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Saith Gofod Sanctaidd

The choice of abstract art as the imagery for the
Seven Sacred Spaces is based on the theory that
abstract art uses a visual language to support,
stimulate and enhance the thinking of the user.
When using abstract art to support in this manner,
the use of shape, colour and composition allows the
user a certain degree of independent thought from
other more constructed images or guiding words.
Ritchie Craven, Publications Manager, The Church in Wales. May 2013.

Diolch i’r holl blwyfi trwy Esgobaeth Llandaf a gynhaliodd peilot ar gyfer y
prosiect hwn ac a gynorthwyodd yng nghynhyrchiad y Cryno Ddisg.

Cydnabyddiaeth
Y Parchedig Ganon Nigel Cahill
Mrs Lesley Cox
Y Parchedig Peter Cox

Y Parchedig Ganon Val Hamer
Y Parchedig Ganon George Lings
Y Parchedig Ganon Richard Lowndes

Y Cynghorydd Briony Davies

Y Parchedig Colin Sutton

Y Parchedig Jonathan Durley

Newidmedia Video Produc on

Darn allweddol o’r Efengyl

Bod yn Sanctaidd

Nid rhywbeth i wylio amdano yw
dyfodiad Teyrnas Dduw. Ni bydd pobl
yn dweud, “Dyma hi” neu “Dacw hi”,
edrychwch, y mae teyrnas Dduw yn
eich plith chwi”.

Mae’r teimlad fod lle yn gysegredig neu wedi’i neilltuo
mewn rhyw ystyr yn syniad cyfarwydd yn y mwyafrif o
grefyddau’r byd.

Luc17. 20b-21

Mae llawer yn sôn am y “naws arbennig” sydd tu mewn i
adeilad eglwys, lle mae pobl yn synhwyro bod y naturiol a’r
goruwchnaturiol yn cydfodoli. Yn y traddodiad Cristnogol,
mae Gofodau Sanctaidd, yn amlach na pheidio, yn fannau
o bererindod neu ddefosiwn arbennig – mannau a wneir yn
gysegredig gan weddi.
Eto, byddai’n anghywir credu mai mewn adeiladau
sanctaidd yn unig y gellir cwrdd â Duw. Efallai fel Jacob, nid
ydym yn sylweddoli bod Duw yn bresennol ym mhob
mathau o lefydd. Pan ofynnodd Pharisead i’r Iesu ble, a sut
y gallai ddod o hyd i Deyrnas Dduw, atebodd Iesu ef, “Nid
rhywbeth i wylio amdano yw dyfodiad Teyrnas Dduw. Ni
bydd pobl yn dweud, ‘Dyma hi’ neu ‘Dacw hi’, edrychwch, y
mae teyrnas Dduw yn eich plith chwi”. (Luc 17:20b-21).
Gwelodd Iesu Dduw yng nghanol bywyd beunyddiol, ac yn
nigwyddiadau cyffredin pob dydd, megis plant yn chwarae
yn y marchnadoedd, gwragedd yn sgubo’u hystafelloedd, a
gwŷr yn hau ac yn medi.
Mae’r Saith Gofod Sanctaidd yn ffordd ddychmygus i’n
helpu ni i weld bod Duw i’w gael ynghanol sefyllfaoedd a
chyfarfyddiadau sy’n gyffredin i’r mwyafrif ohonom.
Mae’n ddull sydd yn ein helpu ni i weld fod ein bywyd
cyffredin fel Cristnogion yn gallu cael ei gyfnerthu trwy weld
Duw ar waith ym mhob mathau o weithgareddau a
gweithredoedd cyffredin a beunyddiol bywyd.
Pleser o'r mwyaf felly yw ei gyflwyno i chi fel ffordd o
adeiladu ein bywyd yng Nghrist fel unigolion ac fel cymuned
Gristnogol, oherwydd o ganlyniad i weinidogaeth Iesu y
cawn sicrwydd fod Duw yn Dduw sydd wastad yn ein plith.

Y Parchedicaf Ddr. Barry Morgan
Archesgob Cymru.

Mae geiriau Iesu yn ein herio ni

Lens ar gyfer byw

A ydym yn adnabod Teyrnas Dduw?

Mae’r llyfryn hwn yn eich gwahodd i gymryd prawf llygaid.
Os gennych chi olwg 20/20 am Deyrnas Dduw? A allai'ch
cynulleidfa eglwysig wneud y tro â phâr newydd o lensys? Pan
dderbyniwch wahoddiad Iesu i ddod a gweld, a fyddwch chi'n
gallu dirnad ei bresenoldeb?

Beth yw ei harwyddion, ei phriodweddau?
Beth yw ei pherthynas â’r eglwys?

Mae’r Saith Gofod Sanctaidd yn lens cymwysadwy. Trïwch hi!
Edrychwch trwy’r lens hon a phrofwch a ydych yn gweld yn
gliriach, neu’n ddyfnach. Wrth gwrs, pan fyddwn yn sylwi fod
ein golwg yn pylu, efallai byddwn yn ceisio osgoi'r prawf
llygaid, am nad ydym am wynebu’r gwirionedd. Ond does dim
angen ofni. Gall lens newydd ddangos pethau na welsom o’r
blaen a hefyd gall ddangos yn gliriach y pethau yr oeddwn yn
eu gweld eisoes. Edrychwch trwy lens y Saith Gofod
Sanctaidd a gweld a fydd eich golwg yn gwella, a bydd eich
bywyd fel disgybl i Iesu Grist yn datgelu golwg newydd ar y
ffordd y mae Duw ar waith yn rhyfeddol ynoch chi ac o’ch
amgylch.

“Ar adegau, mae’n haws 'sgubo’r pethau nad ydym am eu gweld o
dan y carped.” David-Lloyd Jones (Warden Eglwys)
Yn yr Efengylau mae Iesu'n rhoi enghreifftiau niferus i ni o'r
hyn mae teyrnas Dduw yn debyg iddo, ac â beth y gallwn ei
chymharu.
Luc 13:18-21: Meddai gan hynny, “I beth y mae teyrnas Dduw
yn debyg, ac i beth y cyffelybaf hi? Y mae’n debyg i hedyn
mwstard; y mae rhywun yn ei gymryd ac yn ei fwrw i’w ardd,
ac y mae’n tyfu ac yn dod yn goeden, ac y mae adar yr awyr
yn nythu yn ei changhennau”. Ac meddai eto, “I beth y
cyffelybaf deyrnas Dduw? Y mae’n debyg i lefain; y mae
gwraig yn ei gymryd, ac yn ei gymysgu â thri mesur o flawd
gwenith, nes lefeinio’r cwbl”.
Gweddïo Gweddi’r Arglwydd yw’r un weithred fwyaf sy’n uno
Cristnogion. Mae’n dilyn patrwm y gorchymyn mawr gan mai
ei deisyfiad cyntaf yw sancteiddio enw Duw a’r ail yw “deled dy
deyrnas, gwneler dy ewyllys, megis yn y nef felly ar y ddaear”.
I weddïo’r weddi hon ac i fyw yn ôl y weddi hon yw bod yn
ddisgybl yn wir i Iesu Grist, yr hwn a ddysgodd i ni ei gweddïo.

Dywedwch y weddi gyfarwydd hon
ar lafar ac yn araf;
Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw;
deled dy deyrnas
gwneler dy ewyllys;
megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol.
A maddau i ni ein dyledion,
fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr.
Ac nac arwain ni i brofedigaeth;
eithr gwared ni rhag drwg.
Canys eiddot ti yw’r deyrnas,
a’r gallu, a’r gogoniant,
yn oes oesoedd.
Amen.

Yn ei llyfr Wayfaring mae Margaret Silf yn sôn am weld
enghraifft fyw o’r Deyrnas wrth deithio ar drên.

Un bore, er enghraifft, roeddwn yn teithio i’r gogledd o Lundain
ar drên cynnar. Roeddwn yn eistedd gyferbyn â dau berson
ifanc, efallai yn eu hugeiniau cynnar, dyn a menyw; y ddau wedi
gwisgo’n drwsiadus, yn amlwg yn cynrychioli eu cyflogwr.
Amhosib oedd imi beidio â chlywed eu sgwrs fel yr oeddem yn
teithio i’r gogledd. Penseiri oedden nhw, ar eu ffordd i fynychu
cyfarfod prosiect cynllunio adnewyddu trefol mewn ardal
ddiffaith ar lannau Mersi. Roeddent yn llawn brwdfrydedd, yn
trafod eu syniadau wrth bori dros awyrluniau o’r lleoliad. Yr hyn
a'm trawodd yn gryf oedd bod eu holl drafodaethau yn troi nid o
amgylch faint o arian gallen nhw ei ennill gan y fath fenter, ond
sut y gallen nhw, yn bersonol, fynd i’r afael â gwir anghenion y
bobl. Ym mhob agwedd, meddent, roeddent yn canolbwyntio
ar y bobl y byddai'r penderfyniadau'n effeithio arnyn nhw. Sut i
gadw pellter rhwng ‘gweithleoedd’ ac ardaloedd preswyl eu tref
newydd? Sut i sicrhau diogelwch a lles y plant yn chwarae yn y
strydoedd? Sut gallent greu mwy o barciau a mannau agored?
Pa mor hawdd fyddai i bobl gyrraedd y cyfleusterau hamdden?
Pa fath o dirwedd fyddai pobl yn ei gweld wrth edrych allan o’u
ceginau?
Yn ein cymdeithas heddiw mae llawer sydd â ffydd yn Nuw
ond nad ydyn nhw, am amrywiol resymau, yn mynychu
eglwys. Mae llawer o bobl hefyd, rhai yn grefyddol ac eraill
ddim, sy’n gwneud gwaith sy'n rhoi bywyd yn ein
cymunedau. Wrth gwrdd â phobl fe atgoffodd Iesu ei
ddisgyblion “y sawl nad yw yn eich erbyn, drosoch chwi y
mae” (Luc 9:50). Rhybuddiodd nhw drachefn, nid pawb
sy’n dweud, “Arglwydd, Arglwydd, fydd yn mynd i mewn i
Deyrnas Nefoedd, ond y sawl sy’n gwneud ewyllys fy Nhad,
yr hwn sydd yn y nefoedd”. (Mathew 7:21)

“Gweld yr hyn mae Duw yn ei
wneud, ac ymuno yn y gwaith”
Yr Archesgob Rowan Williams

Cymhwyso ar gyfer Cenhadaeth
Mae llawer yn ein cymdeithas heddiw nad yw'r eglwys yn
eu gwerthfawrogi am nad ydyn nhw'n aelodau ohoni. Mae
sawl canlyniad i hyn; mae’n peri i ni fethu enghreifftiau o
adeiladwyr y Deyrnas yn ein plith, er enghraifft y penseiri
ifainc ar y trên.
Mae'r llyfryn hwn yn ceisio ein helpu ni i ddatrys hyn;
i agor ein llygaid i’r pethau rhyfeddol mae Duw yn eu
cyflawni yn ein cymunedau ac yn ein heglwysi ac mewn
sefydliadau eraill. Er enghraifft, galwodd Duw Cyrus yn was
iddo ac eneiniodd ef i weithio er lles y bobl er bod pobl
Israel yn ei ystyried yn elyn (Eseia 44:28; Eseia 45:1,4),
felly heddiw, mae gan Dduw weision sy’n cyflawni ei
ddibenion da mewn aml i le a thrwy aml i unigolyn annisgwyl.
Efallai gall y Saith Gofod Sanctaidd ein helpu ni i ddadlennu
a chyhoeddi Teyrnas Dduw mewn partneriaeth a gobaith,
gan gydnabod presenoldeb Duw a’i allu ym mhob agwedd
ar ein bywydau.

Gwreiddiau mewn Gwirioneddau Hynafol
Nid rhyw ffasiwn newydd yw’r Saith Gofod Sanctaidd. Mae
iddo wreiddiau sy’n treiddio’n ddwfn i'r traddodiad
Cristnogol.
Enwyd y gofodau, oedd eisoes yn bresennol, gan George
Lings ar ôl iddo dreulio cyfnod sabothol yn byw mewn
gwahanol gymunedau crefyddol. Fe ddarganfu er bod gan
bob cymuned ei ffordd unigryw o fynegi eu bywyd
cymunedol, eto yr oedd angen pob un o’r saith elfen
hanfodol hyn er mwyn i’r gymuned ffynnu.
Ym mhob pennod o’r llyfryn hwn mae gan bob un gofod
sanctaidd esboniad sy’n ei wreiddio yn ein byw beunyddiol.
Nid rhannau o’r adeilad yn unig yw’r gofodau hyn ond y
mae ganddynt y gallu i ddangos i ni rhywbeth am ein byw
beunyddiol. Os hoffech wybod mwy am ymchwil George,
mae copi o'r llyfryn Encounters on the Edge - Seven Sacred
Spaces a ysgrifennodd am ei brofiadau, wedi ei gynnwys y
tu mewn i glawr cefn y pecyn hwn.

George yn ysgrifennu am lens y
Saith Gofod Sanctaidd
Rwy'n amau ei fod yn ein cysylltu ni
â’r hyn sy’n ein gwneud ni’n ddynol.
Mae angen i ni fod ar ein pennau'n
hunain a chyda’n gilydd, mae arnom
angen cydbwysedd rhwng cyflawni
gwaith Duw trwy weddi, astudio a
gwaith corfforol. Mae angen ymlacio,
cysylltu a chymdeithasu ac mae
gwneud hynny wrth rannu pryd
o fwyd yn beth hyfryd. Tybed oes
gan ffurfiau a gofodau’r traddodiad
mynachaidd rodd fywiol i'w gynnig i
ni wrth i ni ymgodymu â beth yw bod
yn wirioneddol ddynol, a sut i fod yn
eglwys ar ei gorau?

Ym mhob un o'r penodau a ganlyn, byddwn yn edrych ar
ofod penodol yng nghyd-destun:

Y PERSONOL (glas)
Y GYNULLEIDFA (coch)
Y GYMUNED EHANGACH (gwyrdd)
Dibynnu ar sut byddwch yn defnyddio'r llyfryn hwn, gallwch
ddilyn y cod lliwiau ac arbed darllen y cynnwys i gyd.
Mae hefyd adran sy'n dangos ychydig am y ffordd mae
Iesu'n byw yn y gofod hwnnw, gan fod popeth a wnawn ni
fel disgyblion iddo yn seiliedig ar yr hyn a wyddom amdano.
Datblygwyd y llyfryn hwn i helpu cynulleidfaoedd a phlwyfi
ddeall beth yw ystyr y Saith Gofod Sanctaidd, ac i’ch
galluogi i adnabod eich cryfderau a’ch gwendidau mewn
perthynas â'r gofodau hyn. Tybiwn y byddwch yn synnu
faint mor gryf yr ydych yn y rhannau hyn.
Bydd y llyfryn hwn yn eich helpu i adnabod lle'r ydych
eisoes yn gweithredu o fewn y gofodau hyn, eraill na
fyddwch efallai wedi meddwl amdanynt, ac eraill a fydd o
bosib yn eich arwain i gyfeiriadau newydd i gyfarfod â
heriau'r gofodau hyn.

Gwyliwch y DVD am gyflwyniad
i’r Saith Gofod Sanctaidd a’r
enghraifft gyntaf o adfywiad
cymunedol yn llyfrgell Saint-y-brid.

Fe welwch yn eich pecyn DVD y cyfeirir ati trwy gydol y
llyfryn. Gobeithiwn y bydd y clipiau hyn yn ffordd hwylus o
ddysgu rhagor am y Saith Gofod Sanctaidd, sut rydych yn
ymwneud â nhw eisoes. a sut y gallwn, pob un ohonom,
ddefnyddio’r gofodau i wella ein dealltwriaeth.

Gobeithiwn y mwynhewch eich ymchwiliad
trwy’r Saith Gofod Sanctaidd.

http://www.churchinwales.org.uk/llandaff/mission/7ss

Iesu a’r Beibl
Fel Cristnogion, ein hysbrydoliaeth
am y bywyd yr ydym yn byw fel
eglwys yw bywyd a gweinidogaeth
Iesu o Nasareth.

Datguddio’r Saith Gofod Sanctaidd
Mae Iesu'n ei ddatguddio'i hun fel yr un sy’n dod i gyflawni
gobeithion y rheiny a ddeffrowyd ac a faethwyd gan y
proffwydi. Ar ddechrau ei weinidogaeth mae'n ei gyflwyno'i
hun fel gwas y Meseia a gyhoeddwyd gan Eseia (Eseia
42:1-9; 61:1, 2) ac yn sefydlu ei agenda yn faniffesto’r
Deyrnas a gyflwynir yn y synagog yn Nasareth, lle mae’n
cyhoeddi ‘Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf.’ (Luc 4:18, 19).

Yn amser Iesu, roedd pobl yn dioddef gorthrwm systemau
anghyfiawn, diweithdra cynyddol a thlodi. Roedd yna elît
pwerus oedd yn poeni dim am dlodi, tyndra cymdeithasol
a gwrthdaro’r dydd. Roedd gormes gwaedlyd oedd yn lladd
heb drugaredd, a chydweithrediad â’r Rhufeiniaid oedd yn
ecsbloetio'r werin bobl. Yn gwrthwynebu hyn roedd grwpiau
eraill oedd yn uniaethu â dyheadau’r bobl a’r gwir grefydd,
roeddent yn teimlo'u bod yn guddiedig oddi wrth bobl Dduw.
Gosododd Iesu ei hun ar ochor y bobl ...
… Luc 7. 37–50
mae'n ffafrio'r puteiniaid yn hytrach na’r Phariseaid
… Luc 18. 9-14; 19. 1-10
dyrchafodd y publicanod (casglwyr trethi) yn hytrach
na’r ysgrifenyddion
… Mathew 8. 2, 3
croesawodd ac iachaodd y rhai sy'n dioddef afiechydon
… Luc 13. 10-17
y cleifion a iachaodd ar y Saboth
… Luc 8. 1-3; 23. 49-55
y gwragedd sy’n rhan o gymuned Iesu
… Mathew 18. 1-4; 19. 13-15
y plant sy’n esiampl i bawb
… Mathew 11. 25-26
y gostyngedig sy'n deall natur Teyrnas Dduw yn well
na’r elît hyddysg

Uwchlaw pob dim, mae Iesu'n agor gweledigaeth newydd i bobl Dduw, fydd yn adnewyddu
ac yn ysbrydoli, er mwyn i newyddion da y
Deyrnas gael ei gyhoeddi trwy air a gweithred.

… Luc 10. 33; 17. 16
y Samariaid gwrthodedig a gyflwynir yn esiamplau
i’r Iddewon
… 1Marc 6. 34-37; 2Ioan 6. 5-11; 3ioan 6. 9
y newynog1 sy'n cael croeso i’r gymuned,
i’w bwydo2, a’u hannog i rannu3
… Mathew 5. 3; Luc 6. 20
y tlodion oherwydd eiddynt hwy yw’r Deyrnas
Fel un a ddaeth i ryddhau ac i adfer yr holl fywyd a
grëwyd gan Dduw ar ei lun ei hun, ac i sicrhau fod
pawb yn cael bywyd, a’i gael yn ei holl gyflawnder
(Ioan 10:10). Cenhadaeth Iesu oedd...
… Mathew 22. 34-40
uno cariad at Dduw â chariad at gymydog
… Luc 6. 36
datguddio tosturi Duw’r Tad, y gelwir arnom i’w
adlewyrchu
… Mathew 20. 24-28
dangos mai trwy wasanaethu y dylid dangos
awdurdod
… Ioan 4. 20-24
sefydlu ffurf newydd o addoliad
… Luc 22. 14-20
darparu ffocws newydd i Ŵyl y Bara Croyw
(y 'Pasg' Iddewig)
… Mathew 11. 27; John 14. 6
gosod ei hunan yn gyfryngwr rhwng Duw a phobl

Mae Iesu yn yr Ysgrythur yn croesawu yn ei gyfnod


Y rhai a ystyriwyd yn anfoesol
(puteiniaid a phechaduriaid)



Y rhai a waharddwyd heb unrhyw le yn y
gymdeithas
(dioddefwyr y gwahanglwyf ac afiechydon eraill)



Y rhai tu allan i’r ffyddloniaid
(Samariaid a phaganiaid )



Y cydweithredwyr
(publicanod/casglwyr trethi a milwyr )



Y diymgeledd a’r rhai oedd yn byw mewn tlodi
(gweddwon a’r amddifad )



Y rhai a ystyriwyd yn isel ei safle
(gwragedd a phlant )

Cell

gweddïo

Lle i fod ar eich pen eich hun gyda Duw.
Ar adegau, lle i rannu ag ychydig o bobl sy’n
gallu parchu a rhannu’r gofod sanctaidd.

DARN ALLWEDDOL O’R EFENGYL
Beth yw pwysigrwydd
gweddi bersonol?

bywyd

“A phan fyddwch yn gweddïo, peidiwch
â bod fel y rhagrithwyr; oherwydd y
maent hwy’n hoffi gweddïo ar eu
sefyll yn y synagogau ac ar gonglau’r
heolydd, er mwyn cael eu gweld gan
eraill. Yn wir, rwy’n dweud wrthych, y
mae eu gwobr ganddynt eisoes. Ond
pan fyddi di’n gweddïo, dos i mewn
i’th ystafell, ac wedi cau dy ddrws
gweddïa ar dy Dad sydd yn y dirgel,
a bydd dy Dad sydd yn gweld yn y
dirgel yn dy wobrwyo”
Mathew 6. 5-6

Cell
Pwysigrwydd bywyd gweddi bersonol.
Yng nghyd-destun cymuned grefyddol mae’r ‘gell’ yn lle
o breifatrwydd ac unigedd. Yn eu celloedd, ni fyddai gan
aelodau’r gymuned fynediad i gyfrifiadur na ffôn. Mae’r
‘gell’ yn lle i fod ar eich pen eich hun gyda Duw.
Mae 'cell' yng nghyd-destun y Saith Gofod Sanctaidd yn
cyfeirio at ein bywyd gweddi bersonol. Cafodd Iesu
ddylanwad personol ar y disgyblion cyntaf, roedd eu
calonnau ar dân ynddynt (Luc 24:32). Heddiw, mae
angen i ni benderfynu beth all ein helpu ni i gael amser
tawel, p'un a alwn ni hyn yn weddi, myfyrdod, meddylu,
neu “ysbaid o dawelwch”.
Mae rhai pobl yn cael eu bod yn meddwl yn well wrth
gerdded. Efallai, wrth ddeall ‘cell’ yn well, cawn ein
rhybuddio nad yw hyn yn ddigonol ynddo ei hun. Wrth
gwrs, gall gweddi gynnwys meddwl, ond mae hefyd yn
ymwneud â derbyn. Mae ‘cell’ yn ein hatgoffa bod rhaid i
ni ddisgwyl i'r Duw sydd ym mhob rhan ohonom, ac nid
yn ein hymennydd meddyliol yn unig, i ddod atom, i
ddatguddio inni’r gwirioneddau na allwn fod yn
ymwybodol ohonynt trwy “feddwl” yn unig. Mae rhai pobl
wedi cymharu bod yn eu cell â thorheulo, gadael i ni'n
hunain orffwys, cael ein newid a’n hadfer trwy “fod” yn
unig.
Dyma rai disgrifiadau o weddi
“Y ffurf uchaf o weddi yw adnabod daioni Duw”.
Julian o Norwich
“Gorwedda wir fyfyrdod mewn derbyn”.
Ioan y Groes
“Nid gofyn yw gweddi. Dyhead yr enaid ydyw. Cyffes
ddyddiol o wendid yr unigolyn ydyw. Mewn gweddi,
mae'n well meddu ar galon heb eiriau na geiriau heb
galon”. Mahatma Gandhi
“Nid yw gweddi yn newid Duw, eithr y mae yn newid
y gweddïwr ” Soren Kierkegaard

Cymhwyso’r Beibl i’r Gell yn y
Saith Gofod Sanctaidd,
yn ôl Iesu,
gwreiddir y “Newyddion Da”
am Deyrnas Dduw yn y
Tad trwy weddi.
Marc 1. 35;
Luc 11. 1; 9. 18, 28; 22. 41

Ar adegau, byddwn yn gwneud llawer o bethau
sy’n golygu rhoi o’n hunain a rhoi i eraill, ond ar
adegau, mae angen i ni gymryd amser ar gyfer ni
ein hunain.”
Y Parchedig Edward Dowland-Owen

Gwyliwch adran Cell
y DVD

PERSONOL
Beth sy'n fy helpu i weddïo ?
A ydw i'n gwneud amser i wrando ar Dduw ?
Faint ?
Pa mor aml ?
Sut ydw i'n ymateb i Dduw?
Gyda phwy fyddaf yn siarad am fy mywyd
ysbrydol ?
Fy Offeiriad Plwyf ?
Cyfarwyddwr Ysbrydol ?
Beth yw hwn ?
Â phwy ddylwn i gysylltu i ddod o hyd i un ?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Datblygu cornel weddi, neu hyd yn oed ystafell
weddi, neu sied weddi – rhywle y gellir gadael
eicon neu Feibl agored ayyb.
Datblygu arfer feunyddiol o gerdded neu eistedd
rhywle dawel, gyda chyn lleied o wrthdyniadau â
phosib, ac rydych yn teimlo'n llonydd, a lle y
gallwch weddïo a myfyrio’n haws.
Defnyddio un o'r gwefannau niferus, OREMUS,
pray-as-you-go, lle y gellir cael hyd i weddïau a
gwrando arnynt.
Gwneud ymholiadau ynglŷn â Chyfarwyddwr
Ysbrydol, neu dywysydd gweddi. Mae'r rhain ar
gael trwy Grŵp Ysbrydolrwydd yr Esgobaeth.

gweddïo

Y GYNULLEIDFA

Y GYMUNED EHANGACH

A ydym ni'n cynorthwyo pobl yn ddigonol
gyda'u bywyd gweddi bersonol?
Sut?
A ydym yn cynnig cymorth/ cyfarwyddyd
ysbrydol?
Diwrnodau tawel / encilion
Agor yr eglwys a sicrhau ei bod ar gael am weddi
Cardiau myfyrdod i bobl fynd â nhw adref
Canhwyllau i'w cynnau
Pa mor bwysig yw gofod gweddi yn eich
eglwys?
Rhywle y gall pobl gael distawrwydd a
phreifatrwydd rhesymol.
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Pennu amserau ar gyfer sesiynau galw heibio
neu ddarpariaeth amserau tawel. Efallai am awr
neu ddwy yr un amser bob wythnos, pan all
pobl ddod i eistedd, meddwl, gweddïo, cynnau
cannwyll. Efallai gyda gweddïau byrion bob
hanner awr.
Ystyriwch encil ar gyfer y plwyf a phenodwch
rywun i’w drefnu. Ystyriwch beth fyddai'n bosibl
- encil cartref/ gellir trefnu diwrnodau tawel ar
eich cyfer.

Pa leoedd a gofodau sydd ar gael i bobl yn y
gymuned?
Sut ydym yn rhoi gwybod i gyflogwyr lleol /
gweithiwr swyddfeydd / pobl sy’n cerdded
heibio bod yr eglwys ar agor?
Oes croeso iddynt?
Sut allwn ni annog cysylltiadau?
A wyddom faint o ddiddordeb sydd am ofodau
tawel yn ein cymuned leol ?
A ydym wedi gofyn i bobl?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Digwyddiadau i nodi cysylltiadau blaenorol –
gwasanaethau arbennig i nodi priodas, bedydd,
angladd
Rhowch wybod i’r gymuned fod yr eglwys yn
gweddïo drostynt. Hysbyswch leoedd tawel yn
ein heglwysi a’n cymunedau er mwyn i bobl cael
gwybod amdanynt. Lleoedd lle gall pobl fod yn
dawel fel rhan o’u hegwyl
Os yw’ch eglwys ar agor yn ystod y dydd,
meddyliwch am ei gwneud mor groesawgar â
phosib. Gadewch daflennu â gweddïau neu
ddarnau o'r Ysgrythur.
Mae Tŷ Encil Llangasty, ger Aberhonddu yn
cynnwys y gofodau sanctaidd hyn i gyd gyda’i
grypt a’i gapel; mannau i eistedd a cherdded
gerllaw. Mae'n lle sy'n addas ar gyfer grwpiau
bychain, ond hefyd ar gael i unigolion.

Y Capel

addoli

Lle i weddïo gydag eraill.
Wedi ein clymu gan yr Ysbryd Glân sy'n gweddïo ynom a
thrwom i Dduw'r Tad yn enw Crist yr Arglwydd.

DARN ALLWEDDOL O’R EFENGYL

Capel

Sut mae’n haddoliad yn ein
cymhwyso a’n hysbrydoli fel
cynulleidfa ?

Y capel mewn mynachdy, fel arfer, yw’r lle y cynhelir yr
addoliad ffurfiol. Efallai i ni gredu ein bod yn gwybod
beth mae addoliad yn ei olygu i ni. Efallai bydd yn
ddefnyddiol yma i chi drafod gyda’ch gilydd beth rydych
yn ei ddeall wrth addoli ar y cyd.

Yr ydym yn diolch i Dduw bob amser
amdanoch chwi oll, gan eich galw
i gof yn ein gweddïau, a chofio’n
ddi-baid gerbron ein Duw a’n Tad am
weithgarwch eich ffydd, a llafur eich
cariad, a’r dyfalbarhad sy’n tarddu o’ch
gobaith yn ein Harglwydd Iesu Grist.
1 Thesaloniaid 1 (dangosir adnod 2-3)

Wedi'n clymu gan yr Ysbryd Glân sy’n gweddïo ynom a
thrwom gan roi gwerth i ...
…Dduw, pobl, lleoedd, amgylchiadau sy’n golygu
rhywbeth i ni … Caru Duw a charu cyd-ddyn ...
Sut mae ein haddoliad yn cyflawni hyn? Fel arfer, mae
patrymau addoliad yn cynnwys ...
…Y Dod ynghyd. Nid dim ond grŵp o bobl sydd
ar un meddylfryd yw hyn, ond gwahoddiad agored
i bobl o bob cyflwr a gradd.
…Yr Offrymu. Ymbiliau, addoliad, yr ewcharist –
offrymu ein hunain mewn gwasanaeth.
…Yr Anfon Allan. Mynd allan i garu a
gwasanaethu’r Arglwydd fel disgyblion, cyhoeddi'r
newyddion da trwy feddwl, gair a gweithred.
Rydym yn byw mewn oes weladwy, gyfathrebol; mae
rhaid i’n haddoliad adlewyrchu hynny.
Mewn cymuned fynachaidd canolir yr addoliad rheolaidd
yng Nghapel y Mynachdy (Encounters on the Edge
tud. 10-14), ond hefyd, rhoddir pwyslais ar offrymu'n
addolgar pob agwedd ar fyw beunyddiol.
Trafod sut mae’n haddoliad yn ein meithrin ni’n ysbrydol
a sut mae’n cysylltu â’r cymunedau o’n hamgylch, dyna
sut mae cadw addoliad yn fyw ac yn weithgar.

Cymhwyso’r Beibl i’r Capel
yn y saith Gofod Sanctaidd,
yn ôl Iesu,
‘Newyddion Da’ Teyrnas Dduw
yw rhyddhau
a derbyn yn ôl mewn i’r
gymuned, y rhai hynny sydd ar
y cyrion.
Marc 1:40-44; Luc 14:15-24

“Rwy’n meddwl y byddwn yn annog unrhyw
Gymuned Gristnogol i edrych yn ofalus ar ei
haddoliad, gadewch i'ch hunain gael eich gwahodd
i ddirgelwch Cariad Duw, cymerwch siawns ar
Dduw yn yr ystyr hwnnw, a gweld ble fydd yr
addoliad hwnnw yn eich arwain.
Y Parchedig Edwin Counsell

PERSONOL
Sut ydych yn cael eich cyfoethogi trwy'ch
profiad o addoliad?
A ydych yn teimlo’n agos at weddill y
gymuned sy’n ymgynnull yn yr eglwys?
Beth fyddai'n eich helpu i gysylltu'n ddyfnach?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Cael mwy o fewnbwn er mwyn i chi allu dweud
‘Amen’ i’r ymbiliau a gweddïau eraill gyda mwy
o arddeliad.
Sut alla i fod yn rhan fwy cyflawn o'r gynulleidfa
a theimlo fel bod pawb yn rhan o’r gymuned
addoli? – “Credwn yn Nuw” – a oes gwahaniaeth
os na allaf gredu’r cyfan? “Arglwydd, credaf;
helpa fy niffyg ffydd” (Marc 9:24).
Efallai bod grwpiau ar gael lle gall trafodaeth
ddigwydd er mwyn i mi wella fy nirnadaeth o’r
addoliad rydym yn ei rannu.
Gwyliwch neu gofynnwch am gyfleoedd i gael
mewnbwn creadigol i rannau o’r addoliad.
Ystyriwch beth mae Duw yn eich galw chi i'w
wneud ym mywyd yr eglwys ac yn ei enw yn y
gymuned.

Gwyliwch adran Capel
y DVD

addoli

Y GYNULLEIDFA

Y GYMUNED EHANGACH

Sut mae’ch addoliad yn darparu ar gyfer
anghenion pawb yn y gynulleidfa?

Sut mae
gymuned?

Beth fyddai angen ei newid er mwyn denu
eraill?

Ym mha ffyrdd allai'ch addoliad dangos ei
berthnasedd i’r gymuned heddiw?

Pa mor hawdd yw hi i bobl, nad ydyn nhw'n
arfer dod i'n heglwys, ddilyn y gwasanaeth?
Pa gefnogaeth ydym ni'n ei chynnig i ymwelwyr?

Ydym ni'n teimlo'n hyderus fod gennym
rywbeth i'w gynnig i'r byd heddiw?

Dewiswch rai o’r canlyn i’w hystyried:

Y dulliau traddodiadol mae addoliad yn
cael ei gynnig i’r gymuned ehangach: galaru
cyhoeddus; digwyddiadau gwladol / dinesig.

Ystyriwch y gwasanaethau a gynhelir yn eich
eglwys. Ar gyfer pwy y maen nhw? Pwy, os
unrhyw un, maen nhw’n eu cau allan?
Os yr ydym yn addoli ar ran eraill yn ogystal ag
ar ein rhan ein hunain, sut ydym yn rhoi gwybod
iddynt ein bod yn gwneud felly?
Os ydym yn offrymu ein haddoliad ar gyfer y
cymunedau rydym yn byw ynddynt, a ydym yn
disgwyl i hynny gael effaith? Gan fod cysylltiad
rhyngom ni â’r Eglwys ehangach yn y
Gymundeb Anglicanaidd a phob Cristion, ydi
hi’n werth ystyried gwneud cysylltiad agosach
ag Eglwys rhywle arall?
Efallai hoffech ystyried yn ddyfnach eich
dealltwriaeth o beth sy’n digwydd trwy’r
sacramentau. Beth yw eich cred am Gymundeb
y Saint a maddeuant pechodau?
Ystyriwch sut mae ein haddoliad yn ein
hatgyfnerthu ac yn ein hanfon allan i’r byd?

addoliad

yn

gwasanaethu’r

Dewiswch rhai o’r canlynol i'w hystyried:

Ystyriwch y cysylltiad a gawn â’r gymuned trwy
angladdau, priodasau a bedyddiadau.
Ystyriwch y ffyrdd eraill gall yr Eglwys a’r
Gymuned gweithio ar y cyd i ddiwallu anghenion
ysbrydol eraill. Beth am y rhai nad ydynt yn
mynychu addoliad ar hyn o bryd?
Sut ydym ni'n darparu ar gyfer y rhai sy’n addoli
mewn dulliau anffurfiol? Os yna gysylltiad i’w
wneud â’r rheiny sy’n arfer ei ffydd yn anffurfiol
trwy greirfâu ochr heol, hysbysfyrddau gweddi
neu geisiadau gweddi - y rhai sy’n teimlo bod
ysbrydolrwydd yn bwysig iddynt ond nad ydynt
yn gyfforddus gyda’n haddoliad arferol?

Cabidwl

penderfynu

Man cyfarfod a phenderfynu
Mynd â’n ffydd gyda ni ym mhob agwedd ar fywyd.

DARN ALLWEDDOL O’R EFENGYL

Cabidwl

Sut yr ydym yn ceisio’n cael ein
gweddnewid er mwyn cyfarfod â
Duw yn ein cyfarfodydd?

Yng nghyd-destun bywyd cymuned grefyddol y Cabidwl
(a elwir weithiau yn 'Glwysgor', neu 'Siapter') yw’r man
lle mae aelodau (y rhai hŷn fel arfer) yn ymgynnull i
drafod materion yn ymwneud â bywyd y gymuned.
Penderfyniad y Cabidwl cyfan fyddai’n gadael i aelod
newydd ymuno.

Sut yr ydym yn ceisio’n cael ein
gweddnewid er mwyn cyfarfod â Duw
yn ein cyfarfodydd? Cymerodd Iesu
Pedr ac Iago ac Ioan ei frawd a mynd
â hwy i fynydd uchel o’r neilltu. A
gweddnewidiwyd ef yn eu gŵydd
hwy, a disgleiriodd ei wyneb fel yr
haul, ac aeth ei ddillad yn wyn fel y
goleuni. A dyma Moses ac Elias yn
ymddangos iddynt, yn ymddiddan ag
ef.
Mathew 17. 1-9
(adnodau 1b – 3 sydd uchod)

Yng nghyd-destun yr eglwys, mae Cabidwl yn parhau
i gael ei ddefnyddio ar gyfer cyfarfodydd clerigion
mewn deoniaethau (grŵp o eglwysi yn gweithio
ar y cyd yn yr un ardal). Mae Cabidwl y Ddeoniaeth, o
dan arweiniad y Deon Bro, yn trafod materion a
phenderfyniadau sy’n ymwneud â’r ddeoniaeth. Gwelir
cabidylau ar waith mewn timau arweiniol sy’n cynnwys
aelodau lleyg ac ordeiniedig, pobl broffesiynol gyflogedig
a gwirfoddolwyr.
Mewn Cadeirlannau, mae’r Deon yn cwrdd â’r Canoniaid
‘Preswyl’ a’r staff uwch yn y cabidwl. Fel arfer bydd
ystafell wedi’i neilltuo’n arbennig ar gyfer y perwyl hwn,
sef y cabidyldy.
Dehongliad
Heddiw yn Saesneg, mae’r gair chapter (pennod) yn cael
ei ddefnyddio wrth ddarllen llyfr, ac fe allwn estyn hyn fel
trosiad ar gyfer bywyd, gydag un “pennod” (Chapter) yn
dod i ben, mae un arall ar ddechrau.
Yng nghyd-destun y Saith Gofod Sanctaidd, cabidwl
yw’r gofod lle y gellir trafod a rhannu syniadau. Gellir fod
yn lle o anghytuno, trafod brwd a dadlau. Mae’n fan
lle cydnabyddir atebolrwydd a chyfrifoldeb a lle gall
trafodaethau a dirprwyo ddigwydd.
Efallai hoffech dreulio ychydig o amser i ystyried
anghenion eraill a materion yn ymwneud ag adnoddau,
penderfynu ar reolau a pholisïau, a pha werthoedd
sy'n dylanwadu arnoch.

Cymhwyso’r Beibl i’r cabidwl yn
y Saith Gofod Sanctaidd,
yn ôl Iesu “Newyddion Da”
Teyrnas Dduw yw uno pobl o’i
gwmpas ef ac ymhlith ei gilydd
i greu cymuned.
Marc 1. 16-20; Luc 8. 21

PERSONOL
Pan rwy’n gwneud penderfyniad, â phwy
ydw i'n ymgynghori?
Beth yw’r ystyriaethau rwy’n eu cynnwys?
Oes goblygiadau ehangach i’m penderfyniadau?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:

“Rydym wedi gwrando ar ein gilydd, ac felly mae
ein hymateb yn cwmpasu llawer agwedd wahanol”
Y Parchedig Ian Hodges

Ystyriwch pa elfennau o’r cabidwl sy’n rhan o'ch
bywyd. Gall fod yn drafodaeth deuluol o
amgylch y bwrdd. Efallai eich bod yn aelod
o ryw glybiau / cymdeithasau; efallai bod
materion i chi eu hystyried, cyllido neu
stiwardiaeth ac ati.
Pa elfennau o’m bywyd, gwerthoedd a chredoau
sy’n gysylltiedig â Chabidwl?
Pa agweddau eraill mae cabidwl yn eu cynnwys
i mi?
Ydy myfyrio gweddigar yn rhan o’r ffordd rwy'n
gwneud fy mhenderfyniadau?
Ydy Duw yn fy ngalw i gymryd mwy o ran mewn
elfennau ar Gabidwl yn y gymuned?
Ystyriwch sut mae’ch ffydd yn dylanwadu ar y
ffordd rydych yn gwneud penderfyniadau yng
nghyd-destun yr Eglwys a'r tu allan.

Gwyliwch adran Cabidwl
y DVD

penderfynu

CYNULLEIDFA
Beth yw polisïau a gwerthoedd yr eglwys hon?
Pwy sy’n rhan o wneud penderfyniadau a sut
mae pobl yn cael eu cynnwys yn y
trafodaethau?
Beth yw’r goblygiadau ehangach?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Beth yw’r enghreifftiau o Gabidwl yn eich
cynulleidfa: y Cyngor Plwyfol Eglwysig; pwyllgorau
sydd â chyfrifoldeb am: blant a phobl ifanc, cyllid,
cenhadaeth, stiwardiaeth, cymdeithas, addysg,
bugeilio; Undeb y Mamau ac ati.
Beth sy'n digwydd pan fydd y cabidwl yn fwy
anffurfiol e.e. dod ynghyd yng nghefn yr eglwys?
Mae swyddi â chyfrifoldebau yn y Plwyf
(Swyddogion
Plwyf),
y
Ddeoniaeth
a'r
Esgobaeth (cynrychiolwyr ar bwyllgorau ac
mewn cynadleddau). Gellir ystyried y rhain i
gyd yn rhan o’n disgyblaeth a’n galwad.
Beth sy'n digwydd pan fydd pethau'n mynd
yn anodd? A oes gennym ffyrdd o ddelio
â gwrthdaro?
Ystyriwch y rhyngwyneb rhwng Eglwys a
Chymuned yn y cyd-destun hwn. A ydym yn ei
adnabod ac yn ei gydnabod? A'n gelwir ni i
ymgynghori â’n cymuned leol yng nghyd-destun
y cabidwl?

Y GYMUNED EHANGACH
Pa ddolenni cyswllt naturiol sydd rhyngom
ni a’r gymuned ehangach?
Pa gyrff sy’n gwneud penderfyniadau dros y
gymuned?
Pwy sy’n eistedd arnynt?
Sut allwn ni oleuo / cefnogi / herio cyrff
penderfynu lleol?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Pa ddolenni cyswllt sydd eisoes gennym ni?
Oes aelodau o’n cynulleidfaoedd sydd eisoes yn
gysylltiedig; a ydym ni'n gwerthfawrogi ac yn
cadarnhau'r dolenni hyn?
Meddyliwch yn ehangach am ein dylanwad a’n
cyfrifoldeb. A oes cynlluniau / prosiectau sydd
eisoes yn bodoli y gallem ni fod yn bartneriaid
ynddynt neu y gallem ni gydweithio â nhw, e.e.
Gwarchod y Gymdogaeth, Awdurdodau Lleol,
Llywodraeth Cymru, Cyrff Proffesiynol, y wasg
leol, prosiectau datblygiad cymdeithasol a
phrosiectau megis Cymunedau'n Gyntaf, y
Samariaid, a Banciau Bwyd
Ble mae’r diffyg yn y ddarpariaeth ar gyfer ein
cymuned leol? All yr eglwys fod o gymorth?
Pwy allem ni eu cynnwys i’n helpu i edrych ar
hyn?

Cloestr

cyfarfod

Lle i ddod wyneb yn wyneb.
Cysylltu cymuned yr Eglwys â’r byd mae’n rhan ohono.

DARN ALLWEDDOL O’R EFENGYL

Cloestr

Sut mae’ch credoau personol yn
dylanwadu ar eich cyfarfodydd hap
a damwain ag eraill?

Mae cwrdd ag eraill yn nodwedd gyffredin yn y bywyd
Cristnogol. Gall hynny ddigwydd yn y gofodau lle
mae cyfle i’r eglwys dderbyn a chroesawu ymwelwyr,
er enghraifft canolfan eglwys, neuadd, neu siop
gymunedol, neu drwy weithredoedd syml o wasanaeth
lle cyflwynir cyfle i unigolyn neu grŵp gwrdd a sgwrsio
ag eraill. Yn y bôn, man cyfarfod yw cloestr lle na
wyddoch pwy fyddwch yn cwrdd â nhw nesaf. Mae'n
rhywle y gallwch chi gwrdd â ffrind neu elyn, dieithryn
neu gyfaill.

Gofynnodd Philip, “A wyt ti’n deall,
tybed, beth yr wyt yn ei darllen?
Meddai yntau, “Wel, sut y gallwn i,
heb i rywun fy nghyfarwyddo?”
Gwahoddodd Philip i ddod i fyny ato
ac eistedd gydag ef”.
Actau 8:26-40
(adnodau 30b-31 sydd uchod)

‘Peidiwch byth â rhoi cyfarchiad gwag o dangnefedd na
throi i ffwrdd oddi wrth rywun sydd angen eich
cariad.’ (Rheol Sant Bened, 4.25)
Cofiwch, gall y Cloestr fodoli ar y cyd ag unrhyw ofod
arall, am mai yma gallwn ni gwrdd ag eraill ar hap - boed
hynny’n ddymunol neu beidio – ac mae'n cyflawni
swyddogaeth ‘cysylltiad cysgodol uniongyrchol rhwng
y gofodau eraill’, fel y coridorau mewn tŷ sy’n
cysylltu’r ystafelloedd eraill. Mae cloestr yn lle ar gyfer
cydgyfarfod, “Dim ond un o ddau ofod agored sydd
ag awyr iach yw Cloestr. Ac yn awyrgylch tŷ gwydr
cymuned mae angen y fath ofodau.” (Encounters on the
Edge tudalen 19)
Gweddi Sant Bened (480 – 547)
Dad grasol a sanctaidd, dyro imi:
ddoethineb i’th ddeall di
grebwyll i dy ddirnad di
ddiwydrwydd i’th geisio di;
ddoethineb i’th ddarganfod di;
ysbryd i’th adnabod di
galon i fyfyrio amdanat;
clustiau i’th glywed di
lygaid i dy weled di;
dafod i’th gyhoeddi di;
ffordd o fyw sydd wrth dy fodd di;
amynedd i ddisgwyl amdanat;
a dycnwch i chwilio amdanat.

Cymhwyso’r Beibl i’r Cloestr
yn y Saith Gofod Sanctaidd,
yn ôl Iesu Newyddion Da y
Deyrnas yw mynd allan a
byw’r newyddion da.
Mathew 28:18-20

PERSONOL
Ble ydw i’n cwrdd â phobl, dieithriaid ar hap?
Ble ydw i’n colli’r cyfleoedd i gwrdd ag eraill?
Sut ydw i’n ymateb i’r rhai hynny sydd mewn
angen?
Dewiswch rai o’r canlynol i'w hystyried:

Felly, y gobaith yw, yn y tymor hir, greu cerddorfa
y gall cymunedau Trelái a Chaerau ymfalchïo
ynddi. Bydd y gerddorfa yn dangos Trelái mewn
golau ffafriol oherwydd mae cynifer o storïau
anffafriol i'w clywed am yr ardal hon yn y wasg.
Ry'm ni am ddangos i bobl bod yna bethau
arbennig o dda yn digwydd yn y gymuned hon.”
Y Parchedig Jan Gould

Beth ydw i wedi'i wneud heddiw ac â phwy ydw i
wedi cwrdd, a ble ddigwyddodd y cyfarfyddiadau
hyn?







Ysgol
Gwaith
Hamdden
Siopa
Teithio/ cymudo
Pan mae cloch y tŷ yn canu

Sut mae'r cyfarfyddiadau hyn wedi effeithio
arnaf? Beth ydw i wedi'i ddysgu amdanaf fi fy
hun ac am fy nhaith fel pererin o Gristion trwy'r
cyfarfyddiadau hyn? Pwy ydw i'n cael fy ngalw i
fod yn y gofod hwn, y Cloestr; sut ydw i'n cael fy
ngalw i ymddwyn?
Myfyriwch nid yn unig ar gwrdd â phobl ond
hefyd gyd-destun y sgwrs – dyw hon ddim yn
broses hawdd i bawb. Ydy cwrdd â phobl yn
wahanol yng nghyd-destun yr eglwys neu yn
ein bywydau beunyddiol? Pam fyddai yna
wahaniaeth?
Ydy fy mhrofiad o Gloestr yn cysylltu ag unrhyw
Gofod Sanctaidd arall?

Gwyliwch adran Cloestr
y DVD

cyfarfod

CYNULLEIDFA
Ym mha ffyrdd allwn ni ymateb fel Eglwys i’r
cyfarfyddiadau â’n cymuned leol.
Fel eglwys, pa mor ddeniadol ydym ni i eraill?
Pa mor groesawgar ydym ni fel eglwys wrth
gwrdd â'n gilydd ac ymwelwyr?

Y GYMUNED EHANGACH
Beth yw’r
Gymuned?

problemau

Beth yw’r rhwystrau
letygarwch a rhannu?

ac
/

anghenion
cyfleoedd

y
am

Pwy yw ein partneriaid yn y gwaith hwn?

Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Mae pob cynulleidfa yn gymysgedd o unigolion
sy’n cwrdd ag eraill mewn cyd-destunau
gwahanol, gan ddefnyddio sgiliau / doniau
gwahanol. Sut ydym ni'n ymdrin â digwyddiadau y
byddwn yn eu gwneud o reidrwydd - gatiau’r ysgol,
siopa ayyb?
Sut ydym yn ymgysylltu mewn digwyddiadau a
chynlluniau eglwysig? Timau ymweld bugeiliol
(cartrefi preswyl, gwestyau / lletyau ar gyfer pobl
ddigartref). Digwyddiadau sy’n seiliedig ar y
gwyliau megis “Cristingl”, hel wyau Pasg, canu
carolau. Ai'r trefnu sy’n bwysig, neu gwrdd ag
eraill.
Beth am gwrdd ag eraill wrth ymwneud â materion
cyfiawnder cymdeithasol? Sut mae’r eglwys yn
gweithio gyda'r gymuned? Gweithio ar y cyd,
mynychu ac ymuno â chyngor mudiadau
gwirfoddol lleol, gweithgareddau codi arian; ydi’r
pethau hyn yn rhan o’n disgyblaeth ffydd?
Sut ydym ni'n ein hyrwyddo'n hunain er mwyn
sicrhau ein bod ni'n cwrdd ag eraill yn amlach?
Cyhoeddusrwydd a hyrwyddo, Facebook, Trydar,
gwefannau, cylchgronau, papur bro.

Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Pa ddiddordebau sydd gan y Gymuned
Eglwysig a all fod yn fan cysywllt ag eraill?
Efallai fod yna faterion cyfiawnder cymdeithasol
lle gallwn gwrdd ag eraill a gweithio mewn
partneriaeth â nhw; Banciau Bwyd, cyngor ar
ddyled, clybiau gwaith, rhedeg rhaglen llety nos
i bobl ddigartref ar y cyd ag eglwysi eraill a'r
gymuned, siop gymunedol.
Archwiliad Cymunedol: adnabod budd-ddeiliaid,
partneriaid cymunedol. Ymgyrchu ar wahanol
faterion e.e.trais yn y teulu, tlodi, cartrefi,
diogelwch yn y gymuned.
Beth am gwrdd ag eraill trwy ddigwyddiadau
gwleidyddol / dinesig, Aelodau Seneddol ac
Aelodau'r Cynulliad, Llywodraeth Cymru,
Cynghorwyr Awdurdod Lleol, Cyngor Cymuned,
cyfarfodydd PACT, hystingau, Citizens UK?
Hamdden:
Chwaraeon,
celfyddyd
a
cherddoriaeth,
garddwriaeth,
llenyddiaeth,
pensaernïaeth, llenyddiaeth, ffilm.

Gardd

Gweithio

Lle gwaith a chynhyrchaeth.
Gall ein helpu i ddarganfod harmoni dyfnach a
phwrpas i’n bywydau.

Darn allweddol o’r Efengyl

Gardd

Ydy ein ffydd yn dylanwadu ar ein
llafur?

Fel arfer, bydd gan Fynachdy erddi eang sy’n rhoi lle
ar gyfer hamdden, ond mae tri math o ardd:

Ond atebodd Iesu hwy, “Y mae fy
Nhad yn dal i weithio hyd y foment
hon, ac yr wyf finnau’n gweithio
hefyd”.



Gardd berlysiau: ar gyfer coginio a dibenion
meddygol.



Gardd fwy cynhyrchiol: o’r llafur yn y rhan hon o’r
ardd y bwydir y gymuned.



Gardd yng nghanol y cloestr gyda phlanhigion ac
efallai ffynnon, lle i orffwys a myfyrio, mwynhau
treigl y tymhorau a ‘thawelwch’ natur.

Ioan 5. 17

Gellir gweld hyn yn rhai o’n Heglwysi sydd â chloestrau
mynachaidd. Gallwch ddarllen am hyn ar y we neu
mewn llyfrau ar unrhyw hen eglwysi neu fynachdai.
Felly, mae’r ardd yn lle gwaith ac yn lle i orffwys a
myfyrio, lle i fod yn ymwybodol o dreigl amser a’r
tymhorau, a’r golau yn newid trwy'r dydd.
Gallai'r ardd fod i ni yn:



Lle i weithio: cael y teimlad o gyflawniad wrth
gyrraedd nod, creu trefn, cydweithio â natur.
Sylwch ar y cynnydd yn y defnydd o randiroedd.



Lle i fyfyrio ar y greadigaeth a rhyfeddu at
hyfrydwch a newidiadau’r greadigaeth.



Lle i gynaeafu ffrwythau, llysiau a pherlysiau er
mwyn byw’n iach.

Mae’r ardd yn hybu cyfanrwydd ac yn cynrychioli rhythm
iach o waith a gorffwys.
Gall ein helpu i geisio harmoni dyfnach a phwrpas i’n
bywydau.

Cymhwyso’r Beibl i’r Ardd
yn y Saith Gofod Sanctaidd,
yn ôl Iesu, Newydd Da Teyrnas
Dduw yw gwasanaethu eraill
gyda chydwybod genhadol ac
mewn gostyngeiddrwydd.
Marc 1: 36-39; John 13:14

PERSONOL
Beth mae’r gair gardd yn ei olygu i chi fel
unigolyn?
Sut ydym yn gweld ac yn gwerthfawrogi ein
hymdrechion / llafurion?
Sut mae’r gofod sanctaidd hwn yn ein
gwahodd ni i ehangu ein dealltwriaeth o’r
ardd?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:

“Does neb, dim un person, yn bwysicach na neb
arall.”
Vernon Price, Vision Products

A ydw i'n myfyrio ar rythm beunyddiol fy
mywyd? Y cyffredin a’r cyffrous!
Oes gen i gydbwysedd iach rhwng gwaith
a gorffwys? Sut olwg fydd ar y cydbwysedd hwn
i mi?
Ydyw i’n hystyried fy ngwaith dros yr eglwys
yn ddyletswydd neu’n llawenydd? Sut mae’n
cysylltu â’m hymdeimlad o fod yn ddisgybl?
Ydy fy ngwaith dros yr eglwys yn hybu
cyfanrwydd yn y gymuned?
Ydw i’n ceisio mynd am orffwys ac
adnewyddiad, e.e. Encil, neu a ydw i'n rhy
brysur yn fy ngwaith?

Gwyliwch adran Gardd
y DVD

gweithio

CYNULLEIDFA

Y GYMUNED EHANGACH

Os yr ardd sy’n cynrychioli gwaith, beth yw
cynnyrch gwaith yr eglwys?

Pa weithgareddau cynhyrchiol fyddai'n dda
gennym weld y gymuned yn eu darparu?

A ydym yn defnyddio unrhyw le o amgylch
yr eglwys neu’r neuadd fel gardd?

Pa rannau o'r Ardd allem ni eu rhannu'n
gyffredin â’r gymuned?

Sut mae’r gofod sanctaidd hwn yn ein
gwahodd ni i ehangu ein dealltwriaeth o Ardd?

Sut mae’r gofod sanctaidd hwn yn ein
gwahodd i ehangu ein dealltwriaeth o Ardd?

Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Os ydym yn byw mewn ardal weledig, a ydym
ni'n cymryd cefn gwlad yn ganiataol? A fyddai'r
gymuned yn ei ystyried yn adlewyrchiad o
harddwch creadigaeth Duw?
A ydym ni’n cymryd rhan yng nghynllun Eglwys
Eco neu ‘faterion Gwyrdd’, neu a ydym yn
gadael hynny i eraill?
A ydym ni’n ymwybodol o weddïo am waith Duw
yn ei greadigaeth yn ein hymbiliau?
A ydym ni fel eglwys yn dathlu aberth egni ac
amser gwirfoddolwyr?
Ydy ein heglwys yn cefnogi cydbwysedd da rhwng
bywyd a gwaith? Ydym ni'n mynd ar encil neu'n
trefnu Diwrnod Tawel i adennill harmoni dyfnach i’n
bywyd ac i adnewyddu ein perthynas â Duw a’n
gilydd?
Ydy ein gwaith dros yr eglwys yn adeiladol? Ydy o
fudd i eraill ac yn eu cynnal nhw, neu ai gwneud
gwaith er mwyn cynnal yr hyn sydd gennym ydym ni?

Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Sut all ein llafur fod yn fuddiol i’r gymuned leol?
A wyddom beth fyddai o fudd i’r gymuned leol?
Sut allwn ni ddarganfod hyn?
Ydym ni'n gwybod sut i rannu unrhyw dir sydd
gennym?
A allem ni greu gardd dawel neu ardd
gynhyrchiol? Gall hyd yn oed dwba o blanhigion
ddweud rhywbeth mewn cymuned adeiledig.
Wyddom ni am unrhyw “waith Eco” sy’n digwydd
yn ein cymuned? Atal taflu sbwriel a gofalu am
fannau cymunedol?
Ydym ni'n dathlu gwaith parhaol Duw
yng nghreadigaeth trwy ddathliadau heblaw
ein gwasanaethau Diolchgarwch? (gwahodd
perchnogion rhandiroedd ayyb)
Ydym ni'n dathlu cynnyrch ein holl lafur?

Ffreutur

rhannu

Lle i rannu llety a bwyta ar y cyd.
Gofod gwerthfawr ar gyfer y gwesteiwr a’r gwestai.

DARN ALLWEDDOL O’R EFENGYL

Ffreutur

Beth yw gwir letygarwch?

Diffiniad Geiriadur Prifysgol Cymru: Neuadd fwyta
mewn mynachlog, lleiandy neu goleg

Gwahoddodd un o’r Phariseaid Iesu i
bryd o fwyd gydag ef. Aeth ef i dŷ’r
Pharisead a chymryd ei le wrth y
bwrdd. A dyma wraig o’r dref oedd yn
bechadures yn dod i wybod ei fod
wrth bryd bwyd yn nhŷ’r Pharisead.
Daeth â ffiol alabastr o ennaint i’w
eneinio ef.
Luc 7:36-50
(adnodau36-37 sydd uchod)

Dehongliad
Efallai bod y gair ffreutur yn dod ag atgofion o ginio
ysgol, cantîn gwaith, gwersylloedd gwyliau – eistedd yn
anghyffyrddus gyda bwyd a phobl nad oeddech wedi
eu dewis. I eraill, gall ddwyn atgofion melysach o
wleddoedd priodas, partis stryd a dathliadau cymunedol
eraill.
Mewn cymunedau mynachaidd mae’r ffreutur yn lle i
fwyta ac i ddarparu llety. Mae’r bwyta yn gymunedol ond
ar adegau yn cael ei wneud mewn tawelwch, ond yn
amlach na pheidio, mae’n gyfle i gwrdd, sgwrsio a
meithrin perthynas.
Y ddwy brif thema sydd gan y Ffreutur i’r eglwys yw
bwyta a lletygarwch neu groeso.
Lle'r Ffreutur yn ein bywydau personol.
Yn eu bywydau personol mae pobl yn fwyaf tebygol o
ddod ar draws y ffreutur



yn y cartref, pryd bwyd teuluol



yn y gwaith neu'r ysgol yn y cantîn



yn gymdeithasol mewn clwb neu mewn parti swper



ar adegau
benblwyddi

o

ddathlu,

Nadolig,

Pasg,

neu

Yn yr eglwys neu yn y cartref gall y Ffreutur fod yn fodd i
estyn croeso i eraill, nid er mwyn codi arian yn unig ond
er mwyn cymdeithasu.
Mae nifer o enghreifftiau yn y Beibl o bobl yn bwyta ar y
cyd. I’r cymeriadau Beiblaidd ac i ni heddiw, mae’n beth
personol, agos atoch, hael i'w rannu ag eraill.

Cymhwyso’r Beibl i’r Ffreutur
yn y Saith Gofod Sanctaidd,
yn ôl Iesu, y Newyddion Da
am Deyrnas Dduw yw
estyn croeso.
Marc 6:31-44; Ioan 6:1-14

PERSONOL
Pa mor aml ac ym mha sefyllfaoedd fyddwn
ni'n bwyta gydag eraill?
Os ydych chi'n byw mewn tŷ gyda phobl
eraill, pa mor bwysig yw bwyta ar y cyd?
Os ydych chi'n byw ar eich pen eich hun,
sut allwch roi'r un pwyslais i letygarwch a
roddodd Iesu iddo yn ei weinidogaeth?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:

“Rwy'n credu bod yna rywbeth arbennig iawn
am rannu pryd o amgylch bwrdd.”
Jane Douglas, Gwirfoddolwr Plwyf

Beth allaf ei ennill trwy fwyta gydag eraill?
Beth yw rhai o’r pethau sy’n fy atal rhag
mwynhau ffreutur?
Ystyriwch beth yw hanfodion lletygarwch a
rhannu gydag eraill i chi. Sut mae fy ffydd yn
dylanwadu ar y syniadau hyn?
Beth yw hanfodion gwesteiwr da? Pa effaith
mae’n ei gael ar y bobl o'm hamgylch?
Beth sy’n gwneud gwestai da? Ydyw i’n well
wrth roi nag wrth dderbyn? Os felly, pam?
Beth yw’r gwahaniaeth rhwng bwyta ar eich pen
eich hun, a bwyta gydag eraill?

Gwyliwch adran Ffreutur
y DVD

rhannu

CYNULLEIDFA
Ym mha fyrdd ydym ni eisoes yn lletygar?
Pa gyfleoedd newydd ar gyfer Ffreutur allwn
ni feddwl amdanynt?
Sut mae pobl y tu allan i’r eglwys yn meddwl
am ein croeso a'n lletygarwch?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Pryd mae’ch cynulleidfa yn bwyta ar y cyd? I ba
raddau ydych chi'n ystyried y Cymun yn bryd
cymunedol? Pa mor bwysig yw cyd-fwyta yn
eich cynulleidfa?
Ble ydych chi'n cyd-fwyta fel cynulleidfa?
Sut allech chi drefnu’r byrddau i hwyluso’r
ymdeimlad o gymuned?
Beth sy’n bwysig yn eich Ffreutur? Ai codi arian,
meithrin cysylltiadau, neu rywbeth arall?
Yng Nghorinth, roedd y prydau cymunedol
yn achos ymraniad (1 Corinthiaid 11:17-22).
Sut allwch chi sicrhau na fydd yr un peth hyn yn
digwydd yn eich cynulleidfa chi?
Mae plwyfi sy’n cynnal cyrsiau Alffa neu Lanast
y Llan (Messy Church) wedi darganfod bod y
profiad yn llai gwerthfawr heb gynnwys pryd o
fwyd. Sut allech chi wella profiad eich eglwys
trwy gynnwys bwyd?

Y GYMUNED EHANGACH
Pa gyfleoedd i estyn croeso a chydfwyta
sydd yna yn ein cymuned?
Sut all ein Heglwys gefnogi neu ychwanegu
at y ddarpariaeth gymunedol o letygarwch a
rhannu?
Sut mae’r Eglwys a’r gymuned yn gweld ei
gilydd o ran lletygarwch a rhannu?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried?
Mae’r Ffreutur yn gyfle amlwg i wasanaethu’r
gymuned ehangach, yn lleol ac yn fyd-eang,
e.e. Ciniawau Cymorth Cristnogol ayyb. Pa mor
barod ydym i edrych tu allan i’r eglwys yn hyn o
beth? Pa lefydd ffreutur sydd yn eich cymuned
leol, a sut allwn weithio’n agosach â nhw?
Sut all eich eglwys gynnig lletygarwch yn eich
cymuned? Allwn wneud rhywbeth ar y cyd â
rhywun yn y gymuned?
Pa mor bwysig yw gweini nwyddau masnach
deg wrth gynnig lletygarwch yn eich cymuned?
Pam mae safonau hylendid bwyd mor uchel yn
y cyswllt hwn?
Beth yw ein galwad yn ein perthynas â
lletygarwch a rhannu?

Llyfrgell

astudio

Mae’n lle o wybodaeth a dysg;
cael gafael arni a'i rhannu ag eraill.

DARN ALLWEDDOL O’R EFENGYL

Llyfrgell

Ydy astudio ag eraill wedi’n helpu
ni i aeddfedu’n bersonol?

Mewn cymunedau crefyddol yn y Llyfrgell y cedwir
llyfrau, dyddlyfrau, mapiau ac archifau, sy’n cwmpasu
atgofion y gymuned a’i chyd-destun a’i hanes. Ond yn
bwysig, dyma hefyd y lle ar gyfer astudio.

A chan ddechrau gyda Moses a’r
holl broffwydi, dehonglodd iddynt y
pethau a ysgrifennwyd amdano ef ei
hun yn yr holl ysgrythurau
Luc 24: 13-35
(adnod 27 sydd uchod)

Archwilio gwybodaeth a syniadau newydd rydym yn eu
rhannu ag eraill yw’r allwedd i’r adran hon. Dyma lle mae
pobl yn ysgrifennu, ac erbyn heddiw bydd hyn yn cynnwys
defnyddio cyfrifiaduron ac adnoddau'r Rhyngrwyd a
delweddau digidol, yno gystal â'r dulliau traddodiadol o
ysgrifennu gan ddefnyddio papur a phin neu bensel.
Gwybodaeth sy’n bendithio eraill ac yn cynorthwyo
gweddi Encounters on the Edge tudalen 27,
lle gwelir y llyfrgell yn Sgriptoriwm.
Cofiwch, anaml mae’r gofodau hyn ar wahân; agweddau
gwahanol ond cydberthynol ar fywyd integredig ydyn nhw.
Mae’r llyfrgell yn benodol yn cysylltu â’r gofodau eraill yn
hawdd. Gall y rhai sy’n fwy myfyrgar, ar adegau gael eu
diystyru yn actifiaeth yr eglwys gyfoes. Mae’r llyfrgell yn
sicrhau bod eu cyfraniad hwythau hefyd yn cael ei
gydnabod a’i werthfawrogi.
Bydd pethau yn ein bywydau personol yr ydym yn eu
harchwilio ac yn eu cofnodi:

Ryseitiau

Achau

Ein hiechyd ac ymarfer corff

Rhestrau o’n hoff gerddoriaeth neu fideos

Gwerthfawrogi celf



Papurau newydd

Mwy na thebyg, nid ydym yn meddwl am y pethau hyn
fel “Llyfrgell”, ond mae cofnodion ac ymchwil o'r fath yn
rhan ohoni.
Gall llyfrgell ymwneud â chrynhoi gwybodaeth ond mae
hefyd yn ymwneud â rhannu gwybodaeth a dysgu a
sicrhau ei bod ar gael i eraill.

Cymhwyso’r Beibl i’r Saith
Gofod Sanctaidd,
yn ôl Iesu, y Newyddion Da am
Deyrnas Dduw yw addysgu
gydag awdurdod ac yn
gymhwysol.
Marc 1:21, 22; Luc 8:1-3

PERSONOL
Pa bynciau a gwybodaeth ydym ni'n eu
cyrchu ac yn eu rhannu ag eraill?
Ydym ni’n rhannu gwybodaeth am ein ffydd?
Beth yw’ch cymhelliant personol ar gyfer
tyfu?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:

“Gall astudio olygu meddwl ac edrych yn ôl a
myfyrio”.
Parchedig Ganon Nigel Cahill

Beth ydw i'n ei ddarllen neu'n ymchwilio iddo?
Ydw i'n neilltuo digon o amser iddo? Beth sy’n
ennyn fy niddordeb? Pa bethau fyddwn i'n hoffi
gwybod rhagor amdanynt?
Meddyliwch am y cofnodion a dyddiaduron
rydych yn eu cadw neu'n ymchwilio iddyn nhw
(e.e. ryseitiau ac ati). Sut mae fy niddordebau
yn dylanwadu arnaf?
Ble all Duw fod ar waith yn y diddordebau hyn?
Ydyn nhw'n gorgyffwrdd ag unrhyw Ofod
Sanctaidd arall?
Ydy fy nysg yn gymorth i mi dyfu fel disgybl i
Iesu, ac a ydw i'n rhannu unrhyw rai o’r buddion
hyn ag eraill?
Sut mae ffydd a deallusrwydd yn cydweithio yn
fy mywyd?

Gwyliwch adran Llyfrgell
y DVD

astudio

CYNULLEIDFA

Y GYMUNED EHANGACH

Sut ydym ni fel cynulleidfa'n ymchwilio i
wybodaeth ac yn ei rhannu?

Sut mae gwybodaeth a dysg yn cael eu
rhannu yn y gymuned ehangach?

Pa wybodaeth a chyfleodd dysgu ydym ni'n
eu rhannu ag eraill?

Sut fyddai hi ar yr eglwys i wneud fwy
o wybodaeth a dysg ynglŷn â ffydd ac
ysbrydolrwydd ar gael i eraill?

Ydym ni'n cymryd ein datblygiad personol
fel disgyblion o ddifrif?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Fel cynulleidfa, ble ydym ni'n astudio gyda’n
gilydd? Yn aml bydd pobl yn cael bod astudio un
pwnc yn rhoi mewnwelediad newydd i feysydd
eraill hefyd. (Yn achos un wraig, roedd yn
astudio Gofal Bugeiliol ac yn bwriadu gweithio
gyda phobl ifanc, ond yn hytrach cafodd ei denu
i weithio gyda phobl hŷn).
Mae rhai yn cael ysbrydoliaeth ac yn cael
eu goleuo i weld Duw ar waith heddiw trwy
astudio’r Hen Destament a’r Eglwys Fore.
Mae rhai wedi bod yn rhan o grwpiau trafod sy’n
ein cynorthwyo i dyfu fel disgyblion – (e.e. Cwrs
Alffa, Emaus, Ffydd i Fyw). Sut mae’r cyrsiau
hyn yn ein helpu i dyfu fel corff Crist yn y lle
hwn? Ydych chi'n rhan o grŵp astudio tebyg?

Beth sydd gan yr eglwys ei chynnig i’r
gymuned ehangach yn nhermau gwybodaeth
a dysg?
Dewiswch rai o’r canlynol i’w hystyried:
Pa ddiddordebau sydd gennym yng nghymuned
yr eglwys a all fod yn fan cyfarfod ag eraill?
Efallai bydd yna faterion yn ymwneud â
chyfiawnder cymdeithasol neu ddatblygiad
cymdeithasol
lle
gallwn
weithio
mewn
partneriaeth a chasglu a rhannu gwybodaeth.
Ystyriwch ble mae’r man cychwyn i chi...
Oes yna ofn nad oes digon o hyder gan rai pobl
yn eu gwybodaeth i ddod i ddysgu a rhannu eu
meddyliau ynghylch ffydd ac ysbrydolrwydd?
Mae gan yr eglwys ddigon i’w gynnig i’r
gymuned ehangach, ond mae gennym ni lawer
iawn i’w ddysgu hefyd. Sut allwn ni ddarganfod
gan y gymuned leol beth fyddai'n dda ganddynt
i'r eglwys ei ddysgu?

Nawr gwyliwch Gerddorfa Trelái
a chyfrif sawl un o'r Saith
Gofod Sanctaidd allwch chi eu
hadnabod .

Adnoddau ychwanegol
Cewch y llyfr ac adnoddau ychwanegol ar gyfer y Saith Gofod
Sanctaidd ynghyd â chopïau o'r holl daflenni ychwanegol
a amgaeir gyda'r llyfr hwn yn:
http://www.churchinwales.org.uk/llandaff/mission/7ss
Gallwch hefyd gyflwyno deunyddiau ychwanegol i eraill eu
defnyddio ar y wefan hon trwy eu hanfon at:
sevensacredspaces@churchinwales.org.uk
neu ar gyfer ymholiadau eraill ynghylch y Saith Gofod
Sanctaidd ffoniwch Swyddfa'r Esgobaeth ar 01656 868868

Mae hawlfraint deunydd, cynnwys, dylunio a chyflwyniad
y llyfr hwn, y mewnosodiadau a'r DVD yn eiddo i
Esgobaeth Llandaf 2013 ac ni cheir eu hatgynhyrchu
heb ganiatâd ymlaen llaw ac eithrio at bwrpasau plwyf,
eglwys gadeiriol neu sefydliadau fel yr amlinellir isod:
Gellir atgynhyrchu rhan sylweddol o'r llyfr hwn a'r
mewnosodiadau o'r enw Saith Gofod Sanctaidd heb ffi ar yr
amod na werthir copïau, na chynhyrchir mwy na 100 copi, a
bod enw'r plwyf, yr eglwys gadeiriol neu'r sefydliad yn
ymddangos ar y clawr blaen neu'r dudalen flaen
gyda'r gydnabyddiaeth hon:
Saith Gofod Sanctaidd
Esgobaeth Llandaf 2013
Rhaid i blwyfi, eglwysi cadeiriol neu sefydliadau sy'n dymuno
atgynhyrchu'r llyfr cyfan, neu fwy na 100 copi, wneud cais
ysgrifenedig ymlaen llaw i Esgobaeth Llandaf am ganiatâd i
wneud hynny.
Ni cheir copïo'r DVD heb ganiatâ gan Esgobaeth Llandaf.
Ym mhob achos, dylid anfon copi, i'w gadw fel cofnod,
at Esgobaeth Llandaf yn y cyfeiriad a ganlyn:
Swyddfa'r Esgobaeth, Y Cwrt, Llangrallo,
Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5EH

Mae’r dewis o gelfyddyd haniaethol fel delweddaeth
i’r Saith Gofod Sanctaidd yn seiliedig ar y theori fod
celfyddyd haniaethol yn defnyddio iaith weladwy i
gynorthwyo, sbarduno a gwella meddwl y defnyddiwr.
Pan ddefnyddir celfyddyd haniaethol yn y dull hwn,
mae’r defnydd o ffurf, lliw a chyfansoddiad yn
caniatáu i’r defnyddiwr elfen o ryddid meddwl rhag
delweddau lluniedig y geiriau arweiniol.
Ritchie Craven, Rheolwr Cyhoeddiadau, yr Eglwys yng Nghyru. Mai 2013.

Diolch i’r holl blwyfi trwy Esgobaeth Llandaf a gynhaliodd peilot ar gyfer y
prosiect hwn ac a gynorthwyodd yng nghynhyrchiad y Cryno Ddisg.

Cydnabyddiaeth
Y Parchedig Ganon Nigel Cahill
Mrs Lesley Cox
Y Parchedig Peter Cox

Y Parchedig Ganon Val Hamer
Y Parchedig Ganon George Lings
Y Parchedig Ganon Richard Lowndes

Y Cynghorydd Briony Davies

Y Parchedig Colin Sutton

Y Parchedig Jonathan Durley
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