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Ddydd Sul yr Adfent bob blwyddyn rwy'n arfer cyhoeddi'r Llythyr Bugeiliol hwn, ac rwy'n mawr obeithio 
fel dilynwyr Iesu Grist nad ydym yn rhy brysur, ac mewn gormod o frys i gyrraedd y Nadolig, fel ein bod 
ni'n anwybyddu neu'n esgeuluso tymor yr Adfent. 
 
Adfent yw'r tymor o baratoi ar gyfer y Nadolig, ac mewn ystyr ymarferol, wrth gwrs, fe fyddwn ni i gyd 
yn brysur iawn yn paratoi ar gyfer y Nadolig, yn gofalu fod gennym ni’r bwydydd neilltuol a chael yr 
anrhegion yn barod, yn paratoi'r gwasanaethau carolau, ac ati. Ar lefel ysbrydol, wrth gwrs, fe fyddwn 
ni'n defnyddio tymor yr Adfent i baratoi ar gyfer y foment pan fyddwn ni'n dod wyneb yn wyneb â Duw, 
pan fydd yn rhaid i ni fod yn atebol am ein bywydau. 
 
Marwolaeth, dydd y farn, yr ail ddyfodiad: fe gewch chi ei alw beth bynnag rydych chi'n dymuno ei alw, 
ond ni allwn osgoi'r ddysgeidiaeth Gristnogol y daw diwrnod pan fyddwn yn dod wyneb yn wyneb â 
Duw. Ac mae'r syniad hwn o'r ail ddyfodiad, o ddydd y farn, yn thema sy'n aml yn cael ei hesgeuluso yn 
yr eglwys fodern. 
 
Rwyf wedi cael fy nharo’n neilltuol gan rywbeth y mae Iesu’n ei ddweud wrth siarad am yr eiliad honno o 
farn, pan fyddwn ni’n dod o flaen gorsedd Duw. Mae Iesu'n dweud, "Gwyn ei fyd y gwas hwnnw a geir 
yn gwneud felly gan ei feistr pan ddaw." Nid yw Iesu’n esgusodi unrhyw un o'i ddisgyblion. Mae’n ein 
hatgoffa y bydd pob un ohonom  yn gorfod rhoi adroddiad personol o’n bywydau. Gwyn ei fyd yr 
unigolyn a geir yn gwneud felly gan ei feistr pan ddaw. Ond pa fath o waith yw’r gwaith mae Iesu’n 
disgwyl i ni fod yn ei wneud? 

 
Fis diwethaf cefais y fraint o gynnal cyfarfod o'r Comisiwn Anglicanaidd Dwyreiniol-Uniongred yma yn 
esgobaeth Llanelwy, a manteisiais ar y cyfle i fynd ar dipyn o daith o amgylch yr esgobaeth gyda nhw. Yn 
ogystal ag ymweld â'r eglwys gadeiriol, buom yn ymweld â dwy eglwys yn yr esgobaeth - un yn hynafol 
ac un yn fodern - i weld eu ffordd o ymwneud â chenhadaeth mewn ffyrdd gwahanol iawn. 
 
Yma ym mhentref bach Llanrhaeadr yng Nghinmeirch mae gennym un o'n heglwysi canoloesol hynafol; 
cymuned fechan a chynulleidfa fechan, ond mae ganddyn nhw hefyd un o ogoniannau ein hesgobaeth - 
Ffenestr Jesse odidog yn dyddio o gyfnod cyn y Diwygiad Protestannaidd; ffenestr sy'n nodi mewn 
lliwiau llachar goeden ach gyfan Iesu. Ac felly mae'r genhadaeth yn y lle hwn yn canolbwyntio'n fawr 
iawn ar ddefnyddio trysorau o'r gorffennol i oleuo'r ffydd heddiw, fel bod ymwelwyr a phererinion sy'n 
dod i weld yr eglwys hyfryd hon, a'r ffenestr wych hon, yn gallu meddwl sut mae ffydd Iesu Grist yn dal 
yn fyw ac yn dal ar waith yn y gymuned hon. 
 
 



 
Ym Mhensarn, ger Abergele, mae cyd-destun gwahanol yn perthyn i’r eglwys fwyaf newydd - Canolfan 
Dewi Sant. Mae'n gallu gweithio gyda nifer yn y gymuned, pobl ddi-waith, pobl hŷn, mamau ifanc a 
phlant bach, gwasanaethau cymdeithasol ac eraill, i roi gwedd ymarferol ar orchymyn ein Harglwydd i 
garu a gwasanaethu ein cymdogion. 
Mae'r ddwy eglwys yn drawiadol iawn yn eu ffyrdd eu hunain, ac er eu bod nhw'n wahanol iawn o ran 
eu lleoliad a'r adnoddau sydd ar gael iddyn nhw, o ran eu synnwyr o alwedigaeth i weinidogaethu mae'r 
ddwy eglwys wedi dod o hyd i ffordd i fod yn dystion real iawn yn eu darpariaeth i'r byd, a chredaf fod 
hyn o bosibl yn wir am bob eglwys yn yr esgobaeth. 
 
Nid oes ots a yw eglwys yn fawr neu'n fach, a oes ganddi gynulleidfa fechan neu gynulleidfa niferus - y 
ffaith amdani yw y gall pob un ohonom ddatblygu gweinidogaeth sy'n addas i'n hamgylchiadau, ac mae 
hynny’n rhywbeth penodol y gallwn ni ei wneud i estyn allan at y byd. 
 
Yn ein Cynhadledd Esgobaethol, soniodd ein siaradwr Mandy Harvey am yr angen i'r eglwys fod yn 
bresenoldeb Duw yn y byd - i ni fod yn Dduw yn y cnawd. Ac wrth gwrs, mae hi'n gywir - os ydyn ni eisiau 
i Iesu gael ei weld yn y byd heddiw, yna ein gwaith ni fel eglwys yw datgelu'r cariad hwnnw; bod yn 
bresenoldeb ymarferol Duw yn y byd. Mae angen i ni weithredu o dan Dduw, wrth gwrs, dan arweiniad 
yr Ysbryd Glân, yn nerth Duw a chyda chariad Duw, ond yn y pen draw, ein penderfyniad ni yw dangos 
bod ffydd yn gwneud gwahaniaeth, ac nad dim ond casgliad o eiriau duwiol ydyw. 
 
Dywedodd rhywun wrthyf y diwrnod o'r blaen nad oedden nhw'n credu bod y fenter Datgloi ein 
Potensial ar lefel esgobaethol wedi cyrraedd y bobl yn y seddau o ddifrif, a hynny er gwaethaf pob 
ymdrech i gyfleu'r neges. Am y ddwy flynedd diwethaf, rwyf wedi bod yn sôn yn gyson amdano, yn yr un 
modd ag y mae pob cyhoeddiad esgobaethol wedi ei wneud, bron. Mae rhai pobl wedi dweud os 
gwnawn ni gadw'n dawel, a pheidio â thynnu sylw atom ni ein hunain, yna efallai y bydd y fenter hon yn 
mynd yr un ffordd â rhai o syniadau mawr y gorffennol.  
 
A'r gwirionedd yw, wrth gwrs, fod Duw yn edrych tuag atom ni ac at ein heglwysi i dystiolaethu dros ei 
gariad yn y byd, i wneud gwahaniaeth go iawn - ac os na allwn ni wneud hynny, neu os na fyddwn ni'n 
gwneud hynny, yna mae'r Ysbryd Glân yn ddigon galluog i ddod o hyd i gyfryngau eraill i fynegi ei gariad, 
gan ein gadael ni, a dweud y gwir yn blaen, i farw. 
 
Er bod Datgloi ein Potensial yn fenter eithaf eang, mewn gwirionedd dim ond dau beth sy'n allweddol: 
gallu gweithio gyda'n gilydd er mwyn annog ein gilydd i fod yn feiddgar, i ddatgloi potensial i wneud yr 
hyn a allwn ni er mwyn gwneud gwahaniaeth wrth dystiolaethu am ein ffydd. Efallai y gallwn ni gymryd 
rhan yn y gwaith o groesawu ffoaduriaid; gweithio drwy gefnogi mudiadau sy'n ceisio datblygu 
heddwch yn Syria. Fe allai fod yn beth mawr neu'n rhywbeth mor syml â dim ond cynnig gair o gysur neu 
o gefnogaeth i gymydog mewn profedigaeth. Ond beth bynnag ydyw, mae'n wir y gallwn ni i gyd 
weithredu drwy dystiolaethu am gariad Duw. Yr hyn na chawn ni ei wneud yw eistedd yno a dweud 
"wel, cyn belled â fy mod i'n cael y gwasanaeth rydw i ei eisiau ar y Sul, rydw i'n eithaf hapus i adael 
popeth arall fel y maen nhw". 
 
Yn ein Cynhadledd Esgobaethol, fe roesom gerdyn fel hwn i bawb. "Fe alla i wneud hynny" a'r pwynt, 
wrth gwrs, yw y gall pawb ohonom ni wneud gwahaniaeth; fe all pawb ohonom ni wneud rhywbeth. Ac, 
os gallwn ni addunedu yn ystod yr Adfent eleni i ddweud "fe alla i wneud hyn, ac fe allwn ni fel eglwys 
wneud hyn gyda'n gilydd, er mwyn estyn allan yn ymarferol i fynegi cariad Duw", yna fe fyddwn ni'n 
dechrau newid bywyd yr eglwys a'r byd. 



 
Rydym yn 238 o eglwysi ym mywyd yr esgobaeth hon, ac yn anffodus rydym wedi gweld o leiaf 40 
mlynedd o ddirywiad. Ond mae'n flwyddyn eglwys newydd, ac os gallwn ni addunedu i wneud yr hyn 
sy'n angenrheidiol er mwyn gwneud ein bywyd yn ddeniadol, fel bod un unigolyn  - neu deulu cyfan, 
efallai - yn dymuno ymuno yn ein bywyd a rhannu ein haddoliad, yna fe fyddwn ni'n symud o ddirywiad i 
dwf. Ac nid wyf yn credu bod hynny'n gofyn gormod gan unrhyw un ohonom. Nid ydym eisiau tyfu dim 
ond er mwyn tyfu, wrth gwrs, ond oherwydd ein bod ni'n cael ein galw fel eglwys i wneud ysblander y 
bywyd tragwyddol yn weladwy yn y gymdogaeth o ddydd i ddydd. 
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