
 

 

                                             

                                                

 

 

 

 

Cysylltiadau ehangach 
 
Nid pawb ohonom sy’n mwynhau gyrru, ond mae’r rhan fwyaf ohonom yn gwneud 
cryn dipyn ohono, boed yn yrru ar gyfer gwaith neu bleser.  

Bydd unrhyw un sydd wedi gyrru ar yr M4 neu’r A55 yn gwybod eu bod yn ffyrdd 
prysur iawn, ond yng Nghymru rydyn ni’n ffodus bod gennym nifer o ffyrdd eraill 
sy’n llawer tawelach ac sydd â golygfeydd trawiadol.  

Ar ôl cael gwared ar y tollau ar yr Hen Bontydd Hafren, does dim tollffyrdd yng 
Nghymru bellach. Ond os ydych yn teithio ymhellach, mae’n bosibl y byddwch yn 
dod ar draws rhai. Un dollffordd o’r fath yw darn o’r M6 i’r gogledd o Birmingham a 
byddai rhai’n dadlau o bosibl ei bod hi’n werth bob ceiniog talu’r ffi i deimlo’r 
llawenydd o yrru ar draffordd gydag ychydig o draffig neu ddim traffig arall arni!    

Yn ddiddorol ddigon, mae gorsaf betrol ar y draffordd honno sy’n honni mai yno 
mae’r Siop Goffi Costa brysuraf yn y byd. Er ei bod yn ymddangos yn hynod 
annhebygol y gallai traffordd mor dawel fod â siop goffi mor brysur, o edrych ar 
nifer y gwerthiannau, mae’n ymddangos bod hynny’n wir! 

Er y gallai’r stori honno ymddangos fel un amherthnasol, mae’n ein hatgoffa o 
arwyddocâd cyswllt wrth fynd heibio. P’un a yw pobl yn mynd i rywle am y tro 
cyntaf yn eu bywydau, neu p’un a yw’n rhan o’u profiad bob dydd, mae pob profiad 
yn cyfri.  

Yn yr Eglwys yng Nghymru, rydyn ni’n byw mewn diwylliant lle mae gan bobl lai a 
llai o gysylltiadau â’r eglwys. Er hynny, mae gennym gyfle gwych i gwrdd â nifer 
fawr o bobl bob blwyddyn drwy briodasau; drwy angladdau; a thrwy fedydd, pan 
fyddan nhw’n dod aton ni ar gyfer rhai o’r digwyddiadau allweddol yn eu bywydau. 
Ac wrth gwrs, ar yr adegau pwysig hyn, maen nhw’n aml yn dod â’u teulu a’u 
ffrindiau gyda nhw. Dyw hi ddim yn anarferol mewn digwyddiadau o’r fath i weld 
cynulleidfaoedd o rhwng 80 a 100 o bobl, ac weithiau mwy na hynny. Pan fyddwch 
chi’n dechrau meddwl am yr holl bobl y mae’r Eglwys yng Nghymru yn dod ar eu 
traws drwy gynnal y Digwyddiadau Bywyd hyn yn unig, mae’r niferoedd yn 
gannoedd ar filoedd. 

A’r peth hynod yw, yn enwedig mewn priodasau a bedydd, fod nifer fawr o’r bobl 
hynny sy’n eu mynychu o dan 40 oed, sef y bobl hynny y mae nifer o eglwysi’n 
cael trafferth eu denu wythnos ar ôl wythnos ar ddydd Sul. Ac oherwydd y cyfnod 
penodol hwn yn eu bywydau, bydd nifer o’r bobl hyn yn mynd i wasanaethau o’r 
fath nid unwaith yn unig, ond yn rheolaidd, ar gyfer priodasau a bedydd yn 



 

 

                                             

                                                

 

 

 

 

enwedig, ac nid mewn un eglwys yn unig, ond mewn nifer o wahanol eglwysi a 
lleoliadau eraill hefyd. 

Felly, mae’n bwysig iawn, pan fyddan nhw’n dod aton ni ar adegau o’r fath, eu bod 
nhw’n cael nifer o atgofion cadarnhaol a phrofiadau da, oherwydd pwy a ŵyr ble y 
bydd y rheini yn eu harwain. P’un a yw hynny’n ddim ond argraff gadarnhaol, 
neu’n ddechrau taith ffydd anhygoel, pwy a ŵyr. Ond yr hyn rydym yn ei wybod o’n 
gwaith ymchwil yw, pan fydd pobl yn cael profiad negyddol o’r eglwys, dyna 
ddiwedd y daith. 

Y peth yw, y rhan fwyaf o’r amser, fyddwn ni ddim yn gwybod ydy’r bobl yn ein 
cynulleidfaoedd yno am y tro cyntaf yn eu bywydau, neu, o bosibl, yr unig dro yn 
eu bywydau, felly mae angen i ni sicrhau eu bod yn cael y profiad gorau posibl. 

 


