
Blwyddyn B 
Paul ar gyfer heddiw (Rhufeiniaid) 
Ysbrydolrwydd a Gweddi 
Moeseg Cristnogl. 
 
Fedra’i dderbyn cymwyster drwy 
ddilyn y cwrs? 
 
Os wyt ti’n dymuno. Mae’r modiwlau 
yn cario credyd Prifysgol Glyndŵr, ac 
mae’n bosib derbyn tystysgrif neu 
ddiploma fel rhan o’r rhaglen. 
 
Oes gwaith ysgrifenedig? 
 
Unwaith eto, ond os wyt ti’n dymuno. 
Mae cyfle yn y llyfrau gwaith i  
ysgrifennu  atebion byr fel rhan o rai 
sesiynau grŵp ac mae’n bosib  
ymhelaethu ar y rhain ar gyfer yr  
asesiadau. 

  

Mae’n bosib dilyn y cwrs ar gyfer 
dysgu a chyfranogi i’r  

trafodaethau yn unig - mae’n  

gyfangwbl i fyny i ti! 

 

Beth ydi’r asesiadau? 

 

Os wyt yn penderfynu dilyn y cwrs ar 
gyfer credyd, fel arfer rhaid  

ysgrifennu dau ymarfer o 750 o 
eiriau a dau asesiad o 1500. Mae 
help a chymorth ar gael ar gyfer y 
rhai sy’n newydd i ysgrifennu  

asesiadau. 

Archwilio 

Ffydd yn 

Esgobaeth 

Llanelwy 

Beth yw’r gost? 

 

Yr unig gost i’r rhai sy’n cymeryd rhan yw tâl ar 

gyfer y llyfr a’r llawlyfr modiwl, ar y funud ryw 

£20 bob tymor.  Os oes unrhyw broblem 

ynglŷn â thalu, croeso i chi drafod hyn gyda 

Manon, cyfarwyddydd y cwrs. 

  

Fedra’i ddim defnyddio cyfrifiadur - ydi hyn 

yn broblem? 

 

Dim os wyt ti yn mynychu’r grwpiau yn unig 
gan fod y deunydd wedi ei argraffu. Ond os 
wyt am ddilyn y cwrs ar gyfer  credyd mae’n 
bwysig medru derbyn a darllen e-byst gan mai 
hwn yw’r brif ffordd rydym yn cyfathrebu efo 
myfyrwyr. Rydym hefyd yn gweithio tuag at 
system o gyflwyno gwaith ar lein.  

 

Mae gan i ddiddordeb mean darganfod 

mwy - be ydi’r cam nesaf?  

Cysyllta â Manon Ceridwen James ar 

manoncjames@gmail.com neu rhif gwaith:  

01492 516728.   

Bydd yn eich rhoi mewn cysylltiad â’ch grŵp 
lleol. 

 

Rydym eisiau trefnu grŵp lleol, gwneud y 

flwyddyn sylfaen yn ein plwyf / deoniaeth, 

Unwaith eto cysylltwch â Manon. 

 

Edrychwn ymlaen at glywed ganddoch! 

 

Www.exploringfaith.co.uk 

 



Rhaglen ydi Archwilio Ffydd sydd yn 
ein helpu i feddwl yn ddyfnach am  
wahanol agweddau o’n ffydd. 
  
Ond yn ogystal â chwrs mae  yn broses 
hefyd. 
  
Yn ganolog i’r rhaglen mae’r  
gwerthoedd yma: 
  
 Rydym i gyd yn cael ein galw i 

ddysgu, gwasanaethu ac i dyfu. 
 
 Mae Duw yn ein galw i amrywiaeth 

o weinidogaethau ffurfiol ag  
         anffurfiol, ym mhob rhan o fywyd. 
 
 Mae gweinidogaeth yn rhywbeth 

rydan ni’n ei gyflawni ar y cyd. 
 
Rydym yn cynnig blwyddyn sylfaen fel 
adnodd i eglwysi lleol i feddwl am eu 
gweinidogaeth a’u cenhadaeth, ac fel 
rhagarweiniad i ddysgu am  
ddiwinyddiaeth  
 
Mae’r modiwlau yma wedi eu  
cynllunio i helpu’r Eglwys lleol ddirnad y 
gweinidogaethau a’r adnoddau maent 
eu hangen ar gyfer y dyfodol. Mae de-
unydd ym mhob gweithlyfr ar gyfer ryw 
6-8 sesiwn yr un. 
 
Rydym hefyd yn cynnig cwrs 1-4 
mlynedd, yn astudio tri modiwl pob 
blwyddyn mewn grwpiau lleol yn edrych 
ar:  

 y Beibl,  
 Dysgeidiaeth Cristnogl  
 a sut ydym yn ymarfer beth ydym 

ein ei ddysgu yn ein cymunedau a’n 
eglwysi heddiw. 

 
I bwy mae’r cwrs? 
 
Mae’r cwrs i unrhyw un sydd eisiau 
dysgu mwy am Dduw, a meddwl yn 
ddyfnach am eu cyfraniad i’w waith yn y 
byd ac yn yr Eglwys. 
 
Mae’n bosib ei ddefnyddio hefyd fel  
hyfforddiant ar gyfer amrywiaeth o  
weinidogaethau ffurfiol ag anffurfiol. 
 
Ydw i angen cymwysterau i wneud y 
cwrs? 
 
Na, ddim o gwbl. Gall unrhyw un ddilyn y 
cwrs ac ymuno a’r trafodaethau. 
  

Beth sydd ynghlwm a phob modiwl? 

 

Mae bob tymor yn cychwyn gyda Semi-
nar Sadwrn yn Wrecsam,  fel rhagar-
weiniad i’r pwnc. Yna mae cyfranogwyr 
yn cyfarfod am 8 sesiwn (am dri thymor y 
flwyddyn) i edrych ar lyfr gosod a llawlyfr 
modiwl. Trefnir y cyfarfodydd yma i 
siwtio’r hyrwyddydd a’r grŵp. 

 
Pwy sy’n dysgu ar y cwrs? 
Mae’r grwpiau yn cael eu  

harwain gan hyrwyddydd. Nid oes gand-
dynt arbenigedd o reidrwydd yn y 

pynciau byddwch yn ei astudio, ond 
mae ganddynt sgiliau mewn  

hyrwyddo dysgu unigolion a grwpiau. 

 

Mae’r Seminarau Sadwrn yn cael eu 
harwain gan rai sydd ag  

arbenigedd yn eu pwnc. Mae tim  

hefyd o diwtoriaid sy’n cefnogi  

myfyrwyr yn fugeiliol ac yn  

academaidd. 

  

Pa bynciau byddem yn eu  

hastudio? 

 

Lefel 4 (bl 1 a 2) 

Blwyddyn  A 

Rhagarweiniad i Litwrgi Anglicanaidd 

Rhagarweiniad i’r Testament 
Newydd 

Yr Eglwys a’r Deyrnas 

 

Blwyddyn B 

Diwinyddiaeth 

Rhagarweiniad i’r Hen Destament 

Cenhadaeth a Gwasanaeth 

 

Lefel 5 (bl 3 a 4) 

Blwyddyn A 

Jona—proffwyd ar gyfer heddiw 

Duw yn Drindod 

Ymarfer Bugeiliol 


