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Cyhoeddwyd gan Gorff  Cynrychiolwyr yr
Eglwys yng Nghymru ar ran Corff  Llywodraethol
Yr Eglwys yng Nghymru, Ebrill 2018.
Cyfi eithwyd gan Testun - post@testun.co.uk
Nid oes hawl i atgynhyrchu unrhyw ran o’r o’r
cyhoeddiad hwn heb ganiatâd y Rheolwr
Cyhoeddiadau.
Corff  Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru,
2 Sgwâr Callaghan, Caerdydd. CF10 5BT
Mae’r holl luniau yn eiddo hawlfraint i Gorff 
Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru.

‘Mentrwch o’r 
cyfarwydd a’r cysurus i 

sicrhau newid’
Yn ei anerchiad, galwodd Archesgob Cymru ar yr eglwys i gamu 
allan yn hyderus mewn ff ydd i fynd i’r afael â’i heriau.

Cydnabu’r Archesgob, John Davies, fod yr eglwys yn wynebu 
‘cyfnod dryslyd a heriol’ a allai arwain at ofn a phryder sy’n llethu. 
Anogodd aelodau i ddilyn enghraiff t cymeriadau yn y Beibl, fel Moses, 
Joshua a Mair, drwy roi eu ff ydd yn Nuw a gweithredu’n hyderus i 

wneud i bethau ddigwydd.
Rhybuddiodd y byddai 

‘gwneud dim heblaw sefyll ar 
y lan a syllu ar yr ochr arall’ 
yn gadael yr eglwys mewn 
perygl cynyddol’. 

Dywedodd, “I fenthyg 
geiriau o’r Llythyr at yr 
Hebreaid cawn ein hunain, 
ar yr hyn y gellid ei alw’n 

gyfnod dryslyd a heriol i’n heglwys, ein hamgylchynu gan gwmwl 
mawr o dystion; pobl lesg, pobl amherff aith, pobl a gafodd eu herio, 
pobl a fu’n bryderus, pobl a fu’n ofnus, pobl sydd weithiau wedi ff ugio 
esgusodion fel rhesymau dros ddweud ‘na’, pobl sydd, o bryd i’w gilydd, 
wedi rhoi cynnig arni a methu – ond o leiaf wedi rhoi cynnig arni. Ond 
yn y pen draw fe wnaethant brofi  eu bod yn bobl a fyddai, gyda ff ydd ac 
ymddiriedaeth a dewrder a dyfalbarhad, yn cyfl awni’r 
gwaith. 

“Dyna beth sy’n rhaid i rôl y Corff  Llywodraethol 
fod – er bod o’r un cnawd llesg ac amherff aith â’r 
bobl hynny sy’n ff urfi o’r cwmwl tystion, gelwir arnom, 
fel corff  ac fel unigolion yn ein lleoedd ein hunain, i’r 
un ff ydd ac ymddiriedaeth a dewrder a dyfalbarhad 
hwnnw, i gyfl awni’r gwaith. Weithiau mae’n teimlo’n 
fwy diogel i aros, yn bryderus, am foment well, amser 
mwy derbyniol. Ond, fel yr atgoff odd yr apostol Paul y 
Corinthiaid, gan weithio gyda Christ, daeth yr amser 
derbyniol. Yr amser derbyniol bob amser yw nawr.”

Mynd i’r afael â heriau
Atgoff odd yr Archesgob yr aelodau fod yr 

Eglwys yn mynd i’r afael â’i heriau ac yn gweithredu 
newidiadau blaengar yn dilyn ei adolygiad yn 
2012. Mae hefyd yn cynllunio ar gyfer dathlu ei 
chanmlwyddiant yn 2020 drwy ‘gydnabod camau 
pendant, cynnydd cadarn ac ymrwymiad i’n diben 

Anerchiad y Llywydd
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creiddiol’. Dywedodd fod gan bawb 
ran i’w chwarae.

Dywedodd, “Mae’r rhain yn 
ff eithiau, yn cynnwys i’r argymhellion 
gael eu derbyn chwe blynedd 
yn ôl, ff eithiau y credaf ei bod yn 
ddyletswydd ac yn gyfrifoldeb 
arnaf fel Archesgob i fynnu ein 
bod yn atgoff a ein hunain ac eraill 
amdanynt yn gyson; nid yn unig 
yma yn y Corff  Llywodraethol, ond 
hefyd yn ein hesgobaethau, o fewn 
eu gwahanol strwythurau, yn ein 
Hardaloedd Gweinidogaeth, ac yn ein 
cynulleidfaoedd ac, yn bwysig iawn, 
yn ein calonnau a’n meddyliau ein 
hunain fel Cristnogion unigol, a elwir 
fel cwmwl tystion heddiw i chwarae 
ein rhan, gyda ff ydd ac ymddiriedaeth 
a dewrder a dyfalbarhad.”

Ymwrthod â newid
Rhybuddiodd yr Archesgob fod 

ymwrthod â newid yn broblem yn yr 
eglwys a gallai fod yn llethu arweinwyr 
eglwysig.

Dywedodd, “Dydy rhai mannau 
ddim yn hoffi   newid, gan ymwrthod â 
newid, hyd yn oed yn gwrthod ystyried 
newid, heb sôn am groesawu newid. 
Byddai’n rhy rhwydd i hyn blannu 

hadau pryder dwfn ac ofn sy’n llethu 
yng nghalonnau a meddyliau pawb 
ohonom y galwyd arnom i fod yn 
arweinwyr. Gall y ddau beth beri ni i 
osgoi’r her, ein dargyfeirio rhag symud 
ymlaen a gwanhau’r dymuniad i afael 
yn y cyfl e neu hyd yn oed geisio creu 
cyfl eoedd.”

Dywedodd na ddylai aelodau 
gael eu llethu gan yr heriau sy’n eu 
hwynebu ond bod yn rhaid iddynt 
ddelio gyda nhw drwy weithredu 
mewn ff ydd.

“Mae’n rhwydd iawn i arweinwyr 
heddiw ganolbwyntio gormod ar 
y gostyngiad mewn niferoedd, ac 
efallai fod rhai wedi gwneud hynny, a 
darbwyllo eu hunain na allan nhw atal 
y llif a symud ymlaen i dir newydd.

“Gwn y gallai pob un ohonom 
eistedd i lawr, wrth fwrdd gartre 
neu wrth ein desgiau, ac ysgrifennu 
rhestr gynyddol o bryderon a fedrai 
ein llethu ni ac eraill rhag profi ’r 
dyfroedd mewn nant sy’n ymddangos 
na ellir ei chroesi a rhag camu tu 
fas i’r cyfarwydd a’r sefyllfaoedd y 
credwn, sydd o leiaf am nawr, yn 
cynnig sicrwydd i ni. Ond gelwir 
arnom i gamu mas, ac mae’n rhaid i 
ni gamu mas, oherwydd y gwyddom 

yn nyfnder ein calonnau mai’r cyfan 
a wnaiff  peidio â gwneud hynny yw 
gwaethygu, mewn gormod o achosion 
a gormod o leoedd, yr ymdeimlad o 
ddigalondid a bod pethau’n mynd o 
ddrwg i waeth, gan ein gadael ni nid â 
sicrwydd, ond mewn perygl cynyddol.”

Gorff ennodd yr Archesgob drwy 
ddweud, “Ble a phryd ac os caiff  
ei themtio i wneud hynny, ni all yr 
Eglwys yng Nghymru wneud dim ond 
sefyll ar y lan ac edrych yn bryderus 
ar yr ochr arall; wedi’i gwreiddio yng 
ngalwad y proff wydi ac yn yr Efengyl, 
mae’n rhaid i ni, yn wyliadwrus ac yn 
ddewr, fod yn barod i groesi. Bydd 
newid yn digwydd.”

Ymrwymiad personol
Yn ystod ei anerchiad, atgoff odd 

yr Archesgob John yr aelodau o’r 
ymrwymiad a wnaethant fl wyddyn yn 
ôl i sicrhau bod efengylu’n ganolog 
i waith yr eglwys. Yna, gwahoddodd 
nhw i ysgrifennu un peth yr oedd pob 
un ohonynt wedi’i wneud i gyfl awni 
hynny yn ystod y fl wyddyn.

Meddai, “Gan fod cymaint o sut 
mae’r agenda yn datblygu’n dibynnu 
ar ymrwymiad calonnau a meddyliau 
unigol, rydym am i chi, fel unigolion, 
fyfyrio ar eich ymateb iddo fl wyddyn 
ar ôl blwyddyn. Dyna’r rheswm am y 
tudalennau o bapur. Ni fyddwn yn eu 
casglu, eu harchwilio nac yn craff u 
arnyn nhw mewn unrhyw ff ordd – 
dim ond cyfl e yw hwn i ni gyd, fel 
arweinwyr ein heglwysi, i fyfyrio’n 
onest ar ein hymrwymiad personol.”

I lawrlwytho’r testun, gwylio 
neu wrando ar Anerchiad y 
Llywydd, ewch i:
cym.eglwysyngnghymru.
org.uk/news/2018/04/y-
corff -llywodraethol-
anerchiad-y-llywydd
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Roedd y cwestiwn o sut a pham 
y dylai’r eglwys gymryd rhan yn 
y byd cyhoeddus yn un o’r prif 
eitemau ar yr agenda.

Roedd dwy ran i’r eitem – 
trafodaethau grŵp yn y cyfarfod hwn, 
yna sesiwn lawn i ddilyn yn y cyfarfod 
nesaf ym mis Medi yn sgil y 
trafodaethau. 

Cyn y cyfarfod, 
derbyniodd yr aelodau 
bedwar myfyrdod a oedd 
yn cyfl wyno safbwyntiau 
amrywiol ar y pwnc: bu’r 
Canon Carol Wardman, 
Ymgynghorydd yr Esgobion 
ar ran yr Eglwys a 
Chymdeithas, yn gofyn pam 
roedd angen y drafodaeth; 
y Canon Dr Peter Sedgwick 
yn edrych ar adfer y traddodiad 
diwinyddiaeth 
gymdeithasol 
Anglicanaidd a sut 
mae’r eglwys yn 
penderfynu ynghylch 
gwleidyddiaeth; bu 
Dr Matthew Rees 
yn amlinellu pam 
ei bod hi’n werth i 
grwpiau ff ydd gymryd rhan mewn 
gwleidyddiaeth, a Llywodraeth 
Cymru’n arbennig; a Dr Tristan Nash, 
o Brifysgol y Drindod Dewi Sant, 
yn edrych ar rôl moeseg wrth lywio 
penderfyniadau yn y byd cyhoeddus.

Wrth gyfl wyno’r eitem, dywedodd 
yr Archesgob, “Mae siarad yn y byd 
cyhoeddus yn fwy na braint, dyma 
yw’n dyletswydd a’n cyfrifoldeb. 
Ychydig iawn o gymunedau a geir 
yng Nghymru lle nad yw Cristnogion 
yn rhan o brosiectau cymunedol – 
mae’r gwaith hwnnw’n cyd-fynd yn 

Yr Eglwys
yn y byd cyhoeddus 

dda â’r Efengyl. Ond mewn meysydd 
eraill o’r drafodaeth gyhoeddus, mae 
llais yr eglwys yn cael ei gwestiynu, 
mewn meysydd mwy dadleuol o’r byd 
gwleidyddol, boed gyda ‘G’ fach neu 
fawr. 

“Rwy’n credu bod pobl yn mynd 

i’r byd cyhoeddus i geisio gwneud 
daioni. Ond rwy’n 
credu bod pawb yn 
cael eu galw i fywyd 
yn ei holl ogoniant, 
ac wedi eu heneinio 
i fod yn newyddion 
da. Felly nid yw’n 
fater o a ddylen ni 
gael rhywbeth i’w 

ddweud, rhywbeth i’w gyfrannu at 
y meysydd hyn ym mywydau pobl, 
neu sy’n eff eithio ar fywydau pobl. Y 
cwestiwn yw, sut y gallwn ni wneud 
hynny? Ac os ydyn ni’n cael ein 
beirniadu am ddweud rhywbeth, am 
ymyrryd, am ddadlau, fy ymateb i 
hynny yw, ‘dim ots’.”

Bu pobl mewn bywyd cyhoeddus 
yn rhannu eu straeon ff ydd 
mewn ffi  lm, a gomisiynwyd 
gan y Pwyllgor Sefydlog ac a 
ddangoswyd i’r aelodau cyn 
gwahanu’n grwpiau trafod.

Ymysg y rhai a gyfrannodd 
oedd Huw Thomas, arweinydd 
Cyngor Caerdydd ac Auriol Miller, 
Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion 
Cymreig, a siaradodd yn onest am sut 
mae eu ff ydd yn ysbrydoli eu gwaith 
yn y byd cyhoeddus.

Roedd y canlynol yn cymryd 
rhan hefyd: Simon Prince, cyn Brif 
Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys; Roy 
Jenkins, cyfl wynydd radio gyda’r BBC; 
Harriet Morgan, cyfreithwraig eiddo 
gyda Geldards; a Gaynor Ford, ynad 
wedi ymddeol.

“Mae siarad yn 
y byd cyhoeddus 
yn fwy na braint, 

dyma yw’n 
dyletswydd a’n 

cyfrifoldeb.”

Gallwch weld y ffi  lm yn
‘Faith in Public Life’ 
www.churchinwales.org.uk/news/
church-in-wales-fi lms
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‘Ewch ati i 
ymwneud â 

gwleidyddiaeth’
meddai

Darren Millar AC

Mae gwleidyddiaeth yn ‘faes cenhadu’ 
meddai Darren Millar, Aelod Cynulliad 
Gorllewin Clwyd a Chadeirydd Grŵp 
Trawsbleidiol y Cynulliad ar Ffydd, a 
wahoddwyd i’r cyfarfod i siarad am 
ei brofi ad personol fel Cristion mewn 
bywyd cyhoeddus.  

Anogodd arweinwyr eglwysig i 
wneud mwy na dim ond siarad yn y 
byd cyhoeddus – dywedodd y dylsent 
annog Cristnogion i ymwneud â 
gwleidyddiaeth a gyrfaoedd a fyddai’n 
eu harwain i gael dylanwad ar y 
llywodraeth.

Dywedodd fod Duw wedi rhoi 
mandad clir iawn i’w bobl ar ôl y 
Creu, sef ‘llanwch y ddaear….
llywodraethwch ar…’.

“Mae yna adnod wych yn Llyfr y 
Diarhebion sy’n dweud, pan fydd y 
cyfi awn yn llywodraethu, llawenha’r 
bobl, ond pan fydd y drygionus yn 
rheoli, bydd y bobl yn griddfan. Mae 
un peth yn glir, os nad ydym ni fel 
pobl Dduw yn llywodraethu, yna bydd 
rhywun arall mewn grym yn ein lle 

ac efallai na fydd y canlyniad yn un a 
garem.”

Atgoff odd Mr Millar yr aelodau fod 
Iesu wedi dweud wrth ei ddisgyblion, 
‘ewch i’r holl fyd, a phregethwch yr 
efengyl i’r greadigaeth i gyd’.

“Felly y byd, y cyfan ohono, yw ein 
maes cenhadu, pob un rhan ohono 
– nid dim ond llefydd daearyddol, fel 
Aff rica, Asia, America Ladin a mannau 
eraill ym mhellafoedd y ddaear, ond 
neuaddau tref, neuaddau sir a’n 
seneddau cenedlaethol hefyd. Os 
gallwn ni anfon cenhadon i grwpiau 
o bobl na chyrhaeddwyd o’r blaen 
ledled y byd ond nad ydym yn eu 
hanfon at grwpiau tebyg ym Mae 
Caerdydd neu San Steff an, rydym yn 
colli holl bwrpas efengyl Duw, yn ei 
golli’n fawr iawn.”

Mae cymryd rhan mewn bywyd 
cyhoeddus yn ff ordd eff eithiol o 
rannu’r Efengyl, meddai. Pan mae 
Cristnogion yn gweithio gyda phobl 
sy’n gwneud penderfyniadau gellir 
trawsnewid cenhedloedd cyfan.

Dywed Mr Millar fod dadleuon 
a diwygiadau yn y Cynulliad 
Cenedlaethol wedi’u llywio gan 
aelodau sydd wedi cyfl wyno safbwynt 
Cristnogol. Roedd y pynciau hyn 
yn cynnwys hunanladdiad gyda 
chymorth a rhoi organau. Roedd rôl 
y Grŵp Trawsbleidiol ar Ffydd yn 
arbennig o arwyddocaol, yn sicrhau 
arweiniad ar ofal ysbrydol i’r GIG, 
cynllun gweithredu twristiaeth ff ydd ac 
ymrwymiad parhaus i ddarparu cyllid 
cyhoeddus ar gyfer gwasanaethau 
caplaniaeth. Roedd gwasanaeth 
caplaniaeth yn cael ei sefydlu yn y 
Cynulliad Cenedlaethol hefyd.

Dywedodd y gallai aelodau 
eglwysi wneud tri pheth i gymryd 
rhan: gweddïo dros y rhai mewn 
gwleidyddiaeth ac mewn awdurdod, 
yn cynnwys cynnal digwyddiadau 
gweddi dinesig yn lleol; annog pobl 
i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth 
– o gyrff  llywodraethu ysgolion i 
lywodraeth y DU; a chynnig cymorth 
ymarferol i’r rhai sy’n sefyll etholiad.

Y Parch Sally Thomas - Cytûn a’r Eglwysi Cyfamodedig yng Nghymru
(Hefyd yn cynrychioli yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig);
Y Parch Keith Tewksbury (Arolygydd Cylchdaith Methodistiaid Conwy a Phrestatyn)
Yr Eglwys Fethodistaidd;
Yr Hybarch Alan J Perry -  Archddiacon Gweithredol Esgobaeth Edmonton yn Eglwys 

Anglicanaidd Canada, a oedd yn rhan o brosiect i ymweld â’r Cyrff  Llywodraethol, neu’r corff  cyfatebol yn y Cymundeb 
Anglicanaidd, i ddysgu sut mae’r gwahanol systemau llywodraethu’n gweithio. Rhoddodd Mr Perry adroddiad byr am y 
Synod yng Nghanada.

Croeso i wahoddedigion
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Cyfl wynodd Esgob Llanelwy gynnig 
brys yn sgil y tensiwn rhyngwladol 
cynyddol ynghylch Syria, yn dilyn 
ymosodiad cemegol tybiedig ar dref 
Douma sy’n nwylo’r gwrthryfelwyr. 
Eiliwyd y cynnig gan Esgob Tyddewi, 
Joanna Penberthy. 

Meddai Esgob Gregory, “Ar ôl 
treulio ddoe yn 
siarad am y ff ordd 
y mae’n rhaid 
i’r eglwys godi 
ei llais yn y byd 
cyhoeddus a bod 

yr Archesgob wedi annog y Corff  
Llywodraethol i fynd ati i gyfl ymu 
a bwrw iddi gyda datblygiadau’r 
eglwys, byddem yn colli cyfl e anferth 
a hollbwysig trwy beidio â siarad am 
yr hyn sy’n digwydd yn Syria ar hyn o 
bryd.”

Dywedodd fod y sefyllfa’n 
gymhleth, gan ychwanegu, “Mae’n 
rhaid i ni osgoi’r demtasiwn i 
bregethu. Does yr un ohonom yn 
arbenigwyr ar y Dwyrain Canol a 
byddai’n hawdd cael dadl lle byddem 
yn tybio bod yr atebion gennym, pan 
nad yw hynny’n wir.”

i ni weld lluniau sy’n awgrymu bod y 
llywodraeth yn ymosod ar bobl.”

Torrwyd y ddadl yn fyr pan gododd 
20 aelod ar eu traed i alw am bleidlais 
yn syth o dan reolau cyfansoddiadol. 
Pasiwyd y cynnig gan fwyafrif llethol.

Diolchodd yr Archesgob Gregory 
i’r aelodau am eu cefnogaeth. 
“Peidiwch â gadael i’r cynnig hwn fod 
yn ddiwedd y daith. Ewch ag ef yn ôl 
i’ch plwyfi , yn enwedig y gwahoddiad i 
weddïo,” anogodd.

Cefnogodd Helen Biggin, 
Llandaf, y cynnig. 
“Mae’n cynrychioli 
popeth rydym wedi 
sôn amdano yn y 
cyfarfod hwn o’r Corff  

Llywodraethol.  Hoff wn gredu bod y 
cynnig yn cyfl eu’r neges ein bod yn 
cynnwys pawb yn ein gweddïau,” 
meddai.

Dywedodd y Parch Kevin Ellis 
(Bangor), a oedd wedi ymweld â Syria 
sawl gwaith, fod llawer o Gristnogion 
yno’n cefnogi’r Arlywydd Assad 
gan ei fod yn eu hamddiff yn ac, yn 
fwy na hynny, bod gwrthwynebwyr 
y llywodraeth hefyd wedi cyfl awni 
pethau erchyll. Dywedodd, “Mae’r 
cynnig yn wych o ran ei fod yn crisialu 
ein hangen i ymateb, i gefnogi’r rhai 
sy’n ymwneud â gweithredu posibl 
ac yn galw ni i weddïo dros y rhai yn 
Syria.”

Atgoff odd y Parch Joel Barder 
(Tyddewi) yr aelodau 
am yr Holocost. 
“Heddiw yw dydd 
cofi o’r Holocost 
yn Israel ac un o’r 
achosion mwyaf 
poenus, hyd 
yn oed 70 
mlynedd yn 
ddiweddarach, 
yw bod y byd 
wedi gwylio a 
gwneud fawr 
ddim wrth i hyn 
ddigwydd. Tybed 
a ddylem ni gofi o 
hynny hefyd wrth 

Y Cynnig

Bod y Corff Llywodraethol: 

•  Yn nodi â phryder fod y   
 posibilrwydd o fombardio trwm  
 ac ymyrraeth dreisgar yn Syria  
 wedi dychwelyd i’r agenda   
 ryngwladol;

•  Yn condemnio’r defnydd o arfau  
 cemegol, ond yn ymwybodol o  
 gymhlethdodau’r sefyllfa lle nad  
 oes atebion syml i’w cael

•  Yn galw ar Lywodraeth y  
 DU i flaenoriaethu camau   
 diplomyddol â ffocws i sicrhau  
 ymatebion rhyngwladol mwy  
 heddychlon a chytûn yn hytrach  
 na thrais cynyddol.
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Cynnig brys yn galw am 
ddiplomyddiaeth nid trais yn Syria
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Y defnydd 
o adeiladau 
eglwysig ar gyfer 
cenhadu, rôl yr 
eglwys yn y byd 
cyhoeddus a 
dathlu canmlwyddiant yr Eglwys 
yn 2020 oedd y tri mater oedd yn 
fl aenoriaeth i’r Pwyllgor Sefydlog, 
yn ôl ei gadeirydd, Lis Perkins, 
wrth gyfl wyno’r adroddiad. 

“Sut allwn ni gefnogi eglwysi 
cynaliadwy? Beth yw eglwys 
gynaliadwy? Mae hwn yn glamp o fater 
ac roedd hi’n fuddiol cael trafodaeth 
mewn grwpiau bach fel bo pawb 
yn cael cyfl e i fynegi barn. Rydym 
am gynnwys cymaint o safbwyntiau 
gwahanol â phosibl ar y pwnc.”

Ym mis Ebrill 2019 bydd y Corff  
Llywodraethol yn cael gwahoddiad i 
drafod Adeiladau Eglwysig ar gyfer 
Cenhadu. Gwahoddwyd yr aelodau 
i gyfrannu eu sylwadau ar y pwnc 
hwn cyn cyfarfod y Pwyllgor ym 
mis Chwefror fel y gallai ystyried y 
safbwyntiau amrywiol ledled yr Eglwys.

Wrth siarad am rôl yr eglwys yn 
y byd cyhoeddus, dywedodd Mrs 
Perkins ei fod yn bwnc a allai greu 
tensiwn. “Mae credu’n ddwfn yn 
yr hyn rydych chi’n ei ddweud ac 
ymladd bob dydd i gael eich clywed 
yn gallu bod yn anghyff orddus ond a 
ddylem fod yn gwneud hynny? Dyna’r 
cwestiwn - bydd rôl yr eglwys mewn 
bywyd cyhoeddus yn rhan fawr o’n 

cyfarfod heddiw ac ym mis Medi. 
Credwn ei fod yn bwnc allweddol 
pwysig yn yr eglwys heddiw.”

Wrth amlinellu cynlluniau ar gyfer 
dathlu canmlwyddiant yr Eglwys 
yn 2020, dywedodd Mrs Perkins 
fod y gweithgor yn canolbwyntio 
ar ymgyrch ar y cyfryngau digidol, 
pererindod, gwasanaeth taleithiol 
a gwasanaeth i deuluoedd yn y 
Canolbarth a phrosiectau mewn plwyfi . 
Roedd hi’n fwriad i greu Cronfa Apêl 
y Canmlwyddiant hefyd i gefnogi un 
prosiect tramor, a oedd yn canolbwyntio 
ar Dde Sudan, a phrosiect yng 
Nghymru i helpu pobl ddigartref.

“Mae adrodd a chlywed stori’r 
eglwys yn bwysig iawn. Rydym am 
ddangos eff aith gwaith yr eglwys ar 
fywyd bob dydd mewn cymunedau ym 
mhob cwr o’r wlad” meddai.  

“Cadwch olwg ar y wefan a 
nodwch y dyddiadau allweddol wrth 
iddynt gael eu nodi. Mae’r cloc yn 
tician felly mae angen i ni gynllunio 
sut rydym am ddathlu’r canmlwyddiant 
yn ein plwyfi .”

Dywedodd Dr Heather Payne 
(Llandaf) y dylai pob 
eglwys geisio bod yn 
eglwys groesawgar. 
“I fod yn Grist yn y 
byd, i gael mannau 
cysegredig sydd o fudd i’r gymuned, 
mae’n rhaid i ni sicrhau bod ein 
hadeiladau eglwysig yn hygyrch a 
chroesawgar. Awgrym ymarferol fyddai 

cael archwiliad syml, rhestr wirio i 
weld sut beth yw eglwys i bobl nad 
ydynt yno. Efallai y bydd angen gwario 
i gyfl wyno newidiadau.”

Awgrymodd y Dr Adrian Morgan 
(Abertawe ac 
Aberhonddu) 
ateb radical i 
broblem adeiladau 
eglwysig. “Ro’n i yn 

Christchurch, Seland Newydd ar ôl 
y daeargryn yn 2011,” meddai. “Yn 
sydyn, doedd y rhan fwyaf o’r eglwysi 
ddim yn addas ac fe newidiodd hynny’r 
drafodaeth yn llwyr. Dechreuodd 
pobl edrych yn strategol ar ble roedd 
pobl a ble mae angen i’r eglwys fod... 
Gadewch i ni gael sgwrs sydd â 
chanlyniadau ysgytwol,” anogodd.

Awgrymodd Archddiacon Llandaf, 
Peggy Jackson, y dylid cael 

rhywfaint o waith 
allanol i ddynodi’r 
canmlwyddiant. “Mae’r 
cynigion sydd gennym 
yn rhai mewnol – gan 

yr eglwys i bobl yr eglwys. Oni ddylem 
ni fentro a siarad ym myd cyhoeddus 
y dalaith? Meddyliwch am gynnig rhyw 
fath o ddatganiad cyhoeddus i bobl 
Cymru ac ymrwymo’n hunain i Gymru 
yn y dyfodol”? gofynnodd.

Anogodd Mrs Perkins yr aelodau 
i anfon sylwadau neu syniadau eraill 
ar y materion sy’n bwysig i fywyd yng 
Nghymru heddiw i’w hystyried o bosibl 
gan y Corff  Llywodraethol.

Adroddiad y Pwyllgor Sefydlog

Pasiwyd yr argymhellion canlynol: 

•  Bod y Canon Steven Kirk a’i Anrhydedd y Barnwr Andrew Keyser QC yn cael eu penodi’n aelodau o’r   
 Pwyllgor Sefydlog ar gyfer y tair blynedd hyd at 31 Rhagfyr 2020;

•  Bod Mrs Lis Perkins a’r Archddiacon Peggy Jackson yn parhau ar Banel Cadeiryddion y Corff  Llywodraethol  
 am gyfnod o chwe blynedd;

•  Bod y Parchedig Dr Ainsley Griffiths yn cael ei benodi’n Aelod Cyswllt o Gynhadledd y Methodistiaid ar  
 gyfer 2018 a 2019;

•  Bod y Parchedig Ganon Steven Kirk yn cael gwahoddiad i fynychu Synod Eglwys Esgobol yr Alban o 7-9  
 Mehefin 2018 fel cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru a bod penodiadau tebyg o gynrychiolwyr i fynychu  
 Synodau Eglwysi eraill yn cael eu dirprwyo i’r Pwyllgor Sefydlog yn y dyfodol.



Myfyrwraig o Lanelwy oedd y 
cynrychiolydd Anglicanaidd 
ieuengaf yng Nghomisiwn 
diweddar y Cenhedloedd Unedig
ar Statws Menywod (UNCSW62).

Soniodd Laura Lloyd-Williams wrth 
y Corff  Llywodraethol 
sut y bu’n cynrychioli’r 
Eglwys yng Nghymru 
fel rhan o ddirprwyaeth 
o 16 a anfonwyd 
gan y Cymundeb 
Anglicanaidd i drafod 
materion cydraddoldeb rhywiol a 
grymuso menywod a merched o 
ardaloedd gwledig.  

Medai Laura, “Dwi mor ff odus i 
fod yn rhan o’r Eglwys yng Nghymru 
sy’n cydnabod a chefnogi pobl 
ifanc. Gofynnwyd i’r holl Daleithiau 
Anglicanaidd anfon pobl ifanc, ond 
dim ond Cymru wnaeth hyn. Fi oedd 
yr unig gynrychiolydd o dan 24 oed yn 
y Comisiwn hwn yn y Cenhedloedd 
Unedig.

“Cawsom bythefnos prysur iawn. 
Fe wnes i gyfarfod â chymaint o bobl 
ryfeddol o bob cwr o’r byd a chlywed 
eu straeon. Dysgais gymaint a chael 

profi adau a fydd yn newid fy mywyd.
“Fe addewais y byddwn i’n dod â’r 

cyfan wnes i ei ddysgu yn ôl i Gymru i 
rymuso menywod ledled Cymru.”

Dywedodd Laura mai’r prif faterion 
a godwyd yn UNCSW62 oedd hawliau 
cynhenid, mynediad i ofal iechyd 
ac addysg, arferion niweidiol, fel 
anff urfi o organau cenhedlu benywod 
a phriodas dan orfod i blant ifanc, 
hawliau LBTQI2+ a chroestoriadaeth 
a masnachu pobl a chaethwasiaeth 
fodern.

Eglurodd Laura fod gan fenywod 
mewn cymunedau gwledig lai o 
hawliau na dynion yn aml. “Yng 
Nghanada” meddai, “mae menywod 
brodorol yn gadael ysgol yn ifanc, 
yn priodi ac yn cael plant. Dyna 

sy’n ddisgwyliedig. Mae 
llawer yn mynd ar goll ac 
fe gynhaliodd yr eglwys 
ymgyrch i dynnu sylw 
at eu sefyllfa, gan ganu 
cloch yr eglwys am bob 
menyw oedd ar goll. Y 

llynedd yn unig, canodd y gloch 1,200 
o weithiau.

“Yn y Swdan, mae tystiolaeth 
menyw yn werth hanner tystiolaeth 
dyn, sy’n golygu bod angen dwy 
dyst am bob un dyn. Mae’r Eglwys 
Anglicanaidd yno’n gwneud llawer o 
waith i herio hyn.”

Dywedodd Laura y dylid annog 
mwy o amrywiaeth i rymuso menywod 
yng Nghymru. “Edrychwch o gwmpas 
y stafell,” meddai, gan ofyn i’r holl 
fenywod sefyll ar eu traed. “Mae hyn 
yn ddechrau gwych i gydraddoldeb 
rhywiol yn yr Eglwys yng Nghymru. 
Gadewch i ni weld sut rydym yn 

cynnwys menywod ar bob lefel o 
weinidogaeth.

“Yn hytrach na gofyn i’r un bobl 
wneud swyddi bob amser, beth am 
annog amrywiaeth - gall menywod 
gynnig cymaint pe baent yn cael cyfl e.”

Yn dilyn ei hanerchiad, derbyniodd 
Laura gwestiynau gan yr aelodau.

Diolchodd Lesley 
Joy (Llanelwy) 
i Laura am ei 

“chyfl wyniad rhagorol” 
gan ofyn am y sefyllfa 
yn y DU.  

Gofynnodd Gregor Lachlann 
Waddell (Llanelwy) 
am y bwlch cyfl og 
rhwng y rhywiau yn 
Eglwysi UDA.

Dywedodd y 
Parch Dean Roberts (Mynwy) “Fel 
off eiriad plwyf rwy’n gweld cymaint 
o fenywod yn yr eglwys heb eu gwŷr 
a’u partneriaid. Sut allwn ni rymuso 
menywod i fod yn dystion Cristnogol 
gartref?”

Atebodd Laura gan ddweud “trwy 
roi’r hyder i fenywod deimlo na all dim 
eu hatal”.

Dywedodd Dr Robert Wilkinson 
(Tyddewi) fod ganddo ddiddordeb 
mawr yn sylwadau cloi Laura ar 
ganfod potensial. Gofynnodd, “A ydym 
ni’n gwneud rhagdybiaethau pan fydd 
angen llenwi swyddi am bwy sy’n 
addas ar gyfer y swydd o ran rhyw ac 
oedran? Mae’n rhy hawdd gwneud 
rhagdybiaethau sy’n eithrio pobl ifanc 
a menywod ifanc yn arbennig. Rwy’n 
cynnig i’r Corff  Llywodraethol y dylem 
edrych ar ein cydwybod a pheidio â 
syrthio i’r fagl o wneud hynny.”

Grymuso menywod ledled y byd  
 – adroddiad gan y Cenhedloedd Unedig
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“Yn y Swdan,
mae tystiolaeth 
menyw yn
werth hanner 
tystiolaeth dyn”
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Cynnig
i. Nodi Cyfansoddiad a Rheoliadau Cadeirlan Casnewydd 

dyddiedig 13 Mawrth 2018
ii. Rhoi caniatâd ar gyfer defnyddio’r cyfansoddiad a’r rheoliadau 

arbrofol yng Nghadeirlan Casnewydd am gyfnod cychwynnol o 
dair blynedd, gyda’r Deon a’r Cabidwl i benderfynu ar yr amser 
a’r dyddiad dechrau;

iii. Gofyn am adroddiad cynnydd ar ôl dwy flynedd o’r dyddiad 
dechrau.

Cafodd cynlluniau i wneud Cadeirlan 
Casnewydd yn addas i’w diben fel Mam-
eglwys Esgobaeth Mynwy gefnogaeth 
unfrydol gan y Corff  Llywodraethol. 
Cyfl wynwyd y cynnig i ddiwygio cyfansoddiad 
a rheoliadau’r gadeirlan gan Ddeon Cadeirlan 

Gwynllyw, Lister Tonge. Dywedodd fod Gwynllyw wedi dod yn 
Gadeirlan ym 1949, a’i bod yn “gweithredu fel cadeirlan pan fo 
angen hynny, ond dim ond o ganlyniad i waith gwirfoddolwyr. 

“Rydym am newid hyn, fel y gall yr adeilad ddod yn llewyrch i’r 
ddinas… Rydym yn ceisio ymgysylltu mwy â’r gymuned. Rydym yn 
rhoi llety i’r digartref ac yn ceisio helpu pawb mewn angen.”

Dywedodd y Deon Lister fod yr anawsterau’n ymwneud â 
llywodraethu. Roedd Cyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru’n 
golygu bod rolau a chyfrifoldebau Cabidwl y Gadeirlan a’r Cyngor 
Plwyf Eglwysig yn gorgyff wrdd. Roedd Cabidwl y Gadeirlan yn 
ymddiriedolwyr elusen i bob pwrpas nad oedd ganddynt fawr o 
gyfrifoldeb drosti. Byddai’r newidiadau i’r cyfansoddiad yn galluogi’r 
Cyngor Plwyf Eglwysig i ildio cyfrifoldeb am ff abrig yr adeilad fel y 
gallai ganolbwyntio ar ei gyfrifoldeb am genhadaeth y gadeirlan.

Eiliwyd y cynnig gan Archddiacon Casnewydd, Jonathan 
Williams.

Siaradodd Mark Owen (Mynwy) o blaid y cynnig, “Mae’r 
gadeirlan yn perthyn i ni fel esgobaeth. Mae’n 
teimlo’n fwy fel ‘cartref’ nag erioed. Bydd yn parhau i 
dyfu a ff ynnu.”

Roedd y Canon Steven Kirk (Llandaf) yn falch 
o glywed am y cynllun hwn. Meddai, “Er fy mod yn 

aelod o gabidwl cadeirlan arall ac ni fyddwn am ddweud y byddai’r 
trefniant hwn yn addas i ni, dyma’r union beth y dylai’r adolygiad 
o gadeirlannau ei annog – sef bod pob cadeirlan yn edrych ar ei 
threfniadau llywodraethu a pha newidiadau y dylid eu gwneud. Mae 
Casnewydd yn arloesi ac rwy’n falch o’u gweld yn symud ymlaen 
mewn ff ordd ddychmygus.”

Diolchodd Esgob Mynwy, Richard Pain, i Ddeon Lister am 
ei weledigaeth o fod eisiau symud y gadeirlan i sefyllfa lle mae’n 
cynrychioli’r esgobaeth gyfan. Meddai, “Mae hwn yn gynllun arbrofol 
dros gyfnod o dair blynedd, a fydd yn cael ei fonitro ac yn destun 
craff u fel y dylai fod yn wir, fel unrhyw sefydliad da arall. Rwy’n 
cefnogi’r cynllun i’r carn.”

Pasiwyd y cynnig yn unfrydol.

Cadeirlan i fod yn llewyrch
i ddinas

Lansiwyd adnoddau newydd ar gyfer grwpiau 
eglwysig gan Athrofa Padarn Sant yn y cyfarfod.

Mae’r rhaglen Dysgu i Dyfu’n cynnig 
adnoddau dwyieithog a ysgrifennwyd yn benodol 
ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru ar amrywiaeth 
o bynciau diwinyddol, ysgrythurol ac ymarferol, 
yn cynnwys Arwain Addoliad a Phum Nod 
Cenhadaeth.

Dywedodd y Parchedig Athro Jeremy Duff , 
Pennaeth Athrofa Padarn Sant, “Nod yr adnoddau 
hyn yw ysgogi’r gwaith o hyrwyddo gwasanaeth 
a bod yn ddisgyblion gan gynulleidfaoedd, nid 
cwrs ydyn nhw. Adnoddau i grwpiau eglwysig eu 
defnyddio i gefnogi eu dysgu. Gobeithio y byddan 
nhw o werth i dwf a bywyd ein heglwysi.”

Gallwch lawrlwytho’r rhaglenni ar wefan 
Athrofa Padarn Sant:

www.stpadarns.ac.uk/?page_id=710

Dysgu i Dyfu

Siop Lyfrau’n lansio 
gwefan newydd

Lansiodd Ruth Dickinson a Terry Cox 
wefan newydd Siop Lyfrau Eglwysi Ynghyd 
yn y cyfarfod.

Mae’r wefan yn cynnwys catalog llawn 
o lyfrau’r Eglwys yng Nghymru y gellir eu 
harchebu ar-lein i’w danfon i’ch cartref.

www.ctbooks.org.uk
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Cafodd dros 20 o aelodau drafodaeth 
fywiog am dderbyn i’r Cymun. Roedd 
y drafodaeth yn dilyn cyfl wyniad gan 
Esgob Llanelwy, Gregory Cameron, 
a atgoff odd yr aelodau fod y mater 
hwn wedi’i godi i ddechrau fel 
cwestiwn mewn cyfarfod o’r Corff  
Llywodraethol yn 2009. Cyfeiriwyd y 
mater i’r Comisiwn Athrawiaethol, a 
oedd wedi paratoi papur a gafodd ei 
dderbyn yn unfrydol gan yr aelodau. 
Roedd Mainc yr Esgobion wedi 
cyhoeddi ei lythyr bugeiliol ar y mater 
yn 2016 yn dilyn y trafodaethau hyn. 

“Nid yw hyn yn rhywbeth newydd,” 
meddai’r Esgob Gregory. “Mae’n 
bwysig nodi cyd-destun diwinyddol y 
llythyr bugeiliol a dweud rhywbeth am 
y broses.” Eglurodd:
1. Dros y canrifoedd nid oes patrwm 
pendant na pherthynas wedi bod 
rhwng bedydd, conff yrmasiwn a 
chymundeb. Mae gwahanol bwyslais 
ar y sacramentau hyn wedi datblygu 
dros y canrifoedd.
2. Ein nod yw creu disgyblion ff yddlon 
i Iesu Grist; galluogi pobl i dyfu i ff ydd 
fyw. Nid mater o gyfl eustra neu o gael 
trefn yw derbyn i’r cymundeb ond 
mabwysiadu system sy’n galluogi’r 
eglwys i annog ff ydd.
3. Rhoddir blaenoriaeth lwyr i ras Duw 
yng ngwaith iachawdwriaeth: mae 
Duw yn ein caru ni, ac ni ddylem droi 
ff ydd yn waith i fod yn gymwys am 
iachawdwriaeth.
4. Mae bedydd yn weithred dderbyn 
gyfl awn i’r ff ydd Gristnogol. Nid 
oes angen unrhyw ddefod dderbyn 
arall, ac mae hyn wedi’i dderbyn yn 
eciwmenaidd ers dros 40 mlynedd. 

I gloi, dywedodd yr Archesgob 
Gregory, “Rydym yn eglwys sy’n 
credu mewn trafodaethau diwinyddol 
ac fel Mainc yr Esgobion rydym yn 
agored i drafodaeth.

“Rydym wedi ymrwymo i’r polisi 
hwn. Rydym yn gwrando, ac yn barod 

i weithio i’w wella, yn ddiwinyddol a 
chyda mesurau ymarferol ar gyfer ei 
dderbyn, ond rydym wedi camu allan 
mewn ff ydd ac nid ydym am gamu’n ôl.”

Ataliwyd y rheolau sefydlog dros 
dro er mwyn cael trafodaeth lawn 
a maith, a agorwyd gan y Canon 
Patrick Thomas (Tyddewi) a oedd 

yn cefnogi’r polisi. 
Eglurodd sut roedd 
wedi trafod y mater 
gyda theuluoedd ifanc 
yn ei eglwysi gyda’r 

rhan fwyaf ohonynt yn “hapus iawn 
fod eu plant wedi cael eu bedyddio ac 
wedi derbyn bara…. Mae plant yn dod 
yn fwy rheolaidd nawr ac mae yna ran 
fach o Deyrnas Dduw yn yr eglwys 
hon. Rwy’n credu bod yr Esgob wedi 
cael syniad rhagorol y tro hwn.”  

Meddai’r Parchedig John Connell 
(Mynwy), “Diolch. Dyma beth ro’n i 
ei angen i ddatblygu fy ngwaith gyda 
phlant a phobl ifanc fel off eiriad yn y 
traddodiad catholig sy’n canolbwyntio 
ar genhadu.”  Nid yw’n iawn “anfon 
plant yn ôl i’w sedd, yn llwglyd” ar ôl y 
Cymundeb.

Atgoff odd y Parch Naomi Starkey 
(Bangor) bawb 
fod cyfl wyniad yr 
Esgob Gregory’n 
cynnwys pwysigrwydd 
Gras Duw, sy’n 
‘anfesuradwy ac wedi ei estyn i bawb. 
Nid yw hynny’n rhyddhau rhywun o’r 
angen i baratoi ond mae’n ein galluogi 
i gynnig croeso i rieni nad ydynt yn 
dod i’r Eglwys a gadael i’r Ysbryd 
Glân ymateb.”

Mewn cyferbyniad, dywedodd 
y Parch Dean Roberts (Mynwy), 

“Mae’r ddadl hon yn 
canolbwyntio ar y 
sacrament anghywir… 
mae’n hanfodol bod 
plant sy’n derbyn y 

cymun yn cael eu paratoi’n briodol.” 

Eglurodd ei fod yn credu y dylai 
rhieni sy’n dod â’u plant i’w bedyddio 
gael eu paratoi’n briodol a bod yn 
gyfrifol am fagu eu plant yn y ff ydd 
Gristnogol. Dywedodd, “Gwaddol y 
Gwledydd Cred yw’r hawl i gael eich 
bedyddio. Dyw llawer ddim yn gwybod 
beth yw bedydd.”

Dywedodd Andrew Sims (Llandaf) 
ei fod wedi siarad â 
phobl yn ei gynulleidfa 
a ofynnodd, “Os nad 
yw conff yrmasiwn ar 
gyfer cymundeb, yna 
beth yw ei bwrpas?” Aeth ymlaen, 
“Fel aelodau o gorff  Crist, rydym wedi 
saethu’n hunain yn y droed os nad 
cymundeb yw pwrpas conff yrmasiwn. 
Cefais fy medyddio pan ro’n i’n fabi 
a chael conff yrmasiwn cyn y gwnes 
ymrwymiad personol. Pan wnes i 
ymrwymiad personol, doedd gen i 
ddim byd arall i’w wneud i ddangos fy 
ymrwymiad.”

Gofynnodd y Parch Dr Harri Williams 
(Tyddewi), “Beth am blant sy’n dod i’r 
eglwys heb eu rhieni? Beth am blant i 
rieni sydd wedi ysgaru ac sy’n rhannu 
cyfrifoldeb o’u magu – beth sy’n 
digwydd os yw dad yn dweud ‘iawn’ 
a mam yn dweud ‘na’? Beth am blant 
sydd mewn gofal maeth? Mae’n rhaid 
i eglwysi barhau i ddarparu astudiaeth 
ddysgu a myfyrdod sy’n briodol i 
oedran.”

Wrth ymateb, dywedodd yr Esgob 
Gregory ei fod yn gwerthfawrogi 
brwdfrydedd y Corff  Llywodraethol 
mewn perthynas â ff ydd a bod yn 
ddisgyblion. Byddai’r Esgobion yn 
ystyried yr holl sylwadau o ddifrif ac 
yn cyhoeddi canllawiau pellach ar ôl 
eu cyfarfod ym mis Mehefi n.

Derbyn i’r
Cymun Bendigaid
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Amlinellodd Esgob Bangor, Andy 
John, naw maes i sicrhau cynnydd 
o ar gyfer efengylu a chenhadaeth. 
Nodwyd y rhain gan dri gweithgor 
– ar dwf, efengylu a gweinidogaeth 
arloesol – a oedd nawr wedi dod 
ynghyd i baratoi adroddiad, A 
Framework for Healthy and Joyful 
Mission. Y naw prif faes oedd:
• Ehangu capasiti’r eglwys i allu 

cenhadu’n dda - dod o hyd i ff yrdd 
i’r eglwys sefydledig efengylu 
mewn ff ordd lawen a dibryder. Mae 
tymhorau a gwyliau’n gyfl eoedd da i 
wneud hyn.

• Dysgu gan ein brawd eglwysi a’n 
chwaer eglwysi - beth mae eraill yn 
ei wneud sy’n greadigol, deinamig 
ac sy’n llwyddo i ddenu pobl? 

• Edrych ar waith prosiectau arloesol 
a gweinidogaeth arloesol. Mae 
angen i bobl ymroi eu hunain heb 
agenda mewn ff yrdd nad ydynt yn 
ymddangos yn ff als ac amhriodol. 

• Data – dywedodd yr Archesgob 
Andy nad yw ystadegau’r eglwys 
yn cyfl wyno darlun cywir a chyfl awn 
a bod angen i ni gydweithio i 

ofyn y cwestiynau cywir i weld 
ble roedd yna dwf gwirioneddol. 
Byddai dadansoddiad data gwell yn 
ddefnyddiol.

• Mae rôl caplaniaid yn arwyddocaol 
– mae’r rhain yn ddiwylliannol a 
phriodol. 

• Hyff orddiant a dewis – “Rydym 
am ryddhau lleygion a chlerigion 
i ganolbwyntio ar waith efengylu 
ond ar hyn o bryd nid yw hynny’n 
elfen amlwg o gwricwlwm colegau 
diwinyddol,” meddai’r Archesgob 
Andy.

• Swyddi achlysurol – dywedodd 
yr Archesgob Andy fod llawer o 
bobl yn dychwelyd atom ar gyfer 
gwasanaethau fel bedyddiadau, 
priodasau ac ati sy’n rhoi cyfl eoedd 
da i ni wahodd pobl.

• Sefydliadau para-eglwysig. 
Dywedodd yr Archesgob Andy fod 
pethau da i’w dysgu o sefydliadau 
para-eglwysig, fel Byddin yr Eglwys. 
A oedd ganddynt y capasiti i 
gyfrannu i fod yn eglwys genhadol a 
chynnig twf naturiol yn yr eglwys? 

• Cynllunio camau cenhadu. Mae 

angen i ni gael ff ocws, bod yn 
strategol ac mae angen digon o 
adnoddau, nid bod yn ff ormiwläig, 
meddai’r Archesgob Andy. 

Cynigiodd yr Archesgob Andy 
yr argymhellion canlynol fel 
diweddariad ar gynnydd i’r Corff  
Llywodraethol:
1. Athrofa Padarn Sant i weithio 
gyda Dr Sandra Miller sydd wedi 
gweithio gydag Eglwys Loegr ar 
swyddi achlysurol.
2. Mae’r Fainc wedi cytuno i 
arddangos enghreiff tiau da o 
genhadaeth ac wedi comisiynu 
cyfres o ffi  lmiau.
3. Dylai pob ardal genhadaeth neu 
weinidogaeth sefydlu gweinidogaeth 
neu brosiect arloesol.
4. Mae Corff  y Cynrychiolwyr wedi 
rhyddhau £10 miliwn ar gyfer 
efengylu – er mwyn i bobl ddod i 
glywed ac ymateb i’r Newyddion Da. 

Bydd Mainc yr Esgobion yn adolygu 
adroddiad ff urfi ol ym mis Mehefi n 
gan gyfl wyno adroddiad i’r Pwyllgor 
Sefydlog ym mis Gorff ennaf a chynnal 
trafodaeth lawn ym mis Medi. 

Tyfu’r Eglwys
ff ramwaith efengylu

Cynhaliwyd y Cymun agoriadol, gyda’r Archesgob yn gweinyddu, yn Eglwys Sant Paul Craig y Don. 
Esgobaeth Bangor a drefnodd y gwasanaeth gydag Esgob Bangor yn pregethu.
Arweiniwyd yr Hwyrol Weddi yn Eglwys y Drindod Sanctaidd Llandudno nos Fercher gan esgobaeth 
Llanelwy gydag Esgob Llanelwy’n pregethu.
Cynhaliwyd y Foreol Weddi fore Iau yn Eglwys Sant Paul eto, gyda’r Parch Ddr Adrian Morgan yn 
gweinyddu. Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu a drefnodd y gwasanaeth. 
Cafwyd gweddïau ac astudiaeth Feiblaidd dan arweiniad y Parch David Morris (Llandaf) i ddechrau 
bore Iau.

Casgliad Rhannwyd casgliadau’r cyfarfod yn gyfartal rhwng Kaleidoscope Wales a Cymorth Cristnogol Cymru. Elusen yw 
Kaleidoscope Wales sy’n darparu cymorth a chefnogaeth i bobl sydd â phroblemau alcohol a chyff uriau a’u teuluoedd. 
Cyfanswm y casgliad cyn ychwanegu Rhodd Cymorth oedd £912.59.

Teyrngedau
Cafwyd cyfnod o dawelwch i gofi  am dri o gyn aelodau’r Corff  Llywodraethol a fu farw’n ddiweddar: yr Esgob Saunders 
Davies, a ymddeolodd o fod yn Esgob Bangor yn 2004; Syr William Gladstone, Cadeirydd Corff  y Cynrychiolwyr 1977-
1992; a Graham Whatley, cyn aelod o’r Corff  Llywodraethol o esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu.

Addoliad a casgliad



C1. Y Parchedig Dr Harri Williams, (Esgobaeth Tyddewi)
Yn dilyn penderfyniad y Corff  Llywodraethol i gydnabod pwysigrwydd gofalu am greadigaeth Duw 
(Medi 2017) a fyddai’r Corff  Llywodraethol yn ystyried darparu ‘Benthyciadau Gwyrdd’ i Blwyfi  /
Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol fel y gallant gyfl awni gwaith cyfalaf ar adeiladau a fyddai’n eu 
gwneud yn ecogyfeillgar?

Ateb - Cadeirydd Corff  y Cynrychiolwyr, James Turner
Wrth adolygu materion sy’n ymwneud â dyfodol adeiladau eglwysig, soniwyd am fenthyciadau 
ac mae hyn yn cael ei ystyried ar hyn o bryd. Yr her gydag unrhyw gynllun benthyciadau yw sut i 
sicrhau ad-daliadau a’r lefel briodol o log i’w thalu (o ystyried y byddai’r benthyciad yn defnyddio 
rhan o gronfeydd cyff redinol Corff  y Cynrychiolwyr sy’n cynhyrchu incwm). Mae’n awgrym diddorol a 
bydd yn cael ei ystyried gydag adolygiad mwy cyff redinol o gyllid ar gyfer adeiladau eglwysig.

C3. Y Parchedig Ganon Dr Trish Owens (Esgobaeth Llanelwy)
Bydd aelodau’r Corff  Llywodraethol wedi dilyn trafodion prosiect Gwrandawiadau Cyhoeddus yr 
Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn Lloegr. 
Yn dilyn lansio Prosiect y Gwirionedd yng Nghaerdydd yn 2016, a’r digwyddiad i randdeiliaid a 
gynhaliwyd yn Abertawe ym mis Mawrth 2018, ac yng ngoleuni adolygiad annibynnol yr Eglwys yng 
Nghymru yn 2011 a’r buddsoddiad dilynol mewn diogelu ar bob lefel yn y dalaith, beth yw sefyllfa’r 

Eglwys yng Nghymru mewn perthynas â’r IICSA cyfredol?
Ateb - Ysgrifennydd y Dalaith, Simon Lloyd
Mae’r Adran Gyfreithiol eisoes wedi darparu’r holl ddogfennau y gofynnodd yr Ymchwiliad i’r Eglwys 
yng Nghymru eu darparu ac rydym wedi cyfl ogi Mr Mark Powell QC, sydd â phrofi ad helaeth ym 
maes Amddiff yn Plant, i helpu a chynrychioli’r Eglwys yng Nghymru fel bo angen. Ar hyn o bryd, nid 
ydym wedi derbyn dyddiad penodol i’n galw i’r Ymchwiliad, ond mae’n debyg y bydd hyn yn digwydd 
rywbryd ar ôl mis Mawrth 2019.  

C2. Sue Last (Esgobaeth Llanelwy)
Mewn byd lle gwelir mwy a mwy o gredoau gwahanol, ble mae deddfwriaeth cydraddoldeb ac 
amrywiaeth yn cefnogi’r ddarpariaeth arbennig ar gyfer crefyddau, a oes gan yr Eglwys yng Nghymru 
unrhyw gynlluniau i ddatblygu canllawiau i’w defnyddio mewn caplaniaeth aml-ff ydd?

Ateb -  Esgob Llanelwy, Gregory Cameron
Mae caplaniaeth aml-ff ydd wedi dod yn gynyddol bwysig wrth i broffi  l crefyddol cymdeithas yng Nghymru fynd yn fwy amrywiol, 
ac wrth i sefydliadau seciwlar sy’n cefnogi caplaniaeth geisio darparu ar gyfer eu holl ddefnyddwyr, a gweithredu yn gwbl 
niwtral mewn ymateb i hawliadau gwahanol grefyddau sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd ar brydiau. 

Gan fod caplaniaeth aml-ff ydd yn dueddol o godi yng nghyd-destun sefydliadau eraill, y sefydliadau hynny, neu eu 
caplaniaid, sy’n dueddol o ddatblygu’r canllawiau sy’n gweithio o fewn eu strwythurau arbennig hwy 
eu hunain.  

Serch hynny, byddai’n deg dweud bod agwedd yr Eglwys yng Nghymru wedi tueddu i fod yn 
adweithiol yn hytrach na rhagweithiol yn y materion hyn, ac nid oes gan ein strwythurau cyfredol y 
capasiti i baratoi canllawiau swyddogol ar lefel y Dalaith. Ddechrau mis Mai, bydd Cyfarwyddwr Ffydd, 
Undod a Threfn newydd yn dechrau ar ei swydd. Am y tro cyntaf, bydd gennym Swyddog Talaith sy’n 
gyfrifol yn benodol am faterion rhyng-ff ydd, ac efallai mai edrych ar y mater hwn fydd un o’i dasgau cyntaf.

HAWL I HOLI

Bydd y Corff  Llywodraethol yn cwrdd nesaf
ddydd Mercher 12 a dydd Iau 13 Medi 2018

ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steff an
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