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“Yr Ysbryd Glân ar waith”
Ysgol Haf Y Weinidogaeth Iacháu
Cynhaliwyd ein
Hysgol Haf eleni yng
Nghefn Lea, Dolfor.
Unwaith eto roedd yn
amlwg fod yr Ysbryd
Glân ar waith, cyn ac
yn ystod yr Ysgol
Haf, gan fod yr un
thema fel llinyn arian
yn rhedeg drwy’r
cyfarfodydd. Nid
oedd teitl wedi ei
osod ac nid oedd y
siaradwyr wedi
cysylltu â’i gilydd
ymlaen llaw. Y thema
ymddangosodd fel
llinyn arian oedd yr angen am iachâd o
fewn teuluoedd, ardaloedd, gwledydd a
chenhedloedd, ac yn arbennig o fewn
eglwysi. Croesawyd dros bedwar deg
ohonom gan ein llywydd y Parchg Mary
Turnock, cyn i’r Parchg Ifan Roberts
arwain ein Gwasanaeth Agoriadol. Luc
pennod 7 oedd sylfaen ei sylwadau.

Cyfeiriodd hefyd at
ei gysylltiad â
Lesotho a’i
ymwneud â gwaith
H.I.V. Aids yno.
Cymod

Profiad Meddyg
Dr. Graham Thomas oedd ein siaradwr
gwadd nos Lun. Arweiniodd ni i faes
meddygaeth gan roi darlun i ni o’r
amrywiol feysydd sydd yn wynebu
meddygon teulu, a’r ffyrdd y gall ein
heglwysi helpu drwy roi cefnogaeth i rai
sydd â phroblemau e.e. dementia a.y.y.b.

Ein prif siaradwr
oedd Y Parchg Dr.
Russ Parker, cyn
Rheolwr, am
ddeunaw mlynedd,
ar yr Acorn Healing
Trust, ond sydd
erbyn hyn yn
arwain tîm o
weithwyr sy’n teithio’r wlad a’r byd yn
cynnig Fellowship & Reconciliation. Ei brif
waith ydy addysgu ac iacháu a hynny
drwy ei gysylltu â gwrando a chymodi.
Cawsom dri anerchiad, ar dri thestun;
Iacháu pobl, Iacháu’r Tir ac Iacháu’r
Cenhedloedd.
(parhad ar y dudalen nesaf)

Arloesi’r Iseldiroedd yn ysbrydoli
I mi, uchafbwynt diamheuol y Gymanfa
Gyffredinol eleni oedd cyflwyniad y Parch.
Colin Sinclair o Eglwys Bresbyteraidd Yr
Alban, ynghylch y buddsoddiad gwerth
£25 miliwn i hyrwyddo gwaith newydd
sydd ar droed ganddynt yno.
Cyflwyniad heriol a phwrpasol heb afradu
geiriau o gwbwl – roedd yn wers ar
gyflwyno i bawb ohonom!

ymateb i’r hen stori sy’ mor gyfarwydd i
bawb yma yng Nghymru hefyd, sef
cynulleidfaoedd yn plymio, aelodau yn
heneiddio ac eglwysi’n gorfod cau.
Esboniwyd y cysyniad yn gryno iawn gan
Martin Vellevoll, cyd-lynydd y gwaith
arloesi: “A pioneering place is a new
expression of church for people who
don’t attend church”.

Utrecht
Ac fe roedd cynnwys ei gyflwyniad
o ddiddordeb arbennig i dri
ohonom, Parch.Tim Hodgins, Port
Talbot, Morgan Bryn Williams o
Bwllheli a minnau oedd wedi
dychwelyd o gynhadledd ar Arloesi
Eglwysig a fynychwyd gennym yn
Utrecht, Yr Iseldiroedd bythefnos
ynghynt.
Eglwysi Newydd
Mae’r Iseldiroedd wedi bod yn
arwain y blaen yn y maes hwn
gydag 84 o eglwysi newydd wedi
eu cychwyn gan yr Eglwys
Brotestannaidd yno ers 2012 fel

Dyma rai o nodweddion Eglwysi Arloesol
yr Iseldiroedd:
• Wedi’u hanelu at bobol sydd ddim yn
mynychu’r eglwys
• Annog ysbryd entrepreneuraidd a’r
parodrwydd i gymryd risgiau
• Cyd-lynydd rhan amser yn hytrach na
gweinidog
• Pwyslais ar waith tîm gan gynnwys
gwirfoddolwyr
• Gwrando, Gwasasnaethu a
Charu wrth galon y gwaith –
nid dogma
• Gonestrwydd newydd wrth
ystyrIed credoau a thrafod
Duw heddiw
• Pwyslais ar gysylltiad gyda
phobol nid aelodaeth
• Bod yn rhan o gymuned
ddysgu ehangach
• Cefnogaeth ariannol gan yr
Eglwys Genedlaethol am
gyfnod.
Patrymau

Morgan Bryn Williams, Parch Tim Hodgins ac Aled Gwyn Jôb
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Mae ystod eang o eglwysi
(parhad ar y dudalen nesaf)
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Ysgol Haf
Y Weinidogaeth
Iacháu
(parhad o dudalen 1)
Gweddi a chyffes yw sylfaeni eu gwaith.
Cawsom ein hatgoff ganddo fod Crist ar
y groes yn cynrychioli’r ddynoliaeth. Un
yn cynrychioli pawb. Mae Duw, yng
Nghrist, yn cymryd pechodau pawb. Yr
un oedd heb bechod, yn cymryd arno ei
hunan ein pechod ni. Cymerodd Iesu ein
pechod ni fel ei bechod ei hunan.
Pwysleisiodd bod gwir angen am
wrandawyr, rhai sy’n gallu rhoi eu holl
sylw ar wrando, bod hyn yn gallu cael at
wraidd i lawer o broblem neu densiynau.
Adroddodd hanesion o’i brofiad am
sefyllfaoedd anodd o fewn teuluoedd,
mewn ysbytai, ac mewn nifer o eglwysi.
Dywedodd ei fod ef a’i gyd weithwyr, yn
dilyn gwahoddiad, yn ymuno â
chynulleidfaoedd, gan dreulio amser yn
gwrando ar yr aelodau yn rhannu eu
profiadau a’u problemau, ac yna yn eu
harwain mewn gweddi a chyffes.
Roeddynt wedi sylwi fod llawer o’r
problemau yn estyn yn ôl dros nifer o
flynyddoedd a’u bod wedi eu trosglwyddo
o un genhedlaeth i’r llall, a bod angen, ar
adegau, iacháu hanes clwyfedig.
Cawsom enghreifftiau o Dduw ar waith
ym mywydau Moses, Nehemeia, Esra a
Daniel.
Astudiaethau Beiblaidd
Y Parchg Eric Jones arweiniodd ni mewn
dwy Astudiaeth Feiblaidd, y cyntaf o
1 Brenhinoedd pennod 17 a’r ail o
Marc 5:1-10. Rhannwyd ni i bum grfip
trafod/gweddi, tri Cymraeg a dau
Saesneg a chafwyd bendith drwy rannu
a gweddïo gyda’n gilydd.
Gwasanaeth Iacháu
Nos Fercher, gan ddilyn trefn y
Gwasanaeth Iacháu yn Llyfr
Gwasanaethau yr enwad, arweiniwyd ni
gan y Parchg Trefor Lewis mewn
Gwasanaeth Bendithio. I gloi ein hamser
gyda’n gilydd cawsom Sacrament y
Cymun o dan arweiniad cyn-lywydd
(bellach) y Gymanfa Gyffredinol,
Y Parchg Brian Matthews.
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(parhad o dudalen 1)

newydd o bob math wedi blodeuo yn yr
Iseldiroedd fel rhan o’r prosiect hwn.
Mae un eglwys wedi ei phlannu ar sail
gofalu am ardd gymunedol gyda’r aelodau
yn meithrin yr ardd a meithrin ei gilydd yn
yr un modd( Marcus Connect, Yr Hag).
Mae eglwys arall mwy “monastaidd” ei
naws wedi ei chreu, gyda’r aelodau yn y
fan honno yn cerdded gyda’i gilydd, yn
treulio amser mewn tawelwch gyda’i gilydd
ac yn rhannu prydau bwyd gyda’i
gilydd.(Kloosterwelle, Jorwerd)
Cefais gyfle i ymweld ag un o’r eglwysi
arloesol hyn (De Ammersfoort Zwan)
wedi’i osod yn nhref Ammersfoort, 30
munud o Utrecht.
Roedd yr eglwys Lutheraidd hon wedi
gweld ei niferoedd yn gostwng i tua 20 o
aelodau a rheiny oll dros eu 60.
Penderfynwyd bod rhaid wrth newid
radical.
Newidwyd amser yr addoliad o fore Sul i
fore Sadwrn i fanteisio ar y ffaith fod yr
eglwys wedi ei lleoli ar un o strydoedd
prysuraf y dref gyda miloedd o bobol arni
pob Sadwrn.
Ond roedd y newid patrwm yn fwy radical
byth. Gyda’r eglwys yn symud at geisio
gyflwyno’r neges trwy gyfrwng celf a
diwylliant.
Bellach, mae’r eglwys ar agor o 11.00 tan
5.00 pob Sadwrn gyda un gweithgaredd
awr o hyd yn rhan o hynny. Ar y Sadwrn
1af a’r 3ydd o bob mis bydd hwnnw’n
cynnwys gweithgaredd ddiwylliannol neu
gerddorol, gyda gwasanaeth arferol bob
yn ail Sadwrn.
“Roeddan ni isio dod â phobl i gysylltiad
eto gyda’r eglwys ac ysbrydolrwydd –
a’u hysbrydoli gyda mynegiant o’r
prydferthwch a’r gwirionedd sy’n mynegi
presenoldeb Duw mewn un ffurf neu’i
gilydd,” meddai Maria, un o’r gwirfoddolwyr.
Mesur Llwyddiant
Yn y tair mlynedd ers i’r prosiect gychwyn,
mae’r eglwys wedi gweld 70% o gynnydd

yn y niferoedd sy’n dod i mewn yno, a
60% o gynnydd yn y niferoedd sy’n
mynychu’r gwasanaethau traddodiadol
hefyd.
Efallai mai un allwedd i lwyddiant y fenter
hon yw’r ffaith bod gweinyddiaeth yr
eglwys mor ysgafn. 1 Gweinidog a 6
ymddiriedolwr yn unig ac felly’n gallu
gweithredu syniadau newydd yn gyflym.
Mae yna wers arall inni yn fanna debyg!
Profiad Gwerthfawr?
Roedd y gynhadledd yn Utrecht yn fuddiol
iawn i’r tri ohonom yn ein ffyrdd ein
hunain.
I Morgan sy’n astudio Diwinyddiaeth ym
Mhrifysgol Belfast a’i fryd ar fynd i’r
weinidogaeth draddodiadol. I Tim sydd
eisoes yn gwneud gwaith arloesol
ardderchog gyda’i eglwys newydd ar stad
fawr Sandfields ym Mhort Talbot. Ac i
minnau hefyd, sy’n gobeithio ymgymryd
gyda gwaith Cristnogol newydd y tu hwnt
i’r eglwys gan gyfuno hynny gyda fy
ngwaith ysgrifennu.
Aled Gwyn Jôb, Caernarfon

Pigion o’r Gymanfa
Her o’r Hen Ogledd!

Diolch
Roedd yr oll o drefniadau’r Ysgol Haf
wedi cael eu gwneud gan ein
hysgrifenyddes ddawnus Mrs Nerys
Rowlands, a hi oedd yn gyfrifol fod y
gweithgareddau i gyd wedi rhedeg yn
ddiffwdan bob dydd. Diolch iddi am ei
gwaith trefnus a thrylwyr.
Wrth droi am adre roedd pawb yn diolch
am y bendithion a gafwyd drwy ein
siaradwyr gwadd, ein cwmnïaeth gyda’n
gilydd a’r lletygarwch, mewn canolfan
braf sy’n estyn croeso cynnes ac yn
paratoi bwyd blasus ar ein cyfer bob tro.
Diolch i Dduw am gael bod yn rhan o’r
Ysgol Haf eto eleni.
Menna Green

Bu llawer o drafod ymhlith cynrychiolwyr y
Gymanfa ar gyflwyniad a wnaed gan
Parch Ddr Colin Sinclair, Llywydd
Gymanfa Gyffredinol Eglwys yr Alban.
Gobeithiwn gynnwys amlinelliad o’i
gyfraniad heriol ynglªn â sut yr oedd y Kirk
wedi ceisio ymateb i golled o 80% o’i
haelodaeth mewn hanner can mlynedd.
Cawsom ein herio gan yr ymateb i fod yn
realistig ac yn ymarferol am ein gallu i
gynnal ein strwythurau enwadol ein
hunain. Ac wrth uno henaduriaethau a
chynulleidfaoedd er mwyn creu unedau
hylaw i’r dyfodol dangoswyd sut yr oedd yr
Eglwys wedi penderfynu buddsoddi rhwng £20 miliwn a £25 miliwn dros gyfnod o bum
mlynedd er mwyn creu a dysgu ac asesu effeithiolrwydd prosiectau a chynulleidfaoedd
cenhadol newydd. (Gol.)

