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Rhagarweiniad
Yn dilyn trafodaethau o fewn Adran y Gweinidogaethau penderfynwyd y
byddai’n briodol cynnull grŵp i ystyried ein dealltwriaeth o’n gweinidogaethau
amrywiol, ac i ystyried ein gweledigaeth gyda golwg ar ddyfodol y
gweinidogaethau hyn. I bwrpas hwylustod penderfynwyd rhannu'r gwaith
cychwynnol, gan wahodd un grŵp i ystyried y weinidogaeth fugeiliol ac un arall
i ystyried y gweinidogaethau amrywiol eraill sydd gennym. Mae cyfraniadau’r
unigolion a’r grwpiau i’w gweld ar ein gwefan, a dylid cyfeirio atynt wrth ichwi
drefnu neu arwain unrhyw drafodaeth. Y mae’r ddogfen hon yn grynodeb o’r
cynnwys, ond yn fwyaf arbennig yn fan cychwyn i’n hymdrech i geisio atebion
penodol ar gyfer ein cyd-destun heddiw.
Wrth inni edrych i’n dyfodol, rhaid gwneud hynny drwy:
i. edrych ar seiliau ein dealltwriaeth yn Feiblaidd o weinidogaeth;
ii. edrych ar y modd y mae hanes a phrofiad y rhai aeth o’n blaenau yn
gymorth;
iii. edrych ar ein patrwm a’n hadnoddau presennol mewn pobl, mewn
cynulleidfaoedd ac mewn arian ag adeiladau;
iv. edrych ar y dyfodol y credwn y mae Duw yn ein galw iddo;
Yn ein trafodaethau y mae rheidrwydd Cristnogol, moesol a chyfansoddiadol
arnom i ddiogelu ein bod yn gwneud dim llai na bod yn ffyddlon i’r datguddiad
Beiblaidd, ac yn gwneud dim mwy na dehongli ar gyfer ein cenhedlaeth ni y
patrwm hwnnw yng ngoleuni hanes, profiad a dirnadaeth o’n sefyllfa gyfoes.
Bydd ein hymatebion i'r cwestiynau hyn yn ein harwain at wneud
penderfyniadau penodol ynglŷn â:
1. strategaethau ar gyfer gwneud y defnydd gorau o Weinidogion a
Gweithwyr o fewn pob cynulleidfa a Henaduriaeth;
2. sut y byddwn yn diogelu cyllido’r gwaith hwn;
3. ein ffyrdd o ganfod a hyfforddi'r rhai fydd yn pregethu, yn gweinyddu'r
sacramentau ac yn meithrin yn y dyfodol;
4. y ffyrdd y mae ein pobl ifanc, gan gynnwys y rheini sy'n dod drwy'r Rhaglen
Genhadol, yn gallu gwasanaethu orau yn ein henwad;
5. ein fframwaith wrth ymateb i geisiadau am weinidogaeth amrywiol o fewn
y Cyfundeb;
6. sicrhau bod ein gweithgarwch yn diogelu addoli, meithrin a chenhadu yn y
mannau lle mae Duw yn ein galw yn ein cenhedlaeth;
Yr ydym yn gwahodd pob eglwys, Henaduriaeth, Talaith, Adran a Bwrdd i
2

ystyried y ddogfen hon, a gobeithiwn y bydd trafodaethau penodol dros y
tymor nesaf fydd yn ein harwain i ddwyn argymhellion penodol i Fwrdd y
Gymanfa ym mis Mehefin 2015.
Drwy’r cwbl, gweddïwn y bydd yr Arglwydd ei hun yn diogelu ein trafodaethau,
yn diogelu ein calonnau, yn diogelu anrhydedd i’w Enw yn y gwaith sydd o’n
blaenau. Ein dyhead yw gogoneddu Duw, a darganfod yn gynyddol gyda’n
gilydd sut mae hyrwyddo hynny yn ein gweithgarwch a’n gweinidogaeth.
Diogelu ein seiliau – gweinidogaeth ac arweinyddiaeth yn y Beibl
Mae nifer o’r egwyddorion sy’n nodweddu gweinidogaeth ac arweinyddiaeth
Beiblaidd yn oesol. Dônt i’r golwg yn rheolaidd ac maent yn parhau yn
sylfaenol mewn cyd-destunau amrywiol iawn yn yr Hen Destament a’r
Testament Newydd. Yn ystod cyfnod y Beibl ac yn ddiweddarach yn hanes yr
Eglwys y mae egwyddorion gweinidogaeth fywiol yn cael eu gwrthod gan bobl
Dduw a cheir ymdrechion i fabwysiadu modelau ‘ bydol’ o arweinyddiaeth, a
hyn o bryd i’w gilydd yn esgor ar ganlyniadau trychinebus1. Mae’r patrymau o
arweinyddiaeth a ddaw i’r golwg yn y Beibl yn wahanol iawn i’r rhai oedd yn
cael eu hymarfer gan y byd o’u hamgylch2. Mae cymwysterau arweinyddiaeth
Dduwiol yn dod i’r golwg yn aml oherwydd eu bod yn nodweddion annisgwyl.
Mae’r ffaith i Dduw ddewis Moses, un oedd yn brin o’r gallu i gyfathrebu,
Gideon, oedd yn cuddied oherwydd ofn a llwfrdra, Dafydd, mab ieuengaf Jesse
neu Pedr, oedd yn brin o addysg, yn amlygu dewis Duw o unigolion sy’n
ymddangos fel petaent yn brin o’r cymwysterau i gyflawni rôl.
Mae’n amlwg bod arweinyddiaeth Dduwiol yn rhodd oddi wrth Dduw, ac yn
hynny, nid yw yn rhywbeth y gall yr unigolyn ymffrostio ynddo 3. Oherwydd
hyn nodwedd yr arweinydd yw i geisio yn ddyddiol ewyllys Duw gan ymateb i
hynny a mynegi yr ewyllys honno i’w bobl ac i’r byd. Yn yr Hen Destament, yr
oedd y Proffwydi, fel yr Offeiriaid yn cael eu galw i gymhwyso’r gyfraith ac i
ddysgu ac mae’n amlwg fod Iesu yn cael ei ddarlunio fel athro, nodwedd sydd
yn cael sylw yn y rhestr o gymwysterau ar gyfer arweinydd yn yr epistolau
bugeiliol4. Mae’r arweinydd Duwiol hefyd yn amlygu ffordd o fyw sy’n briodol i
eraill i’w hefelychu. Yr oedd Iesu yn denu dilynwyr gan osod esiampl i’w
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ddisgyblion ei ddilyn. Mae nifer o arwyr y ffydd yn cael eu nodi yn y Testament
Newydd, tra bod yr anogaeth gyson i’r cynulleidfaoedd efelychu modelau
cyfoes o fyw Cristnogol gan osod esiampl eu hunain, ond yn benodol i arwain
eraill i ddilyn esiampl Crist. Mae Paul yn tynnu sylw at ei fywyd a’i esiampl ei
hun gan nodi fod arweinyddiaeth eglwysig, yn ddibynnol ar arweinyddiaeth
moesol, personol hefyd5. Fel y nodwyd mae arweinyddiaeth yn un o
weinidogaethu gostyngedig o’i gymharu â rhai oedd yn dyrchafu eu hunain ac
yn ceisio gogoniant personol. Mae pwyslais ar ostyngeiddrwydd mewn
perthynas â Duw a hefyd gostyngeiddrwydd mewn perthynas â’r rhai yr ydym
yn eu harwain 6.
Ochr yn ochr â’r egwyddorion hyn mae’r strwythurau o arweinyddiaeth a
gyflwynir yn y Beibl yn amrywio yn ôl y cyd-destun dan sylw. O’r cyfnod
cynharaf roedd arweinyddiaeth yn Israel yn batriarchaidd gyda’r awdurdod yn
llaw henuriaid y gymuned. Yn ychwanegol at y rhain cawn farnwyr yn ystod
cyfnodau o argyfwng cenedlaethol, ond dyhead yr Israeliaid oedd cael Brenin.
Mae arweinyddiaeth grefyddol y genedl yn cynnwys offeiriadaeth ac
archoffeiriad o feibion Aron gyda llwyth Lefi yn cynorthwyo. Rôl yr offeiriaid
oedd cyfryngu rhwng Duw a’i bobl, cyflwyno aberthau a chyfathrebu Cyfraith
Duw. Yn y Testament Newydd cawn Iesu yn casglu criw o apostolion oedd
wedi eu llenwi â’r Ysbryd, ac yn eu danfon i gyhoeddi'r deyrnas wrth i’r Eglwys
dyfu wedi atgyfodiad Iesu. Ceir amryw deitlau ar yr arweinwyr hyn apostolion, proffwydi, bugeiliaid, athrawon, efengylwyr, diaconiaid, henuriaid,
gweision, stiwardiaid, gyda’r ffocws ar eu gwaith yn hytrach na’u statws.
Mae dau drosiad yn arbennig yn cael eu defnyddio i ddisgrifio arweinydd yn y
ddau Destament, ac mae’r ddau yn cael eu hymgorffori yng Nghrist. Mae’r
naill yn pwyso’n drwm ar y darlun o was neu gaethwas, a’r llall yn darlunio’r
arweinydd fel bugail. Mae’r cyntaf yn derm mae Samuel yn ei ddefnyddio am
ei hun, yn gyffredin yng nghaneuon Meseianaidd Eseia, yn cael ei weld yn y
weithred o olchi traed y disgyblion ac yn greiddiol i ddisgrifiad Paul o’i
arweinyddiaeth ef ei hun. Mae’r darlun yn cyfeirio at berthynas yr arweinydd
â Duw a pherthynas yr arweinydd gyda’r rhai y mae’n eu harwain7. Gyda
golwg ar yr ail drosiad, ceir fod nifer o arweinwyr pobl Dduw yn fugeiliaid tra
mae Duw ei hun yn cael ei ddisgrifio fel bugail ei bobl, a Iesu fel y pen bugail.
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Ceir cyfeiriad at fugeiliaid gwael a hefyd at fugeiliaid newydd. Gwaith yr
arweinydd yw i wylio dros, gofalu am, bwydo, ac amddiffyn ei ddefaid 8.
Ceir gwybodaeth ychwanegol ar y cefndir Beiblaidd ynghyd â’r modelau
Beiblaidd ar arweinyddiaeth yn Atodiadau 2, 3 a 4.
Sefyll ar ysgwyddau’r cewri – hanes a phrofiad y rhai a aeth o’n blaenau
Un o fanteision ein dealltwriaeth o fywyd eglwysig yw’r elw a gawn o ystyried
yr hyn y mae Cristnogion ar draws y canrifoedd wedi ei ddysgu wrth geisio
cymhwyso y dystiolaeth Feiblaidd. Er nad ydym y dyrchafu y traddodiad hwn i
fod yn gyfwerth â’r Beibl, eto nid ni yw’r Cristnogion cyntaf i geisio mynd i’r
afael a deall natur gweinidogaeth Gristnogol. Mae ein dealltwriaeth fel Eglwys
o Weinidogaeth Fugeiliol yn ddyledus iawn i feddyliau’r Diwygwyr a’n
harweinwyr ninnau yn y 18fed a’r 19eg ganrif. Er fod ein patrwm
gweinidogaethol wedi newid ac esblygu dros y blynyddoedd, eto mae ein
dealltwriaeth o waith Gweinidog/Bugail wedi aros yn ei unfan i bob pwrpas yn
ystod y cyfnod hwn.
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Mae’r syniad o “alwad” neu alwedigaeth yn greiddiol i ddealltwriaeth
Lwtheraidd a Diwygiedig o'r bywyd Cristnogol yn gyffredinol. Trwy gydol ei
ysgrifau diwinyddol, tanlinellodd Martin Luther yr athrawiaeth am waith
Cristnogol a oedd yn cynnwys tair elfen: roedd cyfrifoldeb ar Gristnogion i
wasanaethu Duw yn eu gwaith daearol; roedd pob gwaith dynol yn gyfartal
yng ngolwg Duw; a phwrpas galwedigaethau dynol oedd gwasanaethu Duw a
chymydog.
Fel Martin Luther, gwrthododd Calvin yr athrawiaeth Babyddol ganoloesol a
oedd yn dyrchafu swyddi clerigol neu “ysbrydol” uwchlaw swyddi disylw
credinwyr lleyg cyffredin. Mynnodd fod dynion a merched Cristnogol yn cael
eu galw i fyw eu disgyblaeth o fewn gwaith penodol, cyfrifoldeb a dawn a
roddwyd iddynt gan Dduw. “Boed dyn yn grydd neu’n gogydd, yn gyrru mulod
neu yn ynad mae arwyddocâd dwyfol i bob swyddogaeth ddynol gyfreithlon; a
gallai pob un ohonynt drwyddynt fynegi clod a diolchgarwch i Dduw.”
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Nid rhyfedd bod Calvin a’i gyd-weithwyr yn credu bod swyddogaeth y
Gweinidog Cristnogol yn holl bwysig er lles pobl Dduw ar y ddaear. Ym marn
Calvin, roedd swydd Gweinidog y Gair yn gyfystyr â’r “prif gyhyr sydd yn dal y
credinwyr ynghyd yn yr un corff”. O ran ei gyd-weinidog, Theodore Beza,
roedd y Weinidogaeth Gristnogol uwchlaw pob urddas arall yn y byd a
bugeiliaid ffyddlon yn fwy angenrheidiol na’r awyr a anadlwn. Wedi dweud
hynny, gwrthodwyd yr athrawiaeth Babyddol bod ordeiniad Esgobol yn gosod
nod o sancteiddrwydd annileadwy ar Offeiriaid, a hynny yn eu gosod ar wahân
i Gristnogion Lleyg a rhoi grym arbennig iddynt i gyfryngu gras drwy’r
sacramentau. Gwir ystyr ordeiniad oedd galw’r sawl yr oedd bywyd a dysg
wedi’i brofi ynddynt, i lywodraethiad yr Eglwys, a’u penodi i’r weinidogaeth
honno. Nid etifeddion Offeiriaid Aaronaidd yr Hen Destament yn perfformio
aberthau oedd Gweinidogion, ond yn hytrach, etifeddion Apostolion Crist, rhai
yr ymddiriedwyd iddynt y cyfrifoldeb i ddatgan yr Efengyl trwy Air a
Sacrament.
Yn y blynyddoedd ers hynny, mae Eglwysi Diwygiedig wedi pwyso’n drwm ar
eirfa gyfoethog yr Efengyl er mwyn tanlinellu pwysigrwydd y Weinidogaeth
Fugeiliol, gan osgoi geiriau megis Offeiriad neu Glerigwyr, ond yn hytrach eu
disgrifio fel gweision, blaenoriaid, arolygwyr, negeseuwyr, cenhadon,
llysgenhadon, bugeiliaid a dynion Duw. Dyma “adeiladwyr Tŷ Dduw”,
“Gweinidogion Gair Duw”, “Cyfeillion y Briodferch”, “Rhanwyr cyfrinachau
Duw”, “swyddogion y Brenin” a “Bugeiliaid Eneidiau”. Maent yn datgan gair
Duw: yn eiriol ar ran y gynulleidfa gerbron Duw; yn gofalu am eneidiau eu
pobl; yn adeiladu a helpu llywodraethu Eglwys Crist. Awdurdod deilliadol sydd
ganddynt o hyd gan bwysleisio’r rôl gefnogol eilaidd y mae’n rhaid i
Weinidogion yr Efengyl ei chwarae wrth baratoi priodferch Crist, yr Eglwys, ar
gyfer ei gŵr cyfreithlon. I’r diben hwn sicrhawyd bod rôl y Gweinidog yn swydd
a oedd ag awdurdod o fewn llywodraethiad yr Eglwys, gan sicrhau lle
blaenllaw a chanolog i bregethu’r Gair a gweinyddu’r Sacramentau’n briodol
ynghyd â sicrhau nad “adeiladwyr fy nheyrnas" oeddent. Ffrindiau’r priodfab
ydynt a’i eiddo ef yw'r briodferch.
Mae ein patrwm fel enwad yn pwyso’n drwm ar y ddealltwriaeth yma a
gwelwn y modd y gwnaeth ein rhagflaenwyr ddehongli’r ffrâm yma yn eu cyddestunau gwahanol. Roedd y Tadau Methodistaidd yn byw mewn cyfnod lle ar
y naill law, roeddent yn gyfarwydd â phatrymau clerigol Eglwys Lloegr ac ar yr
un pryd yn gweld patrymau gweinidogaeth amrywiol yr Anghydffurfwyr oedd
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o’u cwmpas. O barch i Eglwys Lloegr, yr oeddent yn ofalus iawn wrth siarad
am arweinwyr eu seiadau cynnar i beidio a chyfeirio atynt fel pregethwyr neu
weinidogion gan ffafrio’r term cynghorwyr. Yr oeddent hefyd yn gyfarwydd â
gweinidogion a hyd yn oed apostolion ar eglwysi cynulleidfaol y cyfnod. Pan
ildiwyd i’r pwysau i ordeinio gweinidogion yr oedd y rhain yn arweinwyr mewn
ardaloedd a rhanbarthau yn fwy nag ar eglwysi unigol ac ni ddaeth y patrwm o
‘ofalaeth’ yn gyffredin tan canol a diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn
sgil y fendith oedd yn deillio o’r diwygiadau cyson ni chafwyd unrhyw
anhawster i sicrhau gweinidogion i’n heglwysi, ond gyda’r dirywiad, yn
arbennig yn ail hanner yr ugeinfed ganrif bu raid wynebu yr angen i amrywio y
patrwm hwn o’r newydd.
Ceir gwybodaeth ychwanegol ar y cefndir hanesyddol yn Atodiad 5.
Stiwardiaid Ffyddlon – ein patrwm a’n hadnoddau presennol
Yn ystod y misoedd diwethaf yr ydym wedi bod yn rhestru ein hadnoddau
presennol mewn pobl10. Yn ychwanegol cyhoeddwyd papur trafod gan yr
Adran Polisi a Pherfformiad, ac yn benodol y Grŵp Gorchwyl a Gorffen sy’n
ystyried ariannu ein gwaith i’r dyfodol, oedd yn awgrymu amryw opsiynau
gyda golwg ar wneud y gorau o’n hadnoddau mewn arian ac eiddo. Mae ein
hadroddiad ystadegol11 yn nodi bod gennym ychydig o dan 24,000 o aelodau
mewn tua 627 o eglwysi, ond bod bron i hanner yr eglwysi hyn yn ddi-fugail.
Mae bron i hanner ein heglwysi o dan 30 o aelodau a does gennym bellach ond
38 o weinidogion amser llawn. Mae gennym weinidogion rhan amser a nifer
gynyddol o weinidogaethau amrywiol eraill. Yn ystadegol yr ydym yn lleihau ar
gyfartaledd rhwng 3% a 5% yn flynyddol o ran rhif aelodaeth, er bod cyfanswm
ein derbyniadau ariannol yn parhau i gynyddu tua 5.5% yn flynyddol, tra bod
ein taliadau wedi codi tua 6.9%.
Yn wyneb ein realiti ystadegol, mae’r Eglwys wedi parhau i fuddsoddi yn y
Weinidogaeth Fugeiliol ac y mae dros hanner ein gwariant fel Cyfundeb ar y
Weinidogaeth hon. Ar yr un pryd gwelwyd cynnydd yn ein buddsoddiad mewn
gweinidogaethau eraill ynghyd â gweinidogaethau penodol i blant, ieuenctid,
teuluoedd, chwiorydd, cymunedau a diwydiant. Yn yr atodiadau a geir ar y
wefan, mae papurau sy’n delio â phwysigrwydd y buddsoddiad hwn ynghyd ag
ymdrech i geisio gwerthuso y buddsoddiad.
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Fe nodir yn aml yn ein llysoedd fod budd ein gweinidogaethau yn y
weinidogaeth i blant, gweinidogaeth i ieuenctid, gweinidogaeth i deuluoedd,
gweinidogaeth gymunedol, caplaniaethau, ynghyd â gwaith o ddydd i ddydd y
weinidogaeth fugeiliol yn anodd iawn ei fesur. Mae yna nifer o gwynion gyda
golwg ar anhawster pobl i weld mantais y gweinidogaethau hyn i gyd yn yr
oedfa ar fore dydd Sul.
Mae llawer o’r drafodaeth ynglŷn â hyn yn ddarostyngedig i bwy sydd yn rhan
o’r drafodaeth, ac mae gan y Weinidogaeth Fugeiliol rai manteision, petai ond
am y ffaith ein bod yn medru cyfeirio at nifer penodol o wasanaethau sy’n cael
eu cynnal ar y Sul, angladdau, priodasau, ymweliadau ag ysbytai ayyb.
Ymhellach mae llawer o’r gwaith yma yn cael ei gyflawni mewn cylch penodol
o eglwysi, gyda disgwyliadau sydd wedi eu diffinio. Er hynny, mae’n ddigon
anodd i weld y budd ystadegol, ariannol ac ymarferol sy’n cyd-fynd a’r gwaith
hwn. Gymaint mwy yw'r sefyllfa gyda ein gweinidogaethau eraill, gyda’r rhain
yn cael eu hyrwyddo gydag ond synnwyr amwys iawn yn aml, o gyfrifoldebau
penodol, mewn ardaloedd sydd yn aml yn cynnwys Henaduriaeth gyfan ac
mewn cyd-destun lle nad ydynt yn mwynhau'r gwasanaethau penodol y mae
gweinidog bugeiliol yn eu cynnal. Tra bod yna dderbyniad cyffredinol o’r hyn y
mae gweinidog yn ei gyflawni, mae’n ymddangos bod yn rhaid i’n
gweinidogaethau eraill geisio cyfiawnhau'r gwaith yn barhaus. Pe ychwanegir
at hyn y ffaith ein bod yn cyfeirio at aelodau fel aelodau o fewn i ofalaeth,
mae’r term ynddo ei hun yn awgrymu bod y bobl yma eisoes wedi eu dynodi,
felly i bwy y mae’r gweithwyr yn gweithio? Yn hyn i gyd mae yna synnwyr sydd
yn awgrymu bod gwerth gweinidogaethau yn gorwedd i raddau mewn
dealltwriaeth draddodiadol yn hytrach nag mewn unrhyw asesiad gwrthrychol
o’r gweinidogaethau hynny.
Mae’r dasg o werthuso budd ein gweinidogaethau gwahanol yn ymddangos yn
dasg amhriodol i Eglwys, er hynny rhaid i ni werthuso allbwn ein
gweinidogaethau gwahanol. Ein dyhead yw adeiladu eglwys, i weld pobl o bob
oed yn dod ac yn cydnabod yr hyn sydd yn hanfodol, bod Iesu Grist yn
Arglwydd. Mi fyddai’n dda i ni atgoffa ein hunain fel Cyfundeb mae ein tasg yw
nid diogelu ein hunain, ac nid yma tasg ein cynulleidfaoedd unigol chwaith. Ein
prif dasg yw gogoneddu Duw, i wasanaethu pobl, ac i adeiladu'r Deyrnas. Yr
ydym yn gwybod fod llawer o’n gwaith gyda phlant a phobl ifanc wedi arwain
at effaith o ran y Deyrnas, ond yr ydym hefyd yn gwybod nad yw hwn yn aml
wedi ei adlewyrchu yn yr effaith ar y Cyfundeb. Yn yr un modd y mae ein
Caplaniaid yn gwasanaethu’r Deyrnas, yn edrych i adeiladu a cryfhau y
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dystiolaeth Gristnogol yng Nghymru, ond i ba raddau y medrwn fesur yr
adeiladu hwnnw?
Yn ychwanegol yr ydym yn parhau i wrando ar y lleisiau sydd am annog
buddsoddiad helaethach yn ein ‘lleygwyr’. Gwelwn yn yr Hen Destament fod
Duw’n galw rhai i arwain ei bobl, e.e Moses. Darllenwn yn Numeri 11 fod
Moses yn achwyn gerbron Duw oherwydd bod y baich o arwain yn mynd yn
drech nag ef. Dywedodd yr Arglwydd wrth Moses am gasglu deg a thrigain o
ddynion ynghyd. Byddai’r Arglwydd yn cymryd peth o’r ysbryd oedd ar Moses
a’i roi i’r deg a thrigain. Oherwydd i Moses gael ei fagu ym mhalas Pharo,
efallai iddo dderbyn addysg ond beth am y deg a thrigain? Lleygwyr gyda
doniau arbennig oeddent yn siŵr, rhai fyddai’n rhannu’r baich o arwain y bobl
gyda Moses a hynny yn ôl eu doniau.
Yn y Testament Newydd cawn Iesu ar ddechrau ei weinidogaeth yn penodi
‘(d)deuddeg er mwyn iddynt fod gydag ef, ac er mwyn eu hanfon hwy i
bregethu….’ (Marc 3:13). Treuliodd Iesu dair blynedd yn addysgu’r Deuddeg ac
yn eu paratoi i wneud ‘… disgyblion o’r holl genhedloedd, gan eu bedyddio yn
enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw’r holl orchmynion a
roddais i chwi.’ (Mathew 28:17). Hwy felly, neu'r apostolion fel y’u galwyd,
oedd i rannu anchwiliadwy olud y Crist i’r byd, dan arweiniad, ac yn cael eu
nerthu gan, yr Ysbryd Glân.
Lledaenodd gwaith yr Arglwydd yn gyflym. Cartrefi oedd sylfaen yr eglwys fore
- ‘Y mae Acwila a Priscila, gyda’r eglwys sy’n ymgynnull yn eu tŷ, yn eich
cyfarch…’ (1Corinthiaid 16:19). Gweler hefyd Philemon adn 1 a 2. Wrth i’r
eglwys dyfu mewn nifer, ac yn absenoldeb yr apostolion, datblygodd yr angen
am arweinwyr. Yn ogystal, codai problemau, dadleuon diwinyddol ac yn y
blaen, a rhaid oedd sefydlu trefn ar yr eglwys. O’u plith eu hunain y penodid yr
arweinwyr hynny; eu tasg oedd parhau gyda gwaith yr apostolion. Y mae Pedr,
yr ‘henadur’ yn eu gorchymyn ‘Bugeiliwch braidd Duw sydd yn eich gofal’
(1Pedr 5:1-4). Yn ôl Iago dylid gofalu am y cleifion drwy ymweld â hwy,
gweddïo gyda hwy, a’u heneinio ag olew (Iago 5:13-14). Roedd angen iddynt
ofalu am eu cyd-gristnogion drwy drefnu casgliad (Actau 11:29-30). Aelodau
cyffredin fyddai’r arweinwyr hynny, ond yn meddu ar ddoniau arbennig.
Diddorol yw sylwi fod yr awdurdodau Iddewig yn ystyried Pedr ac Ioan fel
lleygwyr! A lleygwyr annysgedig!
‘Wrth weld hyder Pedr ac Ioan, a sylweddoli mai lleygwyr annysgedig oeddent,
yr oeddent (Y Cyngor) yn rhyfeddu . Yr oeddent yn sylweddoli hefyd eu bod
wedi bod gyda Iesu’ Actau 4:13 BCN).
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Yng nghyswllt yr Eglwys Gristnogol mae’r lleyg yn cynnwys pob aelod nad yw’n
offeiriad/weinidog, hynny yw pob un sydd wedi derbyn Bedydd Cristnogol,
pan yn blentyn neu yn oedolyn, a’i dderbyn yn gyflawn aelod o’r Eglwys.
Drwy’r bedydd y mae’r lleyg yn aelodau o deulu Duw ac yn rhannu yn y gwaith
o drosglwyddo Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist i’r di-gred. Y mae’r ddau, y lleyg
a’r ordeiniedig, yn rhan o dîm yn gweinidogaethu yn enw’r Arglwydd Iesu
Grist. Yn ei lythyr cyntaf dywed Pedr, ‘yr ydych chwi yn hil etholedig, yn
offeiriadaeth frenhinol ……yn bobl o’r eiddo Duw ei hun, i hysbysu
gweithredoedd ardderchog yr un a’ch galwodd chwi allan o dywyllwch i’w
ryfeddol oleuni ef.’ (1Pedr 2:9). Y mae’r weinidogaeth Gristnogol felly yn
cynnwys lleygwyr yn ogystal â Gweinidogion ordeiniedig.
Yr ydym yn gweld felly ein bod yn meddu ar amrywiaeth o adnoddau i gyflawni
ein gweinidogaeth ac o fewn yr adnoddau hyn ein gwaith yw dirnad pa fath o
weinidogaethau sydd yn briodol eu hyrwyddo wrth i ni wynebu ein dyfodol.
Y mae hi’n gyfrifoldeb arnom i sylwi ar y rheiny sydd â doniau arweinyddol yn
ein cynulleidfaoedd a’u hannog i gyflwyno’u gwasanaeth i’r Arglwydd. Yn aml
ni welant sut y gallant ffitio i mewn i’r patrymau sydd yn bodoli ar hyn o bryd,
ac mae angen i ni sicrhau blaenoriaethau a chefnogaeth sy’n galluogi pobl i
wasanaethu yn y patrymau presennol ynghyd ag arloesi a ffurfio mynegiadau
newydd o’r eglwys o fewn cymunedau amrywiol.
Ceir gwybodaeth ychwanegol ar ein sefyllfa bresennol, ein modelau amrywiol
a sialens ein hystadegau yn Atodiadau 1 a 3.
“Os yr Arglwydd a'i myn ...” – edrych i’r dyfodol
Wedi cymryd golwg ar y dystiolaeth Feiblaidd, tystiolaeth hanes a thystiolaeth
ein presennol, dyhead yr Adran Gweinidogaethau yw darganfod gweledigaeth
glir ynglŷn â blaenoriaethau ein dyfodol. Tra’n cydnabod mai yn llaw Duw y
mae’r dyfodol hwnnw, ac ar yr un pryd cydnabod fod y dyfodol hwnnw yn
ymddangos yn ansicr o ystyried ein patrwm ystadegol, eto fe gredwn ei bod yn
gyfrifoldeb arnom i feddwl heddiw yn greadigol a disgwylgar. Beth bynnag
fydd hanes y Cyfundeb, y mae gennym warant y bydd Duw yn diogelu ei
Eglwys a mawrygwn y fraint o gael bod â rhan yn nyfodol yr Eglwys honno.
Yn naturiol mi fydd rhaid i’r drafodaeth am ein dyfodol bwyso’n drwm ar yr
adnoddau presennol sydd gennym mewn pobl, arian ac adeiladau. Diolchwn i
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Dduw am y bendithion sydd wedi ein diogelu hyd yn hyn ac wrth edrych i’r
dyfodol yr ydym yn gwneud hynny gyda’r hyder fod bendithion eto a fydd yn
ein galluogi gyda Christnogion eraill i wneud gwahaniaeth yn ein gwlad. Mae’r
adran hon yn eich gwahodd i ystyried, i gyfrannu sylwadau ac i gynnig
arweiniad i’r Cyfundeb ynglŷn a’r modd y dylem flaenoriaethu o hyn ymlaen.
Tra’n derbyn bod yna ddiogelwch yn y cyfarwydd, nid ydym am ddiogelu ein
hunain mewn unrhyw ffordd sydd yn peryglu ein galwad heddiw ac yfory.
Wrth geisio gwerthuso ein heffeithiolrwydd hyd yn hyn, sylweddolwn mai prin
yw’r arfau gwrthrychol sydd ar gael i ni i fedru gwneud hynny. Mae gwerth
gweinidogaeth yn ei hanfod yn oddrychol a rhaid yn aml ddefnyddio
tystiolaeth empirig, hynny yw, tystiolaeth ein profiad a phrofiad ein cydnabod i
fesur y gwerth hwnnw. Yn naturiol bydd pawb yn cynnal bod gwerth yn y
gwaith y maent ynglŷn ag ef, ac yn aml yn cael anhawster i weld fod gweithiau
eraill yn gyfwerth. Wrth benderfynu ar ein blaenoriaethau i’r dyfodol mi fydd
angen gonestrwydd poenus ar brydiau, ond gonestrwydd fydd, gobeithio, yn
ein llywio’n ddiogel ymlaen. Fe welir yn yr atodiadau bod yr unigolion a’r
grwpiau gwahanol a fu’n ystyried hyn ar ran yr Adran Gweinidogaethau wedi
ceisio cydbwysedd rhwng barn oddrychol a thystiolaeth wrthrychol am ein
gweinidogaethau presennol. Cyflwynwn y canlynol fel ffrwyth ein
trafodaethau.
 Yr ydym yn argyhoeddedig mai un o brif anghenion y Cyfundeb heddiw,
a’r Eglwys ymhob cenhedlaeth yw pobl sydd yn cael eu galw i
weinidogaeth y Gair a’r Sacramentau, i ddysgu a bugeilio praidd Duw.
Mae’r atodiadau yn amlinellu sail yr argyhoeddiad hwnnw.
 Ar yr un pryd yr ydym yn cydnabod yr amrywiaeth doniau a
gweinidogaethau mae’r Ysbryd yn ei roi i’r Eglwys ac i’r eglwysi. Yn
ymarferol cawn ein hunain mewn sefyllfa lle mae ein buddsoddiad yn y
gweinidogaethau amrywiol hyn yn cael ei reoli gan ffactorau cyddestunol. Yn ddelfrydol byddem yn dymuno cael ein rheoli yn gyfan
gwbl gan ein hargyhoeddiad a’n hegwyddorion sylfaenol. Ond mewn oes
pan mae nifer ein hymgeiswyr i Weinidogaeth y Gair a’r Sacramentau yn
brin, a’n penderfyniadau cyllidol o bryd i’w gilydd yn milwrio yn erbyn
gweinidogaeth o’r fath yr ydym wedi gorfod addasu, a hynny yn ôl ein
deall o arweiniad Duw i ni ymhob peth.
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 Credwn fod angen i bawb sy’n gwasanaethu y Cyfundeb fod wedi eu
hyfforddi, ac y dylent barhau i dderbyn hyfforddiant, er mwyn medru
ymateb i her eu galwad, her ein cenhedlaeth, her y cyd-destun lleol a her
blaenoriaethu’n briodol o ddydd i ddydd.
 Yr ydym hefyd yn argyhoeddedig fod angen cydlynu a threfnu rhai
gweinidogaethau penodol fel Corff cyfan yn genedlaethol, yn arbennig
hyfforddiant, gweithgarwch plant ac ieuenctid, chwiorydd, llais yn y
sgwâr cyhoeddus, materion eciwmenaidd, rhai caplaniaethau a gwaith
cymunedol Cristnogol.
 Credwn y dylai cyllido ein holl weinidogaeth gael ei wneud fel Cyfundeb
cyfan gan osgoi unrhyw berygl o dlodi un math o weinidogaeth ar draul
un arall. Credwn y dylid darganfod ffordd o sicrhau fod ein holl
adnoddau mewn pobl, arian ac eiddo, yn cael ei gyfeirio tuag at ein
strategaeth gweinidogaeth a chenhadaeth fel Cyfundeb.
 Credwn y dylem geisio atebion o fewn y Cyfundeb, tra ar yr un pryd
wahodd ac annog trafodaeth gydag Eglwysi eraill er mwyn diogelu
effeithiolrwydd y gwaith hwn. Dylai y drafodaeth arwain at gynllunio,
hyfforddi a gweinidogaethu ar y cyd fel yr opsiwn blaenaf ym mhob
achos o weithgarwch.
Drwy hyn gobeithiwn y daw penderfyniadau penodol ynglŷn â:
i.
ii.
iii.
iv
v.
vi.

strategaethau ar gyfer gwneud y defnydd gorau o Weinidogion a
Gweithwyr o fewn pob cynulleidfa a Henaduriaeth;
sut y byddwn yn sicrhau cyllido’r gwaith hwn;
ein ffyrdd o ganfod a hyfforddi'r rhai fydd yn pregethu, yn
gweinyddu'r sacramentau ac yn meithrin yn y dyfodol;
y ffyrdd y mae ein pobl ifanc, gan gynnwys y rheini sy'n dod drwy'r
Rhaglen Genhadol, yn gallu gwasanaethu orau yn ein henwad.
ein fframwaith wrth ymateb i geisiadau am weinidogaeth amrywiol
o fewn y Cyfundeb.
sicrhau bod ein gweithgarwch yn diogelu addoli, meithrin a
chenhadu yn y mannau lle mae Duw yn ein galw yn ein
cenhedlaeth.
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