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RYDYM AM WELD CYMUNED EGLWYS…

Yn 3Generate 2017, cafodd plant a phobl ifanc y cyfle i godi llais ar nifer o bynciau 
oedd yn bwysig iddynt. Dyma grynodeb o’r hyn a ddywedwyd.

• sy’n cadw Duw yn y canol

• nad yw’n ofnus

• sydd bob amser yn gweithredu

• sy’n berthnasol

• sy’n ymwneud â chydberthynas

• sy’n le cynhwysol a diogel

•  sydd â phlant a phobl ifanc 

ynghlwm ym mhob agwedd  

o’i bywyd

RYDYM AM WELD CYMUNED EGLWYS…
SY’N CADW DUW YN Y CANOL
• Ble rydym yn gwneud yr hyn mae Duw yn ei ofyn – i 
garu ein gilydd.

• Ble mae gweddi ac ymgysylltu â’r Beibl yn ganolog.
• Ble rhoir anogaeth a gwerth i rannu ein storïau ffydd 
fel y tyfwn yn nes at Dduw.

NAD YW’N OFNUS
• I gamu allan mewn ffydd ac i ymddiried yn Nuw.
• I arwain y ffordd ar faterion anghyfiawnder a 
gweithredu cymdeithasol.

• I gael sgyrsiau anodd ar bynciau heriol.

SY’N BERTHNASOL 
• Ble mae’r addoliad yn ddeniadol.
• Ble mae’r bobl wedi eu harfogi i ymwneud â, ac ymateb 
i, faterion cyfredol.

• Ble defnyddir technoleg gyfoes yn effeithiol.
• Ble rydym yn gweithio tuag at fod yn amgylcheddol 
gyfeillgar a chynaliadwy. 

SYDD BOB AMSER YN GWEITHREDU
• Trwy rannu hanesion ysbrydoledig am weithredu a 
newid.

• Trwy herio anghyfiawnder.
• Trwy ymroi yn wleidyddol e.e. yn y ddadl ar arfau 
niwclear.

• Trwy weddïo dros ac ymateb i’r rhai mewn angen e.e. 
cefnogi Banciau Bwyd.

• Trwy ofalu am yr amgylchedd e.e. defnyddio llai o 
blastig.

SY’N YMWNEUD Â CHYDBERTHYNAS 
• Ble mae oedolion yn gwerthfawrogi ac yn cefnogi pobl 
ifanc. 

• Ble adeiledir perthnasau gwell, trwy sgyrsiau a 
chwestiynau, gan arwain at dderbyniad, caredigrwydd, 
dealltwriaeth a pharch rhwng y naill a’r llall. 

• Ble dysgwn am, a dod i ddeall, crefyddau eraill.

SY’N LE CYNHWYSOL A DIOGEL  
• Ble caiff pob un ei groesawu, ei barchu a’i dderbyn. 
• Ble dathlwn unigrywiaeth ac amrywiaeth. 
• Ble gallwn gael sgwrs ddiogel gyda meddwl agored. 
• Ble ceir cefnogaeth i’r rhai sydd ag anawsterau iechyd 
meddwl. 

• Ble gallwn ymlonyddu, gorffwys ac ymgysylltu â Duw.  

SYDD Â PHLANT A PHOBL IFANC YNGHLWM YM 
MHOB AGWEDD O’I BYWYD
• Ble cawn ein trystio.
• Ble ceir cyfleoedd i ni arwain.
• Ble clywir a cheir ymateb i’n llais.
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