
Synod Zou yw’r Synod lleiaf yn India
(14,000 o aelodau) a chefais y fraint o
dderbyn gwahoddiad i ymuno yn
nathliadau 60 mlynedd sefydlu ei Fudiad
Ieuenctid – mudiad cyfatebol i’r un a
sefydlwyd gan fy nhad ac eraill ym
Mizoram yn 1954. Cefais groeso
twymgalon gan y Parch Stephen
Chinsuanthang a’i deulu a chael bod yn
un o’r teulu dros gyfnod y dathliadau. Bu
Stephen ar ymweliad ag Eglwys
Bresbyteraidd Cymru yn 2015 gydag
arweinyddion eraill o Eglwys
Bresbyteraidd India. Yn ystod cyfnod y
dathliadau fe gafodd ei godi i fod yn Brif
Ysgrifennydd Gweithredol y Synod.
Dymunwn yn dda iddo yn ei swyddogaeth
newydd a bendith Duw ar holl waith yr
eglwys yno ym Manipur.

Roedd tua thair mil yn bresennol yn y
dathliadau o bobl ifanc ac arweinyddion
eglwysi pentrefol yn bennaf a graen ar y

trefniadau. Fel sy’n arferol yn yr India
bellach fe recordiwyd a darlledwyd y cyfan
ar y gwefannau cymdeithasol ac ar y
teledu. Roedd yr addoliad yn cael ei
arwain gan Grfip Addoliad cyfoes a oedd
yn arwain, er mawr syndod i mi, am y tro
cyntaf mewn cyfarfod mawr. Roeddent yn
aeddfed iawn ac yn ysbrydoledig er na
chafodd yr un ohonynt wers ffurfiol erioed
ac mai ar fenthyg oedd yr offerynnau a
ddefnyddient. Cynhaliwyd cystadlaethau
corau bach a mawr. Ac ar ddiwedd y
gystadleuaeth daeth pob côr at ei gilydd i
ganu’r darn prawf sef cyfieithiad o ‘And the
Glory of the Lord’ gan Handel.
Gwefreiddiol.

Rhoddwyd cyfle i mi annerch yn ystod
cyfarfod yr hwyr, nos Sadwrn a chael fy
nghyfweld wedyn yn anffurfiol. Cefais

hefyd gyfle i ddweud gair pellach nos Sul
ac yng nghyfarfod o swyddogion y Synod
gan ddwyn cyfarchion o Gymru. Cefais y
fraint hefyd o agor y Gair yng nghyfarfod
nos Fercher yr eglwys leol yn Zomi Coloni
a chael seiat hyfryd yng nghwmni’r Grfip
Addoli o gylch y tân agored nos Fawrth.

Mae sefyllfa’r eglwys yno yn dra gwahanol
i’r un ym Mizoram a’r anghenion yn llawer
mwy sylfaenol. Does gan y Synod ddim
gwasg na chanolfan adnoddau na llyfrgell
nag ysgol nag ysbyty fel mewn ardaloedd
eraill o Eglwys Bresbyteraidd India. Ond
mae Duw ar waith yno hefyd yn codi ei
eglwys i wasanaethu ei chymuned a’i
phobl. Edrychwn am gyfleodd i’w chefnogi
a’u hannog.

Aneurin Owen (Parch), Llansannan
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Dathliad Jiwbilî Diemwnt Mudiad Ieuenctid
Synod Zou, 27-30 Ionawr 2017

Ym mhecyn apêl Corwynt Cariad eleni fe
gewch hanes atal trychinebau yng
nghymuned Mantuyong. Flwyddyn union i’r
penwythnos hwn cafwyd tân anferth yn
slym Mantuyong. Yn oriau mân y bore ar
12fed o Fawrth llosgwyd 600 o dai yn ulw.
Ac ers hynny mae tua 2000 o’r bobl wedi
bod yn byw mewn pebyll. 
Roedd yn brofiad reit emosiynol cael

bod ym Mantuyong. 
O weld maint y dinistr roedd yn anodd

deall sut oedd tua 2,000 o bobl wedi
llwyddo i ddianc yn gwbl ddianaf o’r tân.
Cawsom gyfarfod y gymuned yn un o’r

pebyll ond gorfod torri’r cyfarfod yn fyr
oherwydd roedd y gwres yn y babell yn 38
gradd a’r bobl yn poeni y byddem yn cael
ein llethu ganddo. Wrth gerdded i weld
hen safle’r gymuned – ground zero fel
roedden nhw yn ei alw, cefais y fraint o
gerdded yng nghwmni Menchu. Mae hi’n
un o arweinwyr y gymuned – wedi bod yn
dilyn cyrsiau hyfforddi gyda FORGE – yn
aelod o’r ‘pwyllgor merched’ ac yn amlwg
yn berson uchel iawn ei pharch yn y
gymuned.
Er bod pedwar mis (bryd hynny) wedi

pasio ers y tân, roedd oglau mwg yn

parhau yn ground zero a Menchu’n sôn
am y pwysau oedd hi’n ei deimlo fel un o’r
arweinwyr cymunedol. ‘Mae’n gyfnod
anodd oherwydd yr etholiadau a’r
newidiadau yn y llywodraeth leol,’ meddai.
‘Da ni’n poeni na fydd yr arweinwyr
newydd yn fodlon gweithio mor agos gyda
ni ac mae hi mor anodd wynebu’r
gymuned pan fydd pethau’n araf i wella.
Ond rydym wrthi’n cynllunio gyda’r cyngor
ar gyfer adeiladu fflatiau tri llawr i bawb ac
efo cefnogaeth FORGE dwi’n sifir y
gwnawn ni wireddu hynny yn y diwedd!’

(parhad ar dudalen 8)

‘Dyma fy nghartref i’
Myfyrdod Corwynt Cariad y Grawys
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‘Dyma fy nghartref i’
(parhad o dudalen 1)

Wrth ymadael â Mantuyong a sgwrsio
yn y car dywedodd un o staff FORGE
wrthyf fod rhieni Menchu wedi bod yn
ceisio’i pherswadio i symud i fyw yn
agosach atyn nhw. Maen nhw wedi
cynnig adeiladu tª iddi hi ond mae hi
wedi gwrthod gadael. Dywedodd na
fedrith hi ‘jest dympio pobl a mynd
achos fod pethau’n anodd. Dwi’n un o’r
arweinwyr yn y gymuned ac mae gen i
gyfrifoldeb i’w helpu i wella pethau’. 
Yn nhymor y Grawys, wrth agosáu at

aberth fawr y Groes, mae’n briodol i ni
ystyried faint yr ydym ni’n ei roi – o ran
rhoddion materol, ie – ond, o ran
ymroddiad a chariad i godi llais a
gweithio dros ein cymdogion agos a
byd-eang hefyd.

‘O Dduw ein Tad, wrth i ni
agosáu at y Groglith a’r Pasg,
diolchwn i ti am bobl sy’n
ymroi’n llwyr i wasanaeth eu

cymdogion. Pobl sy’n fodlon cymryd
cyfrifoldeb a cheisio arwain. Mewn byd
sy’n teimlo mor dywyll, helpa ni i ddilyn
eu hesiampl ac i ymroi o’r newydd i’th
ddilyn di ar hyd llwybrau cyfiawnder a
heddwch – gan fod yn barod i godi’r
groes mewn difri wrth wneud hynny.
Arwain ni, Arglwydd, a gwna ni’n
arweinwyr! Amen.’

(Beth am wneud pwynt o gofio pobl
cymuned Mantuyong eich gweddïau’r
Sul nesa ’ma a darllen eu stori yn
ystod y cyhoeddiadau? Os oes Sul
gwag gennych yn fuan, mae ’na
gyflwyniad powerpoint yn adrodd yr
hanes ar gael i’w lawr lwytho o
wefan Cymorth Cristnogol ac Eglwys
Bresbyteraidd Cymru hefyd.)

Menchu yn sefyll wrth safle ei hen
gartref yn ‘Ground Zero. Mantuyong’ –
ac yn dweud ‘dyma fy nghartref i –

“it was my pride and joy”.’

Anfoner pob gohebiaeth, newyddion, ysgrifau, a.y.y.b. at
Y Parch. Ddr. R. Watcyn James, 94 Heol Penygarn, Tycroes, Rhydaman
SA18 3PF. e-bost: goleuad@ebcpcw.org.uk
Hysbysebion i Swyddfa’r Goleuad, Gwasg y Bwthyn, Lôn Ddewi, Caernarfon,
Gwynedd LL55 1ER. (01286) 672018. e-bost: goleuad@btconnect.com

Os na nodir yn wahanol nid yw barn y cyfranwyr o angenrheidrwydd yn farn y
golygydd na’r Gymanfa Gyffredinol.

Cyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac argraffwyd gan Wasg y Bwthyn,
Caernarfon. Cofrestrwyd yn y Swyddfa Bost fel Newyddiadur.
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EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

DWY SWYDD –
CYNORTHWY-WYR WEINIDOGAETHOL
Mae EBC yn edrych i sicrhau dau weithiwr yn Aberystwyth, un yn
bennaf yng Nghapel y Morfa a’r llall yn Eglwys St David’s.
Y mae’n anochel y bydd patrwm traddodiadol y weinidogaeth yn newid dros y
blynyddoedd nesaf ac mae’r cynllun hwn wedi ei lunio i gynnig ateb arloesol i’r angen
o gynnal a chryfhau tystiolaeth Eglwysi Presbyteraidd Aberystwyth. Bydd y sawl a
benodir yn gweithio fel rhan o dîm o dan arweiniad cyffredinol gweinidog a blaenoriaid
y ddwy eglwys. Dylai’r cynorthwy-wyr gweinidogaethol fod yn unigolion profiadol gyda
dealltwriaeth dda o gyd-destun y cynllun ynghªd â sgiliau a phrofiad i ddatblygu eu
gwaith ar ben eu hunain.
Mae’r eglwysi’n hapus i dderbyn ceisiadau oddi wrth unigolyn am y ddwy swydd.
Oriau – 17.5 awr yr wythnos.
Cytundeb – 3 blynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.
Cyflog – Graddfa 26-30 (£23,936–£25,909), pro rata, ynghyd â lwfans tª a chyfle i
ymuno â Chynllun Pensiwn EBC.
Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.
I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch a’r swyddfa. Rhif ffôn: 02920 627465. 
Mae’n ofyniad galwedigaethol bod ymgeiswyr ar gyfer y swyddi hyn yn Gristion ac mae’r
Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer swydd Capel y Morfa a phetae un person yn
ymgeisio am y ddwy swydd.
Dyddiad Cau: 4 o’r gloch, Dydd Gwener, Mawrth 31ain, 2017.
Cynhelir y cyfweliadau ar Ddydd Mawrth, Mai 2il, 2017.

Henaduriaeth Dyffryn Clwyd. Y Capel Mawr, Dinbych, Dydd Mercher, Mawrth 15fed. Pwyllgor
Gwaith am 4.30 p.m., Cyfarfod yr Henaduriaeth am 6 p.m.

Henaduriaeth Môn. Capel Engedi, Ceirchiog, nos Fawrth, 28 Mawrth, am 7 o’r gloch. Pwyllgor
Gwaith yr Henaduriaeth, Nos Fercher, 22 Mawrth am 7 o’r gloch yn Lôn y Felin, Llangefni.
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Hebron, Bryngwran

Yn y llun gwelwn rai o aelodau Hebron, Bryngwran, Ynys Môn sy’n rhan o brosiect
‘Agor y Llyfr’ ac sy’n mynychu Ysgol Sul Bryngwran bob wythnos i ddarllen stori o ‘Feibl
Newydd y Storïwr.’ ‘Dameg y Wledd Briodas’ yw’r stori yma gyda deg o’r plant yn
mwynhau helpu i actio’r ‘gwahoddedigion’ i’r briodas.

Esther Edwards


