
 
 

Awgrymiadau am Lwyddiant Buan / Hawdd ar gyfer Twf 

Ardaloedd Genhadaeth 
 

Gweddi 

Grwpiau gweddi a grwpiau cell. 

Wrth i Ardal Genhadaeth ddechrau llunio strategaeth ar gyfer twf, fe ddylai gweddi 

fod yn ganolog i’r strategaeth honno. Er y gall fod yn anodd ffurfio grŵp gweddi neu 

grŵp cell allan o un gynulleidfa, fe ddylai fod yn bosib gwneud hyn dros Ardal 

Genhadaeth.     

Mae grŵp gweddi neu grŵp cell da yn dal gobeithion ac ofnau Ardal Genhadaeth, 

mae’n cyflwyno’r deisebau hynny o flaen Duw ac yn gweddïo dros bobl a sefyllfaoedd 

yn strategol ac yn rheolaidd. Mae twf yn aml yn dechrau mewn lleoedd anweledig i ni, 

o dan yr wyneb, weithiau allan o olwg amlwg yr eglwys. Ond mae’r grwpiau hyn yn 

dod â bywyd a’r rhain ydy arwyddion iachus cyntaf o Deyrnas Dduw. 

 

Presenoldeb 

Mae’n dechrau ger porth yr eglwys. 

Y ffordd hawsaf i ennill pobl ydy’r croeso cynnes. 

Faint o’n harwyddion sy’n dechrau’n negyddol gyda’r gair “Dim”? Dim parcio, dim 

cŵn, dim sbwriel, dim loetran yn y fynwent? Faint o’n harwyddion sydd wedi hen 

ddyddio, sydd â rhifau cyswllt anghywir, paent a phren yn pydru ayyb? A oes angen 

inni feddwl o ddifrif sut orau i ddweud, “Dewch i mewn”, croeso, yn hapus i helpu, 

parciwch yma. 

Pob un yn ffordd hawdd i ennill pobl. 

Awgrym defnyddiol ydy i arweinyddiaeth yr eglwys fynd am dro o amgylch ein 

mynwentydd a’n heglwysi, gan sylwi arnyn nhw trwy lygaid ymwelwyr o’r newydd.  

Ydyn i’n gweld hysbysfyrddau gyda’r manylion, rhifau cyswllt a phosteri digwyddiadau 

diweddaraf, mynedfeydd a llwybrau clir ac amlwg? Eglwysi agored? Mae’r Grŵp 

Swiriant Eglwysig (Ecclesiastical Insurance Group) yn ei gwneud hi’n gwbl glir bod hawl 

gynnon ni i agor drysau’n heglwysi heb fawr o gyfyngiadau – mae’r holl fanylion i’w 

gweld ar eu gwefan, sy’n arbennig o dda.    

 

Wrth inni fynd i mewn i eglwys, a oes rhaid inni frwydro’n ffordd heibio llen ffelt drwchus, 

dywyll, dim ond i ganfod ei bod hi’n oerach y tu mewn nag ydy hi y tu allan ac yn cael 

cynnig llyfrau nad ydyn ni’n eu dallt? Er bod hyd at bedwar cant o seti gwag, rydyn 

ni’n digwydd taro ar yr un sêt sydd wedi bod ym meddiant rhywun sy’n aelod o’r 



eglwys ers 80 o flynyddoedd? Mae pobl eisiau teimlo’n ddiogel, yn gynnes ac wedi 

cael croeso - os mai dyma fydd eu profiad, fe wnân nhw ddychwelyd, os na, ddôn 

nhw ddim eto. 

 

Mae awyrgylch gynnes, hyd yn os oes trafferthion gyda’r gwresogi, yn sicr o wneud 

argraff ar newydd-ddyfodiaid. Mae cynulleidfa hapus, gwên ac estyn llaw gan y 

croesawydd a chymorth i gael hyd i’ch lle yn y llyfr gwasanaeth i gyd yn hawdd eu 

cyflawni ac yn talu ar eu canfed. 

 

Cyhoeddi 

Mae ein cylch rheolaidd o wasanaethau trwy gydol y flwyddyn yn cynnig cyfle 

arbennig i gysylltu â’n cymunedau. Mae pobl yn gwybod lle rydyn ni a sut i gysylltu â ni, 

neu well fyth, rhywun sydd eisoes yn addoli gyda ni. Mae gwneud defnydd o’n 

haddoliad ar y Sul a’n gwasanaethau achlysurol, bedyddiadau, priodasau ac 

angladdau yn greadigol yn creu trafodaeth ac yn caniatáu inni gyrraedd mannau 

sydd fawr mwy na breuddwyd i lawer mudiad arall. Does dim rhaid i bopeth a  wnawn 

ddigwydd o fewn terfynau adeilad eglwys, yn enwedig os nad ydy’r cyfleusterau yno 

neu’n anghyfforddus dros amser. Mae digwyddiadau neilltuol megis “Aelwyd”, y 

prosiect adrodd straeon, yn gweithio’n arbennig o dda mewn awyrgylch tafarn. 

Dyddiau gemau hwyl i deuluoedd neu “Tadau a’u Meibion”, clybiau crefftau yn 

cydredeg â boreau coffi a’r holl bethau arferol fydden ni’n eu gwneud i gadw’r eglwys 

yn ganolog ym mywyd cymunedol a’n haddoliad yn berthnasol i’n cynefin. 

 

Perswâd 

Mae sawl cwrs meithrin a allai fod o les i Ardal Genhadaeth. Mae’r rhan fwyaf ohonon 

ni un ai wedi bod yn rhan neu’n cynnal cwrs meithrin, boed rheini’n Alffa, Start, Emmaus 

ayyb. Er y gall dewis y cwrs addas gymryd amser, fodd bynnag, mae’r ystadegau’n 

dangos ei fod yn gweithio; i lawer, dyna’r drws at ddod yn ddisgybl ac at 

ddealltwriaeth ddyfnach o’r ffydd Gristnogol. Nid dyma’r ateb i bopeth ond mae 

wedi’i brofi’n hanfodol i dyfiant ac yn sylfaen dda i’n pobl. 

 

Mae nifer o gymunedau eglwysig eisoes wedi croesawu “Llan Llanast”. Mae prawf eto 

bod hwn yn gweithio hefyd, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, lle mae wedi bod 

yn gyfrwng arbennig i dyfiant. Mae pobl wedi profi rhai anawsterau wrth geisio dod â’r 

ffurf newydd hon o eglwys a’r eglwys draddodiadol at ei gilydd, ond ni ddylid edrych 

ar hyn fel un ai un neu’r llall, ond yn hytrach yn ogystal â.    

Mae helpu pobl i ymateb i’r Efengyl a thyfu mewn ymrwymiad a disgyblaeth yn tyfu ein 

heglwysi. 

 

Esgob Richard Chartres – “Mae’n rhaid i bob plwyf weithredu fel deorydd i’r ffydd, 

rhywle lle gellir meithrin y weddi ddwys sy’n agor llwybr y daith fewnol”. 

 

 


