Cylchlythyr Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid
Gwanwyn 2015

Croeso i Ffyddl@wn!
Croeso i rifyn y gwanwyn o Ffyddl@wn lle’r ydym yn
canolbwyntio ar ddarllen y Beibl gyda’n plant a’n
ieuenctid wrth i ni groesawu argraffiad beibl.net.

Annog plant i ddarllen y Beibl

Mae cynnwrf mawr ymysg Cristnogion Cymru o weld
“beibl.net” mewn print ac yn Feibl yn ein llaw. Ar yr un
pryd cyhoeddwyd “beibl.net 365 o Storïau o’r Beibl”.
Cyfle arbennig, felly, i annog ein plant a’n ieuenctid i
ddarllen y Beibl. Ond sut awn ni ati? Dyma rai syniadau:
•

Gofynnwch i’ch eglwys brynu Beiblau i blant neu i
deuluoedd sy’n gysylltiedig â’ch eglwys.

•

Darllennwch y Beibl gyda’r plant – nid yn unig yn eich
Ysgol Sul neu Glwb, ond gyda’ch plant eich hunain,
eich wyrion, neiod a nithod.

•

Dangoswch i’r plant eich bod chi yn darllen eich Beibl
hefyd – ac yn ei fwynhau.

•

Defnyddiwch adnoddau digidol fel ‘apps’ Beiblaidd i
Blant, neu mae DVD o storïau’r Beibl ar gael o’r ‘Beibl
Bach i Blant’ a ‘Beibl Bach Stori Duw’, neu gellir eu
lawrlwytho o “Siop” ar wefan Cyngor Ysgolion Sul
(http://ysgolsul.com/?page_id=984 ).
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Plant

•

•

•

Gweler sylwadau defnyddiol
ar apps Beiblaidd ar y safle
we canlynol: ‘Top Bible Apps
for Kids’, Meghan Tucker,
September 13, 2013
http://www.faithgateway.com/
top-bible-apps-for-kids/#.Vr4_
gbSLSUk
Beth am lawrlwytho’r Beibl ar
‘lechen’ eich plentyn? Gweler
dewis Cymraeg ar wefan Cyngor
Ysgolion Sul:
http://ysgolsul.com/?page_
id=2031
Gêm cyfrifiadur: Llynedd
lansiwyd gêm gyfrifiadurol
‘Guardians of Ancora’ gan
Scripture Union. Ei nod yw

•

•

cyflwyno hanesion y Beibl trwy’r
gêm – ffordd ardderchog o ddal
sylw’r plant.
http://guardiansofancora.com/
Beth am gychwyn neu ymuno
gyda thîm ‘Agor y Llyfr’ yn eich
ardal? Cyfle gwych i ddod a
hanesion y Beibl yn fyw i blant
eich ysgol leol.
Mae digonedd o Feiblau plant
ar gael ar gyfer amrediad eang
o oedrannau. Mae gan y Cyngor
Ysgolion Sul restr o adnoddau
cynhwysfawr:
http://ysgolsul.com/wp-content/
uploads/2015/10/catlogadnoddau-beibl-byw.pdf

O’r Coleg
Beth wnest ti
fwynhau fwyaf ar y cwrs?
“Y nos a cael gweld ffrindiau a
chwarae gemau a dysgu am Iesu
a Duw.”
Cyrsiau Plant Coleg y Bala:

Wnewch chi weddïo:
... y bydd plant eich ardal
yn cael y cyfle i ddarllen a
darganfod y Beibl, ac y bydd
rhieni a theidiau a neiniau yn
darllen y Beibl gyda’r plant.
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Mawrth 4 – 24ain
Dyddiau Pasg i ysgolion
Mai 13-15ed		
Cwrs Plant Llanrug, Llanberis a
Bethel (8 – 12 oed)
Mehefin 17 – 19eg
Cwrs Plant Agored (8 – 12 oed)
Gorffennaf 2il		
Y Picnic Mawr (5 - 11 oed)
Awst 8-11		
Anhrefn Awst, (8 – 12 oed)
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Ieuenctid

Sgwrs pnawn Sadwrn
Tybed os y buasech chi’n cysylltu ‘Star Wars’, Gareth Bale a Job
(mae ganddo lyfr yn y Beibl!) gyda’i gilydd? Os y buasech ym
Mlwyddyn 7 ac yn mynychu Clwb Ieuenctid Cristnogol fel mae Aron
a Cai o Bwllheli, yna mae’n bosib y buasech chi. Cytunodd y ddau
yn barod iawn i wneud cyfweliad i Ffyddl@wn un prynhawn Sadwrn.
Fel hyn aeth hi...
Ychydig o gwestiynau er mwyn
i ddarllenwyr Ffyddl@wn ddod
i’ch nabod ychydig yn well gynta’,
hogia:
Pêl droed neu rygbi? (gan gofio fod
Cymru yn chwarae’r Alban heddiw):
Cai – “Pêldroed”, Aron - “Rygbi”
Fifa neu Minecraft? “Fifa”
Pizza neu fyrgyr? “Byrgyr ... definet”
‘Strictly’ neu ‘X-factor’? Cai –
“‘Strictly’ ... dwi ddim yn licio canu” ,
Aron “X-factor”
Ffilmiau ‘Marvel’ neu ‘Star Wars’?
“Star Wars, ‘de”
Fferins (losin) neu siocled? Wedi
dipyn o drafodaeth ... “siocled”
Tabled neu ‘X-box’? Ateb pendant
... “X-box”
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Aaron Ramsey neu Gareth Bale?
“Bale”
Awn ni ‘mlaen i drafod pethau
ychydig mwy difrifol ...
Pam wyt ti’n mynd i Glwb Ieuenctid
Cristnogol?
I fod hefo ffrindiau a dysgu pethau
... ac fe wnaethon ni ddechrau hefo
Clwb 6 tan 7 (Clwb Plant) ac felly
roeddan ni isio symud ymlaen i’r
Clwb Ieuenctid.
Beth ydach chi’n ei wneud yno?
Chwarae ‘pool’, tenis bwrdd a
gemau, a darllen o’r Beibl. Ac rydan
ni’n cael tôst ag ati.
Pa gymeriad o’r Beibl ydach chi
wedi bod yn darllen amdano’n
ddiweddar?
Job
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Ieuenctid

Sut fuasech chi’n disgrifio Job?
Person neis ... yn addoli Duw o ddifri
ac yn coelio ynddo go iawn. Am lot
o’r stori mae o’n drist.
Pa neges ydach chi’n feddwl sydd i
ni heddiw o hanes Job?
Os ydan ni’n dda neu’n ddrwg,
dydan ni ddim yn cael pethau da
bob amser.
Sut fath o berthynas oedd gan Job
gyda Duw?
Perthynas dda. Roedd yn addoli
Duw o ddifri ac yn credu, ond roedd
o hefyd yn gofyn cwestiynau i Dduw.
Pa storïau o’r Beibl fuaset ti’n dewis
ei ddarllen?
Cai – Dechrau’r byd neu hanes y
pedwar ffrind yn gneud twll yn y tô
i ddod a’u ffrind sal at Iesu. Dwi’n

cofio darllen a mwynhau’r stori pan
o’n i’n llai.
Aron – Y stori am y boi ‘na yn cael
ei waldio a colli ei bres ...O ia, ‘Y
Samariad Trugarog’. Dwi’n cofio
darllen y stori yn Blwyddyn 2.
Be fuasai’n codi diddordeb arnat ti i
ddarllen y Beibl?
Rydan ni newydd gael Beibl gan y
Gideoniaid yn yr ysgol.
Rydan ni’n darllen y Beibl hefo’n
gilydd fel grŵp yn y Clwb, ond mae
o’n dda ei ddarllen ar fy mhen fy hun
hefyd.
Faswn i’n licio darllen y ‘Beibl
Graffeg’, ac mae’r ‘Beibl 365’ yn
syniad da er mwyn gallu ei ddarllen
mewn blwyddyn.
Diolch yn fawr hogia!

Aelod newydd o’r tîm
Braf iawn yw croesawu Siôn Morris
yn Swyddog Plant ac Ieuenctid y
Gogledd. Dydi wyneb Siôn ddim
yn ddiethr gan ei fod wedi treulio
Blwyddyn Gap yng Ngholeg y Bala, ac
wedi bod yn rhan o weithgarwch plant
ac ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd
Cymru ers blynyddoedd. Croeso i ti i’r
tîm Siôn a dymunwn fendith Duw ar
dy waith gyda’r plant a’r ieuenctid.

Cyrsiau Coleg y Bala

Gorffennaf 27-31ain
Cwrs Ieuenctid

Wnewch chi weddïo:
Diolchwn am waith y Gideoniaid yn rhannu Beiblau mewn ysgolion.
Wnewch chi weddïo y bydd ein ieuenctid yn cael y cyfle i ddarganfod y
Beibl, a’i ddarllen.
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Pa mor bwysig ydi’r Beibl i’n ieuenctid hŷn sy’n cymeryd eu ffydd o ddifri’?
Yn ystod Penwythnos Aduniad
Souled Out ddiwedd Ionawr
gofynnwyd i’r ieuenctid lenwi
holiadur ar gyfer Ffyddl@wn
ar ddarllen y Beibl. Roedd eu
hatebion yn onest a chalonogol, fel
y gwelwch yn y canlyniadau isod.
Mae eu hoedran yn amwrywio o 16 i
ddechrau eu hugeiniau.

Ieuenctid 15+

Darllen y Beibl

O ran y fersiwn o’r Beibl mae’r
ieuenctid yma yn dewis ei ddarllen,
mae 55% yn dewis fersiwn Cymraeg
a 45% yn dewis fersiwn Saesneg,
gyda llawer yn darllen yn y ddwy
iaith. Amrywiol hefyd oedd eu dewis
o ddarllen copi caled neu oddi ar
app ar ffôn.

Cafwyd ymateb hynod o gadarnhaol
i’r ddau gwestiwn cyntaf, gyda pob
un oedd wedi ateb yr holiadur, 10
ohonyn nhw i gyd, yn sylweddoli
ei bod yn bwysig darllen y Beibl,
a’r rhan helaeth ohonyn nhw yn
ymdrechu i’w ddarllen yn gyson.
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Daeth yn amlwg o’r cwestiwn ‘Beth
sy’n dy helpu i ddarllen y Beibl’
fod darllen a thrafod y Beibl mewn
grwpiau megis astudiaeth Feiblaidd
neu mewn cyrsiau a chyfarfodydd
Souled Out yn help mawr. Roedd
traean yn cael nodiadau neu gynllun
darllen o gymorth.
Mewn ymateb i’r cwestiwn am yr
hyn maen nhw’n ei gael yn anodd
am ddarllen y Beibl, roedd sefydlu
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Ieuenctid 15+
trefn dyddiol cyson, neilltuo amser,
a deall y Beibl gyn anodded a’i
gilydd. Roedden nhw hefyd yn cael
anhawster i ddarganfod cynlluniau
neu nodiadau darllen y Beibl
addas, a dyfalbarhau i ddarllen,
yn arbennig trwy rannau o’r
HenDestament.

cael y fersiwn yma o’r Beibl yn
mynd i’w wneud iddyn nhw. Roedd
eu gwerthfawrogiad yn amlwg
mewn dwy ffordd: yn bennaf
roedden nhw yn ei weld yn haws
i’w ddeall ac felly ddim yn gorfod
troi at Feibl Saesneg. Er syndod,
hefyd, roedd nifer o’r atebion yn
gwerthfawrogi llyfr yn hytrach na
‘ffidlan o gwmpas hefo apps’!
Daeth llawer o rinweddau cael Beibl
mewn print i’r amlwg: copi ysgafn
i’w gario i’r coleg neu’r astudiaeth,
dim byd arall i fynd a’u sylw (wrth
ddarllen Beibl ar ffôn), a’i chael yn
haws mynd ato i’w ddarllen.
Diolch i bob un o’r ieuenctid am
fynd ati i lenwi’r holiaduron. Tybed
beth yw eich ymateb i’w atebion?

Un o’r ymatebion mwyaf cadarnhaol
i’r holiadur oedd fod pob un a
holwyd heblaw un yn gyfforddus
i’w ffrindiau wybod eu bod yn
darllen y Beibl. Mae ymateb eu
ffrindiau yn amrywio: rhai yn ei weld
yn ddiddorol eu bod yn darllen y
Beibl ac yn holi cwestiynau, eraill yn
cwestiynu pam eu bod yn darllen
y Beibl ac yn gofyn cwestiynau
anodd, ac eraill yn gwneud hwyl am
eu pen.
Yn dilyn argraffu ‘beibl.net’,
gofynnwyd pa wahanaieth oedd

Wnewch chi weddïo:
... y bydd ein ieuenctid hŷn
yn dal ati i ddarllen y Beibl
ac yn annog ei gilydd mewn
astudiaethau a grwpiau
Souled Out.
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Cyrsiau Coleg y Bala:
Mai 20-21ain
Penwythnos Merched
Gorffennaf 1af
Fforwm yr Ifanc
Awst 13-18		
Souled Out yr Haf
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Adnoddau

Adnodd . . .

beibl.net
ISBN: 9780564033270
£14.99

Mae wedi
cyrraedd, ac
wedi cael ei
ailargraffu
oherwydd
galw yn
barod!
Bellach mae
gennym
y gorau o
ddau fyd,
beibl.net ar y we
ac mewn llyfr. Dyma’r Beibl mewn
Cymraeg hawdd i’w deall. Mae
beibl.net wedi ei gyfieithu o’r
ieithoedd gwreiddiol (Hebraeg
a Groeg) i Gymraeg llafar, syml
– mae’n berffaith i bobl ifanc, i
ddysgwyr ac i Gymry o bob oed
sydd am ddeall neges y Beibl yn
well. Fel yr ydych wedi darllen
yn barod, mae’n ieuenctid yn
falch iawn o’i gael. Mae’n Feibl
ardderchog ar gyfer ysgolion,
eglwysi a dysgwyr. Mae ynddo
adnoddau ychwanegol, gan
gynnwys, Ble i droi am help,
Amserlin y Beibl, Geirfa, Mapiau
a’r Calendr Hebreig.

beibl.net 365 o
storïau o’r Beibl
ISBN: 9781859947999 £14.99

Detholiad o gyfieithiad newydd
cyffrous a chyfoes beibl.net. yw’r
Beibl yma. Mae’n gyfrol lliwgar
sy’n cyflwyno prif hanesion a
themâu’r Beibl mewn 365 o
storïau cryno. Mae cyfeiriadau
Beiblaidd wrth ymyl pob stori.
Dyma fersiwn ardderchog i
annog plant i ddarllen y Beibl
mewn blwyddyn. Mae’n Feibl
ardderchog ar gyfer darllenwyr
hyderus o 8 i 12oed.

Arweiniad ar ddewis Beibl
Efallai eich bod yn chwilio am Feibl addas ar gyfer plentyn yr ydych yn eu
hadnabod. Ceir arweiniad doeth ar ddewis Beibl ar wefan y ‘Good Book
Company’ ar y cyfeiriad canlynol:
https://www.thegoodbook.co.uk/choosing-a-childrens-bible

Cylchlythyr Ffyddlawn Gwanwyn 2016.indd 7

01/03/16 11:29

Annogaeth

... ac annogaeth
Cwestiwn ola’r holiadur am ddarllen y
Beibl i’r ieuenctid ar gwrs Souled Out
oedd: ‘Pa adnod sydd wedi dy herio
neu dy annog yn ddiweddar?’. Roedd
pob un wedi dewis adnod wahanol,
sy’n arwydd eto fod yr Arglwydd yn
siarad â ni trwy ei Air, a’i fod yn siarad
â ni fel unigolion. Roedd eu dewis
yn felys o amrywiol. Fy ngweddi yw y
byddwch yn chwilio am yr adnodau
canlynol yn eich Beibl, ac yn profi
bendith wrth i chi ddarllen yr adnodau
mae Duw yn eu rhannu â ni trwy ein
hieunectid.
i. Rhufeiniaid pennod 5 adnod 8.
ii. Mathew pennod 6 adnod 25.
iii. Nid fy herio gymaint, ond mae
Phillipiaid pennod 4 wedi fy nharo
a nghyffwrdd yn ddiweddar,
oherwydd fod Duw gyda ni drwy
popeth, ac nid oes angen i ni fod
ofn dim byd.
iv. Mae Rhufeiniaid pennod 8 adnod

v.

vi.
vii.

viii.
ix.
x.

5 wedi fy annog yn ddiweddar
i geisio byw fy mywyd o dan
reolaeth yr Ysbryd, a gadael i Dduw
reoli fy mywyd a pheidio tynnu’n
groes a’i amau a gwrthryfela yn ei
erbyn.
Hebreaid pennod 13 adnodau 5-6.
Mae’r adnodau yma yn hynod o
galonogol oherwydd mae Duw ei
hun yn dweud na fydd byth yn ein
siomi nag yn troi cefn arnom ni,
fel pobl a phethau materol, tydy o
byth am ein gadael yn anfodlon.
1 Corinthiaid pennod 10 adnod 13.
Salm 17 adnod 15. Adnod sy’n
fy herio ac yn fy annog i gyfarfod
hefo’r Arglwydd bob bore.
Y Pregethwr pennod 3 adnod 11.
Effesiaid 2:10
Salm 4:4 Mae’r adnod yn fy herio
i fod yn ddistaw, heb gerddoriaeth
na dim i fynd a fy sylw.

Hyfforddiant: ‘Y Gair i Bawb’ 9.45yb-4.00yp
Diwrnod ar gyfer arweinwyr ieuenctid, arweinwyr grwpiau plant ac
arweinwyr eglwysi. Syniadau ymarferol, adnoddau gwych, engreifftiau
ysbrydoledig, ceisiwch ’beth newydd’. Cost = £15 (yn cynnwys cinio os
ydych yn archebu erbyn Ebrill 9).
Ebrill 16eg, City Church, Dyfatty St, Abertawe, SA1 1QQ
Ebrill 23ain, Ysgol y Berwyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7BN
I archebu, cysylltwch â: Rachel Hughes: rhughes@urbansaints.org / 01678 530347

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

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.
Cylchlythyr Ffyddlawn Gwanwyn 2016.indd 9
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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-DERFYSGWR!
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!

Yng ngeiriau enwog William Carey:
“YMDRECHWCH BETHAU MAWR
DROS DDUW, DISGWYLIWCH
BETHAU MAWR GAN DDUW”
Tim Hodgins
Gorseinon

DAVID HAMILTON
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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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Ieuenctid Gofalaeth
Pwllheli
‘Rydan ni eisiau gwneud swper i godi
arian!’ Dyna oedd un o syniadau’r criw
yn y Clwb Ieuenctid. Ac felly, dyma
fynd ati i ddechrau cynllunio a pharatoi.
Beth fuasai ar y fwydlen? Pwy fyddai’n
coginio? Pwy fyddai’n gweini ar y
byrddau? Pwy fyddai’n addurno’r festri
... ? Ac i ffwrdd â ni!
Un peth amlwg iawn o weithio gyda
ieuenctid yw eu brwdfrydedd a’u
dychymyg ... y peth amlwg arall ydi fod
angen cefn i weithio ar yr ochr ymarferol
i wneud yn sïwr fod y cyfan yn dod at
ei gilydd! Rhowch y brwdfrydedd a’r
gefnogaeth at ei gilydd ac fe gewch
amser difyr ac adeiladol, gyda’r
ieuenctid a’r arweinwyr yn dysgu llawer
am ei gilydd, ac am sut i weithio fel tîm.
Hefyd am haelioni a chefnogaeth y tô
hŷn, a’u gwerthfawrogiad o ymdrechion
yr ieuenctid.
Y fwydlen: gan ein bod yn codi arian
at wledydd yn Ne America – ‘Chilli’ a
reis (gan gynnwys opsiwn llai mentrus!).
Yn y diwedd, cytunodd rhieni aelodau’r
Clwb i gyfranu llond sosban o ‘Chilli’
neu bwdin. Cynheswyd y ‘Chilli’ a
pharatowyd y reis yng nghegin y Festri.
Roedd y dewis o bwdinau yn eang
iawn – heb orfod cadw at y thema De
Americanaidd.
Addurno: Treuliodd criw o’r ieuenctid
beth amser yn addurno’r Festri o flaen
llaw gan ddilyn thema’r noson.
Gwerthu tocynnau: Paratowyd
tocynnau i’w gwerthu o flaen llaw
er mwyn rhoi syniad faint o fwyd i’w
baratoi.
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Gweini: Yr
ieuenctid
oedd yn
gweini’r bwyd. Roedd yn rhoi cyfle iddyn
nhw brofi’r weithred o wasanaethu,
ac roeddent yn cael y cyfle i ddod i
adnabod yr oedolion.
Ymateb: Bu ymateb cadarnhaol iawn
i’r noson gan y tô hŷn, a hynny yn
galonogol i’r ieuenctid. Bu’n anodd
pennu pris (£5.00 y pen), ac roedd
llawer oedd wedi mwynhau yn credu
ei fod yn rhy isel. Cyfrannodd llawer yn
ychwanegol at eu tocyn mynediad ar y
noson.
Daeth llawer o bethau positif iawn o’r
profiad wrth i aelodau’r capel gyfarfod
â chriw y Clwb Ieuenctid nad oeddent
wedi eu gweld yn oedfaon y capel.
Cafwyd ambell i sgwrs ddifyr rhwng y
cenedlaethau ac ymdeimlad o un teulu
mawr gyda’i gilydd. Ac fe gasglwyd swm
teg at achos da iawn.
Yn ddiweddarach, penderfynodd un
o’r ieuenctid gynnal noson debyg
i godi arian at elusen cartref plant
amddifad yn Mexico fel rhan o’i gwaith
at y Fagloriaeth Gymraeg. Bu cryn
gydweithio eto rhwng aelodau’r Clwb,
y grŵp Bagloriaeth a’u rhieni, a cafwyd
cefnogaeth dda gan aelodau hŷn y
Capel.
Nia Williams
Swyddog Addysg ac Adnoddau
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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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