
Darllenwch araith lawn yr Esgob John Davies yn http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/
news/2017/04/rhoi-efengyliaeth-wrth-galon-gweinidogaeth-medd-uwch-esgob/ 

Dechreuodd trwy nodi’r pryder a 
fynegwyd yn y cyfarfod diwethaf ym 
mis Medi ynghylch lleihad yn y 
niferoedd a fynychai’r eglwys.  

Wrth gyfeirio at yr Adroddiad ar 
Aelodaeth a Chyllid, meddai’r Esgob 
John, “Roedd gan y neges sylfaenol 
adlais o "Os ydych bob amser yn 
gwneud yr hyn a wnaethoch bob 
amser, byddwch bob amser yn cael 
yr hyn a gawsoch bob amser." 

“Mae'n amlwg nad yw’r un hen 
batrwm o fywyd eglwys, er fel arfer yn 
cynnwys yr arferol a'r cyfarwydd, yn 
cyflawni'r hyn a ddylai yn ddigon aml, 
sef mewnlif rheolaidd o ddisgyblion 
newydd. Nid oedd pwyllo a dal ati yn 
y cyd-destun hwnnw, a dweud y gwir, 
yn opsiwn. 

Anogodd aelodau i gofleidio’r 
newidiadau sydd ar y gweill, 
“Gadewch i mi ddweud, a dweud yn 
glir iawn, fod yr Esgobion yn 
croesawu lleisio consyrn a'n bod yn 
cydnabod ei fod yn cyflwyno dau beth 
i'r Eglwys yng Nghymru: her a chyfle. 

Mae trin yr her a manteisio ar y 
cyfle ar yr un pryd yn syml a hefyd yn 
gymhleth. Yn syml, oherwydd mai'r 
allwedd i drin yr her yw efengylu da, 
creadigol a deniadol; mae'n gymhleth 
oherwydd, mewn rhai ardaloedd, fod 
yn rhaid i ni ail-ddyfalu sut i wneud 
hynny! 

Pwysleisiodd yr Esgob John fod 
yn rhaid inni ddechrau gyda ni ein 
hunain, “Mae’n rhaid i ni fod eisiau a 
pharatoi ein heglwys i gyrraedd ein 
canmlwyddiant drwy fod wedi mynd i’r 
afael o ddifrif gydag ail-ddychmygu 
ac adnewyddu ein ffydd, ein 
gwybodaeth ein hunain o’r ysgrythur, 
ein dealltwriaeth o’n disgyblaeth ein 
hunain a’n potensial i efengylu i eraill. 
Mae angen i ni ddod, o’r newydd, yn 
fudiad Iesu. Ond – ac mae hwn yn 
‘ond’ mawr – mae’n rhaid i ni 
ddechrau gyda ni’n hunain, mae’n 
rhaid i ni ail-efengylu ein bywyd – 
oherwydd os nad ydym yn 
wirioneddol yn gwybod am beth 
ydym, os nad ydym yn wirioneddol 
addas i’r diben, nid oes fawr o bwynt 
mewn ceisio ymestyn allan at eraill 
a’u gwahodd i mewn.” 

Un rhan bwysig iawn o efengylu 
oedd denu pobl ifanc at fywyd yr 
eglwys, meddai’r Esgob John, gan 
nodi bod yr agenda’n cynnwys 
cyflwyniad gan 18 o bobl ifanc o 
eglwysi ledled Cymru. 

Meddai, “Mae’n rhaid i ni 
gydnabod, er yr ymddengys bod 
llawer o bobl ifanc yn cael Iesu o 
Nasareth a hefyd neges yr Efengyl o 
gariad, cyfiawnder a chynhwysiant yn 
ddeniadol iawn ac yn cael eu 
hysbrydoli ganddynt, yn aml nid ydynt 

yn canfod bod yr eglwys yn fan lle 
maent yn dod ar draws hynny’n 
rhwydd ac mewn modd atyniadol 
iddynt. Felly, cawn ein herio i wrando 
ar yr hyn sydd gan aelodau’r Fforwm 
Ieuenctid i’w ddweud wrthym, ac 
yna nid dim ond nodio’n pennau 
yn rhadlon ond gofyn sut i gymryd 
efengylu’r ieuenctid o ddifrif.”  

Atgoffodd yr Esgob John yr 
aelodau fod yr Eglwys yn dal yn gryf 
iawn er gwaethaf yr heriau sy’n ei 
hwynebu. Mae’n un o’r mudiadau 
gwirfoddol mwyaf yng Nghymru. 
Soniodd hefyd am strategaeth Golwg 
2020 yr Eglwys ar gyfer twf cyn 
blwyddyn canmlwyddiant yr Eglwys 
(2020) sydd eisoes wedi arwain at 
newidiadau sylweddol ac roedd 
hefyd yn ddigon cadarn yn ariannol 
i gefnogi gweinidogaethau newydd. 

Meddai, “Cawsom fel Eglwys y 
cyfrifoldeb gan Iesu ei hunan i 
gyflwyno ei Efengyl o fywyd, gobaith 
a ffyniant. Ar ddechrau’r cyfarfod hwn 
mae’r Esgobion yn gofyn i chi 
ymrwymo i fod yn gadarnhaol wrth 
feddwl a chanolbwyntio’n fwriadol ar 
wynebu’r her a gyflwynwyd i ni fis 
Medi diwethaf a, gyda’r adnoddau 
sydd ar gael i ni, ei throi yn gyfle 
efengylaidd gwych.” 

‘Rhoi efengylu wrth galon eich gweinidogaeth’ 

PIGION  
Cyfarfod y Corff Llywodraethol 

yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 22-23 Ebrill 

Mae angen i bob eglwys roi efengylu yng nghalon ei gweinidogaeth – dyna neges glir 
yr Araith Lywyddol ar ddechrau cyfarfod Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru, gyda’r 
alwad am genhadaeth ac estyn allan yn rhoi cyfeiriad clir i drafodaethau’r ddau ddiwrnod. 

Roedd y Corff Llywodraethol yn cwrdd am y tro cyntaf yn Neuadd y Ddinas Caerdydd, ac am 
y tro cyntaf ers bron ugain mlynedd, roedd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar benwythnos (Ebrill 22-23) 
yn y gobaith y byddai’n ei gwneud yn haws i bobl ifanc a phobl sy’n gweithio yn ystod yr wythnos 
allu mynychu. 

Cyflwynwyd yr anerchiad gan Esgob Abertawe ac Aberhonddu, yr Uwch Esgob John Davies. 
Eglurodd ei fod yn siarad ar ran yr holl esgobion pan alwai ar eglwysi i estyn allan at bobl mewn 
ffyrdd creadigol ac atyniadol. 
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Yn ôl, Andy John, Esgob Bangor, 
nid techneg yw efengylu ond ffordd 
o fyw, wrth iddo fynd ymlaen i 
gyflwyno cynnig gan y Grŵp 
Efengylu Taleithiol i roi efengylu 
yn ôl wrth galon yr eglwys. 

Dyma’r cynnig a gafodd yr ymateb 
mwyaf yn ystod y penwythnos, gyda 
phobl yn aros eu tro i’n cefnogi, 
(gormod i’w cofnodi’n fanwl yn yr 
adroddiad hwn). Galwodd y cynnig 
am gadarnhau, cefnogi, argymell ac 
ymrwymiad i efengylu.  

Roedd yr Esgob Andy yn 
cydnabod bod y cynnig yn un heriol – 
ond roedd hefyd yn gynnig gobeithiol 
- “rhannu’r newyddion da yw’r gobaith 
i’n cenedl.” 

Meddai, “Mae’r cynnig yn 
cydnabod pwysigrwydd allweddol 
efengylu o fewn bywyd yr Eglwys. 
Mae’n ceisio gwneud hyn yn 
flaenoriaeth i ni yn y flwyddyn sydd i 
ddod, a sefydlu diwylliant o dystio 
ffyddlon ar draws yr eglwys gyfan. 
Er mwyn hwyluso’r newid hwn, mae 
angen i ni wneud gwaith cynllunio ac 
mae angen adnoddau clir ac 
ymarferol. Mae hyn yn rhannol yn 
cynnwys ymrwymiad i weinidogion 
deallus newydd sy’n gallu dangos ac 
arloesi ffyrdd newydd o rannu’r  
newyddion da, ac mae peth o’r 
gwaith yn ymwneud â meithrin 
disgyblion ym mhob Ardal 
Weinidogaeth a phlwyf. Mae’r cynnig 
yn her ac yn anogaeth oherwydd 
mae’n cadarnhau’r Eglwys yn ei 
galwad i dystio ond yn ein herio ni i 
gyflawni’r rhan barhaol a pharhaus o 
fywyd yr eglwys.” 

Deled Dy Deyrnas 
Eiliwyd y cynnig gan y Parchedig 

Richard Wood 
(Bangor). Dylai 
efengylu redeg 
drwy’r eglwys yn 
union fel mae ‘Barry 
Island’ yn treiddio 
trwy ddarn o roc. Dywedodd fod hyn 
yn ymwneud â threulio amser ar bobl 
nid ar adeiladau. Roedd efengylu’n 
waith i’r eglwys gyfan ond roedd rhai 
wedi’u galw i fod yn efengylwyr ac 
roedd rhaid i ni wneud lle iddyn nhw a 
rhoi adnoddau iddynt. Galwodd am 
dymor o weddi dros efengylu, gan 
ddechrau gyda menter Deled Dy 
Deyrnas Archesgob Caergaint i’w 
chynnal rhwng y Pentecost a’r 
Esgyniad.  

Gan gefnogi’r cynnig, dywedodd y 
Canon Richard 
Lowndes (Llandaf) 
fod yn rhaid i 
efengylu fod yn 
“rhan o’r awyr rydym 
ni’n ei anadlu, ac yn 
rhan o’n bara menyn”. Meddai, “Un 
ystadegyn roddodd sioc i mi a’m 
hysgwyd oedd, oni bai ein bod ni’n 
sicrhau twf mewn tua 60 y cant o’n 
heglwysi, bydd pethau’n mynd i’r 
gwellt – rwy’n credu mai dyna’r term 
technegol!” 

Disgrifiodd y Parchedig Ganon 
Dr Sarah Rowland 
Jones (Llandaf) 
gyfraniad ei 
heglwys i’r fenter 
weddi y llynedd. 
“Credaf i’r Esgob 
John ddweud yn ei araith fod yr eitem 
hon yn fater o ‘Wneud rhywbeth neu 
wynebu’r canlyniadau’. Beth bynnag 
a wnawn, gadewch i ni ddechrau 
gyda gweddi. Mae Deled dy Deyrnas 
yn ffordd o ddechrau arni. Deled dy 
Deyrnas, Arglwydd. Amen.” 

Dywedodd y Parchedig Adam 
Pawley (Llanelwy), “Nid canlyniad i 
ofn dirywiad yw efengylu, yn hytrach, 
canlyniad ydyw i’r cariad y mae Duw 
yn ei roi i ni.” 

Ymbiliodd y Parchedig Dr Kevin 
Ellis (Bangor) 
arnom i “Ymrwymo 
ein hunain i ddim 
llai na newid 
diwylliannol.” 
 

I’r Parchedig James Henley 
(Mynwy) nid oedd 
yna ddewis arall 
ond efengylu, ac 
awgrymodd “os nad 
ydym yma er mwyn 
hynny, pam ydym ni 

yma o gwbl?” 
Fodd bynnag, ychwanegodd, “A 

fyddwn ni’n ddigon dewr i arloesi, a 
fyddwn ni’n ddigon dewr i ryddhau 
adnoddau, a fyddwn ni’n fodlon 
aberthu adnoddau dynol ac ariannol 
gan gadw pethau i fynd er mwyn 
buddsoddi mewn rhywbeth newydd?” 
Dywedodd nad oedd yn fater o 
aelodau’n dewis cefnogi neu beidio â 
chefnogi’r cynnig, yn hytrach a 
oedden nhw am ddewis rhoi’r cynnig 
ar waith.  

Roedd ymrwymiad ac adnoddau 
yn allweddol i lawer. 

Dywedodd Jennie Willson 
(Llanelwy) ei bod 
hi’n bwysig cadw 
‘briff gwyliadwriaeth’ 
ar efengylu. 
Awgrymodd hefyd 
fod angen i ni ‘herio 
ein holl agendau gan sicrhau bod o 
leiaf 50 y cant ohonynt ynghylch 
efengylu a chenhadu, nid dim ond 
ynghylch adeiladau.” 

I’r Parchedig Dr Adrian Morgan 
(Abertawe ac 
Aberhonddu) roedd 
hi’n fater o, “‘Lle mae 
dy drysor, yno hefyd 
bydd dy galon’. Yn 
ariannol, rydym ni 
mewn sefyllfa dda, ond mae ein 
diwrnod glawog wedi cyrraedd. Mae 
angen i Esgobion wneud penodiadau 
beiddgar a dewr.” 

Disgrifiodd y Parchedig Justin 
Groves (Mynwy) hyn yn ‘bwynt 

Efengylu – ‘Mae’n ymwneud â chael 
pobl allan o’r eglwys nid i mewn iddi’ 
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tyngedfennol’ - gan 
rybuddio ei bod hi’n 
hawdd dechrau ond 
peidio â gorffen yn 
dda, “Mae’n rhaid i 
ni fentro, mae 

angen i ni wario’r arian - mae hyn yn 
mynd i fod yn ddrud iawn. Rydym ni 
angen mwy o efengylwyr, arloeswyr, 
gweithwyr ieuenctid - mae angen i ni 
feddwl ar raddfa fwy a bod un cam ar 
y blaen…Mae’n rhaid i ni ddal ati - yn 
y pen draw ein gwaith ni yw cael pobl 
allan o’r eglwys nid i mewn iddi.” 

Canmolodd yr Esgob Andy gryfder 
a doethineb y cyfraniadau gan 
ddweud eu bod yn “angerddol, 
deallus ac yn gwbl berthnasol” ac 
ychwanegodd y “gallwn fynd yn ein 
blaenau gyda gwir hyder.” 

Cefnogodd y dylid cadw golwg ar 
hyn gyda gwybodaeth yn parhau i 
lifo’n ôl a blaen ac y dylid bwrw 
ymlaen â’r syniad o gael hyrwyddwyr 
efengylu. 

Ffilm yn canolbwyntio ar waith 
Cristnogol ar y cyd 

Yn y cyfarfod, lansiwyd ffilm yn dathlu 
enghreifftiau o’r gwaith eciwmenaidd cadarnhaol 
sy’n digwydd ar draws cymunedau bob dydd. 

Wedi’i chomisiynu fel rhan o Golwg 2020, roedd y 
ffilm yn rhoi sylw i brosiectau eciwmenaidd llwyddiannus 
ym mhob cwr o Gymru, gyda’r gobaith o ysbrydoli 
mentrau eraill ar y cyd rhwng enwadau. 

Wrth gyflwyno’r ffilm, dywedodd Lis 
Perkins (Bangor), a gadeiriodd Grŵp 
Gweithredu Golwg 2020, “Mae’r ffilm yn 
dangos nifer o brosiectau eciwmenaidd 
o bob cwr o Gymru sy’n anffurfiol a 

‘meddal’ ac sydd wedi’u datblygu’n organig gan 
Gristnogion yn cydweithio i ddiwallu angen cymunedol. 
Nod y ffilm, wrth gwrs, yw rhoi llais amlwg i waith 
eciwmenaidd o’r math hwn, ac ysbrydoli neu annog eraill 
i o leiaf feddwl am brosiectau tebyg y gellid rhoi cynnig 
arnynt yng nghyd-destun eu cymunedau. 

“Wrth arddangos y prosiectau fel hyn, rydym ni’n 
rhannu syniadau – nid oes gorfodaeth ac ni fyddan 
nhw’n gweithio ym mhob man, ond y diben yw cyfleu’r 
neges fod gwaith eciwmenaidd a chydgysylltu egni 
Cristnogol yn gadarnhaol ac yn werth chweil. A yw’n 

rhywbeth y gallech chi ei wneud 
yn eich ardal weinidogaeth?” 

Mae cydweithredu Cristnogol 
i ddiwallu anghenion cymunedau 
yn digwydd bob dydd, meddai Ms Perkins. 
Er y credir yn aml fod hyn yn llawn anawsterau, 
mae gweithio’n eciwmenaidd yn normal.  

O waith Bugeiliaid y Stryd a chefnogi banciau bwyd 
i brosiectau cenhadol fel Llan Llanast a mentrau 
cydaddoli fel Sul y Cofio, rydym ni Gristnogion yn 
rhyngweithio bob dydd mewn cynifer o ffyrdd gwahanol 
i rannu ac arddangos neges Duw mewn ffordd gref a 
gweladwy. 

Meddai Dr Heather Payne (Llandaf), “Mae’n rhaid i ni 
ymffrostio ychydig yn enw Iesu. Mae 
angen i ni ledaenu’r gwaith da hwn yn 
effeithiol. Mae’n gyfrwng ardderchog ar 
gyfer cyflawni ein cenhadaeth.” 

Wrth ddod â’r eitem i ben dywedodd Lis Perkins, 
“Bellach, mae angen i’r weledigaeth gael ei 
throsglwyddo’n ôl i’r eglwysi a’r esgobaethau. Mae 
gweithio’n eciwmenaidd wrth galon Golwg 2020 – 
peidiwch â gadael i’r gwaith orffen yma.” 

Mae’r ffilm ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru 
http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk 

golwg 

vision 

Cytunwyd yn unfrydol ar y Cynnig. 

Bod y Corff Llywodraethol yn: 

i) Cadarnhau lle efengylu ym mywyd 

yr eglwys; 

ii) Cefnogi hyfforddiant ac adnoddau 

efengylu; 

a. Fel gofyniad i’r holl glerigion; 

b. Fel darpariaeth sydd ar gael i’r 

holl leygion; 

iii) Cymeradwyo cynllun strategol ar 

gyfer efengylu yn yr Eglwys yng 

Nghymru i gynnwys: 

a. Datblygu Grwpiau Efengylu’r 

Dalaith ac Esgobaethau, 

b. Rhyddhau rhai clerigion a 

lleygion i flaenoriaethu efengylu 

c. Sefydlu a darparu adnoddau i 

grwpiau meithrin lleol. 

iv) Ymrwymo’r eglwys i dymor o weddi 

dros efengylu gan ddechrau gyda 

Deled dy Deyrnas 2017 
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Galwodd pobl ifanc o bob cwr o Gymru ar yr Eglwys i fuddsoddi yn eu cenhedlaeth wrth 
iddyn nhw siarad am eu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. 

Daeth 18 aelod ifanc o Fforwm 

Ieuenctid yr Eglwys (tri o bob un o’r 

chwe esgobaeth) i ymuno â ni ar 

gyfer y cyfarfod ac arwain yr addoliad 

agoriadol. Maes o law, cafwyd 

cyflwyniad ganddynt ar eu harolwg o 

67 o bobl ifanc 9-22 oed lle’r oedd 

cwestiynau wedi’u gofyn iddyn nhw 

am Iesu, ffydd a’r eglwys. 

Cyflwynwyd y 

bobl ifanc gan 

Rachel Nelmes 

(Mynwy) a 

eglurodd fod yr 

arolwg wedi’i 

ysgogi gan 

Arolwg yr Eglwys yng Nghymru a 

oedd wedi tynnu sylw at y ffaith fod 

“nifer y bobl ifanc yr oedd yr eglwys 

mewn cysylltiad â nhw yn fychan 

iawn”. 

“Nid ydym yn brin o bobl ifanc yn 

ein cymunedau a’n hysgolion felly nid 

mater o ddewis yw ystyried y mater 

hwn  - mae’n rheidrwydd difrifol ac yn 

fater o frys,” meddai Mrs Nelmes. 

“Beth allwn ni ei wneud fel corff Crist i 

feithrin ffydd ein pobl ifanc? Efallai 

fod angen gweithwyr ieuenctid 

blaengar i roi pethau ar waith ond 

mae’n rhaid i’r gweithwyr hyn fod 

wedi eu llenwi â synnwyr o fod wedi 

eu galw i’r weinidogaeth hon.” 

Dywedodd ei bod eisoes wedi ei 

hysbrydoli yn sgil eu sgyrsiau ag 

Athrofa Padarn Sant am y math o 

hyfforddiant fyddai ei angen ar y 

gweithwyr hyn.  

“Rydym ni i gyd yn gweithio ar 

adeg o newid a thrawsnewid. Mae ein 

hardaloedd gweinidogaeth mewn 

cyfnodau gwahanol ac mae 

cydweithio’n hanfodol er mwyn 

meithrin rhwydweithiau a 

phartneriaethau a rhannu arferion da. 

“Rydyn ni’n symud i’r cyfeiriad 

cywir ond rhaid i ni symud gyda’n 

gilydd er mwyn cyflawni’r newid hwn. 

A gyda chymorth Duw.” 

Roedd cyflwyniadau’r bobl ifanc 

yn canolbwyntio ar: 
 Pwy yw Iesu? 

 Beth mae eich ffydd yn ei olygu i chi? 

 Beth yw’r eglwys? 

 Sut gallwn ni wneud yr eglwys yn 

well? 

Fe ddywedon nhw na ddylid 

ystyried yr eglwys ar wahân i’r 

gymuned, ond yn hytrach fel rhan o 

fywyd bob dydd y bobl sy’n byw yno. 

Dylai aelodau’r eglwys fod yn 

wynebau cyfarwydd mewn ysgolion 

er mwyn meithrin cysylltiadau rhwng 

yr eglwys a’r ysgol. 

Yn eu barn nhw, “Nid yw 

gwaith ieuenctid yn rhywbeth 

mae rhywun arall bob amser yn 

ei wneud yn yr eglwys ac ni 

ddylai ddibynnu ar bobl yn dod i 

wasanaethau traddodiadol yr 

eglwys. Fe ddylen nhw allu 

addoli yn eu ffyrdd eu hunain. Er 

mwyn llwyddo i estyn allan bydd 

angen cymorth ar gynulleidfaoedd 

hŷn”. 

“Nid hen ffordd yr eglwys yw 

angen na dymuniad pobl ifanc bob 

tro,” oedd eu hateb gan egluro nad 

yw Cymun am 11am yn 

ymarferol yn y gymdeithas 

heddiw gyda llawer o 

chwaraeon fel rygbi a phêl-

droed yn chwarae eu gemau ar fore 

Sul. 

Beirniadwyd iaith hen ffasiwn yr 

eglwys, geiriau megis “dyledion” a 

“dominiwn” a’u disgrifio’n rhwystrau, 

er iddyn nhw hefyd ddweud bod yr 

eglwys yn dal yn berthnasol i rai pobl 

ifanc gan y gallai fod yn “hafan dawel 

i ymddistewi a dianc rhag pwysau a 

straen y byd sydd ohoni”. 

Teimlai rhai bod yr eglwys yn 

ddigroeso ac oeraidd, yn anniddorol 

ac annifyr heb unrhyw berthnasedd 

i’w bywyd bob dydd. Yn eu barn nhw, 

y mentrau gorau oedd y rhai lle’r 

oedd pobl ifanc yn cael rhan yn y 

penderfyniadau a wnaed. 

‘Dim ond i chi fuddsoddi 
ynom ni, fe fuddsoddwn ni 
ynoch chi’ 
Fforwm Ieuenctid 



Roedd y Dalaith yn parhau mewn 

sefyllfa ddifrifol o safbwynt darparu ar 

gyfer pobl ifanc ac roedd “angen brys 

am fuddsoddiad yn y gwaith estyn 

allan a chydweithio ag ysgolion a 

chymunedau”. 

Dim ond trwy gydgerdded ochr yn 

ochr â phobl ifanc a theuluoedd y 

gellid gwneud hyn a rhannu eu ffyrdd 

o fyw a pheidio â disgwyl iddyn nhw 

gydymffurfio â’r traddodiadol – er nad 

oedd yn rhaid cael gwared â’r 

traddodiadol, gan fod lle i’r ddau.  

“Dim ond i chi fuddsoddi ynom ni, 

fe fuddsoddwn ni ynoch chi,” oedd eu 

hanogaeth. 

Cafwyd awgrymiadau ymarferol 

gan y bobl ifanc yn cynnwys gwneud 

adeiladau’r eglwys yn fwy cyffyrddus 

neu gynnal gwasanaethau’r eglwys 

yn rhywle arall fel yr ysgol, mewn 

caffi neu yn yr awyr agored – mewn 

coedwig neu ar y traeth.  

Roedd awgrymiadau eraill yn 

cynnwys defnyddio technoleg 

fodern a chynnwys band-eang a’r 

we mewn eglwysi, gwneud defnydd 

o’r cyfryngau cymdeithasol i estyn 

allan at bobl ifanc a chynnal 

gwasanaethau byrrach mwy 

rhyngweithiol. 

Roedd y rhestr o ddymuniadau’n 

cynnwys pregethau a oedd yn haws 

eu deall, gweddïau a oedd yn llai 

ffurfiol, cerddoriaeth fwy egnïol a lle i 

deimlo’n llawen a diogel. 

Roedden nhw am i’r eglwys 

arwain y ffordd ar hawliau dynol a 

chyfiawnder cymdeithasol ac 

ymddiddori mewn pethau sydd o 

bwys iddyn nhw.  

“Mae gan eglwysi gyfle anhygoel 

a hoffem i’r Eglwys ymrwymo i 

fuddsoddi yn ein cenhedlaeth gan 

fynd y tu hwnt i newidiadau 

tocenistaidd a chymryd ein rhoddion, 

ein sgiliau a’n talentau o ddifrif. 

Rydym ni am i’n heglwys fod yn 

oleuni arweiniol sy’n dangos sut 

gallai’r blaned hon fod trwy weithio 

dros deyrnas Duw,” oedd eu geiriau. 

Ar ôl eu cyflwyniad, bu’r bobl ifanc 

yn helpu i hwyluso’r trafodaethau 

grŵp ar y pwnc hwn, a thraddodwyd 

crynodebau o’r trafodaethau yn ôl i’r 

cyfarfod. 

Aeth aelodau o’r Fforwm 

Ieuenctid i stiwdio’r BBC yn Llandaf 

ddydd Sadwrn a bore Sul i gael eu 

cyfweld am eu cyflwyniad a’r hyn 

roedden nhw’n ei deimlo y gallai 

eglwysi ei wneud i ddenu rhagor o 

bobl ifanc. Yn cymryd rhan ar raglen 

Bwrw Golwg ar Radio Cymru roedd 

yr Esgob Andy a Laura Lloyd-

Williams (chwith) o Esgobaeth 

Llanelwy a Cerian Baulch o 

Esgobaeth Mynwy.  

Soniodd Esgob Llanelwy, Gregory Cameron, 

am y ‘llawenydd’ a geir o fod yn Esgob pan 

gyflwynodd gynnig i Ddiwygio’r Gwasanaeth 

Conffyrmasiwn. 

Yn ôl yr Esgob Gregory, y llawenydd oedd pob 

un o’r lleygion a gomisiynwyd, pob unigolyn a 

ordeiniwyd a phob unigolyn a gafodd 

gonffyrmasiwn. Soniodd am “yr ennyd 

wylaidd wrth gychwyn bywyd fel disgybl.”  

Byddai’r Gwasanaeth Conffyrmasiwn arbrofol 

newydd yn rhoi pwyslais o’r newydd ar rôl 

conffyrmasiwn yn nhaith ffydd. Dywedodd fod 

conffyrmasiwn yn foment o “efengylu 

sylfaenol”. Hefyd, byddai’r Gwasanaeth 

newydd yn ‘tacluso’ amryw faterion yn 

ymwneud â’r gwasanaeth arbrofol newydd. 

Eiliwyd y Cynnig gan Archddiacon 

Casnewydd, Jonathan Williams, ac fe’i 

derbyniwyd ac eithrio un bleidlais a ataliwyd. 

Conffyrmasiwn – Gwasanaeth Diwygiedig 
Y Cynnig: 

Yn unol ag Adran 1 y Canon ar gyfer 
defnydd arbrofol o ddiwygiadau 
arfaethedig o’r Llyfr Gweddi Cyffredin 
ac a gymeradwywyd dros dro gan 
Fainc yr Esgobion ar 29 Medi 1955, 
mae’r Corff Llywodraethol felly’n 
caniatáu defnydd arbrofol o Drefn 
Conffyrmasiwn ddiwygiedig 
dyddiedig Mawrth 2017 am gyfnod 
nad yw’n fwy na phum mlynedd. 
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Nid amgueddfeydd yw 

cadeirlannau, ond sefydliadau 

cymhleth sy’n gofyn am ofal a 

rheolaeth arbennig, yn ôl yr 

Esgob Andy (Bangor) wrth 

iddo gyflwyno Adroddiad y 

Grŵp Adolygu ar Gadeirlannau 

yr Eglwys yng Nghymru. 

Comisiynwyd yr Adroddiad gan yr 

Esgobion, yn dilyn cais gan y Deoniaid, 

i gymryd golwg newydd ar rôl, trefniadau 

llywodraethu ac adnoddau’r 

cadeirlannau. Roedd Adolygiad yr 

Eglwys yng Nghymru wedi dangos rôl 

bosibl y Cadeirlannau yn y gwaith o 

adfywio’r Eglwys. 

“Mae’r adroddiad yn nodi fod 

llwyddiant ein cadeirlannau yn y dyfodol 

yn dibynnu ar sut mae’r gweithrediadau 

hyn yn cael eu rheoli,” meddai’r 

Esgob Andy. “Mae’n cynnig cyflawni 

hyn drwy greu corff gweithredol sy’n 

arbenigo ar gyllid, adeiladau, busnes, 

rheoli, ffydd a gweddi fel y gall y 

gadeirlan bennu nodau strategol da 

a’u cyflawni am fod y bobl briodol yn 

gwneud y pethau priodol.” 

Dywedodd mai dyma ran mwyaf 

dadleuol yr adroddiad ac, er bod angen 

rhoi sylw pellach iddo, roedd yn tynnu 

sylw at y ffaith fod angen newid. 

“Y cadeirlannau yw’r straeon 

newyddion da gorau sydd gan yr 

Eglwys yng Nghymru gan eu bod yn 

darparu cysylltiad unigryw rhwng y 

gymuned ehangach a’r gymuned 

ffydd sy’n gweld y llefydd hyn yn 

sanctaidd ac yn unigryw,” meddai’r 

Esgob Andy. 

“Yn aml, dywedir bod 

cadeirlannau yn cenhadu o chwith - 

mae pobl yn dod i chwilio amdanyn 

nhw a’r hyn sydd ynddyn nhw mewn 

ffordd nad ydyn nhw prin yn ei wneud 

gydag eglwysi plwyf neu adeiladau 

eraill. Ac mae hyn yn golygu eu bod 

yn gallu gwneud llawer mwy, fel cynnal 

gweddi gyhoeddus ddyddiol, cynnig 

lletygarwch i bererinion ac ymwelwyr 

ac maen nhw’n darparu ffocws i 

genhadaeth yr esgobaeth. Ond nid 

creiriau amgueddfa mohonyn nhw, 

maen nhw’n sefydliadau cymhleth 

sydd angen gofal a rheolaeth arbennig.” 

“Ydych chi am i ni fod yn 

arweinwyr ffydd?” gofynnodd, 

wrth iddo hyrwyddo cynigion yn 

yr adolygiad, gan ddweud ei 

fod wedi meddwl am fodel 

Cymreig ar gyfer llywodraethu 

ac adnoddau a fyddai’n ateb y 

diben – ar ôl gwneud y 

newidiadau terfynol. “Bydd 

lleygion yn rhan annatod o drefniadau 

llywodraethu cadeirlannau am y tro 

cyntaf gan y byddant yn rhan o’r 

cabidylau  newydd,” meddai Deon 

Lister. 

Mynegwyd pryderon bod yr 

adroddiad yn rhy gyffredinol. 

Amddiffynnodd y Parchedig Harri 

Williams (Tyddewi) Gyfeillion 

Cadeirlan Tyddewi rhag beirniadaeth 

am y Cyfeillion yn yr adroddiad. 

“Ni ddylid tanbrisio natur ein 

gwaith fel Cyfeillion a’r cyfraniad a 

wneir ond dathlu’r hyn rydym 

wedi’i gyfrannu at sicrhau bod y 

gadeirlan yn ffynnu.” 

Meddai Carol Cobert (Llandaf), 

“Mae gan 

gadeirlannau 

rolau 

gwahanol 

mewn 

gwahanol 

esgobaethau - rydym mewn perygl o 

ddweud bod pob cadeirlan yr un fath 

ac y dylen nhw gael yr un trefniadau 

llywodraethu. Mae yna fframwaith 

yma ond mae angen ei mireinio fel y 

gall pob cadeirlan ffynnu yn ei ffordd 

ei hun - dydyn ni ddim am weld ein 

cadeirlannau yn cael eu llwytho gan 

fiwrocratiaeth ddiangen.” 

Gofynnodd y Canon Steven Kirk 

(Llandaf) am sicrwydd na fyddai’r 

cynigion yn cael eu gorfodi ar bob 

cadeirlan ond y byddent o gymorth 

i’w galluogi. “Mae yna chwe chynllun 

cadeirlan yn yr Eglwys yng Nghymru 

– efallai eu bod nhw wedi dyddio ond 

mae’r ffaith fod yna chwe chynllun 

gwahanol yn golygu rhywbeth gan fod 

pob cadeirlan yn wahanol,” meddai. 

Croesawodd yr Archddiacon 

Jonathan Williams (Mynwy) yr 

adroddiad gan 

ddweud ei bod hi’n 

dda cael strwythur 

cyffredinol ac yn beth 

da i gael lleygion i 

wasanaethu ar 

Gabidylau’n arbennig. 

Wrth ateb, dywed yr 

Esgob Andy fod yr adroddiad yn 

cynnwys rhai pwyntiau rhagorol ond 

bod rhaid cydnabod nad yw un ateb 

yn addas i bawb. 

Cafodd y cynnig ei dderbyn gyda 

thri yn ymatal. 

Bod y Corff Llywodraethol: 

yn nodi’r Adolygiad o Gadeirlannau a 

gofyn i’r Pwyllgor Sefydlog i gydlynu’r 

modd yr ystyrir yr Adroddiad ac y 

gweithredir ei argymhellion. 

Adroddiad y Grwp Adolygu ar Gadeirlannau 
yr Eglwys yng Nghymru 

Eiliodd Deon 

Casnewydd, Lister 

Tonge, y cynnig gan 

ddweud fod angen 

buddsoddiad os yw’r  

cadeirlannau i gyflawni 

rôl bwysicach yn y 

dyfodol. 

Roedd y prif argymhellion yn cynnwys: 
 dylai’r Cabidwl fod yn grŵp bach 

o ymddiriedolwyr gydag aelodaeth 

amrywiol – yn atebol i Fwrdd 

Cynghori mwy; 

 cael nifer gofynnol o glerigion a 

staff i gefnogi gwaith pob 

cadeirlan; 

 cyllid digonol (o esgobaethau a 

Chorff y Cynrychiolwyr) i gynnal 

staff gofynnol ac i alluogi 

cadeirlannau bach i wneud gwaith 

newydd i ddatblygu eu 

gweinidogaeth. 
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Roedd Athrofa Padarn Sant wedi 
cyflawni llawer mewn amser byr wrth 

iddo geisio paratoi’r holl weinidogion ar 
gyfer gwaith efengylu. 

Wrth gyflwyno’r cynnig, dywedodd Esgob Mynwy, 
Richard Pain, fod cangen hyfforddi newydd yr Eglwys wedi 
cael dechrau cyffrous i’r gwaith o ddiwygio ac adfywio’r 
weinidogaeth.  

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Pennaeth, y Parchedig 
Ddr Jeremy Duff. Ar ôl naw 
mis o weithredu dywedodd 
fod Athrofa Padarn Sant wedi 
datblygu o fod yn egin syniad i 
fod yn gorff sydd wedi bwrw ei 
wreiddiau’n dda.   

“Mae llawer o newid a 
chymhlethdod wedi bod ond 
erbyn hyn rydyn ni wedi 
cytuno’n fras ar waith Padarn Sant a faint fydd hynny’n ei 
gostio - mae’r fframwaith wedi’i greu,” meddai Dr Duff. 

“Fe all Athrofa Padarn Sant wneud llawer mwy o 
gyfraniad i dwf yr Eglwys yng Nghymru na’r hyn mae’n ei 
wneud ar hyn o bryd ond rydyn ni ar y llwybr cywir.” 

Amlinellodd yr adroddiad bod “ethos a diwylliant 
newydd yn yr arfaeth” wrth i bobl o bob cwr o Gymru ddod 
ynghyd i ffurfio tîm staff yr Athrofa. Datblygwyd y tîm staff 
hwn drwy ddod â phobl ynghyd o amrywiaeth o gyflogwyr 
blaenorol – Mihangel Sant, Seiriol Sant, 
dwy brifysgol, a phob un o’r chwe esgobaeth. 

“Rydym wedi’n bendithio gan grŵp o staff medrus tu 
hwnt, a gallwn weld eisoes sut bydd cydweithio o fewn 
Padarn Sant yn cyflawni llawer mwy nag y gellid ei 
wneud cynt ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru,” meddai 
Dr Duff yn ei adroddiad. 

Nid oedd yr Esgob Gregory (Llanelwy) yn cytuno â’r 
farn mai dim ond “ail-frandio” Coleg Mihangel Sant oedd 
Athrofa Padarn Sant. Meddai, “Yn ei anerchiad llywyddol, 
siaradodd yr Esgob John am genhadaeth ac efengylu ac 
os nad oes gennym ni bobl sy’n teimlo’n gyffrous am ein 
ffydd Gristnogol ac sy’n barod i fynd allan i weithio, yna 
dydyn ni ddim yn haeddu goroesi fel Eglwys. 

“Nid proses ail-frandio yw sefydlu Athrofa Padarn 
Sant, mae’n rhagweld o’r newydd beth yw bod yn 
fyfyriwr diwinyddiaeth ac yn fyfyriwr cenhadaeth a 
gweinidogaeth.” 

Dywedodd fod dros 100 o bobl – yn hen ac ifanc fel 
ei gilydd – wedi cofrestru ar gyrsiau galwedigaeth a 
diwinyddiaeth yn Esgobaeth Llanelwy, y nifer mwyaf 
ers blynyddoedd lawer. 

“Dwi wrth fy modd yn gweld dechrau cyffrous i rywbeth 
sy’n diwygio ac yn adnewyddu ein Heglwys.” 

Gofynnodd Carol Cobert (Llandaf) faint o bobl oedd yn 
hyfforddi yn Athrofa Padarn Sant fel ymgeiswyr am 
urddau llawn amser a rhan-amser ac fel Darllenwyr ac 
efengylwyr. Awgrymodd hefyd y dylid sefydlu grŵp 
‘Cyfeillion’ i gefnogi gwaith yr athrofa newydd.  

Wrth ymateb, dywedodd Dr Duff fod 25 o ymgeiswyr 
am urddau llawn amser a 52 rhan-amser. Roedd 477 o 
bobl yn cymryd rhan mewn cyrsiau eraill a mwy yn cael 
eu hyfforddi’n gyffredinol. 

Meddai Dominic Cawdell, (cyfetholedig), ymgeisydd 
am urddau yn Athrofa 
Padarn Sant, “I ni sydd 
yno, mae yna ymdeimlad 
gwirioneddol o gyffro – 
mae yna deimlad fod 
rhywbeth yn digwydd yng 
nghanol yr Eglwys, sef 
diwygiad yr Eglwys yng 
Nghymru.” 

Sefydlwyd Athrofa 
Padarn Sant fel ‘cangen 
hyfforddi’ yr Eglwys yng 
Nghymru, a bydd yn 
galluogi’r chwe esgobaeth i gydweithio mewn perthynas â 
disgyblaeth, ffurfiant a datblygiad gweinidogaeth. Bydd yr 
ystâd hyfforddi gyfan yn gweithredu fel rhan o endid unigol - 
o ddisgyblaeth leyg trwy ddatblygiad cychwynnol ar gyfer 
gweinidogaeth leyg ac ordeiniedig yn ei helfennau 
gwahanol i ddatblygiad gweinidogaethol parhaus. 

Wrth eilio’r adroddiad, pwysleisiodd yr Esgob John 
(Abertawe ac Aberhonddu) bwysigrwydd deall a dysgu’r 

ysgrythur – roedd yn ofni nad oeddem wedi 
gwneud hyn ddigon yn y gorffennol. 

mis oed ac wedi’i sefydlu’n dda 

Wrth gyflwyno’r 
cynnig, dywedodd 
Esgob Mynwy, 
Richard Pain, 
fod cangen 
hyfforddi newydd 
yr Eglwys wedi 
cael dechrau 
cyffrous i’r 
gwaith o 
ddiwygio ac 
adfywio’r 
weinidogaeth.  



Tudalen 8|Ebrill 2017|PIGION 

Cytunwyd ar ffordd “realistig a 

synhwyrol” ymlaen ar gyfer sut y 

dylid cefnogi rôl yr Archesgob yn 

y dalaith ac a ddylai’r rôl hon fod o 

fewn un esgobaeth benodol ai 

peidio, mater dadleuol yn aml. 

Bydd pecyn o fesurau’n cael eu 

cynnwys i gefnogi’r Archesgob gan 

barhau gyda model teithiol cyfredol 

yr Archesgob, gyda chynlluniau 

hirdymor i fireinio’r rôl hon. Mae’r prif 

newidiadau’n cynnwys cael Esgobion i 

gyfrannu’n llawnach at weinidogaeth 

daleithiol yr Archesgob a bod cymorth 

gweinyddol ychwanegol yn cael ei 

ddarparu i’r Archesgob i sicrhau bod 

digon o adnoddau’n cael eu darparu 

ar gyfer y rôl a’r llwyth gwaith yn cael 

ei leihau. 

Wrth gyflwyno adroddiad grŵp 

gwaith yr Esgob 

Archesgobol 

meddai Lis Perkins, 

cadeirydd y 

Pwyllgor Sefydlog, 

“Pan ddatgysylltwyd 

yr Eglwys ym 1920, 

sefydlwyd egwyddor 

bwysig: y byddai Archesgob Cymru’n 

cael ei ddewis o blith yr esgobion 

esgobaethol ac yn parhau i 

wasanaethu fel esgob esgobaeth yn 

ogystal â’i ddyletswyddau taleithiol. 

Yn wahanol i Eglwys Loegr ac 

Eglwys Iwerddon, ni fyddai’r Eglwys 

yng Nghymru yn dynodi esgobaeth 

barhaol i Archesgob Cymru. 

Mae rhai wedi dadlau bod y 

penderfyniad hwn, a chreu 

swydd Archesgob Cymru, 

wedi bod yn ffactor pwysig 

wrth helpu’r Eglwys newydd 

i ddatblygu ei hunaniaeth 

daleithiol. 

“Ar ôl dweud hynny, mae ein 

model teithiol o archesgobaeth wedi 

bod yn destun llawer o drafodaeth, 

adolygiad ac anghytundeb ers 

hynny. Mae’r newid yn statws 

cenedlaethol Caerdydd, gan ddod yn 

brifddinas i ddechrau yna’n gartref i’r 

Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth 

Cymru, wedi arwain rhai i awgrymu y 

dylai’r Archesgob gael ei leoli yng 

Nghaerdydd neu Landaf. Yn ogystal, 

cafwyd pryderon bod y gofyniad i’r 

Archesgob sicrhau cydbwysedd rhwng 

dyletswyddau taleithiol ac esgobaeth 

yn rhy feichus. 

“Ar adeg pan fo’r Eglwys yng 

Nghymru yn mynd trwy gyfnod o 

newid strwythurol sylweddol, mae’n 

fuddiol cofio hyn weithiau er mwyn 

gallu nodi ffyrdd ymarferol, syml o 

ymateb i rai heriau.”  

Mae’r cwestiwn o a ddylid cael 

esgobaeth archesgobol barhaol yn yr 

Eglwys yng Nghymru wedi’i adolygu 

bedair gwaith ers yr 1970au ac yn 

fwy diweddar, argymhellodd Arolwg 

yr Eglwys yng Nghymru yn 2012 y 

dylid dynodi Llandaf fel esgobaeth 

archesgobol barhaol. 

Wrth ystyried sut i weithredu’r 

argymhelliad hwnnw yn 2015, 

cytunodd y Pwyllgor Sefydlog y dylid 

sefydlu Grŵp Gwaith newydd a 

chomisiynu arolwg. 

Cyflwynwyd canfyddiadau’r 

arolwg hwn i’r Pwyllgor Sefydlog yn 

gyntaf, a’u croesawodd a’u cefnogi, 

yna fe’u cyflwynwyd i’r Corff 

Llywodraethol. 

Eiliodd y Canon Steven Kirk 

(Llandaf), aelod o’r grŵp gwaith, y 

cynnig.  

Meddai, 

“Daethom i’r 

casgliad y 

gallai rôl 

daleithiol yr 

Archesgob 

fod yn llawer haws i’w chyflawni wrth 

ganolbwyntio o’r newydd ar arwain 

ymgyrch yr Eglwys i sicrhau twf ac, 

yn hollbwysig, o rannu’r rôl gydag 

esgobion a chydweithwyr eraill. Nid 

ydym yn teimlo bod swydd Archesgob 

yn ei hanfod mor feichus fel bod 

angen newid ein model teithiol 

cyfredol neu gyflwyno newidiadau 

mawr i’n strwythur esgobaethol er 

mwyn darparu cymorth priodol. Ond 

gellid cymryd rhai mesurau i sicrhau 

bod Archesgob Cymru’n cael ei 

gefnogi’n fwy effeithiol. 

“Rydym yn cydnabod na fydd yr 

adroddiad hwn o bosibl yn cynnwys 

y cynigion radical mae rhai wedi’u 

disgwyl neu yn eu dymuno. Ond 

mae’r holl dystiolaeth yn awgrymu 

nad yw’r Eglwys yng Nghymru yn 

awyddus iawn i weld newid strwythurol 

yn y maes hwn, ac yn bwysicach, 

nid ydym ni’n credu bod angen 

newidiadau o’r fath. Rydym yn 

cynnig bod y pecyn hwn o fesurau’n 

darparu ffordd realistig a synhwyrol 

ymlaen wrth i ni edrych tuag at ethol 

Archesgob newydd yn ddiweddarach 

eleni. Mae’r argymhellion yn datgan 

yn glir nad ydym yn cau’r drws ar 

newidiadau mwy radical, ond y dylem 

roi cyfle’n gyntaf i gyflwyno newidiadau 

llai radical i ddatrys y cwestiwn hwn 

am nawr. Os bydd profiad yn arwain 

yr Archesgob nesaf i gredu bod y 

cymorth hwn yn annigonol, gellid 

ystyried ateb mwy radical.” 

 

Pasiwyd y Cynnig gydag un 

gwrthwynebiad. 

Cynnig: Bod y Corff Llywodraethol 

yn nodi’r Adroddiad a gofyn i’r 

Pwyllgor Sefydlog i gydlynu’r 

modd yr ystyrir yr Adroddiad ac y 

gweithredir ei argymhellion. 

Rôl a Chymorth Taleithiol 
yr Archesgob 



‽ 
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Cyflwynwyd Adroddiad y Pwyllgor Sefydlog am y tro 

cyntaf gan ei Gadeirydd newydd, Lis Perkins (Bangor).  

Soniodd Mrs Perkins am Grŵp Gweithredu Golwg 2020 

sydd bellach wedi gorffen ei waith ac wedi trosglwyddo’r 

awenau i’r Pwyllgor Sefydlog. 

Yn dilyn cyhoeddi Arolwg yr Eglwys yng Nghymru yn 

2012, sefydlwyd y grŵp fel grŵp gwaith i oruchwylio proses yr 

Arolwg. Mae llawer wedi’i gyflawni o ran y gwaith ymarferol a 

hefyd i annog newid diwylliannol i ddarbwyllo pobl o’r angen i 

newid er mwyn gwneud yr Eglwys mor effeithiol â phosibl 

gan gyhoeddi’r Efengyl yng nghalon cymunedau Cymru. 

Gwahoddodd y Pwyllgor Sefydlog aelodau o’r Corff 

Llywodraethol hefyd i awgrymu syniadau am sut i ddathlu 

Canmlwyddiant yr Eglwys yng Nghymru fel Talaith wrth i 

2020 nesáu. 

Wrth ymateb i’r cynnig aelodaeth a chyllid a 

gymeradwywyd gan y Corff Llywodraethol fis Medi diwethaf, 

mae’r Pwyllgor wedi gwahodd Esgob Bangor i sefydlu grŵp 

i ymchwilio i blwyfi sy’n dangos twf da ac asesu a ellir dysgu 

gwersi neu arferion da ehangach. 

Mae’r Pwyllgor yn parhau i fonitro materion yn gysylltiedig 

â chynrychiolaeth menywod yn yr Eglwys, ac wedi sefydlu 

grŵp bach i edrych ar y ffordd orau o ddathlu Canmlwyddiant 

y Dalaith yn 2020. 

Dywedir weithiau ei bod hi’n anodd i esgobaethau arbrofi 

gyda syniadau newydd ac arferion da o lefydd eraill i weld 

sut y byddent yn gweithio heb newid y rheolau’n gyntaf. 

I helpu hyn, mae’r Pwyllgor wedi edrych ar drefniadau lle 

gallai esgobaethau fabwysiadu syniadau arbrofol i brofi sut 

maent yn gweithio cyn ymrwymo i gyflwyno newidiadau 

cyfansoddiadol. Bydd y Corff Llywodraethol yn cael ei 

hysbysu pan fydd y weithdrefn yn barod. 

Argymhellodd y Pwyllgor y dylai’r Corff Llywodraethol 

benodi Mark Powell QC (cyfetholedig) a Sue Last (Llanelwy) i 

Banel Cadeiryddion Corff Llywodraethol.  

Cafodd yr argymhelliad hwn, a eiliwyd gan Helen Biggin 

(Llandaf) y dirprwy gadeirydd, gefnogaeth unfrydol. 

 

Derbyniwyd adroddiad y Pwyllgor Sefydlog. 

Adroddiad y Pwyllgor Sefydlog 

Bil i Ddiwygio Pennod IX 
y Cyfansoddiad 

Pwrpas y Bil oedd cael gwared ar unrhyw ansicrwydd 

ynghylch awdurdodaeth y Tribiwnlys i wrando ar fater 

a atgyfeiriwyd ato sy’n ymwneud ag aelodau o’r 

Glerigiaeth nad oes ganddynt drwydded neu ganiatâd 

i weinidogaethu yng Nghymru. Roedd pasio’r Bil yn 

cymeradwyo’r testun mewn adran newydd ym Mhennod 

IX y Cyfansoddiad a oedd yn nodi’r holl unigolion o 

dan awdurdodaeth y Tribiwnlys Disgyblu. 

Pasiwyd y Bil yn unfrydol gan y tair Urdd. 

Hawl i Holi 
Y Parchedig Jonathon Wright (Llandaf): 

Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn 

addewid gan y wlad i drin y rhai sy’n 

gwasanaethu neu wedi gwasanaethu, 

a’u teuluoedd, yn deg. Mae Llywodraeth 

y DU yn gweithio gyda busnesau, 

awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau 

cymunedol i gefnogi’r lluoedd arfog drwy 

wasanaethau, polisïau a phrosiectau. 

Nid yw’r Eglwys yng Nghymru wedi llofnodi Cyfamod y 

Lluoedd Arfog yn wahanol i Eglwys Loegr. A yw’r Eglwys 

yng Nghymru yn bwriadu ystyried llofnodi’r cyfamod er 

mwyn anfon neges fugeiliol gadarnhaol at weithwyr y lluoedd 

arfog, eu teuluoedd a chyn-filwyr sy’n byw yn ein cymunedau? 

Wrth ateb, gwahoddodd yr Esgob John (Abertawe ac 

Aberhonddu) Jonathan i feddwl am gyflwyno cynnig i 

gyfarfod mis Medi yn gwahodd y Corff Llywodraethol i 

gymeradwyo’r Cyfamod. Addawodd ymgynghori â Mainc 

yr Esgobion i weld beth fyddai’r ffordd orau i’r Eglwys 

ddiwallu anghenion bugeiliol y rhai sydd wedi’u cwmpasu 

gan y Cyfamod. 

Dominic Cawdell (cyfetholedig): 

A fyddai’r Esgobion yn fodlon ystyried cyhoeddi canllawiau 

ar gyfer cynnwys pobl ag anoddefiad i glwten yn ddiogel yn 

y Cymun Bendigaid? 

Dywedodd yr Esgob Gregory y byddai’r Fainc yn trafod 

hyn yn ei chyfarfod nesaf ac yn cyhoeddi canllawiau 

defnyddiol i ategu’r arferion da cyfredol. 

Paratowyd ac arweiniwyd yr Addoliad Agoriadol gan aelodau Fforwm 

Ieuenctid y Dalaith a’u harweinwyr. Paratowyd yr Hwyrol Weddi yn 

Eglwys Sant Ioan, Caerdydd gan y Parchedig Janet Fletcher (Bangor) 

ac fe’i harweiniwyd gan y Parchedig Janice Brown (Bangor). 

Fore Sul, dathlwyd y Cymun yn Eglwys Sant Ioan, Caerdydd, pan 

ymunodd y Corff Llywodraethol â chynulleidfa reolaidd yr Eglwys. 

Cyflwynwyd y Cymun gan yr Esgob John ac ef draddododd y bregeth 

hefyd. Paratowyd y gwasanaeth gan y Tad Michael Thomas (Abertawe 

ac Aberhonddu). Bu aelodau Cyngor Ieuenctid y Dalaith yn cymryd rhan hefyd. 

Addoliad 



Ei Anrhydedd Philip Price QC 

Cafwyd geiriau caredig a safodd 

pawb ar eu traed i’r Barnwr, 

Ei Anrhydedd Philip Price QC a 

ymddeolodd ym mis Rhagfyr ar ôl 

11 mlynedd fel cadeirydd y Pwyllgor 

Sefydlog a dau ddegawd a mwy ar 

y Corff Llywodraethol. 

Dywedodd yr Esgob John 

(Abertawe ac Aberhonddu) fod yr 

Eglwys yn ddyledus iawn iddo am ei 

gyfraniad sylweddol. Meddai, “Fel 

Cadeirydd Lleyg, mae Phillip wedi 

llywio’r Corff Llywodraethol drwy 

ddadleuon cofiadwy, er enghraifft, fe 

gadeiriodd y ddadl ar y Bil i Alluogi 

Menywod i gael eu Cysegru’n 

Esgobion. Ato ef y byddai rhywun yn 

troi gydag unrhyw fater dadleuol iawn 

neu gydag unrhyw fater oedd yn 

achosi problemau gweinyddol – 

byddai Phillip yn cadeirio’r Corff 

Llywodraethol gydag awdurdod am y 

rhan honno o’r cyfarfod. 

“Mae Phillip bob amser wedi bod 

yn barod iawn i roi o’i amser a’i 

arbenigedd sylweddol i helpu’r Eglwys 

yng Nghymru. Mae wedi bod yn 

Gadeirydd ‘ymarferol’ iawn, a bob 

amser yn cymryd rhan yn llawn 

gyda’r staff sydd wedi gwerthfawrogi 

ei bresenoldeb yn fawr.” 

Paul Marshall OBE 
Talwyd teyrnged i Paul Marshall, 

sy’n ymddeol yr haf hwn ar ôl 

gwasanaethu am dros bedair 

blynedd fel Dirprwy Gadeirydd 

Corff y Cynrychiolwyr. 

Wrth ddiolch iddo am ei waith, 

meddai’r Esgob John: “Mae gennym 

lawer o waith diolch i Paul fel Dirprwy 

Gadeirydd Corff y Cynrychiolwyr a 

Chadeirydd Pwyllgor Buddsoddi Corff 

y Cynrychiolwyr. Mae wedi defnyddio 

ei ddoniau busnes sylweddol yn y 

swyddi hyn er budd Corff y 

Cynrychiolwyr a’r Eglwys yn 

gyffredinol. Nid yn unig mae wedi bod 

yn aelod o Gorff y Cynrychiolwyr, ond 

hefyd yn Gadeirydd Bwrdd Cyllid 

Esgobaeth Llandaf. Mae ganddo enw 

am fod â llygad graff a dealltwriaeth 

gref o’r holl faterion ariannol yn ei 

faes cyfrifoldeb.” 

 
Yr Esgob David Wilbourne 
Roedd yr Esgob David, a 

ymddeolodd o fod yn Esgob 

Cynorthwyol Llandaf ar Sul y Pasg, 

yn “ddyn y bobl” a bydd colled 

mawr ar ei ôl. 

Diolchwyd iddo am ei flynyddoedd 

o wasanaeth a dymunwyd yn dda iddo 

gan yr Esgob John a dalodd deyrnged 

iddo yn ei absenoldeb. 

Meddai’r Esgob John, “Nodweddion 

pennaf ei weinidogaeth oedd ei 

ddysgu, ei hiwmor a’i sgiliau arbennig 

fel cyfathrebwr, bugail ac athro. Wrth 

gyfuno’r doniau hyn roedd gynnoch 

chi rywun a oedd yn ‘ddyn y bobl’ go 

iawn ac yn hynod o boblogaidd ym 

mhlwyfi Esgobaeth Llandaf, gyda 

chymaint yn ei werthfawrogi. 

Dymunwn yn dda iddo ef a’i deulu 

wrth iddyn nhw baratoi am bennod 

newydd yn eu bywydau a’u 

gweinidogaeth.” 

 
Clive Myers 

Diolchwyd i Clive Myers am ei 

wasanaeth maith a ffyddlon i’r 

eglwys ar y Corff Llywodraethol a 

Chorff y Cynrychiolwyr am bron i 

20 mlynedd. 

Ymysg ei gyflawniadau roedd bod 

yn aelod o’r grŵp a fu’n adolygu 

gwaith Corff y Cynrychiolwyr ar 

ddechrau’r 2000au; bu’n hyrwyddwr 

brwd dros esgobaeth Llanelwy ac yn 

hyrwyddo’r angen i’r eglwys symud 

ymlaen. Mae wedi cynrychioli ei 

esgobaeth ar y Pwyllgor Sefydlog ac 

yn aelod o Banel Cadeiryddion y 

Corff Llywodraethol. 

Ar ochr yr ymddiriedolwyr mae 

Mr Myers wedi bod yn Gadeirydd y 

Pwyllgor Adnoddau Dynol gan ymdrin 

â nifer o faterion hynod bwysig yn ei 

ddydd. 

Wrth ddiolch iddo am ei waith 

caled a dymuno’n dda iddo, 

dywedodd yr Esgob John, “Mae gan 

Clive lawer o ddiddordebau amrywiol, 

yn arbennig teithio o bob math. Mae 

ei wybodaeth o amserlenni bysiau 

Cymru benbaladr yn anhygoel 

ynghyd â’i wybodaeth am bob math o 

geir, gan iddo fod yn berchen ar y 

rhan fwyaf ohonyn nhw!” 

Ffarwelio 

Codwyd £1,239.98 (ar ôl Rhodd Cymorth) o’r casgliadau. Cafwyd 

cyflwyniad gan Huw Thomas, pennaeth Cymorth Cristnogol Cymru, a’r 

Esgob John ar fentrau diweddaraf Cymorth Cristnogol dros egwyl 

goffi “Brecwast Mawr” yn dilyn y Cymun. 

Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf 
Cynhelir y cyfarfod nesaf 

ddydd Mercher a dydd Iau 
13 a 14 Medi 2017 

ym Mhrifysgol Cymru, 
y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. 

Casgliadau i Cymorth Cristnogol Cymru 

Diolch i’n gwahoddedigion  
Y Parchedig Sally Thomas 

Cytûn a’r Eglwysi Cyfamodedig yng Nghymru hefyd yn 
cynrychioli’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig  

Y Parchedig Cathy Gale Yr Eglwys Fethodistaidd 
Mr Huw Thomas Cymorth Cristnogol Cymru  
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