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Beth yw 

Cyfarwyddyd 

Ysbrydol? 

Carff o bobl ydyw, leyg ac or-

deiniedig, wedi eu galw gan Dduw 

ac wedi eu comisiynu gan yr Esgob 

I arfer gweinidogaeth Cyfarwyddyd 

Ysbrydol o fewn yr esgobaeth. 

Diben y cyd-gerdded hwn yw esgo-

baeth. Diben y cyd-gerdded hwm 

yw cynnal plwyfi a chynulleidfa-

oedd Esgobaeth Tddewi wrth iddynt 

feithrin eu bywyd ysbrydol. 

Beth yw’r Coleg 

Cyfarwyddyd Ysbrydol? 

COLEG CYFARWYDDYD 

YSBRYDOL TYDDEWI 

. 

CYSYLLTWCH A  



Wrth ddatblygu neu ddyfnhau ein 

bywyd ysbrydol, peth buddiol yw 

cael rhywun I gyd-gerdded a ni ar 

ydaith. Mae hen hanes i’r arfer hon 

yn y traddodiad Cristnogol, a gellir 

ystyried y person hwn yn ‘gyfaill 

enaid’, yn ‘Gyfarwyddwr Ysbry-

dol’ neu yn gyd-deithiwr. 

 

Beth sy’n digwydd? 

 

Cyd-gerdded ag arall yw gwaith y 

Cyfarwyddwr Ysbrydol, gan geisio 

helpu y ddirnadaeth ysbridol. Bydd 

y Cyfarwyddwr yn gwrando arnoch 

chi ac ar Dduw wrth gesio eich 

cynnal ar hyd y daith Gristnogol 

sy’n ymagor. 

Gall amlder y cynodau gyda’ch 

Cyfarwyddwr Ysbrydol amrywio o 

unwaith y mis I unwaith y 

flwyddyn. Gallwch ddisgwyl 

dreulio tua awry n ei (ch)gwmmi, 

yn trafod bywyd yn ei amryfal 

brofiadau, a sut mae canfod Duw 

yn ei ganol. Bydd gweddi yn  

Beth yw Cyfarwyddyd Ysbrydol? 

greiddiol I’r holl broses. 

Nid cwnselydd mo’r cyfarwrddwr, 

er bad sgiliau cwnsela yn ddef-

nyddiol. Un sy’n gwrando ydyw- 

yn gwrando ar y cesydd ac ar 

Dduw, gan rannu hefyd dirnadaeth 

ysbrydol wrtth I’r ceisydd gynyddu 

yn eihunan-ddeealltwriaeth ac yn ei 

berthynas a Duw ac eraill. 

 

Beth yw’r gost? 

Dim! 

 

Sut mae trefnu Cyfarwyddyd Ys-

brydol? 

 

Cysyslltwch a’r cydlynydd, Y Par-

ch’g Andrew P Johnson, ffon 

01437781279 ebost: fran-

drewj@btinternet.com. Bydd ef yn 

gallu trefnu I aelod o Goleg y Cy-

farwyddwyr Ysbrydol gysylltu a 

chi. 

 

Difffiniwyd ysbrydoledd fel: 

 

‘Taith y ddynoliaeth wrth geisio’r 

dwyfol er mwyn dwyshau ystyr, 

dyfnder a myne giant y bywyd mewnol, 

gan gynyddu felly mewn cy-flawnder, 

uniondeb a dirnadaeth.’ 

Y daith honno, o fewn gwahanol drad-

dodiadau’r Eglwys Gristanogol sy’n 

gosod ein cyd-destun. Mynegir ysbry-

doledd hefyd wrth I beron bwyso ar 

werthoedd a dirnadaethau ysbrydol yn 

ei fywyd beunyddiol. Yn ei hanfod, 

bywyd yn yr Ysbryd ydyw. 


