
 

 

                                             

                                                

 

 

 

 

Y dewrder i gadw mewn cysylltiad 
 
Fu hi erioed yn haws i sefydliadau fod mewn cysylltiad â ni. Does ond rhaid 
i chi edrych ar ein blychau e-bost neu ein post dyddiol i wybod hynny! Mae 
amrywiaeth fawr o grwpiau diddordeb, sefydliadau a siopau sy’n dymuno 
cadw mewn cysylltiad â ni mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd.  

Y newyddion da i ni yn yr Eglwys yng Nghymru yw bod y rheini rydyn ni’n 
cwrdd â nhw drwy ddigwyddiadau arbennig bywyd yn dymuno cadw mewn 
cysylltiad â ni! Yn wir, roedd gwaith ymchwil a gynhaliwyd gan y Tîm 
Digwyddiadau Bywyd yn gyson iawn. Dywedodd naw o bob deg o bobl y 
bydden nhw’n hoffi clywed gennym eto ar ôl un o wasanaethau arbennig 
bywyd. 

Er hynny, roedd yn siomedig bod yr ymchwil hefyd wedi datgelu mai nifer 
fach ohonyn nhw oedd yn teimlo eu bod wedi clywed gan yr Eglwys wedyn, 
ar wahân i ar ffurf cylchlythyr cyffredinol gan yr eglwys neu gylchlythyr 
plwyf.  

Felly, beth mae bod mewn cysylltiad yn ei olygu? Mae’n golygu cadw mewn 
cysylltiad, nid dim ond unwaith, na dwywaith, ond parhau i roi gwybodaeth a 
gwahoddiadau, i anfon newyddion am ein heglwys, a’u hannog i fod yn rhan 
o’r stori y maen nhw wedi ymuno â hi. Pwy a ŵyr lle y gallai hynny eu 
harwain?  

Efallai y byddwn yn eu gweld yn dychwelyd i’n heglwys ni rhyw ddydd, hyd 
yn oed os bydd hynny ymhell yn y dyfodol. Dangosodd yr un gwaith 
ymchwil gyda chyplau priodas ei bod weithiau’n cymryd tair i bedair blynedd 
cyn y bydd pobl yn dod yn rhan o’r gymuned addoli.  

Wrth gwrs, dydyn ni ddim yn gwybod os yw’r bobl hynny wedi dechrau 
mynd i leoliad gwahanol i’r un lle y gwnaethan gynnal eu gwasanaeth 
Digwyddiad Bywyd, Mae’n bosibl y byddan nhw’n penderfynu mynd i 
wasanaeth carolau un Nadolig mewn eglwys yn y pentref lle mae’n nhw’n 
byw, neu efallai eu bod wedi dechrau mynyd i’r eglwys yr yr ardal maen 
nhw wedi symud iddi. Mae’n bosib ei fod mor syml â’u bod wedi taro heibio i 
eglwys yn rhywle hollol wahanol tra roedden nhw allan, i gynnau cannwyll i 
gofio am rywun roedden nhw’n ei garu ar ddiwrnod anodd, neu arbennig. 
Pwy â ŵyr. 



 

 

                                             

                                                

 

 

 

 

Ond y peth pwysig yw bod rhywun yn cadw’r cysylltiad. Felly, peidiwch â 
rhoi’r ffidil yn y to! Byddwch yn ddigon dewr i gadw mewn cysylltiad â phobl, 
nid dim ond unwaith, ac nid am gyfnod byr yn unig, ond i ddyfalbarhau i 
gadw’r cysylltiad hwnnw, oherwydd dyna sut mae perthynas yn cael ei 
meithrin. Os yw pobl yn dymuno i chi roi’r gorau iddi, byddan nhw fel arfer 
yn dweud hynny.  

Unwaith eto, mae’r gwaith ymchwil yn glir iawn. Os na fyddwn ni’n cadw 
mewn cysylltiad â phobl, yna mae’n debygol na fyddan nhw’n dychwelyd. 
Ond os ydym yn cadw mewn cysylltiad â nhw, mae’r posibilrwydd y byddan 
nhw o bosibl yn cerdded yn ôl drwy’r drws rhyw wythnos, ac yn datblygu eu 
perthynas â Duw a phobl Dduw ymhellach.  

 


