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Sul Addysg
Fy nhad o’r nef, O gwrando ’nghri:
un o’th eiddilaf blant wyf fi.

EMYNAU
Yn syml iawn, gofynnwn am gymorth Iesu’r athro ar gyfer ein taith:
Athro da, ar ddechrau’r dydd
dysg ni oll yng ngwersi’r ffydd,
boed ein meddwl iti’n rhodd
a’n hewyllys wrth dy fodd.

Ifor Rees (Caneuon Ffydd: 20)

Dyhead yr emynydd yw bod geiriau’r athro yn cael eu derbyn a bod
awch am fwy:
Wele’r Athro mawr yn dysgu
    dyfnion bethau Duw;
dwyfol gariad yn llefaru –
    f’enaid, clyw!
Arglwydd, boed i’th eiriau groeso
    yn fy nghalon i;
crea hiraeth mwy am wrando
    arnat ti.

Nantlais (Caneuon Ffydd: 384)

Er fod gwybodaeth a dysgeidiaeth yn newid mae Efengyl Iesu’n
ddigyfnewid:
Newid mae gwybodaeth
    a dysgeidiaeth dyn;
aros mae Efengyl
    Iesu byth yr un;
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Athro ac Arweinydd
    yw efe ’mhob oes;
a thra pery’r ddaear
    pery golau’r groes.

Elfed (Caneuon Ffydd: 381)

Defnyddiwn ein corff a’n synhwyrau er mwyn dangos i bawb mai Duw
a’n gwnaeth:
Ces lygaid ganddo imi weld
    y ddaear hardd i gyd,
a heb fy llygaid ni chawn weld
    yr un o blant y byd;
ces glust i glywed glaw a gwynt
    a thonnau ar y traeth:
rhaid imi ddweud wrth bawb o’r byd,
        ef a’m gwnaeth.

Alan Pinnock cyf. R. Gwilym Hughes (Caneuon Ffydd: 155)

Geiriau yw’r rhain wedi’u seilio ar wahoddiad Iesu Grist i’r plant
ddod ato:
Fe rodiai Iesu un prynhawn
    yng Ngalilea mewn rhyw dref,
a’r mamau’n llu a ddug eu plant
    yn eiddgar ato ef.
Ac yn ei freichiau cymerth hwy
    a’i fendith roddodd i bob un;
“Gadewch i’r plant,” medd ef yn fwyn,
    “ddod ataf fi fy hun.”

Stopford A. Brooke cyf. G. Wynne Griffith (Caneuon Ffydd: 349)

Gwahoddiad sydd yma i ddilyn Iesu o’r cychwyn cyntaf:
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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)

GWEDDÏAU
Rho i ni’r gallu i ryfeddu a synnu at y pethau gorau yn dy fyd di:
Wrth i ni ymhyfrydu yn dy fyd di, gad inni ddysgu rhyfeddu at dy
greadigaeth wyrthiol di. Ym mhob ymchwil, agor ein llygaid i weld ôl
dy law di; ac ym mhob darganfod, pâr inni arddel dy ewyllys adeiladol
di. Maddau i ni am droi addysg ac ymchwil yn foddion difa a dinistrio
mor aml. Diolch i ti am bob darganfyddiad a fu’n gyfrwng bendith i’th
bobl trwy hyrwyddo iechyd, cyfathrebu, a pherthynas dda rhwng
pobloedd a chenhedloedd. Amen.

Saunders Davies

Arwain ni i dderbyn addysg fydd yn ein diwyllio a dyrchafu ein
cymeriad:
Cofiwn, ein Tad, am bawb sy’n gyfrifol am gyfrannu addysg a
gwybodaeth mewn ysgol, coleg ac unrhyw sefydliad arall. Sancteiddia
eu dawn i ddarganfod ac i rannu gwybodaeth, fel y bydd yr hyn a
dderbynnir gan y myfyrwyr, nid yn unig yn ehangu meddyliau, ond
hefyd yn adeiladu cymeriadau. Gweddïwn nid yn unig dros allu
academaidd plant a phobl o bob oed i elwa ar addysg, ond ar i ti, ein Tad,
drwy rym dy Ysbryd a thystiolaeth Eglwys dy Fab, eu diwyllio. Nid
paganiaid gwybodus ac addysgedig yw’r nod, ond creaduriaid newydd
yng Nghrist, wedi eu hyfforddi i sylweddoli eu llawn botensial fel plant
i Dduw. Amen.

Dafydd Roberts
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Diolchwn am y rhai fu’n ein harwain ym more oes:
Diolchwn i ti am y rhai a’n dysgodd yn blant,

gan agor meysydd newydd i’w darganfod,
gan gyfathrebu dealltwriaeth wahanol,
a rhoi inni’r sgiliau y bu arnom eu hangen
er mwyn parhau ymhellach gyda’n hastudiaethau.

Rwyt ti wedi rhoi inni fyd o gyfoeth annherfynol:
diolch i ti am bawb sy’n ein cynorthwyo i’w ddarganfod. Amen.

Eirian a Gwilym Dafydd

Arwain ni i ddefnyddio’n hyfforddiant i wneud ein gorau yn ein
cymdeithas:
Diolchwn i ti am fod pawb yn y wlad hon

yn cael y rhodd o addysg ddi-dâl yn blentyn,
ac am y cyfleon trwy’n hoes
i ddysgu sgiliau newydd a chymathu gwybodaeth
a fydd o wasanaeth i ni trwy’n bywyd.

Dysg i bawb wneud y gorau o’r cyfleon a roddir iddynt,
a chynorthwya ni fel cymdeithas i ddiogelu’r etifeddiaeth werthfawr
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol,
er mwyn i eraill, yn eu tro, fwynhau
y breintiau y cawsom ni eu profi.

Rwyt ti wedi rhoi inni fyd o gyfoeth annherfynol:
diolch i ti am bawb sy’n ein cynorthwyo i’w ddarganfod. Amen.

Eirian a Gwilym Dafydd

Tywys ni trwy gyfnod babandod, plentyndod a llencyndod Iesu er mwyn
dod i’w adnabod:
Cofiwn am y Baban; y Baban a oedd yn union fel pob baban arall, ac
eto’n Dduw.

Cofiwn am y bachgen, yn tyfu fel pob bachgen arall, yn gwybod
am lawenydd a phoen tyfu, ac yn araf ddysgu mwy amdano’i hun a
Duw.
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Cofiwn am y dyn ifanc: ambell dro’n ddig, ambell dro’n ansicr;
ambell dro’n ymchwilio, ond bob amser yn ymwybodol o bresenoldeb
Duw yn ei fywyd ac yn cydsefyll â phobl gyffredin mewn cariad a thosturi.

Cofiwn Iesu: a boed i’n cofio ein hadnewyddu, ein helpu i’w
adnabod yn well, a’n tywys yn nes atat ti O Dduw, mewn addoliad a
moliant diolchgar. Amen.

addas. Trefor Lewis

ADNODAU
Mae llyfr y Diarhebion yn gyforiog o gynghorion i ddyn ifanc ac un
ohonynt yw peidio diystyru doethineb ac addysg:
Ofn yr ARGLWYDD yw dechrau gwybodaeth,
ond y mae ffyliaid yn diystyru doethineb a disgyblaeth.

Diarhebion 1: 7

Mae gan y rhieni gyfraniad mawr yn hyfforddiant eu plant:
Fy mab, gwrando ar addysg dy dad,
paid â gwrthod cyfarwyddyd dy fam;

Diarhebion 1: 8

Fe ddylai addysg ein harwain i greu cytgord a heddwch:
Fy mhlant, daliwch afael ar eich addysg, i fyw mewn heddwch.
Doethineb guddiedig a thrysor anweledig,
pa fudd sydd yn y naill na’r llall?

Ecclesiasticus 41: 14

Ar ddechrau’r daith, yn gynnar, mae dechrau hyfforddi’r plentyn:
Hyffordda blentyn ar ddechrau ei daith,
ac ni thry oddi wrthi pan heneiddia.

Diarhebion 22: 6
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Mae disgyblaeth yn rhan annatod o addysg plentyn:
Gosod dy feddwl ar gyfarwyddyd,
a’th glust ar eiriau deall.

Diarhebion 23: 12

Gosod y plentyn yn y canol mae Iesu a’i roi’n fodel i’w ddisgyblion:
Galwodd Iesu blentyn ato, a’i osod yn eu canol hwy,

Mathew 18: 2

DYWEDIADAU A THRADDODIADAU
Nid paratoad ar gyfer bywyd yw addysg; bywyd ei hun yw addysg.
Nid yw popeth sy’n digoni yn bodloni.
Peth peryglus iawn yw ychydig o ddysg.
Po fwyaf yr ehangwn gylch ein gwybodaeth, cryfaf yw ein
hymwybyddiaeth o gylch ehangach ein hanwybodaeth.
Y dyn doeth yw’r dyn sy’n gweld ei gamsyniad cyn ei wneud.
Yr unig beth sydd ei angen i’r drwg orchfygu yw i ddynion da wneud
dim.




