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Rhagair
Ar ddechrau 2018, bu dau gydweithiwr i mi, Gertrud Sollars, 
Is-gadeirydd y Cyngor Darllenwyr Canolog ac Andrew 
Walker, Ysgrifennydd y Cyngor, a minnau yn teithio’r wlad 
yn cyfarfod cynrychiolwyr o bob esgobaeth yn Eglwys 
Loegr a rhai o esgobaethau’r Eglwys yng Nghymru.

Cynigiwyd tair thema allweddol ar gyfer dyfodol y Cyngor 
Darllenwyr Canolog: addysgu’r ffydd, galluogi cenhadaeth 
mewn bywyd bob dydd, ac arwain yn yr eglwys ac mewn 
cymdeithas. Bydd y llyfryn hwn yn mynd i’r afael â’r themâu 
hyn yn fanylach. 

O’r adborth a gawsom, rydym yn hyderus mai mynd i’r 
afael â’r themâu hyn yw’r peth priodol i’w wneud. Credwn 
y gallant helpu i adnewyddu gweinidogaeth Darllenydd 
(Gweinidog Lleyg Trwyddedig) ar gyfer yr 21ain Ganrif, 
gan annog cenhedlaeth newydd i ystyried galwad Duw i’r 
gwaith hanfodol hwn.

Y thema sy’n cysylltu’r tair elfen yw ffydd bob dydd (neu 
ffydd Sul i Sadwrn), a’r angen dybryd o fewn yr eglwys 
am athrawon medrus sy’n gallu tywys pob un ohonom 
yn ddyfnach i ffydd, ein galluogi i fyw’r ffydd hon yn ein 
bywydau bob dydd, gan felly roi arweiniad yn yr eglwys ac 
mewn cymdeithas.

Ein gobaith yw y bydd y llyfryn hwn yn ysgogi sgwrs 
ehangach yn yr eglwys, ac yn ysbrydoli cenhedlaeth 
newydd o weinidogion sy’n “cymhwyso’r saint”.

+Martyn Caerlŷr 
Cadeirydd y Cyngor Darllenwyr Canolog
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Cyflwyniad

Ehangu ein Gweledigaeth

Nid pawb sydd eisiau nac yn gallu nenblymio. Ond mae 
taflu’ch hun o awyren 12,000 troedfedd i fyny fry yn un 
ffordd sicr o gael golwg neu bersbectif gwahanol ar y byd! 
Mae bywyd yn gymysgedd gyfartal o antur a pherygl o’i 
weld o’r uchder a’r cyflymder hwn.

Ar hyn o bryd ym mywyd yr eglwys, mae angen persbectif 
newydd arnom. Rydym yn byw mewn cyfnod o gynnwrf 
mawr yn yr eglwys. Yn ogystal ag anghydfodau mewnol (ein 
dealltwriaeth o rywioldeb a phriodas yw’r diweddaraf), rydym 
hefyd yn gorfod wynebu camgymeriadau’r gorffennol (yn 
enwedig ym maes diogelu plant ac oedolion bregus), ac yn 
gwneud hyn oll yng nghyd-destun cymdeithas lle mae maint 
aruthrol y newid yn peri penbleth i lawer.

Sut mae cael y persbectif newydd hwn felly? Beth ddylai ein 

safiad ni fod, ac o ble ddylem ni edrych ar y cyfan?

Un opsiwn, a eglurwyd yn ddiweddar gan yr awdur 
Americanaidd Rod Dreher yn ei lyfr The Benedict Option, 
yw encilio i’r hyn mae Dreher yn ei alw yn “gymunedau 
ffydd sefydlog”, sef ynysoedd bychain o “sancteiddrwydd 
a sefydlogrwydd yng nghanol y llanw uchel o foderniaeth 
simsan”. Mae’n defnyddio Sant Benedict, sylfaenydd 
mynachaeth y Gorllewin, fel enghraifft, yr oedd ei 
Deyrnasiad, yn ôl Dreher, “wedi cyfrannu’n rymus at 
warchod y diwylliant Cristnogol drwy’r Oesoedd Tywyll”.

Mae’r opsiwn hwn yn apelgar, yn enwedig ei alwad i addoli 
a’i ddisgyblaethau ysbrydol, ac mae yna symudiad calonogol 
o “fynachaeth newydd” yn yr eglwys heddiw. Ond nid yw’r 
math hwn o fynachaeth yn ymwneud ag encilio o’r byd – yn 
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hytrach, mae’n ymwneud â chymhwyso pobl i wasanaethu 
eraill ac ymgysylltu’n hyderus â chymdeithas.

Mae hyn yn cysylltu â’r model a gynigiwyd gan y Pab 
Francis, sydd, yn ôl un sylwebydd diweddar, yn gweld 
“trallodion a chynnwrf yr Eglwys fel cyfle am sgwrs 
amyneddgar drwy ddibyniaeth lawen, ostyngedig ac wedi 
ei hadnewyddu ar drugaredd Duw”. 

Gweledigaeth Francis felly yw eglwys allblyg, hyderus 
a gostyngedig wrth efengylu, sy’n ddibynnol ar Dduw. 
Yn ei araith i’r Cardinaliaid, yn fuan ar ôl cael ei ethol yn 
Bab, dychmygodd Iesu nid ar y tu allan yn curo’r drws 
i ddod mewn, ond ar y tu mewn, yn gofyn am gael ei 
adael allan. Portreadodd yr Eglwys fel un wedi’i pharlysu 
gan fewnblygrwydd, gan adlewyrchu ei goleuni ei 
hun yn hytrach na goleuni Crist, gan fynd yn sâl ac yn 
hunangyfeiriol, a gwargrwm fel y wraig yn Luc 13:10. Yna, 
cyflwynodd ddarlun o Eglwys sy’n efengylu ac yn gosod 
Crist yn y canol, sy’n ymestyn allan o’i hun i’r cyrion, i lefydd 
lle mae yna angen a dioddefaint.

Mae’r weledigaeth hyderus hon ar gyfer ymgysylltiad yr 
eglwys yn y byd ymhell o fod yn orchestaidd. Yn ôl Francis, 
mae’r adegau pan gawn ein trechu yn gyfleoedd ar gyfer 
tröedigaeth a thwf, ond bod yn rhaid i ni ddysgu dirnad a 
diwygio’n gyntaf.

Mae’r alwad i ddirnad a diwygio’n cynnig y posibilrwydd 
o ehangu ein gweledigaeth. Trwy fod yn hyderus yn Nuw 
ac yn y ffordd mae Duw yn ein galw ni, gallwn edrych i’r 
dyfodol yn obeithiol, wedi’n hysbrydoli o’r newydd gan y 
weledigaeth o deyrnas Dduw.

Dirnad a Diwygio 

Yn ganolog i adroddiad Eglwys Loegr, Setting God’s 
People Free, a’i waith dilynol, mae ceisio sicrhau newid yn 
niwylliant yr eglwys, un sy’n gosod ffydd bob dydd (neu 
ffydd Sul i Sadwrn) yn ganolog ym mhopeth a wnawn. Yn 
wir, mae hyn yn dweud ein bod ni am i holl bobl Dduw fod 
yn hyderus yn eu ffydd a byw y ffydd hon mewn cartrefi, 
ysgolion, cymunedau a gweithleoedd. Dyma sut rydym yn 
cymryd rhan yn hyderus mewn cymdeithas.

Un elfen hanfodol o’r gwaith hwn yw gweinidogaeth yn yr 
eglwys. Fel mae’r adroddiad cenedlaethol yn datgan yn 
glir, mae angen newid diwylliant lle mae’r holl weinidogion 
yn cydweithio ac yn gweld eu hunain yn gydgyfrifol, o’r 
un gwerth a statws, yn ategu ei gilydd o ran doniau a 
galwedigaeth ac yn bartneriaid cyfartal mewn cenhadaeth.

Mae’r llyfryn hwn yn her i’r eglwys. Credwn fod 
Darllenwyr a Gweinidogion Lleyg yn rhodd heb ei hail 
gan Dduw i’r eglwys, ond daw gwrthrych neu unigolyn 

ond yn rhodd pan gaiff ei derbyn. Rydym am wahodd 
yr eglwys i ystyried o’r newydd sut mae’r rhodd o 
weinidogaeth leyg yn cael ei derbyn.

Mae’r llyfryn hwn hefyd yn cyflwyno her i Ddarllenwyr 
a Gweinidogion Lleyg. Credwn eu bod nhw wedi’u 
cymhwyso’n unigryw i alluogi pob Cristion bedyddiedig 
i fyw ei ffydd Gristnogol yn y llefydd y mae’n treulio’r 
rhan fwyaf o’i amser. Fel pobl sy’n symud rhwng byd 
gwaith, cartref, rhwydweithiau cymdeithasol a’r eglwys 
bob dydd gallan nhw addysgu’r ffydd a chyfrannu at 
arweinyddiaeth fel y gall holl bobl Dduw dyfu mewn 
hyder a bod yn dystion gwylaidd i deyrnas Dduw. 

Nid galwad i weithgarwch mwy prysur yw hon felly. 
Nid yw ychwaith yn awgrym bod yr amrywiol feysydd 
gweinidogaeth y mae Darllenwyr yn neilltuo amser ac egni 
iddynt i gyd yn anghywir. Ddim o gwbl – rydym yn dathlu’r 
ffaith bod gweinidogaeth Darllenwyr mor eang ac amrywiol. 

Yn hytrach, mae hon yn alwad i ehangu’n gweledigaeth:

■  i ystyried y 93% o’n poblogaeth sydd â phrin unrhyw 
gysylltiad ffurfiol os o gwbl â sefydliad yr eglwys; 

■  i ystyried y Cristnogion sy’n cymysgu â’r ‘93%’ bob dydd, 
a sut rydym ni’n eu paratoi ar gyfer cenhadaeth yn eu 
bywydau bob dydd; 

■  i ystyried sut rydym yn nodi a hyfforddi cannoedd o 
Ddarllenwyr a Gweinidogion Lleyg newydd ar gyfer y 
weinidogaeth hanfodol o gymhwyso eraill.

Ein gobaith yw y bydd y llyfryn hwn yn dechrau sgwrs. 
Mae yna gwestiynau ar y diwedd ar gyfer eich myfyrdod 
personol ac i’w defnyddio mewn cyfarfodydd gyda 
gweinidogion lleyg a chlerigion. Rydym am glywed 
gennych chi. E-bostiwch eich sylwadau / cwestiynau / 
ymatebion i: CRCvisionfeedback@gmail.com

Fe lansiwyd gwefan ar ddiwedd 2019 (www.
transformingministry.co.uk) sy’n cynnwys linciau i 
gyfryngau cymdeithasol a fideo galwedigaethol gwych. 
Mae bellach gan y Reader’s Magazine deitl newydd sef 
‘Transforming Ministry’ sy’n adlewyrchu’r weledigaeth 
newydd ar gyfer hyfforddiant i Ddarllenwyr / Gweinidogion 
Lleyg Trwyddedig. Cynlluniwyd yr adnoddau hyn ar 
gyfer Darllenwyr a Gweinidogion Lleyg cyfredol i annog 
dysgu a myfyrdod parhaus, a’n gobaith yw y byddant yn 
ysbrydoliaeth hefyd i bobl sy’n ystyried hyfforddiant fel 
Darllenwyr / Gweinidogion Lleyg. Yn yr un modd, rydym 
yn gobeithio y bydd esgobaethau’n edrych o’r newydd ar 
eu gwaith ar alwedigaethau a’u hyfforddiant i Ddarllenwyr 
/ Gweinidogion Lleyg a sut maen nhw’n derbyn doniau’r 
bobl hyn sy’n weision i Dduw.  
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Pennod Un

Bedydd: Stori Duw a’n stori ni

Yng nghanol dinas Rhydychen mae siop lyfrau o’r enw 
Blackwell’s. Mae’n siop lyfrau anferth gydag islawr mawr 
lle mae myfyrwyr prifysgol yn mynd i gael eu testunau 
academaidd. Ond ar y llawr gwaelod, ger y fynedfa, mae’r 
holl lyfrau poblogaidd. Ac mae llawer o’r llyfrau hyn wedi’u 
hysgrifennu gan awduron sydd â chysylltiad â Rhydychen 
- CS Lewis a’i lyfrau Narnia, JRR Tolkien a The Lord of the 
Rings a The Hobbit, Lewis Carroll ac Alice’s Adventures in 
Wonderland a Through the Looking Glass, ac eraill fel JK 
Rowling a’i llyfrau Harry Potter. Beth sy’n gyffredin rhwng yr 
holl lyfrau hyn? Maen nhw’n straeon sy’n tanio’r dychymyg, 
sy’n ein cludo i fyd gwahanol, byd, waeth pa bynnag mor 
rhyfedd ydyw, sydd rhywsut yn cysylltu â’n profiad ni ac yn 
ein gwahodd i fyfyrio arno mewn ffordd wahanol.

Mae gan Gristnogion stori hefyd sy’n gallu swnio’n rhyfedd 
iawn i bobl sydd heb ei chlywed o’r blaen. Mae ganddi’r 
grym i ddal dychymyg a’n cludo i fyd gwahanol. Mae’n ein 
helpu ni i wneud synnwyr o fywyd ac i ddod o hyd i ystyr. 
Y broblem yw ein bod ni wedi anghofio sut i adrodd ein 
stori - neu o’i roi fel arall, rydym wedi bod yn adrodd 
rhan o’r stori’n unig.

Mae Walter Brueggemann, awdur Americanaidd, yn 
crynhoi’r stori fel stori am Dduw sy’n galw a Duw sy’n 
anfon. Nid galwad i ymuno â sefydliad neu lofnodi 
cerdyn addewid ydyw meddai; ond i lofnodi neu 
gofrestru ar gyfer naratif gwahanol o realiti, un sy’n gwbl 
wahanol i’r prif naratif y mae pob un ohonom wedi’n 
cyflwyno’n ddefodol iddo.
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Ysgrifennodd Eugene Peterson, awdur Americanaidd 
arall a gweinidog eglwys, yn helaeth am y naratif 
gwahanol hwn hefyd. Yn ei angladd, dywedodd ei fab 
Leif mai dim ond un bregeth oedd gan ei dad, a’i fod 
wedi twyllo pawb am 29 mlynedd o’i weinidogaeth, ac 
mai dim ond un neges oedd yn ei lyfrau. Neges yr oedd 
ei dad wedi’i sibrwd yn ei galon am 50 mlynedd, geiriau 
a ddywedodd wrtho yn ei stafell wrth iddo gysgu pan 
roedd yn blentyn:

Mae Duw yn dy garu di.
Mae Duw ar dy ochr di.
Mae’n dod ar dy ôl di.
Mae’n ddi-ildio.

Mae stori Duw yn un sy’n mynd â ni y tu allan i’n hunain. 
Mae’n chwyddo ein byd ac yn ei lenwi gyda lliw a 
harddwch. Rydym yn dechrau edrych ar y byd a’r bobl o’n 
hamgylch mewn goleuni gwahanol. Mae cydweithwyr yn 
y gwaith yn dod yn bobl sydd â gobeithion a dyheadau, 
heriau ac anghenion. Wrth i ni weddïo drostynt, rydym yn 
cael ein llenwi â thrugaredd ac rydym yn ceisio dangos 
cariad Crist iddynt mewn ffyrdd ymarferol. Mae gweithiwr 
y ganolfan alwadau ar ben arall y llinell ffôn yn dod yn fwy 
nag unigolyn dienw - rydym yn ei ‘weld’ fel rhywun sydd 
wedi’i greu gan Dduw a’i garu gan Dduw. Ac mae’r ffrind 
sydd mewn trafferth gyda phroblemau gartref yn cael ei 
synnu wrth i ni gynnig gweddïo drosto ac am wybod pam 
mae gweddi’n gwneud gwahaniaeth.

Mae’r stori hon yn cyffwrdd â phob rhan o’n bywydau 
a phob rhan o fyd Duw. Os ydym yn ailadrodd y stori 
fel pe bai ond yn berthnasol i beth sy’n digwydd mewn 
gwasanaethau eglwysig ac yn awgrymu nad oes gan Dduw 
ddiddordeb yn y 90% arall o’n bywydau, rydym yn cam-
ystumio’r stori yn gywilyddus.

Yn ôl at yr hanfodion

Felly pam ein bod ni’n cael trafferth i adrodd stori mor 
rymus a gwych, ac i gyfleu ei goblygiadau’n llawn?

Y rheswm am hyn yn rhannol yw am nad ydym ni’n 
gwybod y stori. Mae’r eglwys wedi’i disgrifio fel un filltir o 
led a modfedd o ddyfnder. Yn y bôn, nid yw llawer o bobl 
yn ein heglwysi wedi myfyrio ar sut mae’r stori’n effeithio ar 
gymaint o wahanol agweddau ar eu bywydau bob dydd.

Yn rhannol, rydym yn cael trafferth adrodd y stori 
oherwydd ein “hanffyddiaeth ymarferol” yn ôl un awdur. 
Dywed Gregory Jones “ein bod yn colli golwg ar Dduw wrth 
i ni ganolbwyntio’n ormodol ar gynnal gweithgareddau ein 
sefydliadau, a phan fo ofn prinder yn ein llethu a meddwl 
am oroesi’n drech na phob meddwl arall, yna rydym yn 

troi’n anffyddwyr ymarferol yn hytrach na phobl obeithiol 
sy’n cael eu hysbrydoli gan yr Ysbryd”.

Weithiau mae hyn yn cael ei amlygu’n hollol glir - 
cyfarfodydd eglwysig heb air o weddi neu adnod o’r 
Ysgrythur. Weithiau mae’n fwy cuddiedig - gwasanaethau 
eglwysig nad ydyn nhw’n cyfeirio o gwbl at y llefydd mae 
pobl yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser.

Weithiau rydym yn cymryd yn ganiataol bod pawb yn 
gwybod ein stori’n barod. Ac efallai fod rhyw wirionedd 
yn y gred bod llawer o bobl mewn cymdeithas yn meddwl 
eu bod nhw’n gwybod beth yw’r eglwys a bod y ‘stori 
dybiedig’ hon (waeth pa mor bell mae’n gwyro o’r stori go 
iawn) yn rhwystr iddynt. Felly efallai y dylem ni ofyn: beth 
fyddai angen i’r eglwys ei wneud i synnu pobl eto? 

Dywedodd yr ymgyrchydd cymdeithasol Dorothy Day 
unwaith “nad yw bod yn dyst yn golygu cymryd rhan mewn 
propaganda, na chynhyrfu pobl hyd yn oed, ond bod yn 
ddirgelwch byw. Mae’n golygu byw mewn ffordd na fyddai’ch 
bywyd yn gwneud synnwyr pe na bai Duw’n bodoli”.

Dyma’r dasg sy’n wynebu eglwys y Gorllewin yn yr 21ain 
Ganrif. Ni fydd pobl yn dechrau gwrando dim ond am 
ein bod ni’n gweiddi’n uwch neu’n defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol gwell neu gerddoriaeth fwy modern. 
Byddant yn cymryd sylw pan fydd y Cristion maen nhw’n 
ei adnabod yn eu hadran yn y gwaith, neu’r Cristion yn eu 
clwb chwaraeon, neu’r Cristion y maen nhw’n sgwrsio ag 
ef ar y cyfryngau cymdeithasol yn byw stori sy’n amlwg yn 
wahanol ac sy’n barod i adrodd y stori iddynt pan fyddant 
yn gofyn am gael ei chlywed.

Pan ddaw stori Duw yn stori i ni.

Mae addysgu’r ffydd yn golygu – galluogi pobl i ddod o 
hyd i’w lle ymhlith pobl Dduw ac i weld stori Duw fel eu 
stori nhw. Mae’n ymwneud ag adrodd stori. Ac mae gan 
y stori hon y grym i newid pobl.

Mae straeon a defodau yn mynd law yn llaw yn aml. Yn 
y Cymun, gwnawn hyn “er cof amdano”, fel yn y bedydd 
a’r conffyrmasiwn hefyd, ac i uno stori Duw a’n stori ni

Yn y gwasanaeth bedydd, mae stori cariad Duw a 
galwad Duw yn cael ei hadrodd a’i gweithredu gan y 
gymuned yn aml ochr yn ochr â stori sut clywodd yr 
unigolyn alwad Duw (mae llawer o wasanaethau bedydd 
neu gonffyrmasiwn oedolion yn gwahodd yr ymgeiswyr 
i rannu eu stori eu hunain). Yna, mae’r ymgeiswyr a’r 
gymuned yn cael eu comisiynu gyda’i gilydd – yn cael eu 
hanfon allan i fyw’r stori yn eu gweithleoedd, eu cartrefi 
a’u rhwydweithiau cymdeithasol. 
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Gan fod bedydd yn uno’r ‘stori fyw’ a’r ‘stori lafar ’ mewn 
ffordd mor arwyddocaol, sef y foment pan mae unigolyn 
yn ymuno â chymuned o bobl sy’n datgan gyda’i gilydd 
“dyma ein stori”, mae’r eglwys yn hanesyddol wedi neilltuo 
llawer o amser a gofal i’r broses o baratoi pobl ar gyfer 
y foment hon (ac ar gyfer paratoi rhieni a rhieni bedydd 
ar gyfer bedydd eu plant). Nid yw hyn yn rhywbeth y 
gellir ei ruthro. Mae’n gofyn am athro medrus, rhywun 
sy’n gwybod y stori’n drylwyr, ac sy’n gallu dirnad sut 
mae Duw yn gweithio. Yn y gorffennol, roedd y broses 
baratoi hon, yr holwyddoreg fel y’i gelwir yn aml neu’r 
catechesis (o’r Groeg “i hyfforddi”, ond sydd hefyd 
yn cyfleu’r ystyr o “adlais” stori Duw yn cael ei byw 
ynom ni) yn cael ei goruchwylio gan weinidogion lleyg 
pwrpasol o’r enw cateceiswyr. 

Mae’r math hwn o weinidogaeth leyg yn dal i fodoli ac yn 
cael ei gwerthfawrogi’n fawr mewn sawl rhan o’r cymundeb 
Anglicanaidd. Yn ddiweddar rydym wedi dechrau ailystyried 
pwysigrwydd catecism yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

Mae Eglwys Lloegr wedi cynhyrchu crynodeb byr newydd 
o’r ffydd o’r enw The Pilgrim Way ac mae ar gael ar wefan 
https://www.churchofengland.org/our-faith/pilgrim-way

Mae’n seiliedig ar gred yr apostolion, gweddi’r Arglwydd, 
y deg gorchymyn a’r gwynfydau. Mae cwrs Pilgrim ar gael 
hefyd i helpu unigolion a grwpiau bach i ystyried yr un 
conglfeini o’r naratif Cristnogol.

Waeth beth fo’r teitl, mae angen dybryd am athrawon 
medrus a fydd yn byw’r stori, yn adrodd y stori ac 
yn gwmni i bobl wrth iddynt archwilio a darganfod 
goblygiadau llawn dod yn rhan o’r stori. Yn y llyfryn hwn 
rydym ni’n dadlau bod Darllenwyr mewn sefyllfa ddelfrydol 
i ateb yr angen dybryd hwn. 
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Pennod Tri

Addysgu’r ffydd

Mae prism yn ddarlun da o gyfleu’r dasg o addysgu’r 
ffydd. Mae golau’n cael ei blygu pan mae’n dod i 
mewn i’r prism, ac mae pob lliw yn cael ei blygu i 
raddau gwahanol. Mae hyn yn golygu bod golau 
gwyn sy’n dod i mewn i’r prism yn cael ei wasgaru i’w 
wahanol liwiau.

Nod yr athro felly yw helpu’r myfyrwyr i weld y lliw.  
Nid yw’r ffiseg yn newid, mater ydyw o weld beth sydd 
yno eisoes.

Mae athro’r ffydd Gristnogol yn hwyluso proses sy’n 
arwain y dysgwr (disgybl) at bwynt o weld y byd cyfan 
fel mae Duw yn ei weld. Mae hyn yn ymwneud ag 
amlygu’r lliw, y cyfoeth a’r gwead fel y gallwn lwyr 
werthfawrogi “cyflawnder bywyd” a ddaw drwy Iesu.

Neu o’i roi mewn ffordd arall, rydym am i’r myfyriwr 
gyrraedd y pwynt lle mae’n dweud “rydw i nawr yn 
gweld o ddifri”. 

Mae’n bwysig cofio mai Duw sy’n agor llygaid. Ond 
mae’r athro Cristnogol yn gweithio gyda Duw – weithiau 
mae’n gofyn cwestiynau sy’n ysgogi ffordd newydd o 
weld; weithiau mae’n adrodd straeon sy’n gwahodd 
cymhariaeth; weithiau mae’n ymateb i gwestiynau ac yn 
taflu goleuni i helpu eraill i ddarganfod eu ffordd. Mae’n 
waith medrus ac yn gofyn am hyfforddiant sylweddol i’r 
rhai sy’n gweithio gyda Duw yn y ffordd hon.

Rydym am awgrymu pum nodwedd allweddol i’r rhai 
a fydd yn addysgu’r ffydd (a fynegir drwy’r llyfryn hwn 
gyda’r cymorth addysgu SUYUD - Sut Un Yw Un Da). 
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SUYUD (Sut Un Yw Un Da)

Mae athro ffydd da yn rhywun sy’n caru Duw ac sydd 
â gwybodaeth drylwyr am stori Duw; mae’n caru pobl 
ac yn gwybod sut i wrando; mae’n caru dysgu ac 
yn gwybod sut mae pobl yn dysgu; mae’n myfyrio’n 
rheolaidd ar ei ymarfer; ac yn gwneud hyn oll mewn 
ysbryd o weddi, dychymyg a chreadigrwydd.

1. Athro sy’n caru Duw ac sydd â gwybodaeth 
drylwyr am stori Duw (Ysgrythur a thraddodiad).

Ym mhennod un rydym wedi dadlau bod modd cymharu 
addysgu’r ffydd ac adrodd stori. Y man cychwyn felly yw 
gwybodaeth am y stori – sy’n cael ei disgrifio weithiau fel 
llythyr cariad gan Dduw.

Nid oes dim i guro astudiaeth fanwl o’r Beibl er mwyn 
gweld “stori fawr” creadigaeth Duw a’i ymwneud â’r 
byd. Fel testun hynafol, a ysgrifennwyd dros gannoedd 
o flynyddoedd gan amryw o awduron gwahanol, ni 
ddylem ddisgwyl iddo fod yn hawdd i’w ddarllen. Ond 
mae Cristnogion wastad wedi credu ei fod yn awdurdodol 
(gweler Erthygl 6 o’r Deugain Erthygl namyn Un yn y Llyfr 
Gweddi Cyffredin). Gall traddodiad a rheswm ein helpu 
ni i ddehongli’r Ysgrythur Sanctaidd, ac mae’r eglwys 
wastad wedi credu y dylai gweinidogion Cristnogol gael eu 
hyfforddi i’r weinidogaeth drwy astudio diwinyddiaeth yn 
ogystal â phrofiad ymarferol.

Mae sawl awdur wedi cymharu awdurdod yr Ysgrythur 
i “ddrama bum act”. Mae NT Wright yn ein gwahodd i 
ystyried y canlynol: “Suppose there exists a Shakespeare play 
whose fifth act had been lost. The first four acts provide, 
let us suppose, such a wealth of characterization, such a 
crescendo of excitement within the plot, that it is generally 
agreed that the play ought to be staged. Nevertheless, it 
is felt inappropriate actually to write a fifth act once and 
for all: it would freeze the play into one form, and commit 
Shakespeare as it were to being prospectively responsible 
for work not in fact his own. Better, it might be felt, to give 
the key parts to highly trained, sensitive and experienced 
Shakespearian actors, who would immerse themselves 
in the first four acts, and in the language and culture of 
Shakespeare and his time, and who would then be told to 
work out a fifth act for themselves.” 

Rydym wedyn yn canfod ein hunain yn y bumed act, ac 
yn cael ein galw i actio mewn ffordd sy’n gyson â’r pedair 
act gyntaf, gan orfod byrfyfyrio ein rôl ein hunain hefyd. 
Diolch byth, nid ydym wedi cael ein gadael ar ein pen ein 
hunain i gyflawni’r dasg hon - mae Ysbryd Sanctaidd Duw 
yn ein tywys wrth i ni symud tuag at y diweddglo. 

2. Athro sy’n caru pobl ac sy’n dysgu sut i wrando’n 
astud ar straeon unigolion a chymunedau (profiad).

Mae’r sgìl o wrando yn beth prin heddiw. Mae’r 
cyfryngau cymdeithasol yn ein hannog i ddarlledu’n 
safbwyntiau a ‘dilyn’ y rhai sy’n rhannu’n safbwyntiau’n 
unig. Mae dadlau gwleidyddol wedi troi’n gelf y 
datganiadau bachog.

Mae athrawon da yn neilltuo amser i wrando - i wybod 
beth yw stori eu myfyrwyr ac i ddeall beth sy’n eu 
hysgogi. Ac mae gwrando’n drylwyr yn sgìl sy’n rhaid ei 
dysgu (“arsylwi ar beth sy’n syrthio o boced rhywun wrth 
iddyn nhw siarad”). Dywedir yn aml fod Iesu wedi treulio 
deng mlynedd ar hugain yn gwrando a dysgu cyn iddo 
ddechrau ar ei dair blynedd o weinidogaeth gyhoeddus.

Weithiau mae’n golygu gofyn y cwestiynau iawn - 
cwestiynau agored sy’n helpu pobl i fynegi eu teimladau 
a’u meddyliau; cwestiynau sy’n datgelu’r materion 
a’r pryderon y mae pobl yn ymgodymu â nhw yn eu 
gweithle neu gartref ; cwestiynau sy’n dangos bod 
gennych chi ddiddordeb a’ch bod am ddysgu ganddyn 
nhw yn ogystal â’u haddysgu.

Weithiau mae’n golygu herio’r cwestiynau a ofynnir i ni. Yn 
Luc 10, rydym yn darllen am Iesu’n cyfarfod un o athrawon 
y Gyfraith. Pan mae’r athro’n gofyn cwestiwn i Iesu, mae 
Iesu’n ateb gyda chwestiwn (cwestiwn am y gyfraith h.y. 
gan dynnu ar brofiad y dysgwr). Wrth i’r sgwrs barhau, 
fe welwn Iesu’n symud y cwestiwn yn gynnil – ar ôl cael 
ei holi am “fywyd tragwyddol” (yn y dyfodol), mae Iesu’n 
dweud “gwna hynny, a byw fyddi” (yn y presennol). Yna 
mae’n adrodd stori sy’n sôn am “gymydog” i bob golwg 
ond mewn gwirionedd mae’n sôn am elyn sy’n goresgyn ei 
gasineb i gynnig cymorth i rywun sydd mewn angen.

Nid yw hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth yn golygu 
astudio’r Ysgrythur a diwinyddiaeth yn unig felly - mae’n 
ymwneud â gwrando a defnyddio cwestiynau i agor ein 
llygaid i safbwyntiau newydd.

3. Athro sy’n caru dysgu ac sydd â dealltwriaeth 
dda o sut mae pobl yn dysgu (addysgeg).

Ni allwn fod yn athro da oni bai ein bod ni’n ddysgwr da 
i ddechrau ac yn deall gwahanol ddulliau i alluogi dysgu.

Mae llawer wedi’i ysgrifennu am y ffordd mae pobl yn 
dysgu (addysgeg yw’r enw ar hyn fel arfer, er bod yna 
ddamcaniaethau penodol am andragogeg h.y. y ffordd 
mae oedolion yn ffafrio dysgu hunan-gyfeiriedig ar y 
cyfan ac yn cyflwyno’u profiad blaenorol). Yn gynyddol, 
mae angen i hyn fod yn un o elfennau craidd ein 
hyfforddiant ar gyfer Darllenwyr a Gweinidogion Lleyg.
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Yn yr un modd, mae llawer wedi’i ysgrifennu am 
ddull addysgu a dysgu Iesu – yn enwedig y model 
prentisiaeth, a ddisgrifir fel a ganlyn weithiau:

1. Fe wna i. Gwylia di. Fe siaradwn ni.
2. Fe wna i. Helpa di. Fe siaradwn ni.
3. Gwna di. Fe helpa i. Fe siaradwn ni.
4. Gwna di. Fe wylia i. Fe siaradwn ni.
5. Gwna di. Bydd rhywun arall yn gwylio.

Gall hyn ddigwydd yn anffurfiol (perthynas wedi’i 
chytuno gyda mentor) neu’n anffurfiol (y prentis yn 
dysgu arferion a ffyrdd o wneud pethau yn ddiarwybod 
i’r athro o bosibl).

Mae angen i ni ddeall beth rydym ni’n ei addysgu 
hefyd. Yn y llyfryn hwn rydym wedi sôn am adrodd 
straeon ac am y ffordd mae Duw’n agor ein llygaid fel 
y gallwn weld fel mae Duw yn gweld. Ond mae angen 
i ni nodi hefyd fod yna wahaniaeth rhwng “y ffydd” h.y. 
y traddodiad a drosglwyddwyd i ni gan genedlaethau 
blaenorol (y cyfeirir ato fel “yr hyn a ymddiriedwyd i’th 
ofal” neu’r “peth gwerthfawr” yn 1 Timotheus 6:20 a 
2 Timotheus 1:14) ac addysgu “ffydd” sy’n debycach 
i ymddiriedaeth. Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng 
y ddau - dylai addysgu’r “ffydd” neu’r “stori” (fel y 
buom yn dadlau’n gynharach) arwain at ffydd ac 
ymddiriedaeth yn Nuw a fynegir yn ein bywydau bob 
dydd. Ond nid yw hyn yn awtomatig - mae’n bosibl cael 
diddordeb deallus yn “y ffydd” nad yw’n dwyn ffrwyth 
yn ein bywydau. Yn yr un modd, mae’n bosibl addysgu’r 
ffydd mewn ffordd sy’n awgrymu ei fod yn effeithio ar 
rannau penodol o’n bywydau’n unig (sy’n gysylltiedig ag 
eglwys gynulledig) yn hytrach na’n bywydau cyfan.

4. Athro sy’n neilltuo amser ar gyfer myfyrdod 
gweddigar ar yr Ysgrythur, profiad a’r broses o 
ddysgu (ymarfer myfyriol).

Mae’r uchod i gyd yn cymryd amser. Nid yw’n digwydd 
yn gyflym, ac nid yw’n digwydd heb neilltuo oriau o 
amser. Mae hon yn her wirioneddol i weinidogion lleyg 
sy’n hyfforddi’n aml tra’n cyflawni swydd heriol ac yn 
byw bywyd cartref llawn. 

Yn hytrach na byrhau’r hyfforddiant fodd bynnag, 
mae angen i ni gael hyfforddiant mwy hyblyg. Yn wir, 
fe fydden ni’n mynd mor bell ag awgrymu cyrsiau 
hyfforddi hirach (byddai chwe blynedd yn gyfwerth 
â’r rhaglen hyfforddi ar gyfer y rhan fwyaf o glerigion) 
ond gyda llawer mwy o hyblygrwydd (gwneud mwy 
o waith mewn grwpiau tiwtor a fyddai’n cyfarfod 
o bell dros y rhyngrwyd yn aml) a chael trwydded 

dros dro ar ôl blwyddyn yn unig (gan alluogi mwy o 
hyfforddiant ‘mewn cyd-destun’, lle mae clerigion a 
chymuned yr eglwys leol yn rhan o’r hyfforddiant hefyd). 
Nid yw’r cynnig hwn yn ymwneud ag ymestyn hyd 
yr hyfforddiant ffurfiol ond yn hytrach am gynyddu’r 
ymdeimlad o ddysgu gydol oes ac esmwytháu’r 
pontio o ddiwedd hyfforddiant ffurfiol i ddechrau 
gweinidogaeth gyhoeddus. Mae’n demtasiwn meddwl 
bod ‘gwneud’ yn mynd yn bwysicach na ‘dysgu’ ar ôl 
i’r hyfforddiant cychwynnol ddod i ben a phan fydd 
rhywun yn cael ei drwyddedu gan ei esgob h.y. rydym 
mor brysur yn gweinidogaethu fel nad oes lle ar gyfer 
darllen neu fyfyrio parhaus.

Dylai hyfforddiant cychwynnol ymwneud mwy â sefydlu 
arferion dysgu felly – ffyrdd o gynnal astudiaeth 
Feiblaidd, sgiliau ar gyfer gwrando a dirnadaeth yn 
y gymuned, a myfyrio ar brofiad – arferion a fydd yn 
goroesi galwadau bywyd bob dydd a newidiadau mewn 
amgylchiadau bywyd.

Mae Cynlluniau Dysgu Unigol, wedi’u datblygu gyda 
hwylusydd medrus, yn hynod bwysig i gydnabod 
cryfderau a gwendidau’r unigolyn, ei ddysgu blaenorol, 
a’r gwahanol gyd-destunau ar gyfer dysgu (ffurfiol 
ac anffurfiol). Mae’n demtasiwn meddwl bod yr holl 
ddysgu’n digwydd yn yr ystafell ddosbarth, ond mae 
angen i ni gydnabod yn gynyddol y gall bywyd yn ei 
gyfanrwydd fod yn gyd-destun ar gyfer dysgu gan mai’r 
nod yw paratoi pobl ar gyfer bod yn ddisgyblion gydol 
oes. Mae cyd-destunau dysgu ffurfiol yna’n ymwneud 
mwy â helpu pobl i wneud y cysylltiadau – sut mae eu 
dysgu yn y gwaith neu gartref yn cysylltu â’u dysgu yn 
yr eglwys a’u hyfforddiant ar gyfer y weinidogaeth? Mae 
myfyrdod yn elfen allweddol o ddiwinyddiaeth a dysgu.

5. Athro sy’n gweddïo gyda dychymyg a 
chreadigrwydd. 

Ffordd arall o ystyried hyn i gyd yw drwy iaith “ffurfiant” 
h.y. cael ein ffurfio i fod yn debyg i Grist. Yn 2 Philipiaid 
fe ddarllenwn “amlygwch yn eich plith eich hunain yr 
agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i chwi 
yng Nghrist Iesu” gan fynd ymlaen i ddarllen am Iesu 
“ond fe’i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas”. 
Mae addysgu’r ffydd yn golygu trwytho ein hunain yn yr 
Ysgrythur ac agor ein hunain i waith Ysbryd Iesu, fel bod 
meddwl Iesu wedi ffurfio ynom ni, a’n holl fywydau’n 
cael eu llunio ganddo.

Yn ddiweddarach byddwn yn edrych ar ‘arferion 
sanctaidd’ gweinidogaeth (gweler yr adran ar 
arweinyddiaeth) ond yma rydym yn nodi pwysigrwydd 
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dychymyg a chreadigrwydd - wrth i ni weddïo dros 
bobl, rydym yn eu dychmygu’n dysgu a thyfu, ac yn 
dychmygu eu camau tebygol nesaf. Bydd angen i ni 
fod yn greadigol wrth feddwl am y camau nesaf hyn 
o ystyried y gwahanol ffyrdd mae pobl yn dysgu a’u 
gwahanol gyd-destunau a’u cefndir.

Mae yna wyddor gyfan erbyn hyn o’r enw “gamification 
of learning” sef dysgu sy’n seiliedig ar egwyddorion 
gemau, sydd wedi’i datblygu ar y ddealltwriaeth bod 
y rhan fwyaf o bobl ifanc yn treulio llawer o amser 
yn chwarae - ac yn dysgu gan - gemau cyfrifiadurol. 

Mae hyn yn rhoi teimlad o’r math o ddychymyg a 
chreadigrwydd sydd ei angen wrth addysgu yn yr oes 
sydd ohoni.

Ein nod felly yw addysgu’r ffydd, fel bod pobl yn byw yn 
ôl eu ffydd bob dydd o’u hoes. Mae ffydd yn rhodd gan 
Dduw, ac rydym yn cael y fraint annisgrifiadwy o weithio 
gyda Duw gan fod Duw yn “rhoi golwg i’r deillion”.
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Pennod Pedwar

Galluogi cenhadaeth mewn bywyd 
bob dydd

Pan fyddwn ni’n cael y fraint o bregethu neu addysgu 
yn yr eglwys, byddai’n dda i ni gofio bod y bobl sy’n 
gwrando arnom yn bobl o ddylanwad mawr. Mae pob un 
ohonynt yn arweinydd, waeth a ydynt yn meddwl am eu 
hunain felly ai peidio.

Mae’r fenyw sy’n eistedd draw fan’na wrth y golofn yn athrawes 
ysgol gynradd. Mae ganddi 25 o blant yn ei dosbarth. Dros y 
deng mlynedd nesaf fe fydd yn cael dylanwad sylweddol gan 
lywio 250 o fywydau a theuluoedd er gwell.

Mae gan y fenyw oedrannus sy’n eistedd yn agos i’r blaen 
wyth o wyrion. Mae’n gweddïo drostynt, yn eu dysgu sut 

i weddïo, a bob tro mae hi’n eu gweld, mae’n meithrin 
ymdeimlad o werth ynddynt.

Mae’r dyn sy’n croesawu pawb yn sarjant gyda’r heddlu. 
Mae’n cynorthwyo’r gymuned Foslemaidd yn ei ardal gan 
lywio cysylltiadau cymunedol.

Mae’r person sy’n arwain yr ymbiliau’n gweithio mewn 
swyddfa fawr. Ati hi mae’r staff iau’n troi pan fyddan nhw 
eisiau clust i wrando.

Nyrs Macmillan yw’r wraig yn y got fawr. Bydd hi’n treulio 
heno gyda rhywun sy’n marw.
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Efallai y bydd yr unigolyn ifanc sy’n helpu wrth yr allor yn 
gweithio mewn swydd uchel mewn cwmni mawr ymhen 
deng mlynedd. Yn y cyfamser, hi fydd y llysgennad mwyaf 
rhyfeddol dros Grist yn ei grŵp cyfoedion, yr unig Gristion 
y bydd y bobl ifanc hyn yn ei adnabod.

Nid aelodau o’r Eglwys yn unig yw’r bobl hyn o’n blaenau, 
waeth a oes pump neu bum cant ohonynt. Maen nhw’n 
bobl o ddylanwad yn eu teuluoedd, yn eu gweithleoedd, 
yn eu cymunedau, yn y byd cyfan. Ein tasg, pan fyddwn 
ni’n sefyll ar ein traed i bregethu ar y Sul, neu pan fyddwn 
ni’n arwain cyfarfod grŵp bychan, yw eu paratoi i gyflawni 
eu tasg ddydd Llun, beth bynnag fo’r dasg honno.

Gwrandewch eto ar eiriau Iesu. Yn y Bregeth ar y Mynydd 
fe ddywed: “Chwi yw halen y ddaear. Chwi yw goleuni’r 
byd”. Rydych yn bobl o ddylanwad, lledaenwch dros y 
byd i atal dirywiad, i sefydlu heddwch a chyfiawnder (mae 
halen yn gadwolyn ac yn wrtaith hefyd). Rydych yn bobl 
o ddylanwad, yn dangos y ffordd ac yn helpu pobl i weld 
mewn mannau tywyll iawn.

Galwad pob eglwys leol yw ffurfio ac adeiladu, cynnal a 
chefnogi’r dynion a’r menywod o ddylanwad hyn sydd â’r 
dasg anferth o ail-lunio a thrawsnewid y byd.

Ac mae Darllenwyr a Gweinidogion Lleyg mewn sefyllfa 
unigryw i alluogi’r gwaith hwn.

SUYUD (Sut Un Yw Un Da)

Mae galluogwr cenhadaeth da yn addysgu ffydd bob 
dydd; mae’n modelu gweddi bob dydd; mae’n annog 
tystiolaeth bob dydd ac yn cynnal gweithredu bob dydd.

Addysgu ‘Ffydd Bob Dydd’

Rydym eisoes wedi awgrymu mai ein nod yw addysgu’r 
ffydd, fel bod pobl yn byw yn ôl eu ffydd bob diwrnod 
o’u bywydau.

Mae’r Beibl wrth gwrs yn llawn straeon am hyn – roedd 
Iesu yn arbennig yn dewis enghreifftiau o fywyd bob dydd 
ei ddisgyblion: pysgota, teithio, ffermio, dathlu.

Gellid dadlau mai’r agwedd wannaf ar y rhan fwyaf o’r 
addysgu a’r pregethu a geir heddiw yw’r cymhwysiad 
ymarferol ar gyfer bywyd bob dydd. Gallwn dreulio oriau 
yn esbonio darn o’r Beibl (gwaith pwysig - ond fel y dywed 
yr athro Paula Gooder, “dydych chi ddim yn dangos eich 
dillad isaf yn gyhoeddus!”). A gallwn ymgolli yng nghanol 
dadleuon athrawiaethol cymhleth (gwaith cefndir pwysig 
eto - ond nid ysgogiad deallusol yw ein nod yn y pen 

draw). Neu gallwn droi’r cymhwysiad yn ‘ystrydebau 
ysbrydol’ e.e. gweddïo mwy, gwirfoddoli yn yr eglwys, 
dibynnu ar Dduw (y cyfan yn dda - ond erys y cwestiwn: 
‘sut mae hyn yn cysylltu â’n bywydau bob dydd?’).

Y cwestiwn go iawn felly yw sut mae’r darn hwn o’r Beibl 
yn siarad â’r athro ysgol gynradd, y nain, yr heddwas, 
y rheolwr swyddfa, y nyrs Macmillan? A’r unig ffordd y 
gallwn ddod yn agos at ateb hynny yw trwy dreulio amser 
gyda’r bobl dan sylw.

Mae’r London Institute for Contemporary Christianity 
(LICC) yn cynhyrchu adnoddau gwych sy’n helpu i 
archwilio sut i wneud hyn www.licc.org.uk/ ac mae un 
o’u llyfrau diweddaraf yn rhoi rhai enghreifftiau o sut 
beth yw ffydd bob dydd ar waith: Mark Greene The one 
about… 8 stories about God in our everyday.

Felly sut rydym yn cael doethineb gan Dduw ar gyfer pob 
penderfyniad (e.e. penderfyniadau moesol anodd yn y 
gwaith)? Sut gallwn ni weld pob rhyngweithiad fel cyfle 
i fynegi cariad Duw (e.e. cyfarfod rhywun ar y bws)? Sut 
gallwn ni wynebu pob amgylchiad yn ddewr a gobeithiol 
(e.e. pan fyddwn ni’n sâl neu’n wynebu caledi)? Dyma rai 
o’r cwestiynau sy’n ganolog i ffydd bob dydd.

Modelu ‘Gweddi Bob Dydd’

Nid rhywbeth a wnawn unwaith yr wythnos mewn 
adeilad penodol yw gweddïo. Mae’n fynegiant o 
berthynas – plentyn yn siarad â rhiant cariadus – ac 
felly’n gallu digwydd unrhyw le unrhyw bryd.

Mae galluogi cenhadaeth mewn bywyd bob dydd hefyd 
yn golygu modelu gweddi ym mhob sefyllfa: gweddïo’n 
dawel dros ein cydweithwyr neu’n cwsmeriaid; gweddïo 
am bob penderfyniad a wnawn; eistedd mewn tawelwch 
am ychydig funudau i atgoffa’n hunain bod Duw gyda 
ni; adolygu pob diwrnod mewn gweddi i sylwi ble roedd 
Duw ar waith.

Mae yna nifer o apiau i’w cael erbyn hyn y gellir eu 
lawrlwytho i’ch ffôn i’ch helpu gyda hyn – popeth o Daily 
Prayer, gyda gweddïau bore, canol dydd, min nos a 
gyda’r hwyr, i weddi Examen – ap sy’n eich tywys drwy 
adolygiad o’r dydd.

Felly sut rydym ni’n modelu gweddïau o ddiolch 
(e.e. i gydnabod Duw yng nghanol diwrnod prysur)? 
Sut rydym yn modelu ymbiliad (e.e. gweddïo dros 
bum ffrind neu gydweithwyr)? Sut rydym yn modelu 
tawelwch (e.e. defnyddio rhan o’n hegwyl ginio i 
ganfod lle tawel)? Sut rydym ni’n modelu grym litwrgi 
(e.e. yn cofio gweddïau ar ein cof gyda’n plant)? Dyma 
rai o’r ffyrdd o archwilio gweddi bob dydd.
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Annog ‘Tystiolaeth Bob Dydd’

Mae pawb yn gwybod bod pobl yn ‘darllen’ ein 
bywydau mewn modd llawer mwy bwriadol nag y maen 
nhw’n gwrando ar ein geiriau. Mae hyn yn golygu 
bod ein tystiolaeth i stori Duw yn un hollgwmpasog– 
gweithredoedd a geiriau.

“Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd 
yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd ynoch. Ond 
gwnewch hynny gydag addfwynder a pharchedig ofn,” 
(1 Pedr 3:15). Wrth i bobl ddarllen ein bywydau, maen 
nhw’n gofyn cwestiynau. Ac mae’r ffordd maen nhw’n 
gofyn y cwestiynau hyn yn hollbwysig – nodwch y cymal 
“gydag addfwynder a pharchedig ofn” sy’n pwysleisio’r 
stori fyw ochr yn ochr â’r stori lafar unwaith eto. 

Mae.“sgyrsiau ffydd bob dydd” yn sgyrsiau syml lle 
rydym yn siarad am Dduw mor naturiol ag y siaradwn am 
ffrind agos. Mae gwaith ymchwil diweddar wedi awgrymu 
y byddai 1 o bob 5 o bobl yn hoffi gwybod mwy am y 
ffydd Gristnogol. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y 
byddant yn dod i’r eglwys, ond efallai y byddant yn barod 
i siarad â’u cydweithiwr neu ffrind sy’n Gristion.

Mae annog pob Cristion sydd wedi’i fedyddio i fod 
yn barod i ymateb i gwestiynau ac i adrodd ei stori yn 
rôl bwysig i Ddarllenwyr a Gweinidogion Lleyg. Ni ellir 
gwadu bod llawer o bobl yn cael hyn yn anodd. Felly, po 
fwyaf rydym yn ei ymarfer pan fyddwn wedi ymgynnull 
ynghyd yn yr eglwys, y mwyaf tebygol yw hi y bydd pobl 
yn ei wneud mewn cyd-destunau eraill o’u bywydau. 
Mae’r cwrs byr Talking Jesus https://talkingjesus.org/ yn 
llawn o syniadau ymarferol ar gyfer fagu hyder i gynnal 
sgyrsiau ffydd bob dydd.

Felly sut rydym ni’n annog pobl i adrodd eu stori a 
stori Duw (e.e. pan ofynnir iddynt ‘pam ydych chi’n 
mynd i’r eglwys’)? Sut rydym ni’n annog pobl i ofyn 
cwestiynau (gan ddatgan yn glir nad oes gennym yr 
holl atebion a’n bod ni’n cael trafferth gyda llawer o 
gwestiynau ein hunain)? Sut rydym ni’n annog pobl eu 
bod yn “halen ac yn oleuni” hyd yn oed os nad ydyn 
nhw’n sylweddoli hynny? Dyma rai o’r ffyrdd rydym yn 
gweithredu fel tystion mewn bywyd bob dydd.

Cynnal ‘Gweithredu Bob Dydd’

Mae gweithredu bob dydd yn dechrau gyda 
gweithredoedd bychain o garedigrwydd (gan gofio 
bod y gair am ‘weinidogaeth’ yr un fath â’r gair am 
‘wasanaeth’ yn y Testament Newydd). Ond sut mae 
cynnal gweithredoedd o garedigrwydd pan fyddwn wedi 
blino, yn sâl neu ddim yn teimlo fel gwneud?

Mae hyn yn ymwneud â gwydnwch a dyfalbarhad, a’r 
ffordd mae’r rhain yn tyfu drwy ‘arferion sanctaidd’ (sy’n 
cael eu hystyried ymhellach yn y bennod nesaf ) a thrwy 
weld ein hunain fel rhan o stori fwy. Mae gweld pob 
gweithred fach o garedigrwydd fel rhan o stori cariad 
Duw ac o gyflawni teyrnas Dduw yn newid ein persbectif 
ac yn ein hannog i ddal ati.

Yn yr un modd, gall cynnal gweithredu cymdeithasol fod 
yn anodd. Mae hyn yn cynnwys gofal cymdeithasol e.e. 
diogelu pobl agored i niwed; arloesedd cymdeithasol 
e.e. dod o hyd i ffyrdd newydd o helpu pobl sydd 
wedi profi digartrefedd; a chyfiawnder cymdeithasol 
e.e. ymgyrchu dros weithredu pendant ar newid yn yr 
hinsawdd. Mae’r Eglwys Anglicanaidd yn rhan o nifer 
fawr o brosiectau lleol ac rydym yn eu cyflawni fel 
mynegiant o’n ffydd h.y. nid ychwanegiad i brosiectau o’r 
fath yw ffydd, mae’n ysbrydoli, yn cyfeirio ac yn cynnal 
ein gwaith fel rhan o stori gwaith Duw.

Mae arferion Cristnogol craidd fel maddeuant, cymod a 
cheisio heddwch yn hanfodol i’r gwaith hwn ac yn gymwys 
mewn cymaint o wahanol agweddau ar fywyd bob dydd, o 
wleidyddiaeth swyddfa i gysylltiadau cymunedol.

Mae gan Ddarllenwyr a Gweinidogion Lleyg rôl 
allweddol i helpu pobl i gynnal gweithredu bob dydd. 

Felly sut rydym ni’n cynnal yr ‘arferion sanctaidd’ 
sy’n cyfrannu at weithredu bob dydd (e.e. agwedd 
o haelioni sy’n gwneud i ni ymateb i’r person mewn 
angen)? Sut rydym ni’n cynnal arferion Cristnogol fel 
maddeuant a chymod fel eu bod yn cael eu rhoi ar 
waith yn y gweithle yn ogystal ag yn y gymuned leol? 
Dyma rai o’r cwestiynau sy’n gysylltiedig â chynnal 
gweithredu bob dydd.
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Pennod Pump

Arwain yn yr eglwys ac mewn cymdeithas

Mae addysgu’r ffydd a galluogi cenhadaeth mewn 
bywyd bob dydd yn agweddau allweddol ar arwain 
eglwys Dduw. Gyda’i gilydd maen nhw’n llunio ac yn 
siapio unigolion a chymunedau.

Mae llawer o Ddarllenwyr a Gweinidogion Lleyg hefyd 
yn arweinwyr mewn cymdeithas yn ogystal â’r eglwys. O 
redeg busnes i oruchwylio grŵp o brentisiaid yn y swyddfa, 
o fod yn rhan o gorff llywodraethu ysgol i arwain ymgyrch 
codi arian yn y pentref, mae yna beth wmbredd o wahanol 
fathau o swyddi arwain.

Felly, mae’n bwysig myfyrio ar y swyddi arwain hyn. Gallant 
ddod â llawenydd mawr ond gallant fod yn rhwystredig 
iawn hefyd – yn enwedig pan fydd pethau’n mynd o 

chwith, neu pan fydd y rhai sy’n “arwain o’r ail gadair” 
(fel mae llawer o Ddarllenwyr yn ei wneud) yn methu 
cydnabod nad yw arweinyddiaeth yn ymwneud â safle, 
statws ac awdurdod yn unig.

Mae arweinyddiaeth wedi’i diffinio mewn amryw o wahanol 
ffyrdd. Dywedodd Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II: “I 
know of no single formula for success. But over the years 
I have observed that some attributes of leadership are 
universal and are often about finding ways of encouraging 
people to combine their efforts, their talents, their insights, 
their enthusiasm and their inspiration to work together.”

Meddai Margaret Wheatley, wrth ysgrifennu am 
arweinyddiaeth, “I think a major act of leadership right now, 
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call it a radical act, is to create the places and processes so 
people can actually learn together, using our experiences.”

Mae’r rhan fwyaf o awduron bellach yn cytuno nad 
yw arweinyddiaeth yn ymwneud â ffigurau arwrol yn 
defnyddio’u hud i sicrhau bod pethau gwych yn digwydd. 
Nid yw ychwaith yn golygu dilyn y ddamcaniaeth 
ddiweddaraf gan broffwyd arweinyddiaeth. Yn hytrach, 
mae’n ymwneud mwy â galluogi unigolion a grwpiau i 
ddod ynghyd a gwneud rhywbeth i ddigwydd.

Rydym am awgrymu bod Darllenwyr a Gweinidogion 
Lleyg mewn sefyllfa dda i fodelu arweinyddiaeth dda o ran 
gwyleidd-dra, gwaith tîm a hunanofal da. Mae’r meysydd 
hyn yn gyffredin i bob math o arweinyddiaeth ac felly’n 
rhan o ffydd Sul i Sadwrn ar gyfer llawer o bobl.

SUYUD (Sut Un Yw Un Da)

Mae arweinydd da yn yr eglwys ac mewn cymdeithas 
yn modelu gwyleidd-dra a gwaith tîm, ac yn galluogi ei 
hunain drwy hunanofal da.

Modelu gwyleidd-dra.

Mae ymchwil i’r nodweddion mae pobl yn chwilio 
amdanynt ac yn eu hedmygu mewn arweinwyr yn dangos 
yn gyson bod gonestrwydd, didwylledd a chymeriad yn 
dod i frig y rhestr. Ydym, rydym am i’n harweinwyr fod yn 
ysbrydoledig, yn flaengar ac yn abl ond prin yw gwerth 
y rhain os nad ydym ni’n credu bod ein harweinwyr yn 
gwneud yn ogystal â dweud.

Yn eu llyfr gwych Leading by Story, mae Vaughan Roberts 
a David Sims yn dechrau drwy gynnig myfyrdodau ar 
gymeriad yr arweinydd:

Those who are effective in leadership are often people 
who are willing to give without counting the cost, and who 
are sufficiently confident in themselves not to need their 
egos boosted by the continuous admiration of others. 
Leadership like love works best when you give it away.

In the Orthodox Jewish tradition, Moses is referred to as 
the most humble man who ever lived. He had the most 
contact with God and yet remained humble, and he lived 
the paradox. Related to this is the Hasidic saying: ‘Everyone 
must have two pockets. In the right pocket one must keep 
the words for my sake the world was created and in the left 
I am but dust and ashes.’ 

Mae cymeriad yn cael ei ffurfio mewn cymuned. Wrth i ni 
dreulio amser gyda phobl, rydym yn dod wyneb yn wyneb 
â’u gwendidau a’u hynodweddau, ond hefyd yn darganfod 

ein rhagfarnau a’n gwendidau ni ein hunain – yn gryno, 
rydym yn darganfod pa mor anodd yw caru pobl. Ond 
wrth ymrwymo i fod gyda phobl eraill mewn cymuned, yna 
mae gwerthoedd ac arferion y gymuned honno’n dechrau 
ein siapio ni. Dyna pam mae eglwysi wedi cael eu disgrifio 
fel “cymunedau cymeriad”.

Mae angen y “cymunedau cymeriad” hyn arnom yn fwy 
nag erioed bellach. Gyda phwysau ar sefydliadau ac wrth i 
gymdeithas chwalu, bydd hi’n bwysicach nag erioed i gael 
llefydd i greu arweinwyr sydd â’r nodweddion angenrheidiol 
i dynnu pobl at ei gilydd ar draws rhaniadau, modelu 
anghytundeb da ac ysbrydoli ymrwymiad i les pawb. 

I Gristnogion, mae hyn yn ymwneud â chael eu ffurfio 
ar lun a delw Crist,
Er ei fod ef erioed ar ffurf Duw,
ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw
yn beth i ddal gafael ynddo,
ond fe’i gwacaodd ei hun,
gan gymryd ffurf caethwas,
a dyfod ar wedd ddynol.
O’i gael ar ddull dyn,
fe’i darostyngodd ei hun,
gan fod yn ufudd hyd angau—
ie angau ar y groes.  
(Philipiaid 2: 6-8)

Modelu gwaith tîm da.

Mae arweinyddiaeth bob amser yn gorfforaethol a bob 
amser yn cynnwys dysgu. Ble bynnag y byddwn ni’n 
arwain, rydym yn ei wneud gydag eraill ac yn rhannu 
dysgu hyd yn oed wrth i ni gydweithio.

Am y rheswm hwn, mae’n rhaid i bawb sy’n arwain 
dalu sylw i’w rôl o fewn tîm. Efallai mai dyma un o’r prif 
ffynonellau o rwystredigaeth i lawer o Weinidogion 
Lleyg ac mae angen iddo felly ddod yn rhan ganolog o’r 
hyfforddiant gydol oes i Weinidogion Lleyg a chlerigion.

Ysgrifennwyd llawer am weithio mewn tîm, ond mae 
The Five Dysfunctions of a Team gan Patrick Lencioni yn 
lle da i ddechrau myfyrio a dysgu. Mae’r pum maes yn 
disgrifio’r heriau cyffredin yn dda: diffyg ymddiriedaeth; ofn 
gwrthdaro; diffyg ymrwymiad; osgoi atebolrwydd; diffyg 
sylw i ganlyniadau. Ac mae Lencioni yn mynd ymlaen i 
awgrymu ffyrdd i dimau fyfyrio ar bob un o’r meysydd hyn.

Ac mewn unrhyw dîm, mae yna rôl arwain ‘awdurdodedig’ 
benodol yn aml ochr yn ochr â’r ‘uwch’ arweinydd. Yn eu 
llyfr, Leading from the Second Chair, mae Mike Bonem a 
Roger Patterson yn diffinio arweinydd ail gadair fel person 
mewn rôl is y mae ei ddylanwad gydag eraill yn ychwanegu 
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gwerth ledled y sefydliad. I gyflawni’r rôl hon yn dda, maen 
nhw’n pwysleisio pwysigrwydd talu sylw i’r berthynas gyda’r 
arweinydd “cadair gyntaf”, meithrin perthynas ag aelodau 
eraill y tîm arwain, a dod o hyd i foddhad yn rôl yr ail 
gadair. Mae hon yn alwad neu’n alwedigaeth benodol ac 
angen ei gwerthfawrogi felly.

Galluogi eich hun drwy hunanofal da.

“Gofalwch amdanoch eich hunain ac am yr holl braidd, 
y gosododd yr Ysbryd Glân chwi yn arolygwyr drosto, i 
fugeilio eglwys Dduw, yr hon a enillodd ef â gwaed ei briod 
un.” (Actau 20:28). 

Cyn y gallwn wylio dros y praidd, Eglwys Dduw, neu ei 
arwain, mae angen i ni ddysgu gwylio ein hunain yn gyntaf. 
Mae hyn yn ein hatgoffa ein bod ni i gyd yn ddilynwyr cyn 
ein bod ni’n arweinwyr.

Dros y blynyddoedd, mae gwahanol draddodiadau yn yr 
eglwys wedi pwysleisio gwahanol ddisgyblaethau yn y ffydd 
Gristnogol. Mae cymunedau crefyddol hefyd wedi amlinellu 
“rheolau bywyd” ar gyfer y rhai sy’n byw yn y gymuned ac 
aelodau ar wasgar sy’n gysylltiedig â’r gymuned.

Mae un awdur wedi awgrymu deg o “arferion sanctaidd” 

ar gyfer pob disgybl Cristnogol yn ddiweddar. Gan 
bwyso ar yr 2il bennod o Actau, mae Andrew Roberts 
yn awgrymu bod yr arferion hyn yn rhoi bywyd ac yn 
trawsnewid rhywun ac yn greiddiol i sut rydym yn gwylio 
drosom ni ein hunain. Wrth i ni weithredu’r arferion 
hyn, maen nhw’n ein tywys yn ddyfnach mewn ffydd ac 
yn ein ffurfio ar ddelw Crist. Y deg arfer yw: cyd-fwyta, 
gweddi, gwneud mwy o ddisgyblion, llawenydd a haelioni, 
torri bara, gwasanaeth, cymdeithas, addoliad, addysgu 
Beiblaidd, rhannu adnoddau.

Er ein bod ni’n cymeradwyo’r arferion hyn i bob Cristion 
bedyddiedig, rydym hefyd am awgrymu y dylai’r rhai 
sy’n neilltuo llawer o amser i weinidogaeth Gristnogol 
ganolbwyntio ar arferion neu ddisgyblaethau penodol hefyd.

Mae angen ymarfer yr “arferion sanctaidd i weinidogion” 
yn rheolaidd os ydynt yn mynd i fod yn effeithiol. Mae rhai 
ohonynt yn weithgareddau dyddiol neu wythnosol, tra bydd 
angen cynnwys eraill mewn cylch blynyddol e.e. adolygiad 
gweinidogol gyda chydweithiwr.

Mae galluogi’n hunain yn y ffordd hon yn rhan o’n ffydd 
Sul i Sadwrn, ac yn rhan o sut rydym yn dylanwadu ar 
gymdeithas ac yn ei llunio.

Arferion Sanctaidd i Weinidogion Lleyg Cristnogol

■  Astudio’r Beibl a diwinyddiaeth mewn modd a fydd yn ail-lenwi’r gronfa yr ydym yn addysgu ohoni.

■  ‘Sgyrsiau ffydd bob dydd’ fel ein bod ni’n ymwybodol o’r straeon, a’r cwestiynau y mae pobl yn eu gofyn.

■  Myfyrdod gweddïgar ar ein gweinidogaeth, yn enwedig: 
- gwahodd adborth rheolaidd; 
- ystyried ein rôl o fewn y tîm o weinidogion yn ein heglwys; 
- ystyried yn ofalus sut rydym yn ymdrin â gwrthdaro; 
- herio’n hunain i fod yn fwy creadigol a rhoi cynnig ar bethau newydd (hyd yn oed os ydynt yn methu!)
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Ôl-nodyn

Hyder

Credwn fod Darllenwyr a Gweinidogion Lleyg yn rhodd wych i 
eglwys Dduw. Rydym yn grediniol bod angen ei Darllenwyr a’i 
Gweinidogion Lleyg ar yr eglwys i fod yn hyderus – hyderus yn 
Nuw a hyderus yng ngalwad Duw i’r weinidogaeth unigryw hon.

Mae gweinidogaeth leyg wedi’i hystyried fel rhywbeth ‘ail orau’ am 
yn rhy hir - mae hyd yn oed y defnydd o’r gair ‘lleyg’ yn awgrymu 
amhroffesiynol, anarbenigol a diffyg gwybodaeth. Credwn fod 
angen i’r eglwys ddechrau sgwrs am newid y derminoleg hon, a 
hyd yn oed y teitlau a ddefnyddir ar gyfer gweinidogion o bosibl.

Ond ni fydd y sefyllfa hon yn cael ei datrys wrth i Ddarllenwyr 
/ Gweinidogion Lleyg gwyno neu roi’r gorau i’w gwaith. Bydd 
ond yn cael ei datrys pan fydd yr eglwys gyfan yn cydnabod ac 
yn derbyn dawn arbennig y math hwn o weinidogaeth, a phan 
fydd y gweinidogion eu hunain yn hyderus yn eu galwad.

Mae’r llyfryn hwn wedi ceisio nodi gweledigaeth ehangach ar 
gyfer y weinidogaeth hon. Fel pobl sy’n symud rhwng byd gwaith, 
cartref, rhwydweithiau cymdeithasol a’r eglwys, gall Gweinidogion 
Lleyg addysgu’r ffydd a chyfrannu at arweinyddiaeth fel bod holl 
bobl Dduw yn tyfu mewn ffydd Sul i Sadwrn.

Felly, ar adeg pan mae llawer yn yr eglwys, yn cynnwys 
gweinidogion, yn pryderu ac yn tristáu am lawer o bethau, 
rydym am ailadrodd geiriau Iesu i Martha: “ond un peth 
sy’n angenrheidiol.” Gadewch i ni eistedd wrth draed yr 
Arglwydd a gwrando ar yr hyn sydd ganddo i’w ddweud. Gall 
y cwestiynau isod fod yn ddefnyddiol ar gyfer hynny, ynghyd 
â’r adnoddau eraill y soniwyd amdanynt yn y llyfryn hwn. 
Rhowch wybod i ni beth ydych chi’n ei gredu mae Duw yn ei 
ddweud wrth yr eglwys ar yr adeg hon.
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Cwestiynau ar gyfer trafodaeth a myfyrdod

I’r eglwys gyfan:

1.  Sut gallwn ni ddechrau sgwrs newydd yn ein heglwysi 
am ‘ffydd Sul i Sadwrn’ a lle pob gweinidog yn galluogi 
holl bobl Dduw i fyw eu ffydd yn eu gweithleoedd, 
rhwydweithiau cymdeithasol a theuluoedd?

2. Sut gall deall bod bedydd yn sylfaen i bob gweinidogaeth 
helpu pob gweinidog i gydweithio ac ystyried eu hunain 
yn gydgyfrifol, o’r un gwerth a statws, a bod ganddynt 
ddoniau a galwedigaeth sy’n ategu ei gilydd, a’u bod yn 
bartneriaid cyfartal mewn cenhadaeth?

3. Beth arall allwn ni ei wneud i ddathlu gweinidogaeth 
leyg a galluogi’r eglwys gyfan i dderbyn rhodd 
gweinidogaeth leyg?

I Ddarllenwyr a Gweinidogion Lleyg:

4.  Efallai eich bod chi’n rhan o amrywiaeth eang o 
weinidogaeth ar hyn o bryd, o arwain gwasanaethau 

i ymweld bugeiliol – sut rydych chi’n rhan o’r gwaith o 
“addysgu’r ffydd” yn y sefyllfaoedd hyn a sut gallwch chi 
‘loywi’ch sgiliau’ yn y weinidogaeth hon?

5.  Sut byddwch chi’n sicrhau bod popeth a wnewch yn 
galluogi cenhadaeth mewn bywyd bob dydd h.y. sut 
byddwch chi’n cadw mewn cysylltiad â’r cwestiynau mae 
pobl yn eu hwynebu yn eu gweithle, ar rwydweithiau 
cymdeithasol ac o fewn eu teuluoedd, a sut byddwch 
chi’n eu harfogi i fynd i’r afael â’r cwestiynau hyn?

6.  Sut byddwch chi’n myfyrio ar eich rôl arwain a pha 
gamau fyddwch chi’n eu cymryd i arfogi’ch hun ar gyfer 
y rôl hon, a gosod esiampl wrth weithio’n wylaidd ac fel 
aelod o dîm?

7.  Beth ydych chi am ei ddweud wrth y Cyngor Darllenwyr 
Canolog am sut rydym yn eich cymhwyso a’ch arfogi chi 
(a’ch esgobaeth) ar gyfer y gwaith hwn?


