
 

 

Naratif y weledigaeth 

Mae gan Esgobaeth Llandaf hanes dwfn a chyfoethog sy’n ymestyn yn ôl dros fil o flynyddoedd a 
mwy, llawer mwy os ydym yn adrodd hanes y saint Cristnogol a’n hymdrechion yn y De cyn i’r syniad 
o “esgobaeth” gael ei ddyfeisio.  Ac ni fu’n hawdd erioed ar ein rhagflaenwyr yn eu gwaith cenhadol 
Cristnogol.  Mae’n hanes ni’n cynnwys aflonyddu ac addasu hefyd.  Mae grymoedd allanol ac 
anghytuno mewnol wedi creu her ym mywyd yr Eglwys yn aml. 

Mae hyn yr un mor wir yn ein cyfnod ni, ac ar ben hynny rydyn ni erbyn hyn yn wynebu cyd-destun 
sy’n anhysbys ers canrifoedd lawer. Mae mwy na hanner y boblogaeth yn ein hesgobaeth yn eu 
diffinio eu hunain fel rhai sydd ‘heb grefydd’.  Mae’r rhai sydd o dan 40 oed yn annhebyg o fod wedi 
arfer â mynd i’r eglwys heblaw yn ein gwasanaethau achlysurol – bedydd, priodas ac angladd – ac 
mae hyd yn oed y profiadau hyn o’r eglwys yn lleihau.  Pylu’n gyflym mae treftadaeth Gristnogol 
Cymru yn ymwybyddiaeth y bobl, ac yn ein Hysgolion Eglwysig yn unig yr arferir llythrennedd 
crefyddol, oedd gynt yn cael ei gymryd yn ganiataol. 

Mae yna demtasiwn i adrodd ein stori bresennol yn nhermau dirywiad yn unig.  Dirywiad o ran y 
gynulleidfa, dirywiad yng nghryfder yr enwadau eraill, dirywiad o ran adnoddau a hyder, wrth i 
gymdogion a ffrindiau drin unrhyw siarad am ffydd yn Iesu Grist fel cred gwbl breifat a mwyfwy 
annormal. 

Mae’r Cynllun Strategol drafft hwn am y pum mlynedd nesaf yn Esgobaeth Llandaf yn gwrthod y 
stori hon.  Mae uchelgais y Cynllun yn ein hatgoffa mai’r Eglwys yng Nghymru yw’r sefydliad 
Cristnogol mwyaf yng Nghymru o ran ei niferoedd a’r ehangaf o ran ei gyrhaeddiad daearyddol, gan 
gynnwys presenoldeb Cristnogol ym mhob un gymuned. 

Mae ehangder rhychwant y Cynllun yn ein hatgoffa ein bod yn sefyll mewn traddodiad nad yw 
erioed wedi diffinio’r bywyd addoliadol yn nhermau cryfder y gynulleidfa ond fel cynnig i’r plwyf 
cyfan, gan gadw trothwy isel er mwyn i unrhyw un o gwbl gael croeso wrth gamu drosto.  Ni yw’r 
rhai sy’n hawlio mai Teyrnas Dduw yw ein consýrn.  Rydym yn ymwneud yn fwy â realiti bywyd a’r 
alwad am gyfiawnder cymdeithasol nag â syllu ar fogail ein trefniadaeth. 

Y weledigaeth gyffredin sydd gennym am y pum mlynedd nesaf yw byw o fewn realiti cymdeithas 
sy’n newid yn gyflym ac sy’n bryderus, gan gynnig gwerthoedd ac adnoddau’r ffydd Gristnogol mewn 
ysbryd o bartneriaeth a gostyngeiddrwydd eofn.  Gwyddom y bydd y blynyddoedd hyn yn galw am 
arweinyddiaeth sy’n gallu addasu, nid dim ond atebion technegol i’r problemau sy’n ein hwynebu 
ond opsiynau arloesol ac weithiau radicalaidd wrth inni ganfod gobaith newydd yn yr hyn sydd o’n 
blaen. 

Yn hyn oll rydym yn credu’n ddwfn ym mhenarglwyddiaeth Duw a pharhad eglwys a chenhadaeth 
Crist.  Rydyn ni yma i weddïo’n ffyddlon a gwasanaethu’n llawen ym mhob peth, gan ymddiried yng 
ngrym Ysbryd Duw i achub ac adnewyddu’n bywyd gyda’n gilydd. 
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1. Adeiladu dyfodol yr esgobaeth drwy arloesi a thrwy’r dewrder i addasu 

i) Datblygu cynllun clir ar gyfer y weinidogaeth a gynigir yn yr esgobaeth:   
a) cynhyrchu map o’r weinidogaeth sy’n cynnig cydlynedd diwinyddol  

ac sy’n ateb anghenion cenhadaeth nawr ac yn yr hyn sydd o’n blaen; 
b) cytuno ar eglurder gydag Athrofa Padarn Sant ynghylch gofynion yr 

esgobaeth o ran hyfforddiant Taleithiol i leygwyr ac i’r rhai sydd wedi’u 
hordeinio; 

c) darparu cynlluniau hyfforddi ychwanegol gan yr esgobaeth e.e. i 
swyddogion lleyg, ffurfiant lleyg a datblygiad proffesiynol o safon i’r 
clerigwyr; 

d) strategaeth leoli i glerigwyr a gweithwyr lleyg; 
e) cytuno ar strwythur pob plwyf, bywoliaeth ac ardal weinidogaethu yn yr 

esgobaeth;  
f) cynhyrchu polisi clir i’r esgobaeth ynghylch pa weinidogaethau i’w 

hannog, eu comisiynu a’u trwyddedu.  

  
ii) Creu ymdeimlad unedig o gyfleoedd addysg, yn enwedig yn ein Hysgolion 

Eglwysig, i weddnewid bywydau: 
a) galluogi Ysgolion Eglwysig i fod yn fynegiant llawn o fywyd yr eglwys a all 

wneud gwahaniaeth i bobl ifanc, eu dyheadau a’u llesiant;  
b) integreiddio’n hymrwymiad i addysg yn well ym mywyd ehangach yr  

esgobaeth gan greu cysylltiadau cryfach â phlwyfi, partneriaid a 
sefydliadau eraill; 

c) mynd i’r afael â chwestiynau’r cwricwlwm, cydaddoli, arolygu ac 
adeiladau fel bod cymunedau ein hysgolion yn teimlo eu bod yn cael eu 
gwerthfawrogi a bod ganddyn nhw adnoddau da.   

 
iii) Ail-ddarlunio’r genhadaeth a’r weinidogaeth mewn ardaloedd strategol 

allweddol: 
a) cryfhau ac ailfeddwl y genhadaeth mewn meysydd allweddol a nodir ar 

draws yr Esgobaeth;    
b) datblygu strategaeth cenhadaeth ar sail perthnasoedd ecwmenaidd a 

rhyng-ffydd cryf;  
c) creu ffordd newydd o weithredu a gwasanaethau bywyd gwleidyddol  

diwylliannol a bywyd chwaraeon y De. 
 

iv) Amlinellu ymagwedd gynaliadwy at adeiladau’r eglwys: 
a) creu cynllun newydd i adeiladau a systemau sy’n lleihau’r baich ar 

gynulleidfaoedd lleol ac ystyried y cyfleoedd y maen nhw’n eu cynnig 
hefyd;  

b) nodi adeiladau i’w cau yn y pum mlynedd nesaf;  
c) adeiladu tîm yn yr esgobaeth i ymdrin â gwaith cynnal a datblygu holl 

adeiladau’r eglwys. 
 

v) Sicrhau bod cyllid ac adnoddau’r esgobaeth yn addas at eu diben.  
 



 

 

 

2. Grymuso pawb i ddatgloi’r potensial sy’n mynegi ffydd, yn cynyddu 
arweinyddiaeth ac yn cynhyrchu gwell penderfyniadau  

i) Galluogi penderfyniadau da:   
a) cynyddu llais y lleygwyr yn strwythurau'r esgobaeth a’u rolau cyfrifoldeb; 
b) gwneud i Gynhadledd yr Esgobaeth /Pwyllgor Sefydlog 

/DBF/Cynadleddau’r Deoniaethau/cynadleddau penaethiaid ysgolion 
weithio ar eu lefel orau posibl;  

c) ystyried model cyfansoddiadol newydd ar gyfer cyfranogiad a 
llywodraethiant.  
 

ii) Cynyddu hyder a ffurfiant i ddatgloi potensial ein heglwysi, ein cynulleidfaoedd 
a’n hysgolion eglwysig presennol:   

a) gweithredu hyfforddiant lleyg y tu hwnt i ‘Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd’;  
b) recriwtio clerigwyr galluog i swyddi ymarferol, gan gynnwys denu 

clerigwyr newydd i’r esgobaeth;  
c) annog a galluogi arweinyddiaeth leyg yn y plwyfi a’r ysgolion ar bob lefel, 

a’r rheiny’n cael adnoddau a hyfforddiant a’u gwerthfawrogi.  
 

iii) Cynyddu galwedigaethau i’r weinidogaeth ordeiniedig a lleyg:  
a) creu amgylchedd newydd lle gall pobl 18 – 35 brofi galwad i’r 

weinidogaeth amser-llawn;  
b) sicrhau’r arferion gorau mewn gweithdrefnau dirnad a chadw’r 

prosesau’n agored ac yn gyflym yr un pryd;  
c) gwneud dirnadaeth alwedigaethol yn gyfrifoldeb i bob rhan o fywyd yr 

esgobaeth;  
d) datrys rhagdybiaethau diwylliannol anfwriadol ynghylch y profiad o 

weinidogaeth. 
 

3. Adrodd stori eglwys obeithiol drwy rannu ffydd a gwasanaeth yn 
hyderus yn ein cymunedau, a hynny’n cael ei weld yn gweddnewid  
bywydau  

i) Newid ffocws bywyd yr eglwys i estyn allan: o faich cynnal-a-chadw i lawenydd 
gwasanaethu, partneriaethau a phrosiectau neu gyfranogiad sy’n edrych allan:  

a) annog pob cynulleidfa i ganfod ffyrdd i fynegi eu siwrnai yng Nghrist 
mewn ffyrdd sy’n ymgysylltu â’r gymuned a’r rhai nad ydyn nhw’n mynd i 
eglwys;  

b) lleihau’n ddirfawr ar alwadau adeiladau a biwrocratiaeth gan ffafrio estyn 
allan;  

c) ymgorffori pererindod yn eni bywydau drwy ‘Flwyddyn o Bererindod’ i’r 
esgobaeth gyfan;  

d) helpu i ddarganfod sut i ddefnyddio atgofion a dathliadau cymunedol fel 
ffordd i gyrchu’r ffydd Gristnogol; 



 

 

e) dathlu’n tirluniau ffydd drwy gelf. cerddoriaeth, storïau, digwyddiadau a 
chysylltiadau â’n treftadaeth.  

 
 
 

ii) Dathlu canmlwyddiant yr Eglwys yng Nghymru mewn ffyrdd sy’n ddilys ac sy’n 
edrych ymlaen: 

a) rhoi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau dathlu’r Dalaith a chymryd rhan yn 
y rhain lle bo modd;  

b) cefnogi cynllun Cabidwl yr Eglwys Gadeiriol ar gyfer nawcanmlwyddiant yr 
Eglwys Gadeiriol; 

c) sefydlu storïau newydd ac uchelgeisiol ymysg y clerigwyr gan ddechrau ag 
Ysgol Clerigwyr 2019; 

d) lansio Eglwys Adnoddau yng Nghaerdydd a fydd yn ateb anghenion y 
boblogaeth o fyfyrwyr yn yr esgobaeth ac yn darparu gwell adnoddau i’n 
holl gynulleidfaoedd yn eu harlwy i bobl o dan 40 oed. 

 

iii) Cyfleu cymeriad Llandaf yn dda:   
a) ailfrandio proffil yr Esgobaeth, gan fynegi’n hymdeimlad o werthoedd, 

hunaniaeth a chenhadaeth; 
b) creu strategaeth gyfathrebu; 
c) darparu gwefan well; 
d) datblygu’n presenoldeb yn y cyfryngau cymdeithasol a thrwy ddefnyddio 

fideo.  
 


