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Plant ac Ieuenctid
‘Y mae’r ifainc yn diffygio ac yn blino,
a’r cryfion yn syrthio’n llipa;
ond y mae’r rhai sy’n disgwyl wrth yr ARGLWYDD
yn adennill eu nerth;
y maent yn magu adenydd fel eryr,
yn rhedeg heb flino,
ac yn rhodio heb ddiffygio.’

Eseia 40: 30–31

EMYNAU
Byw fel Iesu, cysegru ’mywyd iddo, gweddïo’n wastad a helpu eraillyw’r nod:
O na bawn yn fwy tebyg
    i Iesu Grist yn byw,
yn llwyr gysegru ’mywyd
    i wasanaethu Duw:
nid er ei fwyn ei hunan
    y daeth i lawr o’r ne’;
ei roi ei hun yn aberth
    dros eraill wnaeth efe.

Eleazer Roberts (Caneuon Ffydd: 721)

Crist yw’r athro gorau a’i achos ef yw’r achos gorau weddill ein hoes:
Da yw bod wrth draed yr Iesu
    ym more oes;
ni chawn neb fel ef i’n dysgu
    ym more oes;
dan ei groes mae ennill brwydrau
a gorchfygu temtasiynau;
achos Crist yw’r achos gorau
    ar hyd ein hoes.

Elfed (Caneuon Ffydd: 771)
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Bod yn dda, yn addfwyn ac yn hoff o faddau yw’r nod fel bod eraill yn
dod i adnabod Duw drwof fi:
Dod ar fy mhen dy sanctaidd law,
    O dyner Fab y Dyn;
mae gennyt fendith i rai bach
    fel yn dy oes dy hun.

Eifion Wyn (Caneuon Ffydd: 681)

Un tro daeth y Duw a greodd y byd a’r sêr i’w fyd i fyw:
Duw a wnaeth y byd,
y gwynt a’r storm a’r lli,
ond nid yw e’n rhy fawr
    i’n caru ni.

Gwyn Thomas (Caneuon Ffydd: 141)

Testun diolch yw fy nghân am mai ef sy’n fy nghynnal ac ni allaf fyw
hebddo:
Diolch, diolch, Iesu,
diolch, diolch, Iesu,
diolch, diolch, Iesu yw fy nghân;
diolch, diolch, Iesu,
O diolch, diolch, Iesu,
diolch, diolch, Iesu yw fy nghân.

Anad. cyf. Enid Morgan (Caneuon Ffydd: 147)

Mae Duw wedi creu byd da ar ein cyfer:
Caraf yr haul sy’n wên i gyd,
Duw wnaeth yr haul i lonni’r byd.

Gwen F. Smith efel. John Gwilym Jones (Caneuon Ffydd: 122)
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GWEDDÏAU
Dowch i ni werthfawrogi a dyrchafu plentyndod ac ieuenctid:
Deuwn yn awr i gofio ger dy fron blant a phobl ifainc ein heglwysi a’n
hardal, a holl ieuenctid ein gwlad a’n byd. Diolchwn i ti am y rhai ifainc
yn ein cymdeithas, am glywed eu lleisiau a’u chwerthin, am y bywyd a’r
asbri sy’n perthyn iddynt, am eu chwilfrydedd a’u brwdfrydedd, am y
llaw sy’n gafael a’r llygaid sy’n rhyfeddu, am bob ffydd ac ymddiriedaeth
a geir ynddynt. Wrth ymateb i ofynion plant, dyro i’r rhai sy’n hÿn hiwmor
ac amynedd, gostyngeiddrwydd i ddysgu, a gras i wrando a chynghori.
Rho i bob un gofio’i blentyndod ei hunan. Dyro hynawsedd wrth ddelio
â direidi plant, cadernid i roi iddynt safonau a chanllawiau, a pharodrwydd
i’w hyfforddi ar ddechrau eu taith. Amen.

John Rice Rowlands

Cofiwn am bawb sy’n barod i wneud eu gorau dros yr ieuenctid:
Cyflwynwn eu rhieni i ti, gan weddïo y byddant yn dyfalbarhau i gadw
eu haddewidion i’w magu’n ddisgyblion i’th annwyl Fab Iesu Grist.
Cyflwynwn i ti weinidogion ac athrawon Ysgol Sul, sy’n dyfalbarhau
i’w dysgu a’u caru, Sul ar ôl Sul, flwyddyn ar ôl blwyddyn. Cyflwynwn
i ti eraill sy’n cefnogi’r gwaith hwn megis Cyngor Ysgolion Sul Cymru
sy’n paratoi’r holl ddefnyddiau ar gyfer y gwersi. Cofiwn ger dy fron am
weithwyr canolfannau’r enwadau, Coleg y Bala, gwersylloedd yr Urdd
a’r ysgolion haf. Cyflwynwn i ti athrawon ein hysgolion cynradd ac
uwchradd, a darlithwyr y colegau. Bydded iddynt hwy fel pob un ohonom
ninnau, O! Dad, sylweddoli cymaint yw ein cyfrifoldeb i roi esiampl dda
ac arweiniad cadarn i’r to sy’n codi. Amen.

Eric Jones

Deffra’r eglwys i sylweddoli beth yw ei chenhadaeth i’r plant a’r
ieuenctid:
Gweddïwn yn neilltuol dros ein heglwysi, am ennyn o’u mewn
weithgarwch newydd gyda’r ifainc, am iddynt fod yn barod i roi i’r ifainc
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eu cyfle, i ddeall eu byd, eu ffordd o feddwl, eu dyheadau a’u pryderon.
Gweddïwn am achub ac ennill yr ifainc i’r efengyl, ac am i’r Eglwys
gyfan ddarganfod ysbryd y plentyn o’r newydd. Dyro lygad i ganfod
holl ryfeddod y bywyd a roddaist. Amen.

John Rice Rowlands

Mae ’na blant sydd mewn angen; cofiwn amdanynt hwythau hefyd:
Wrth i ni fod yn hapus yng nghanol yr holl bethau hyn, a wnei di ein
helpu i gofio am blant sydd hebddynt? Gofynnwn i ti gofio am blant
sydd wedi colli rhieni a theulu am fod rhyfel yn eu gwlad. Gofynnwn i ti
gofio am blant sydd heb fwyd a dillad a chartrefi cysurus.

Wrth i ni sôn am fisgedi a hufen iâ, am greision a sglodion, a wnei
di ein helpu i feddwl am y plant sydd â mwy o’u hangen na ni?

Ambell dro cawn gyfle i gasglu arian at blant mewn angen. Os
cofiwn ni mai plant sy’n hoffi bod yn hapus fel ni ydynt, gallwn fod yn
fwy caredig wrthynt. Gallwn fyw heb wario’n pres poced i gyd a’i roi i
helpu’r plant hyn. Amen.

Mawl ac Addoliad

Ein dyhead yw gweld ein plant yn troi atat ti a dod yn gyfryngau dy
fendith:
Galluoga ni, Arglwydd, i fedru dweud yr hen, hen hanes am Grist a’i
gariad yn y fath fodd nes gweld:
plant a phobl ifanc Cymru yn troi atat o’r newydd;
plant a phobl ifanc Cymru yn dod i gredu a gweld mai ti yw’r unig
arweinydd diogel i’w harwain heddiw;
plant a phobl ifanc Cymru yn dod yn gyfryngau i fedru dylanwadu ar
ieuenctid gwledydd eraill. Amen.

Cau’r Adwy

ADNODAU
Rhoddodd Iesu’r plentyn yn y canol er mwyn dangos arwydd o
fawredd:
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A chymerodd blentyn, a’i osod yn eu canol hwy; cymerodd ef i’w
freichiau, a dywedodd wrthynt, “Pwy bynnag sy’n derbyn un plentyn fel
hwn yn fy enw i, y mae’n fy nerbyn i, a phwy bynnag sy’n fy nerbyn i,
nid myfi y mae’n ei dderbyn, ond yr hwn a’m hanfonodd i.”

Marc 9: 36–37

Roedd Iesu’n barod i dderbyn plant, eu bendithio a gweddïo drostynt:
Yna daethpwyd â phlant ato, iddo roi ei ddwylo arnynt a gweddïo.
Ceryddodd y disgyblion hwy.

Mathew 19: 13

Yng ngwaith Duw dydi ieuenctid ddim yn faen tramgwydd:
Paid â gadael i neb dy ddiystyru am dy fod yn ifanc. Yn hytrach, bydd
di’n batrwm i’r credinwyr mewn gair a gweithred, mewn cariad a ffydd a
phurdeb.

1 Timotheus 4: 12

Gwrandawodd Samuel ar lais Duw a gweithredodd:
Yn y dyddiau pan oedd y bachgen Samuel yn gwasanaethu’r
ARGLWYDD gerbron Eli, yr oedd gair yr ARGLWYDD yn brin, a
gweledigaeth yn anfynych.

1 Samuel 3: 1

Mae’r hwn sy’n derbyn plentyn bach yn derbyn Iesu i’w fywyd:
A phwy bynnag sy’n derbyn un plentyn fel hwn yn fy enw i, y mae’n fy
nerbyn i.

Mathew 18: 5

Mor bwysig ydi magu’r plentyn yn sþn yr efengyl:
Cofia dy Greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid, cyn i’r dyddiau blin ddod,
ac i’r blynyddoedd nesáu pan fyddi’n dweud, “Ni chaf bleser ynddynt.”

Pregethwr 12: 1
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DYWEDIADAU A THRADDODIADAU
Yn Llyfr Genesis mae hanes am Abram yn cychwyn ar daith. Dyma
hanes am un a gychwynnodd ar daith; taith i’r anwybod oedd hon. Mae
Abram yn batrwm i ni i gyd. Roedd yn sicr o ben draw’r daith am ei fod
yn gwybod fod Duw yn ei arwain. Roedd hon yn daith arloesol, yn daith
fentrus, yn daith anturus – y math o daith sy’n creu cymeriadau cryf,
sydd ben ac ysgwydd yn uwch na’r rhai sy’n ofni mentro i’r anwybod.
Mae yna fwy i fywyd na rhagori mewn arholiadau, chwarae i’r tîm cyntaf
neu feistroli offeryn cerdd. Bydd angen ffynonellau ysbrydol i wynebu
bywyd ac i fyw bywyd llawn heb ddiffygio a dal ati er fod yr holl elfennau
yn ein herbyn.
Dychmygwch yr olygfa. Criw o ieuenctid wedi cyrraedd Llanberis.
Cymysgfa go dda o fechgyn a merched uchel eu cloch. A dyma un o’r
ardal yn gofyn i un ohonyn nhw, ‘Beth ydych chi’n wneud yma?’ A’r
ateb, ‘Dydw i ddim yn gwybod yn iawn, dim ond wedi dod am hwyl
ydw i!’ A dyma ofyn i un arall. ‘Gobeithio cerdded i gopa’r Wyddfa,’
meddai honno gan estyn map a dangos yn union y llwybr yr oedd hi am
ei ddilyn i’r copa. Un heb lawer o syniad i ble roedd o’n mynd, a’r llall
yn sicr o’r daith a’r nod.
Unwaith yn ddyn a dwywaith yn blentyn.
Fe aned plentyn yn Llan-gan,
Nid mab i’w dad, nid mab i’w fam,
Nid mab i Dduw, nid mab i ddyn,
Ond yn blentyn perffaith fel pob un.

Mil a Mwy o Ddyfyniadau




