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Mae teulu Llanelwy yn esgobaeth o 228 o gymunedau addoli sy’n cynnwys 

dros 7200 o ddisgyblion Iesu Grist, sy’n cefnogi 51 o ysgolion Eglwys sy’n  

addysgu c.6200 o ddisgyblion. Mae rhai o’n heglwysi’n dyddio’n ôl i Oes y 

Seintiau yn y bumed a’r chweched ganrif, tra bo eraill wedi’u sefydlu yn yr  

unfed ganrif ar hugain. Mae inni berthynas dda gyda’n partneriaid  

ecwmenaidd, yn enwedig felly’r eglwysi hynny sy’n cyfamodi gyda ni, a gyda 

chymunedau ffydd eraill.   

 

Serch hynny, byw na bod ydyn ni ymysg poblogaeth o ryw 300,000 yng 

ngogledd a chanolbarth Cymru, llawer ohonyn nhw heb unrhyw neu fawr o 

gyswllt â’r ffydd Gristnogol, a’n cred ninnau yng ngrym trawsnewidiol, bywiol 

Iesu Grist. Rydyn ni’n ymwybodol iawn o’r angen i ganfod ffyrdd newydd o 

ymgysylltu â’n cymunedau gyda neges yr Efengyl, gan fod ein haddoliad 

presennol yn aml yn methu ag ateb anghenion a gofynion ein dyddiau ni.  

 

Y Cynnig  
 

Bellach rydyn ni’n cynnig lansio cymuned Eglwys newydd. Nid bwriad y 

gymuned newydd hon ydy cystadlu na thanseilio ein cynulleidfaoedd 

presennol, ond yn hytrach i greu rhywbeth newydd. Mae’n anelu at fod yn le 

lle gall y 97% o bobl sydd â dim cyswllt ar hyn o bryd â’r Eglwys, yn arbennig 

felly'r rhai hynny dan ddeg ar hugain oed, ddod ac archwilio cwestiynau mawr 

bywyd, a phrofi addoliad a dysgeidiaeth Gristnogol ar ffurf newydd. 

Ymhellach, ein gobaith ydy y byddai adnodd o’r fath yn tyfu’n fan lle gall holl 

gymunedau Cristnogol dderbyn adnoddau a chael eu hatgyfnerthu ar gyfer 

eu tystiolaeth a’u Gweinidogaeth eu hunain. Bydd yr Eglwys Adnoddau’n 

gwasanaethu ac yn adlewyrchu’r gymuned leol.  
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Pam? 
 

Ein cred ninnau ydy bod gan neges Gristnogol newyddion da Iesu Grist cryn 

dipyn i’w chynnig i fywydau pobl. Mae cyfoeth o drysorau yn y traddodiad 

Cristnogol, ond mae gofyn ei ddadbacio a’i ail-danio yng nghyd-destun ein 

byd cyfoes. Wrth fod yn ymwybodol bod anghyfartaledd anferth yn y 

ddemograffeg oedran ymhlith ein cynulleidfaoedd addoli presennol, mae taer 

angen inni ganfod dulliau newydd o gyfathrebu cariad Iesu Grist i fywydau’r 

cenedlaethau iau, a’r rheini’n ddulliau perthnasol ac ymgysylltiol. 

 

Beth? 
 

Fe wnawn ni sefydlu safle newydd ar gyfer addoliad, ymgysylltiad, trafodaeth a 

gwasanaeth Cristnogol. “Eglwys Adnoddau” fydd hon, ond nid Eglwys sy’n cael 

ei chydnabod yn yr ystyr draddodiadol. Wrth wraidd calon hon fydd tîm o 

arweinwyr Cristnogol a fydd yn adeiladu bywyd cymuned Gristnogol - gweddïo, 

dysgu ac addoli gyda’i gilydd. Fe fydd yna addoliad ar y Sul, lle bydd croeso i 

bawb, ond mewn dull sy’n ceisio estyn allan i’r cenedlaethau iau. Yn ystod yr 

wythnos, gwahoddir pawb i’r Eglwys Adnoddau er mwyn dysgu am y ffydd 

Gristnogol, dyfnhau eu dealltwriaeth, ac i archwilio'r hyn mae’n ei olygu i fod yn 

ddisgyblion Iesu Grist. Bydd yr Eglwys Adnoddau’n le o groeso, gwasanaeth a 

lletygarwch cynnes i’r gymuned leol ac ehangach. Fe fydd cyfleoedd i fynd 

allan o’r Eglwys Adnoddau hefyd, i ddysgu am a gwasanaethu ein cymunedau, 

a byw neges Dduw o gariad trwy Iesu Grist mewn ffyrdd ymarferol. Yn olaf, ein 

gobaith ydy y bydd y gwersi a ddysgir yma’n cael eu rhannu gyda’r un ar 

hugain o ardaloedd gweinidogaeth  sydd ganddon ni, i’w hannog a’u 

hadfywio yn eu cenhadaeth a’u bywydau. 

 

Bydd yr Eglwys Adnoddau, fel safle, hefyd wedi’i leoli’n berffaith i fod yn 

ganolfan lle caiff pobl ymweld, dysgu, rhannu a gweddïo’n bwrpasol dros 

ddiwylliant o dwf ysbrydol ac mewn niferoedd o fewn ein hesgobaeth. Yr 

awydd ydy tyfu disgyblion i’w danfon allan, yn hytrach na dim ond bodoli er 

mwyn denu.  
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Ble? 
 

O fewn Wrecsam mae ardal fwyaf poblog ein hesgobaeth, a’n hunig gymuned 

ddinesig sydd â phrifysgol. Mae profiad gydag eglwysi adnoddau mewn llefydd 

eraill wedi’n dysgu mai dyma’r amgylchfyd gorau i lansio menter megis eglwys 

adnoddau, ac felly'r un sydd fwyaf tebygol o lwyddo. 

 

Fe fyddwn ni’n chwilio am adeilad canolog yn Wrecsam, sy’n cynnig digon o le 

a hyblygrwydd ar gyfer addoliad a gweithgareddau eraill y bydd yr Eglwys 

Adnoddau’n ymgymryd â nhw. Mae’n annhebygol o fod yn safle eglwysig 

traddodiadol, ond yn hytrach yn rhywle y gellir ei lunio a’i greu o’r newydd. 

 

Pryd?  
 

Ein bwriad ydy defnyddio’r deuddeg mis nesaf i gynllunio, a’r deuddeg mis 

canlynol yn gosod  y sylfeini yn nhermau leoliad ac arweinyddiaeth, gyda’r nod 

o lansio’r Eglwys Adnoddau ym mis Medi 2020. 

 

Sut? 
 

Fyddwn ni ddim yn gweithredu ar ein pennau’n hunain, ond mewn partneriaeth 

gyda’r rhai hynny sydd â phrofiad yn y maes hwn. Ein dymuniad ydy dechrau 

trwy bartneru gyda’r Ymddiriedolaeth Adfywio Eglwysi (CRT), sydd â phrofiad 

sylweddol yn hyn, a record amlwg o lwyddiant o ran plannu eglwysi ledled y 

DU. Fe fydd hyn yn gymorth inni greu Eglwys Adnoddau sy’n gweithio’n  

arbennig o dda o ran disgyblaeth a’r cenedlaethau iau. Fe fyddwn ni hefyd yn 

edrych at greu partneriaethau gyda chyrff eraill megis Prifysgol Glyndŵr a 

Sefydliad Padarn Sant, er mwyn creu lle o ddysg a thwf i’r rhai hynny sy’n ceisio 

galwedigaeth yn Eglwys Dduw. 

 

Fe sefydlwn ni gorff bychan o ymddiriedolwyr, dan arweiniad yr esgob, a’u tasg 

nhw gan Bwyllgor Sefydlog yr Esgobaeth fydd cyflenwi’r weledigaeth. Fe  

fydden nhw’n gweithio gyda’n partneriaid i recriwtio’r tîm  

arweinyddiaeth, a sicrhau cyfrwng cyfathrebu da gyda’r  

esgobaeth, yr eglwysi lleol, a chymunedau addoli eraill 

Wrecsam. 

 

 

 



 

Eglwys Adnoddau— mis Medi 2018    4

Bydd arweinydd yr Eglwys Adnoddau’n cael ei ddewis a’i ddethol, gyda  

chymorth gweddi, yn benodol am eu gallu a’u profiad i ymgymryd â’r dasg 

hon. Bydd y person hwn/hon yn treulio cyfnod o ddeuddeg mis yn derbyn 

hyfforddiant ac yn cael eu galluogi gan ein partneriaid yn CRT, yn dysgu am 

ddiwylliant eglwys fawr a sefydlu tîm ac eglwys adnoddau. 

 

O gylch y person yma, fe fydd eraill yn cael eu galw a’u hyfforddi i ffurfio tîm i 

wynebu’r dasg. Ar yr un pryd â hyfforddi a cheisio’r tîm, fe fydd yr esgobaeth yn 

chwilio a nodi adeilad addas i gynnal Eglwys Adnoddau. 

 

Gydag ethos ar fod yn ddisgyblion yn hytrach na phwyslais ar bresenoldeb, fe 

fydd Eglwys Adnoddau bob amser yn cael ei chyfeirio at alw pobl at ffydd 

ddyfnach, ond hefyd at ‘fynd allan’ a datblygu bywyd yr eglwys ledled yr  

esgobaeth. 

 

Fe fydd hi’n nod i’r model hwn greu cymunedau cenhadol tebyg i’r rhai a welir 

yn y Testament Newydd a fydd â’r gallu i gamu’n hyderus allan o’r Eglwys  

Adnoddau i herio, adfywio ac adnewyddu. Yr amcan fydd i annog a datblygu 

arweinwyr a galwedigaethau newydd a fydd yn estyn allan ac o les a budd 

mewn cyd-destunau lleol a dinesig fel ei gilydd. 

 

Hirdymor, strategol a chynaliadwy fydd y weledigaeth, gyda’r gallu i greu o 

fewn i;’r esgobaeth le lle daw bod yn ddisgybl, nid yn unig yn flaenoriaeth, ond 

y norm. Bydd Eglwys Adnoddau’n fan lle bydd y pwyslais yn gorwedd ar yr 

eglwys fel corff apostolaidd sy’n ceisio ymgysylltu oddi allan i’w ffiniau cyfyngol 

ac i mewn i’n cymunedau, gan weithio gyda, ac ategu ac atgyfnerthu’r daioni 

sydd eisoes yn ein meddiant tra’n gyson yn ceisio ffyrdd newydd, ffres o 

adlewyrchu Crist yn ein byd. 


