
Cyfarfu eglwyswyr o bob rhan o Gymru am 
ddeuddydd ym mis Tachwedd i rannu eu 
syniadau, eu gobeithion a’u cynlluniau ar 
gyfer yr Eglwys yng Nghymru wrth inni 
baratoi at ganmlwyddiant ei datgysylltu yn 
2020. Cynhaliwyd y gynhadledd Nawr yw’r 
Amser yn Venue Cymru, Llandudno, ar 
21-22 Tachwedd, a daeth 230 o bobl ynghyd. 

Y Gynhadledd 
Nawr yw’r Amser: 

Crynodeb 



Dod Ynghyd i Rannu, Dysgu a Chael ein Hysbrydoli 
 
Mae Golwg 2020, a ysbrydolwyd gan adroddiad Arolwg yr Eglwys yng Nghymru (2012) yn 
ailddychmygu’r Eglwys at ganrif newydd fel gwir galon weddigar pob cymuned. Gan fod y 
pwyslais ar ymateb i anghenion cymunedau lleol, mae pob un o’n chwech esgobaeth wedi bwrw 
ymlaen â’r gwaith mewn ffyrdd gwahanol, ac yn y cyfnod hwn o newid anogodd y Corff 
Llywodraethol amrywiaeth ac arbrofi o’r fath. Cynhaliwyd y gynhadledd Nawr yw’r Amser i fod yn 
fforwm i’r esgobaethau rannu eu profiadau hyd yma a’u cynlluniau at y dyfodol a myfyrio arnynt. 
Cynullwyd nifer sylweddol o bobl i ysbrydoli ei gilydd at y tasgau o’u blaen trwy weddïo a thrafod 
a rhannu cymdeithas Gristnogol.  
 
 
Y Gynhadledd: y Profiad 
 
Anfonodd pob esgobaeth o leiaf 30 cynrychiolydd, ac ymunodd eraill o eglwysi a mudiadau sy’n 
bartneriaid inni. Wrth galon y rhaglen 24 awr yr oedd tair gweithred o addoli yr ysbrydolwyd y 
cyflwyniadau a’r trafodaethau a’u dilynodd gan eu tair prif thema: 

 Ble ydym?  Amser i obeithio a newid;  
 Pwy ydym?  Oes digon ohonom? Ein llunio’n hunain i wasanaethu pobl Cymru 
 Pam yr ydym?  Beth yw pwrpas yr Eglwys? 

 
Arweiniwyd y cyflwyniadau gan un neu ragor o’r esgobaethau, a chafodd yr aelodau gyfle i drafod 
mewn grwpiau a gynhwysai gynrychiolwyr o bob esgobaeth, fel y gellid rhannu gwahanol 
syniadau a phrofiadau. Awgryma’r adborth a dderbyniwyd fod y trafodaethau anffurfiol hyn o leiaf 
yr un mor oleuedig a defnyddiol â’r cyflwyniadau mwy ffurfiol. 
 
 
Prif Gyfranwyr 
 
Cymerodd nifer fawr o bobl ran yn gynhadledd mewn sawl ffordd 
– yng nghyflwyniadau’r esgobaethau, yn y ddarpariaeth 
gerddorol yn yr addoliad, ac yn y trafodaethau grŵp. Cymerwyd 
rhan flaenllaw gydol y gynhadledd gan y canlynol: 

 Yr Archesgob, a groesawodd y cynrychiolwyr, 
cyflwyno’r gynhadledd a llywyddu’r Cymun i’w chloi; 

 Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas: hwylusydd y 
gynhadledd, cyn-Lywydd y Cynulliad Cenedlaethol ac 
aelod gweithgar o’r Eglwys yng Nghymru. Siaradodd 
yn frwd o blaid amcanion y gynhadledd. “Dyma,” 
meddai, “ein cyfle i wasanaethu pobl Cymru yn well 
hyd yn oed nag y buom yn eu gwasanaethu dros y 
can mlynedd diwethaf.”  

 Y Canon Dr Christina Baxter, a gyflwynodd gyfres o 
fyfyrdodau diwinyddol cysylltiedig â phrif fusnes y 
sesiynau; 

 Y Dr Mark Clavier, a bregethodd yn yr addoliad 
agoriadol a’r addoliad i gloi. 

 
 

Fel cyn-Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, roedd yr 
Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn gymwys iawn i gadw amser a 
threfn. Ef o hyd yw’r Aelod dros Ddwyfor Meirionnydd, yn y 
Cynulliad. Mae’n aelod gweithgar o’r Eglwys, ac yn gyn-aelod o’i 
Chorff Llywodraethol. 
 
 
 
Trefnwyd y gynhadledd gan dîm bychan dan gadeiryddiaeth Nigel King, lleygwr o Esgobaeth 
Abertawe ac Aberhonddu. Cynlluniwyd ac arweiniwyd yr addoliad gan y Parchg Jan Gould, y 
Parchg Ddr Trystan Hughes a’r Parchg Mary Stallard. 
 
 
Croeso a Chyflwyniad yr Archesgob 
 
Wrth agor y gynhadledd, dywedodd Archesgob Cymru, y Dr Barry Morgan, fod yn rhaid i’r Eglwys 
yng Nghymru ei hailddychmygu ei hun i wasanaethu ei chymunedau’n fwy effeithiol. Roedd 
newidiadau eisoes ar y gweill, meddai, yn dilyn arolwg manwl a amcanai at gynorthwyo eglwysi i 
dyfu ac i weinidogaethu’n fwy effeithlon.  
 
“Cynhadledd yw hon,” meddai’r Archesgob, “ar yr angen i ni fel eglwys gysylltu’n fwy effeithiol â 
phobl a chymunedau ledled Cymru wrth inni nesáu at ganmlwyddiant ein datgysylltu. Sut y 
gallwn, yn lleygwyr a chlerigion gyda’n gilydd, fod yn fwy effeithiol yn ein cenhadaeth a’n gwaith 
allanol? Yng ngoleuni’r cwestiwn hwn yr ymgymerwyd â’r Arolwg o’r Eglwys yng Nghymru a 
gadeiriwyd gan yr Arglwydd Harries. Ers hynny, bu’r Eglwys yn archwilio’r heriau a fynegwyd yn 
yr Arolwg a’i argymhellion, a’i bwriad yn Golwg 2020 yw gosod agenda at dyfu. 
 
“Gwnaed llawer o’r gwaith hwn yn yr esgobaethau ac yn lleol, gyda phwyslais ar ailddychmygu’r 
Eglwys i fod yn wirioneddol gymwys i wasanaethu cymunedau a phobl Cymru. Gofynnir inni 
ailystyried ein hen ddulliau o weinidogaethu, edrych eto ar bwy sy’n gweinidogaethu i bwy, a sut 
yr ydym yn ymwneud â’n cymunedau.  
 
“Nid mater yw hyn o wneud mwy gyda llai, ond mater o newid diwylliant, newid y math o eglwys 
ydym – sylweddoli bod cenhadaeth a gweinidogaeth Iesu wedi eu hymddiried i’r eglwys gyfan, nid 
dim ond i esgobion a chlerigion. Sut, felly, yr ydym i geisio cydaddoli Duw a chydwasanaethu ei 
fyd? 
 
“Dim ond cychwyn ar ein taith yr ydym, ac felly dyma gyfle delfrydol i ddod at ein gilydd fel Eglwys 
i rannu – yn agored ac yn onest – ein profiadau a’n cynlluniau fel y gallwn ddysgu oddi wrth ein 
gilydd.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Addoli 
 
Roedd lle pwysig i addoli yn y gynhadledd, i gynnal a hydreiddio’i busnes ac i ysbrydoli’r 
cynrychiolwyr. Bu tair prif weithred o addoliad: 

 Hwyrol weddi agoriadol, o dan y teitl Ble ydym? pryd 
y derbyniwyd y Ciwbiau (gweler isod); 

 Boreol weddi fyfyrgar o dan y teitl Pwy ydym?, yn 
defnyddio cerddoriaeth, barddoniaeth a delweddau; 

 Gweinyddiad o’r Cymun Bendigaid i gloi’r 
gynhadledd, o dan y teitl Pam yr ydym? i anfon y 
cynrychiolwyr adref yn llawen. 

 
Darparwyd y gerddoriaeth gan griw bychan o gerddorion 
dan arweiniad Andy Hughes. 
 

CIWBIAU 
 
Gofynnwyd i’r cynrychiolwyr feddwl y tu allan i’r blwch a rhoi 
storïau eu ffydd ar Giwbiau cyn y gynhadledd. Anfonwyd 
1,000 o giwbiau mawr i gynulleidfaoedd ac ysgolion eglwys 
ledled Cymru, a gofynnwyd i bobl eu haddurno â geiriau, 
lluniau, ffotograffau a gludweithiau i ddweud storïau eu 
ffydd.  
 
Wedi eu cwblhau, aethpwyd ag oddeutu 30 o bob 
esgobaeth i Landudno, a’u defnyddio’n symbolaidd yn y 
sesiynau addoli i adeiladu wal, lloches ac yna allor. Ar 
derfyn y gynhadledd rhoddwyd y Ciwbiau i wahanol 
gynrychiolwyr i’w cludo’n ôl i’w heglwysi. 
 
“Byddwch wedi eich gwreiddio yn nheyrnas Dduw ac wedi eich mwydo mewn gweddi” 
– y Dr Mark Clavier  

Y pregethwr yn y gwasanaethau i agor a chloi’r 
gynhadledd oedd y Parchg Ddr Mark Clavier, Prifathro 
dros dro Coleg Mihangel Sant, Llandaf. Pregethodd ar y 
thema Ble ydw i? yn y gwasanaeth agoriadol, ac ar y 
thema Pam yr ydym ni? yn yr un i gloi.  
 
Roedd y cwestiwn “Ble ar y ddaear ydw i!” yn un 
cyfarwydd iawn iddo, meddai, ac yntau’n gerddwr 
mynyddoedd, a fyddai weithiau’n colli ei ffordd. 
Cwestiwn ydyw na allwn ei ateb heb ystyried ein 
sefyllfa’n onest a chymryd camau i ddychwelyd i’r llwybr 
iawn trwy “fesur ble’r ydym, yn unigolion a phlwyfi, yn 
Ardaloedd Gweinidogaeth, yn esgobaethau, ac yn 
dalaith – ble’r ydym yn awr, y munud hwn, sut y 
daethom yma, sut yr ydym wedi syrthio’n fyr o bwrpas 
Duw, a beth sydd raid inni ei wneud i ddychwelyd i’r 
llwybr iawn.” 
 

Awgrymodd na elid gwneud hyn heb fod gennym weledigaeth o Deyrnas Dduw a’n bod “wedi ein 
mwydo mewn gweddi”: 
 
“Rhaid inni fod wedi ein gwreiddio gymaint yn Nheyrnas Dduw, wedi ein plethu gymaint i bobl 
Dduw, wedi ein ffurfio gymaint gan storïau, symbolau, arferion a thraddodiadau Teyrnas Dduw, 
a’n meddyliau wedi eu llunio gymaint gan yr Ysgrythur ac wedi eu mwydo gymaint mewn gweddi 
nes byddwn yn adlewyrchu tân gras Duw mewn modd a fydd yn denu pobl atom, nid oherwydd 
clyfrwch ein cynlluniau, newydd-deb ein gimigs, pa mor olygus ein hesgobion na pha mor 
ffasiynol ein ficeriaid, ond oherwydd sêl ein cariad a helaethrwydd y bywyd y mae Duw yn amlwg 
wedi ei roi inni.” 
 
“Heb inni gael ein meddiannu gan y weledigaeth hon o’r Efengyl, heb inni dderbyn o lwyrfryd 
calon beth yw ystyr bod yn rhan o Deyrnas Dduw, ni lwydda’r un newid strwythurol na’r un syniad 
newydd, gwych i achosi’r newid yr ydym ni – a Chymru – yn dyheu cymaint amdano.” 
 
Yn ei ail bregeth, i gloi’r gynhadledd, cynigiodd y Dr Clavier ateb “rhywun o’r tu allan” i’r cwestiwn 
Pam yr ydym yn eglwys?  
 
“Mae’n hymddygiad yn awgrymu ein bod yn credu mai ein pwrpas yw estyn, cystal ag y gallwn, 
dreftadaeth led-sefydledig yr Eglwys, yn bennaf trwy ddibynnu ar nifer lai a llai o bobl gynyddol 
wan eu gafael ar y Ffydd i barhau gweinidogaeth gyhoeddus yr Eglwys. ‘Ni yw goleuni’r byd’ 
ddylai ein harwyddair fod. Yn rhy aml, fe’i disodlir gan ‘Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr 
hwn sy'n fyw?’ O ailsod y cwestiwn yn Pam y crewyd ni? dywedodd i Dduw ein creu a’n hachub i 
adlewyrchu ei gariad. “Rhannu bywyd cyforiog Duw ag eraill: dyna’r goleuni a ddylai ddenu eraill i 
Deyrnas Dduw a’n llenwi â phwrpas.” 
 
Awgrymodd y gallem arddangos y cariad achubol hwn yn ein heglwysi gartref mewn sawl ffordd. 
Yn gyntaf, rhaid inni ddysgu sut i’n caru ein hunain er ein mwyn ein hunain. Yna, sut i garu Duw 
er ei fwyn ei hun. Ac yn olaf, sut i’n caru ein hunain er mwyn Duw.  
 
“A gaf fi awgrymu mai ein gorchwyl ni, leygwyr, clerigion ac esgobion yr Eglwys yng Nghymru yw 
cael ein heglwysi i gefnu ar eu diffiniad cul o Gristnogaeth? Rhaid inni ehangu ein gweledigaeth 
o’r Efengyl ac o’n cariad at Dduw ac at ein cymdogion. Rhaid inni fynegi yn ein bywydau a’n 
serchiadau, wrth sgwrsio a dysgu, y rhyddid a’r haelioni a’r llawenydd y mae Duw’n galw pawb 
ohonom iddynt. Rhaid inni annog ein gilydd i fod yn weision bywiog i Dduw – gan geisio o ddifrif 
bod yn egin cyntaf y greadigaeth newydd i bawb y cyfarfyddwn â hwy. Dyna sut y daw ein 
cymunedau i ddysgu caru Duw er ei fwyn ei hun, i lawenhau ynddo er ei fwyn ei hun, ac i ddod yn 
lleoedd cyforiog o fywyd.” 
 
Lle i enaid... 
 
Neilltuwyd lle i weddïo a myfyrio o’r neilltu i’r 
brif neuadd gyfarfod. Yr oedd yn Lle i 
Enaid... amryw o symbyliadau i’r synhwyrau 
i gynorthwyo’r cynrychiolwyr i fyfyrio ar 
bynciau y rhoddwyd sylw iddynt yn y 
gynhadledd. 
 
 
 



Myfyrdodau Diwinyddol 
 
Mae gan bawb ran i’w chwarae – Diwinydd y Gynhadledd, y Canon Dr Christina Baxter CBE 

 
Arweiniwyd trafodaethau’r gynhadledd gan y 
diwinydd bydenwog, y Canon Dr Christina Baxter 
CBE, cyn-Brifathro Coleg Diwinyddol Sant Ioan, 
Nottingham a chyn-Gadeirydd Tŷ Lleygwyr Synod 
Gyffredinol Eglwys Loegr. Mae’r Dr Baxter, sydd 
bellach wedi ymddeol, yn Ddarllenydd er 1971 ac y 
mae’n ganon lleyg yn Southwell. Yn rhinwedd ei 
swydd yn Ddiwinydd y Gynhadledd, cyflwynodd 
thema pob sesiwn a chynnig myfyrdod arni. 
 

Roedd y sesiwn gyntaf, meddai, wedi ei hysbrydoli. “Rwy’n clywed ac yn gweld rhywbeth 
rhyfeddol yn digwydd wrth ichwi ymgodymu â’r cyfleoedd hyn. Dyma, mae’n ymddangos i mi, 
eglwys wedi ei galw gan Dduw... Yr ydym ar daith at gymdeithas â Duw.” 
 
Anogodd bawb, yn enwedig pobl leyg, i wneud eu rhan ac i achub ar bob cyfle i ddefnyddio’u 
doniau. “Mae gan bawb ran i’w chwarae,” meddai. “Nid yr un rhan, ond rhan hanfodol. Bydd y 
newid yn wahanol mewn gwahanol leoedd.” Bydd Duw, meddai, yn darparu ar ein cyfer. “Fe 
ddaw atom a rhoi inni ddoniau... nid bob amser yr hyn a ddymunwn nac y buom yn breuddwydio 
amdanynt, ond fe ddaw ac fe rydd inni’r doniau y bydd arnom eu hangen.” 
 
Rhybuddiodd y bydd cymryd mwy o gyfrifoldeb yn golygu anghysur. Gall fod yn boenus a 
blinderus, ond y mae’n hanfodol. “Mae gennym oll gylch o ymddiriedaeth, ac mae Duw’n ein 
gwahodd i gamu allan o’r cylch hwnnw ac ymddiried ynddo ef. Pan wnawn hynny, mae’r cylch yn 
ymestyn,” meddai. 
 
Wrth fyfyrio ar yr ail sesiwn, dywedodd fod ar yr Eglwys angen dewrder i wynebu rhai 
gwirioneddau caled am bwy ydyw a beth yw ei phwrpas. Rhaid inni baratoi at newidiadau mawr, 
meddai, er enghraifft, dibynnu llai ar glerigion i wneud pob dim. “Y gwir yw fod ar Dduw eisiau i’r 
Eglwys dyfu ac mae hynny’n digwydd gan fwyaf yn y rhannau o’r byd lle y mae lleiaf o glerigion. 
Fe all nad yw’r hyn a fu’n gweithio unwaith yn gweithio heddiw – gall gymryd amser hir i bobl leyg 
fel fi ddygymod â hynny. Ond rhaid inni fod yn rhydd i fethu.” 
 
Dywedodd fod yn rhaid inni roi cyfle i bobl leyg ddysgu sut i gymryd swyddogaethau newydd a’u 
rhyddhau i wneud hynny. Rhaid i’r offeiriaid ddysgu gadael pethau i fod ac arolygu. “Yr ydym fel 
Eglwys,” meddai, “yn ei chael hi’n anodd gadael pethau i fod. Rhaid inni wneud hynny cyn ceisio 
gwneud dim mwy.”  Yn bwysicaf oll mae arnom angen ffydd a gweddi. “Rhaid inni bwyso ar Dduw 
a gweddïo  – os bydd gweddi’n cynnal popeth a wnawn, fe ddigwydd pethau aruthrol. Yn aml 
iawn nid yw ein plwyfi’n buddsoddi’r amser yn Nuw a fyddai’n ein galluogi i newid.” 
 
Yn y sesiwn olaf, bu’n ystyried rôl yr eglwys yn y gymuned ac amlinellodd faint y dasg sy’n 
wynebu’r weinidogaeth. Anogodd eglwysi i beri i bobl deimlo bod croeso iddynt a’u bod yn 
perthyn. Golyga hyn, meddai, fod mor hyblyg ag y bo modd. “Sut,” gofynnodd, “yr ydym i wahodd 
pobl i’r ffydd? I lawer, rhaid perthyn cyn credu. I lawer, llyfr caeedig yw’r ffydd Gristnogol. 
 

“Un o’r pethau y mae’n rhaid inni eu cadw mewn cof wrth nesáu at 2020 yw faint y mae pobl yn ei 
ddeall ar y ffydd Gristnogol. Wrth i’r Eglwys dderbyn mathau newydd o weinidogaeth, rhaid inni 
alluogi pobl i ddod i wybod mwy am Iesu Grist. “Rhowch ofod i bobl, ac fe all y gwnânt bethau 
nad ydynt yn rhan o’r cynllun, ond rhaid inni ddiolch i Dduw am hynny!” 
 
“Byddwch yn hyblyg – mor hyblyg ag y gallwch – wrth ichwi fwrw ymlaen â Golwg 2020.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyflwyniadau a Thrafodaethau o’r Esgobaethau 
 
Arweiniwyd prif fusnes y gynhadledd gan yr esgobaethau, a rannodd eu syniadau, eu profiadau 
a’u cynlluniau parthed Golwg 2020 yn gyffredinol, ac yn arbennig parthed datblygu Ardaloedd 
Gweinidogaeth a Thimau Gweinidogaeth. Bu’r esgobaethau’n gweithio gyda’i gilydd ym mhob un 
o’r prif sesiynau, rhai ohonynt yn drafodaethau grŵp i’r holl gynrychiolwyr. Ysbrydolwyd y pedwar 
sesiwn busnes gan themâu’r prif weithredoedd o addoliad.  
 
 



Sesiwn 1:  Ble ydym?  Amser i obeithio a newid 
 
Arweiniwyd y sesiwn agoriadol ar ôl yr addoliad nos Wener gan gynrychiolwyr o’r chwech 
esgobaeth, ac ystyriwydy cwestiynau Pam yr ydym yn newid? a Sut beth yw newid gobeithiol? 
Yr ateb i’r ail gwestiwn oedd:  

 Bod iddo fomentwm; 
 Ei fod yn rhyddhau doniau holl bobl Dduw; 
 Ei fod yn mynd at wraidd pethau. 

 
Dywedodd y Canon Richard Lowndes o Landaf wrth y cynrychiolwyr y dylem oll anelu nid at 
weithio’n galetach ond at weithio’n fwy effeithiol. “Gweithredu yw’r peth anosaf a phwysicaf oll,” 
meddai. “Nid galw’i ddisgyblion i beidio byth â newid, i sefyll yn eu hunfan, y mae Iesu, ond eu 
galw i fynd allan i gyhoeddi’r efengyl”. 
 
Soniodd Mrs Lesley Cox, Cynghorwr Plant Esgobaeth Llandaf a chydlynydd rhanbarthol Llan 
Llanast, am y gwaith a wneir gyda Llan Llanast. “Mae lleygwyr yn gwneud gwaith da iawn gyda 
Llan Llanast,” meddai. “Mae pobl yr eglwys yn adnodd mawr. Defnyddiwn hwy.”  
 
Cafwyd hefyd gyflwyniad ysbrydoledig gan Laura Williams ac Oliver Wright, aelodau o Fforwm 
Ieuenctid Llanelwy. Ffurfiwyd y Fforwm dan gyfarwyddyd Tim Feak, y Swyddog Ieuenctid dan 25, 
a chyfarfu am y tro cyntaf mewn penwythnos o weithgareddau awyr agored a myfyrdod 
gweddigar a gynhaliwyd ym Mhensarn. 
 
Esboniodd Laura ac Oliver i’r Fforwm Ieuenctid ddod o hyd i arwydd-linell o Lyfr Josua yn y Beibl: 
"Fe wnawn beth bynnag yr wyt yn ei orchymyn inni, a mynd i ble bynnag yr anfoni ni.” 
(Josua 1:16)   
 
Amlinellodd y Parchedig Kevin Hasler (Esgobaeth Mynwy) bedair blaenoiaeth a nodwyd gan yr 
esgobaeth at arwain Ardal Gweinidogaeth yn llwyddiannus. Roedd yr esgobaeth, meddai, yn 
darparu fframwaith at ffurfiannu, addysgu a datblygu arweinwyr Ardal Gweinidogaeth er mwyn 
gwreiddio a sefydlu’r newid mewn dealltwriaeth, meddylfryd ac ymddygiad. 
 
Y pedair blaenriaeth oedd iechyd ysbrydol personol; galluogi eraill i dyfu fel disgyblion, 
sancteiddrwydd a disgwyliad ysbrydol; adeiladu a diogelu cymunedau cenhadol; arwain yr eglwys 
yn ei pherthynas â’r gymdeithas ehangach. 
 
“Yr ydym yn gweithio,” meddai, “i baratoi a chyflenwi a chefnogi ein harweinwyr wrth iddynt droi at 
y ffyrdd gwahanol hyn o fod yn offeiriaid ac o wasanaethu Teyrnas Dduw.”  
  
Astudiaeth Achos:  Clybiau Comedi Lân 
 
Yn sesiwn yr hwyr soniodd Tim Feak am y gwaith a wnaeth i 
sefydlu clybiau comedi yn yr esgobaeth. Esboniodd eu bod, er 
gwaethaf peth amheuaeth, yn cynorthwyo i adeiladu cymunedau 
ac ateb eu hanghenion. Rhannodd storïau am bobl a ddaeth i’r 
eglwys o ganlyniad i noson o gomedi. 
 
Wedi esbonio sut y daw o hyd i ddigrifwyr, ac annog esgobaethau 
eraill i wneud yr un peth, cyflwynodd y cymeriad Barbara Nice, 
a ddaeth â’r noson i ben gyda sgets gomedi. 

Sesiwn 2:  Pwy ydym?  Oes digon ohonom? 
 
Arweiniwyd y sesiwn hon gan esgobaethau Tyddewi a Mynwy, a chanolbwyntiwyd ar yr her o 
ddatblygu a chyfarparu gweinidogaethau (lleyg ac ordeiniedig) at yr heriau a fydd yn wynebu’r 
Eglwys yn y dyfodol agos.   
 
Disgrifiodd y Parchedig Ganon Paul Mackness (Tyddewi) strategaeth Gobaith Cynyddol yr 
esgobaeth, sy’n anelu at ryddhau potensial pawb yn ei heglwysi. Yr amcan, meddai, yw 
“ailddychmygu’r weinidogaeth er mwyn adfywio’r eglwysi ac adnewyddu pobl.” Amlinellodd y 
camau a gymerir, sef:  

 Disgyblaeth – annog ymwybyddiaeth gynyddol bod pawb sy’n Gristinogion, nid 
dim ond y rhai a ordeiniwyd, wedi eu galw i fod yn ddisgyblion ac yn 
weinidogion. Yn ôl y Canon Mackness, mae bron i 100 o bobl yn defnyddio’r 
cwrs Archwilio Ffydd i hyfforddi at fod yn ddisgyblion; 

 Gweinidogaeth Leyg – Roedd yr esgobaeth am gymryd gweinidogaeth leyg o 
ddifrif, yn  rhywbeth perthnasol, wedi ei adnoddi’n dda, a fyddai’n datgloi 
potensial holl bobl Dduw ac yn defnyddio’u doniau a’u talentau at bwrpas yr 
Eglwys. Ond rhybuddiodd y Canon Mackness y byddai hyn yn gofyn am 
hyfforddiant, cyllid a chydnabyddiaeth, a bod yr Eglwys gyfan yn cydnabod 
gwerth gweinidogaeth leyg trwy ei chydnabod yn ariannol, darparu tai a rhoi 
hyfforddiant cyffredinol; 

 Ffurfiau Newydd o Weinidogaeth – Dywedodd y Canon Mackness i 11 o bobl 
gael eu hordeinio’n Weinidogion Hunangynhaliol (Lleol) i fod yn glerigion yn eu 
cymunedau. Gobeithir eu hordeinio’n offeiriaid eleni (2015). Roedd yr esgobaeth 
yn ystyried hefyd weinidogaeth arloesol. 

 Gweinidogaeth Benodol – Roedd yr esgobaeth yn anelu at gael gweinidog 
penodol, lleyg neu ordeiniedig, ym mhob eglwys i arwain y gynulleidfa yn 
ysbrydol a bugeiliol, dan arolygiaeth Arweinydd Tĩm Gweinidogaeth Leol a 
fyddai’n ordeiniedig. 

 Cyfarparu Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol – Roedd yr esgobaeth wedi cynnal 
cwrs llwyddiannus ar Arwain eich Eglwys i Dwf, a oedd yn awr yn cael ei gynnig 
i’r esgobaeth gyfan. Cynhaliwyd cynhadledd lwyddiannus, Gobaith Cynyddol i 
drafod a rhannu syniadau ac adnoddau, a threfnwyd ail gynhadledd at 2015. 
Paratowyd cyrsiau Timau Tyfu i bob Tĩm Gweinidogaeth newydd wrth i 
Ardaloedd Gweinidogaeth gael eu ffurfio. 

 
Soniodd yr Archddiacon Ambrose Mason (Mynwy) am y dull newydd o arwain ac ystyr hynny i’r 
rhai a alwyd i fod yn arweinyddion Ardaloedd Gweinidogaeth. Pwysleisiodd fod yr esgobaeth yn 
paratoi adnoddau i alluogi pawb i gymryd rhan yn y strwythurau newydd. Bwriadai ddatblygu 
disgyblaeth a gweinidogaeth i oedolion, gweinidogaeth i blant a phobl ifainc, cynhaliaeth 
weinyddol ac ariannol, a chynhaliaeth daleithiol (i faterion fel diogeledd). 



Sesiwn 3:  Pwy ydym?  Ein llunio ein hunain i wasanaethu pobl Cymru 
 
Bu’r sesiwn hon, a arweiniwyd gan esgobaethau Llanelwy a Bangor, yn ystyried profiadau 
diweddar o addasu’r weinidogaeth i ateb yn well anghenion ein cymunedau. 

 
Rhannodd Esgobaeth  Llanelwy fanylion am y symudiad i 
greu Ardaloedd Cenhadu yn Sir y Fflint ac am waith sydd ar 
y gweill ym Mharc Caia yn Wrecsam.   
 
Siaradodd y Parchedig Martin Batchelor a’r efengylydd 
Rocky Bateman am Ddeoniaethau Penarlâg, Treffynnon a’r 
Wyddgrug yn cwrdd â’i gilydd ac yn penderfynu ffurfio 
pedair Ardal Genhadu. Esboniodd y ddau y broses a 
soniasant am beth o’r gwaith a wneir yno, gan gynnwys y 
Caffi Gwirfwyd yn Sandycroft. 
 

Esboniodd y Parchedig Ganon (yr Hybarch, erbyn hyn) John Lomas waith sy’n datblygu o dan 
faner Golwg 2020 yn Wrecsam – yn arbennig yn Eglwys Sant Marc ym Mharc Caia. Eglurodd i’r 
eglwys glosio at y gymuned trwy ystyried yr iaith a ddefnyddiai pobl Parc Caia. Mae’r eglwys, sy’n 
ei galw’i hun yn awr yn ‘Eglwys Marc yn y Parc’ wedi dechrau gweithio gyda mudiadau gwirfoddol 
yn yr ardal. Dywedodd John (mae llun ohono isod) fod iaith eglwysig, yn enwedig iaith y llyfr 
gweddi Anglicanaidd, yn ddieithr i’r diwylliant. Erbyn hyn, fodd bynnag, dechreuodd yr Eglwys 
ddefnyddio iaith fyw y gall y bobl ei deall.   
 
Yn ôl John:  “Rhaid inni fod yn Eglwys fyw, fel y caiff pobl eu 
caru a’u coleddu bob dydd o’u bywyd. Fe’n bendithiwyd ni 
am ein bod wedi dechrau defnyddio iaith y bobl yr ydym yn 
eu gwasanaethu.” 
 
Un o brif amcanion Golwg 2020 yw estyn allan at fwy o bobl 
ifainc. Disgrifiodd Esgobaeth Bangor sut y mae wedi llwyr 
groesawu’r amcan hwn trwy benodi pedwar o bobl leyg yn 
Alluogwyr Gweinidogaeth i Blant, Ieuenctid a Theuluoedd. Yr 
oedd y pedwar yn y gynhadledd i ddweud sut yr oedd 
pethau’n mynd.  
 
Siaradodd Jon Price o Synod De Meirionydd am ddau glwb ieuenctid a gynhelir gan dimau 
eciwmenaidd i blant ysgolion uwchradd, a sut y maent o gymorth i adeiladu synnwyr o gymuned 
yn yr Eglwys ac i roi hyder i bobl ifainc yn eu ffydd. 
 
Disgrifiodd Jennifer Roberts o Synod Bangor y cynllun Agor y Llyfr sy’n cyflwyno storïau o’r Beibl i 
ysgolion. Soniodd Naomi Wood, o Synod Gogledd Meirionydd am wersyll haf i deuluoedd a sut y 
dylid paratoi’n ofalus at wasanaethau teuluol at ofynion pob oed. 
 
Disgrifiodd Kirsty Williams o Synod Môn weinidogaeth i rai yn eu harddegau, i’w cynorthwyo i 
drafod pethau sy’n effeithio arnynt yn eu bywyd bob dydd ac i roi iddynt ffydd real y gallant 
ddibynnu arni. Soniodd hefyd am lwyddiant Llan Llanast ym Môn. Fe’i croeswyd yn frwdfrydig gan 
deuluoedd, yn deidiau a neiniau a rhieni a phlant, ac y mae’n ddull o gysylltu â’r gymuned. 
 
 

Disgrifiodd Archddiacon Bangor, Paul Davies, sut y mae’r esgobaeth wedi dechrau ei haildrefnu 
ei hun yn Ardaloedd Gweinidogaeth. Soniodd y Parchedig Ganon Beth Bailey am ei phrofiad yn 
uno pump o blwyfi’r esgobaeth yn un Ardal Gweinidogaeth – Ardal Gweinidogaeth Bro Ardudwy – 
ac yna’n ei harwain. Cafwyd dulliau newydd o addoli. meddai, sy’n cynnig amrywiaeth i bawb. 
Roedd hyfforddi’n bwysig, ac felly hefyd roi cyfle i leygwyr gymryd mwy o ran. “Mae Duw’n 
gwneud rhywbeth newydd yn Nghymru. Gyda’n gilydd gallwn gerdded ymlaen tua 2020.”  
 
 
Sesiwn 3:  Pam yr ydym? Beth yw pwrpas yr Eglwys? 
 
Bu’r sesiwn olaf yn ystyried pwrpas yr Eglwys a’i chenhadaeth i’r byd. Arweiniwyd y drafodaeth 
gan Esgobaethau Llandaf ac Abertawe ac Aberhonddu. 
 
Rhannodd Esgobaeth Llandaf fanylion am y Sgyrsiau am Ardaloedd Gweinidogaeth a gynhelir ar 
hyn o bryd ledled yr esgobaeth. Dangoswyd ffilm o un o’r Sgyrsiau hyn, a gynhaliwyd yng 
Nghastell Nedd yn ystod yr haf. Yn ôl y Parchedig Zoe King, gobaith oedd y teimlad cyffredinol. 
 
Yn ôl swyddog adnoddau Esgobaeth Llandaf, Richard Jones, nid yw tyfu a llwyddo yn golygu o 
angenrheidrwydd gwneud mwy. “Nid dim ond mater o gael mwy ydyw,” meddai, “ond mater o fod 
yn fwy. Rhaid inni gofio hynny yn ein hagweddau ac yn ein strwythurau. Gall Ardaloedd 
Gweinidogaeth olygu gwahanol bethau mewn gwahanol ardaloedd o’r esgobaeth, a does dim o’i 
le ar hynny.”  
 
Disgrifiodd Archddiacon Aberhonddu, yr Hybarch Alan Jevons, sut yr oedd yr esgobaeth wedi 
cychwyn ar broses o ymgynghori ar ailosod ffiniau er mwyn gweinidogaethu a chenhadu mewn 
dulliau newydd a chreadigol.  
 
Darparodd destunau i gychwyn trafodaeth ar ddau gwestiwn: Sut yr ydym eisoes yn datguddio 
Teyrnas Dduw yn y cymunedau yr ydym yn byw ynddynt? a Sut beth fyddai Eglwys heb furiau? 
 
Darn gan y diwinydd Albanaidd Norman Shanks oedd y cyntaf, yn gofyn beth yw pwrpas ein 
cenhadaeth: ai cynnull Cristnogion ynghyd ai trawsffurfio’r byd yr ydym yn byw ynddo, ai’r 
ddeubeth? Darn gan Dietrich Bonhoeffer oedd yr ail, yn sôn am Eglwys yn ei rhoi ei hun ac yn ei 
chynnig ei hun er budd y byd. Dyfynnu’r Pab Ffransis yr oedd y trydydd: “Gwell gennyf eglwys 
sy’n glwyfus, poenus a budr am iddi fod allan ar y strydoedd nag eglwys afiach sy’n byw yn y 
cysgodion ac yn glynu at ddiogelwch.” 
 
Yna, dangosodd yr esgobaeth ffilm am beth o waith ei phrosiect Ffydd mewn Teuluoedd, sy’n 
cydlynu canolfannau teuluol yn yr esgobaeth. Roedd hyn, meddai’r Archddiacon Alan, yn codi’r 
cwestiwn beth yw cenhadu: ai ‘mynd allan’ ai ‘casglu i mewn’? 
  
  
Dilyniant 
 
Bydd pob esgobaeth yn cynnal digwyddiadau ategol: am fanylion, cysylltwch â swyddfa eich 
esgobaeth. Mae ffilm fer o’r gynhadledd ar wefan yr Eglwys yng Nghymru: 
 

http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/golwg-2020/the-time-is-now/ 
  



Mae ffilm fer o’r gynhadledd ar wefan yr 
Eglwys yng Nghymru: 

http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/ 

golwg-2020/the-time-is-now/ 


