas
y Beibl hefyd yn
cyhoeddi llyfryn
deniadol o’r enw
Tybed oes ‘na fwy i’r
Nadolig? ar gyfer yr
ifanc ar sawl sydd yn
newydd i’r eglwys.
Mae’r llyfryn:
•

yn cynnwys cyflwyniad byr sy’n
canolbwyntio ar stori’r Nadolig

•

yn cynnwys Efengyl Luc mewn
cyfieithiad deinamig, hawdd i’w
ddarllen, sy’n ddelfrydol ar gyfer
ieuenctid a rhai sy’n newydd i’r
eglwys

•

yn ddefnyddiol ar gyfer ymestyn
allan yn ogystal ag yn yr eglwysi
i’r rheini sydd â chwestiynau am
Gristnogaeth a ffydd.

https://www.biblesociety.org.uk/
products/9780564045570/

Beth am berfformio’r ddrama Nadolig
yn yr awyr agored? Darllenwch am
beth ddigwyddodd yn Llithfaen
llynedd drwy ymweld â gwefan http://
camustep.cymru/en/cymraeg/mul-ynllithfaen-am-noson/
Mae ffeil CAMU yn cynnwys hanesion
gan wahanol eglwysi sydd wedi
defnyddio rhai o’r syniadau yma, a
syniadau eraill. Beth am ddarllen
amdanynt a cael eich ysbrydoli i geisio
rhannu’r Newyddion da am eni’r
Gwaredwr yn eich cymuned leol eleni?
Cysylltwch am fyw o wybodaeth am y
ffeil.
Sarah Morris
Swyddog CAMU de-ddwyrain
Cymru

Uno gyda’n gilydd
Mae ail-adeiladu’r muriau’n
galw am waith Tîm
Bydden ni gyd yn cydnabod ei bod yn
amhosibl cyflawni rhai swyddi ar eich
pen eich hun, a mewn gwirionedd, wrth
ystyried, mae rhan fwyaf o swyddi yn
galw am weithredu fel tîm. Er engraifft,
os fyddwn yn sâl awn at y Meddyg,
ond mae ef wedi cael ei hyfforddi gan

Cylchlythyr Ffyddlawn Haf 2016.indd 12

ddoctoriaid eraill, mae’n dibynnu ar y
staff gweinyddol i hyrwyddo ei waith
ac yn galw ar wasanaeth y fferyllydd
ar gyfer y moddion cywir i’n trin yn
llwyddianus.
Dysgeidiaeth y Testament Newydd
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yw bod pob Cristion unigol yn rhan
o dîm o’r eiliad rydym yn credu a
phenderfynu dilyn Crist. Mae’r ‘tîm’
yn cael ei alw yn Eglwys, Corff Crist,
praidd Duw, adeilad/teml Duw ymysg
llawer o dermau eraill.
Mae’n hanfodol ein bod yn cofio
hyn wrth wynebu realiti ein sefyllfa
fel eglwysi Cristnogol yng Nghymru
heddiw. Pobl yr Arglwydd ydym, yn
rhan o’i dîm Ef – ac mae beth bynnag
y ceisiwn ei gyflawni er mwyn rannu’r
Newyddion Da yn cael ei wneud yn y
cyd-destun hwn.
Mae Astudiaeth 4 yng ngyfres
Nehemeia sy’n trin y gwirionedd fod
pobl Dduw yn gweithredu fel tîm,
wedi’i selio ar bennodau 3 ac 11. Bydd
rhai ohonom yn cael darllen rhesrti o
enwau yn y Beibl yn ddiflas, ond mae
nhw’n cael eu cynnwys am reswm, ac
un o’r rhesymau yw i ddangos nad
oedd Nehemeia wedi ail-adeiladu
muriau Jerwsalem ar ei ben ei hun –
roedd ganddo 42 tîm yn gweithio ar 7
ardal benodol, a oedd yn cynnwys pobl
o bob haen o’r gymdeithas: cyfoethog,
tlawd, cyffredin, pwysig. Defnyddiodd
y bobl eu sgiliau gwahanol, neu rhoi
eu llafur, ac roedd gan pob un rôl
hanfodol pwysig.
Dyma yn union oedd pwyslais yr
apostol Paul i’r eglwys yng Nghorinth
wrth iddo ddefnyddio darlun y corff
i egluro sut ydym yn dibynnu ar ein
gilydd, pob un yn bwysig, pob un
gyda rôl hanfodol yn yr eglwys. Mewn
blynyddoedd a fu yng Nghymru roedd
disgwyl i’r gweinidog wneud popeth
ei hunan – pregethu, dysgu, ymweld,
gwaith plant, gwaith Chwiorydd,
cyfarfod Cymdeithas – ond nid dyma
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yw’r darlun sydd gan Paul. Heddiw,
wrth gwrs, mae llawer o’n eglwysi heb
weinidog neu’n rhannu gweinidog
gyda capeli eraill, ac felly mae’n
bwysicach fyth ein bod yn cydnabod
ein doniau, a doniau ein gilydd, a’u
defnyddio! Mae’n galonogol iawn
clywed am eglwysi yn cyd-weithio yn
lleol ar brosiectau fel Agor y Llyfr a’r
Banc Bwyd, a bod y cyd-weithio yn
profi’n fendithiol ac yn dystiolaeth
effeithiol.
Sut fyddech chi’n disgrifio’r ‘tîm’ yn
eich capel chi? Pa sgiliau/doniau sydd
gennych? Fedrwch chi gyd-weithio’n
well? Faint o bartneru sy’n digwydd
rhwng eglwysi eich ardal er mwyn
lledaenu’r Efengyl?
Cewch yr Astudiaethau Cyfres
Nehemeia yn adnodd gwerthfawr iawn
i’ch cynorthwyo i wynebu y cwestiynnau
anodd sy’n codi o’n sefyllfa bresennol
ac wrth geisio ffyrdd ymlaen gan
ddefnyddio Gair Duw i’n harwain a’n
hysbrydoli. Mae copiau ar gael gan
Gwyn, Meleri neu Sarah – a cofiwch ein
bod ar gael i arwain yr astudiaethau
hefyd.
Sarah Morris
Swyddog CAMU de-ddwyrain Cymru
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Effaith cynllun
Agor y Llyfr
Yn ddiweddar, cefais gyfle arbennig
i wneud gwaith ymchwil i weld pa
effaith mae cynllun Agor y Llyfr yn cael
y tu hwnt i ffiniau’r ysgol. Fel rhan
o’r ymchwil, cynhaliwyd cyfweliadau
grwpiau ffocws gyda trawsdoriad
o blant ysgol, cyfweliadau gan
aelodau staff ysgol, cyfweliad gan
gynrychiolydd o CYSAG (Cyngor
Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg
Grefyddol) sydd â dylanwad cryf ar
gwricwlwm Addysg Grefyddol yn
ysgolion Cymru, a chyfweliadau gan
weithwyr yr Eglwys yng Nghymru
sydd yn ymwneud â chynllun Agor y
Llyfr yn rheolaidd. Hefyd danfonwyd
holiaduron i bob tim AyLl ym Mhrydain
ac Ynysoedd y Sianel (dros dwy fil)
gan dderbyn ymateb oddi wrth 652
ohonynt.
Roedd canlyniadau’r ymchwil yn
ddiddorol iawn. Un peth roedd
yn amlwg iawn ac yn gyson gyda
phawb fu’n rhan o’r gwaith oedd
y ganmoliaeth uchel a roddwyd i’r
cynllun yma. Yn ôl un pennaeth “dim
ond manteision sydd i Agor y Llyfr”!
Wedi treulio amser yn holi grwpiau o
blant, teimlent for Agor y Llyfr yn eu
gwneud yn fwy abl i ddeall storïau’r
Beibl wrth eu bod yn gweld yr hanesion
yn dod yn fyw o’u blaen gan greu llun
yn eu meddyliau. Roeddent hefyd yn
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teimlo fod Agor y Llyfr yn eu helpu
gyda’u sefyllfaoedd eu hunain, gan
wneud iddynt feddwl am eraill yn
fwy. Dywedwyd eu bod hefyd yn
datblygu eu deallusrwydd o’r effaith
mae ymddygiad eraill yn cael ac yn
help iddynt ddod i werthfawrogi
pwysigrwydd maddeuant. Dywed un
disgybl nad ydoedd yn credu hanesion
y Beibl nac yn Nuw cyn gweld Agor
y Llyfr ond yr oedd erbyn hyn yn
credu. Gwelwyd hefyd fod Agor y
Llyfr yn medru cyrraedd teuluoedd y
disgyblion wrth i un disgybl fynegu
ei bod wedi mynd adref ac adrodd
stori Agor y Llyfr yr wythnos honno i’w
chwaer fach gan ddefnyddio Beibl i’w
helpu i wneud hyn.
Rhoddwyd enghreifftiau gan aelodau
timoedd Agor y Llyfr a gweithwyr yr
Eglwys yng Nghymru o weithgareddau
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sydd wedi blaguro o ganlyniad i fod
yn rhan o gynllun Agor y Llyfr mewn
gwahanol ardaloedd:
•

Dau aelod Agor y Llyfr yn
mynychu’r ysgol i helpu plant
gyda darllen ac ysgrifennu.

•

Ysgol Sul wedi ei sefydlu mewn
un ysgol bob pythefnos gan
ddatblygu ar hanesion Agor y
Llyfr ymhellach.

•

•

Un ysgol yn defnyddio hanesion
Agor y Llyfr i gyfoethogi
gwersi e.e. hanes Adda ac Efa
– defnyddiwed yr hanes adeg
amser cylch i helpu dangos y
gwahaniath rhwng da a drwg a
gofyn i Dduw helpu i wneud yr
hyn sydd yn dda.
Clwb amser cinio wedi sefydlu
mewn un ysgol gan ddefnyddio
taflennu gwaith fel dilyniant i stori
Agor y Llyfr yr wythnos honno.
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•

Gwasanaeth te wedi cychwyn
unwaith y mis mewn hen Fecws
yn y pentref gan fod adeilad yr
Eglwys ei hun yn rhy bell allan
o’r pentref i fod yn hygyrch i’r
plant i’w fynychu. Dywedwyd
fod nifer o blant wedi mynychu’r
gwasanaeth yma nad oedd
erioed wedi bod mewn yn
adeilad yr Eglwys ei hun.

•

Bwriad gan un grŵp i gychwyn
clwb ar ôl ysgol o fewn adeilad yr
ysgol gan gynnal gweithgareddau
penodol i ddilyn ymlaen o hanes
Agor y Llyfr yr wythnos honno.

•

Mynegodd yr aelodau staff â
gyfwelwyd fod Agor y Llyfr yn
apelio at blant o bob oed o fewn
yr ysgol. Mae’r fformat gweledol
a ddefnyddir i gyflwyno’r straeon
yn cynorthwyo’r disgyblion i
gofio’r hanesion yn well a mae’r
dull rhygnweithiol yn heolio eu
sylw ac yn cadw eu diddordeb.
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Mae plant yn datblygu hynan
hyder ac yn gwella eu sgiliau
cyfathrebu. Teimla’r staff hefyd
fod y cyfnod penodol i fyfyrio
sydd yn rhan o strwythur Agor y
Llyfr yn rhoi’r cyfle i blant feddwl
am eu gweithredoedd a sut
mae elfennau o storiau’r Beibl
yn perthyn i’w bywydau nhw.
Maent yn abl i uniaethu gyda
rhai hanesion Beiblaidd gyda
sefyllfaoedd sydd yn digwydd yn
ein byd heddiw, sydd yn annog
iddynt feddwl am anghenion
eraill.
Mewn ymateb i’r holiaduron tîm (652
ohonynt), mynegwyd y canlynnol:
•

29.57% yn credu bod cynnwys
Cristnogol cyffredinol
gwasanaethau ysgolion wedi
cynnyddu ers dechrau Agor y
Llyfr ynddynt.

•

12.91% yn dweud fod
presennoldeb wedi cynyddu
o fewn ysgolion Sul, clybiau
Cristnogol, a gweithgareddau
arall yn ymwneud â’r eglwys.

•

Mae gweithgareddau Cristnogol
newydd wedi datblygu o
ganlyniad i Agor y Llyfr, yn
arbennig Messy Church/Llan
Llanast (27%) a gwasanaethau
teuluol (30.9%)

•

88.4% yn credu fod Agor y Llyfr
wedi cryfhau’r bartneriaeth rhwng
yr ysgol a’r eglwys leol.

•

44.99% yn mynegu, ers cychwyn
Agor y Llyfr, fod yr ysgol wedi
cynyddu ei gweithgareddau yn yr
eglwys leol.
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Yn ôl gweithwyr Yr Eglwys yng
Nghymru, mae Agor y Llyfr wedi rhoi
cyfle iddynt ddatblygu perthynas
gyda’r ysgol a’r athrawon. Mae’r ysgol
yn dod i ymddiried yn aelodau’r tîm,
ac o ganlyniad yn fwy parod i dderbyn
gwahoddiadau i ddigwyddiadau arall –
ee Llwybr Stabl/Nadolig a gynhaliwyd
yn yr Eglwys leol lle gwnaeth grwpiau
o blant yr ysgol leol dderbyn y
gwahoddiad iddo. Rhoddwyd
enghraifft arall o aelodau staff un ysgol
yn gwahodd aelodau tîm Agor y Llyfr
i’r ysgol i greu torchau Adfent gyda’r
plant.
Cynllun syml i godi ymwybyddiaeth
plant ysgolion cynradd o brif hanesion
y Beibl ydyw Agor y Llyfr yn ei hanfod.
Mae ganddo strwythur penodol sydd
yn rhaid glynu wrtho rhag crwydro
dros beth sydd yn dderbyniol o fewn
terfynnau ysgolion. Y mae, fodd
bynnag, yn ffordd i aelodau capeli ac
eglwysi lleol i feithrin perthynas gyda’r
plant yno gan ddod i’w hadnabod yn
well, ac iddynt hwy ddod i adnabod yr
aelodau hefyd. Cam bach tuag at fod
yn un teulu mawr a chymuned gofalgar
a hapus.
Meleri Cray
Swyddog CAMU de-orllewin Cymru
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Agor
y Llyfr
Ysgol Llangynnwr
O’r diwedd gwireddwyd yr awydd i
sefydlu tîm o bobl i gyflwyno prosiect
“Agor y Llyfr” yn Ysgol Llangynnwr.
Cawsom y cyfle gan y Pennaeth i
gyflwyno dwy stori ar ddiwedd tymor yr
haf er mwyn, nid yn unig, i’r disgyblion
gael blas ar yr arlwy ond hefyd i’r tîm
gael y profiad o’u cyflwyno. Erbyn yr ail
dro roedd y tîm yn teimlo llawer yn fwy
hyderus ac yn cael anogaeth o weld
brwdfrydedd heintus y disgyblion a
gymerodd ran.
Mae wedi bod yn wir bleser cydweithio
gyda phobl o eglwysi eraill yng
Nghaerfyrddin. Er ein bod i gyd yn byw
yn lleol i’r ysgol, caiff chwe eglwys eu
cynrychioli gan y naw aelod sydd i’r
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tîm. Gwybod am ein gilydd ac estyn
gwahoddiad a wnaethom a thrwy un
cyfarfod gyda Meleri Cray, penderfynu
bwrw ati’n syth.
Ein bwriad nawr yw cyflwyno Beibl y
Storïwr bob pythefnos gan ddechrau'r
drydedd wythnos ym mis Medi.
Mae hwn yn adnodd heb ei ail ac yn
gyfrwng i blant, nad ydynt yn debygol
o fod yn gyfarwydd â storiâu’r Beibl,
eu gweld yn dod yn fyw o wythnos
i wythnos. Yn ogystal â hynny daw’r
plant i adnabod y tîm fel grŵp o bobl
sy’n cynrychioli eglwys ac mae hynny’n
werth mwy na mil o eiriau.
Helen Gibbon, Capel Babel,
Caerfyrddin
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Rhydaman
Fe gawson ni fel Zenana (Mudiad
Cenhadol Chwiorydd y Bedyddwyr yw’r
peth gyda’r enw od hwnnw!) brofiad
arbennig sbel yn ôl pan ddaeth eich
Meleri Cray chi (Methodist cofiwch!)
draw atom i agor ein llygaid a thanio
ein dychymyg! Dyna i chi beth
oedd awr ddefnyddiol a diddorol a
gobeithiol. O ganlyniad i hyn mae
grwp o wirfoddolwyr wedi ei ffurfio yn
Rhydaman, a’r bwriad yw mynd allan
i ysgol leol yn rheolaidd i berfformio
Agor y Llyfr i’r plant. Byddwn yn cydweithio gyda aelodau capeli arall yn
yr ardal, sydd yn cynnwys EBC - capel
Bethani a Capel Newydd Betws. Gan
nad oes Ysgol Sul bellach mewn sawl
man, dyma ffordd gall plant gael y
cyfle i glywed straeon o’r Beibl a mae’n
bwysig iawn ein bod ni yn lledaenu’r
newyddion da yn y byd seciwlar.
Gweddiwn am fendith Duw ar y cynllun
hwn a phob un tebyg iddo.
Einir Jones, Rhydaman

Bwlchygwynt
Rydym wedi ffurfio tîm o wirfoddolwyr
yma yn ardal Tregaron i gyflwyno
gwasanaethau ‘Agor y Llyfr’ yn Ysgol
Henry Richard. Roedd pennaeth y
campws cynradd yn Nhregaron eisoes
yn gwybod am y cynllun hwn wrth bod
ffrind i’w mam yn aelod o dîm ‘Agor y
Llyfr’ yng Nghogledd Cymru ac roedd
hyn yn gymorth mawr pan gyflwynwyd
y syniad iddi o gynnal ‘Agor y Llyfr’ yn
yr ysgol. Rydym yn ddiolchgar iawn i
Mrs Meleri Cray am yr hyfforddiant a
gawsom ganddi a’r bwriad yw cychwyn
cynnal y gwasanaethau ym mis Medi.
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Mae’r storïau wedi eu sgriptio’n ofalus
a chredaf ei fod yn gynllun ardderchog
ar gyfer cyflwyno’r Beibl mewn ysgolion
cynradd.
Y Parchg. Carwyn Arthur, Tregaron

Gogledd Gwŷr
Mae Agor y Llyfr wedi tanio dychymyg
pobl yn eglwysi Presbyteraidd gogledd
Gwŷr wrth i 19 o bobl gytuno i gymryd
rhan yn y rhaglen yn dilyn cyfarfod
cychwynnol ar ddechrau’r flwyddyn.
Yn ein tîm mae gennym aelodau
sy’n gwneud gwisgoedd a props ac
eraill sy’n mynd i mewn i’r ysgol pob
dydd Mercher i berfformio straeon
am hanner awr. Cawn tua deg munud
i gael ein hunain yn barod, ac yna
byddwn yn treulio chwarter awr yn
actio a darllen y straeon dan sylw.
Mae’r hyn y mae eraill yn dweud am
Agor y Llyfr yn berffaith wir gan fod
y cynllun wedi gweithio yn ein hanes
yn yr un modd y mae wedi gweithio
mewn mannau eraill. Mae’r plant yn
ein hadnabod bellach yn y gymuned
ac mae’r athrawon yn ein cyfarch yn
gynnes wrth i’r wythnosau fynd heibio.
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Yn ein tîm ni, mae’r aelodau rhwng 60
a 90- mae’r rhan fwyaf o bobl o dan yr
oedran hwnnw yn gweithio yn ystod
tymor yr ysgol! Mae rhai o’r aelodau
wedi darganfod talentau nad oeddan
nhw’n ymwybodol ohonynt, ac mae’r
straeon sydd wedi eu hadrodd yn yr
ysgol yn aml wedi bod yn berthnasol yn
ein bywyd ni fel eglwys a’i gwaith.
Fe aeth ein gofalwr ysgol ati i droi llong
môr-ladron o berfformiad Nadolig yr
ysgol yn arch Noah!
Mae’n debyg mai’r cam cyntaf oedd
yr anoddaf, ond unwaith y rhoddwyd
cychwyn arni, roeddem wrth ein bodd
i weld ein bod yn gallu gwneud y
gwaith, a chael ein calonogi ymhellach
gan ymateb y plant oedd yn gwylio ac
yn gwrando.
Parch. Iain Hodgins, Penclawdd

Pontyberem a Bancffosfelen
Dw i mor falch fod eglwysi
Pontyberem/Bancffosfelen wedi cytuno
i geisio ffurfio grŵp Agor y Llyfr. Rydyn
ni’n cael hwyl (ie, hwyl!) wrth baratoi
gyda’r bwriad o ddechrau’r fenter y
tymor nesaf ac rydym gymaint yn
agosach fel enwadau yn barod. Yn lle
cwyno ‘Dyw’r plant ddim yn dod aton
ni!’ mae cynllunio i weithredu’n bositif
wrth fynd â hanesion y Beibl i’r ysgol
wedi codi’n hysbryd.

lleol gyda grŵp o aelodau Eglwysi
Anglicanaidd Cylch Emlyn . Dilynwn
gynllun Agor y Llyfr a hyd yn hyn mae’r
disgyblion wedi gwylio,gwrando,cydactio a chyd- weddio gyda ni ar
ddeuddeg stori. Maen nhw wrth eu
bodd! Mae ‘r ymateb yn wych gan
ddisgyblion a staff. Cyflwynwn drwy
gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg bob
yn ail ac wedi’r gwasanaeth byddwn yn
cwrdd am baned i drefnu’r gwasanaeth
canlynol a chreu / casglu unrhyw
adnoddau.
Mae ‘n bleser gweld ymateb y plant, a
tystia un aelod o’r staff ei bod yn cael
tawelwch ac ysbrydoliaeth i wynebu’r
dydd drwy ein gwasanaethau.
Deg aelod sydd yn EBC Bethel,
Castellnewydd - pobun ar ei bensiwn
! Ond mae medru cydweithio gyda’r
eglwys ar y cynllun hwn wedi creu
cymdeithas newydd rhyngom a thynnu
dwy gynulleidfa yn agos iawn at ei
gilydd.
Ewch ati - fe gewch bleser o brofi
ymateb plant i’r Llyfr, plant nad ŷnt
bellach yn mynychu Ysgol Sul.
Mari Wyn, Bethel, Castell Newydd
Emlyn

Y Parchg. Catrin Roberts, Pontyberem

Castell Newydd Emlyn
Bob bore Llun, ers mis Ionawr 2017
af i gynnal gwasanaeth yn ein hysgol
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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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