
Ar y cyntaf o Fehefin, fe gychwynnais ar
y daith hir o Ogledd Cymru i Kolkata,
India. Bwriad y daith oedd cynrychioli
EBC yng nghyfarfod aelodau CWM.

Er mai ychydig dros 40 mlwydd oed yw
CWM, fe’i hadeiladir ar hanes hir o
genhadaeth. Crëwyd CWM ym 1977, ac
erbyn hyn mae CWM yn bartneriaeth o
32 eglwys fyd eang. Eglwys
Bresbyteraidd Cymru yn un ohonynt. 

Mae CWM yn sefyll allan oherwydd ei
chyfraniad i hanes cenhadaeth am ei
bod wedi’i wreiddio’n ddwfn ac yn
ymwybodol o’r etifeddiaeth a’r gwaith a
gychwynnwyd gan rai o arloeswyr y byd
mewn cenhadaeth. Ond mae hefyd yn
wahanol oherwydd ei fod yn cael ei
redeg gan ein heglwysi ni, gan yr
aelodau, ar gyfer ein heglwysi – mae
gan bob un rhan gyfartal yng ngwaith a
gweledigaeth CWM.

Heddiw mae CWM yn parhau i rannu
adnoddau a phobl. Rydym ni yn EBC
wedi ein bendithio’n fawr drwy elwa o
waith y partneriaid cenhadol sy’n un o
raglenni CWM. 

Mae Cyfarfod Blynyddol yr aelodau yn
gyfarfod lle mae un aelod o bob eglwys,
yn dod ynghyd, mewn un meddwl, un
galon ac un ysbryd i ddathlu ac i rannu
straeon am y gwaith yn lleol, gan
edrych ar y cyd destunau gwahanol.

Mae hefyd yn achlysur lle bydd y Bwrdd
Cyfarwyddwyr yn adrodd yn ôl i
gynrychiolwyr am eu stiwardiaeth o
adnoddau’r genhadaeth am y flwyddyn,
a’r adroddiadau yn cael eu hadolygu.

Yn ystod y cyfarfod, mae’r cynrychiolwyr
hefyd yn cynnal y Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol ac yn derbyn y datganiadau

ariannol archwiliedig, penodi archwilwyr
ar gyfer y flwyddyn i ddod, a sicrhau a
chynnal unrhyw fusnes arall yn unol â
gofynion cyfansoddiadol. Bydd
cofnodion ac adroddiadau yn cael eu
cynhyrchu i’w dosbarthu i aelodau’r
Eglwysi yn dilyn y cyfarfod, a chynllun
gweithredu ac argymhellion a luniwyd
yn cael eu rhannu gan y Bwrdd. Roedd
tipyn o fusnes i’w drafod! 

Bob blwyddyn bydd y cyfarfod yn cael ei
gynnal mewn gwlad wahanol, gydag un
o’r partneriaid yn trefnu’r rhaglen.
Rhaglen i gael blas ar y gwaith sydd yn
digwydd yn lleol. 

Y tro hwn, Eglwys Gogledd India oedd
yn ein croesawu a’n gwahodd. Cafodd
yr aelodau gyfle i ddysgu am y gwaith y
mae’r eglwys yn ei wneud yng Kolkata.

Er fy mod wedi bod yn yr India sawl tro
doedd dim wedi fy mharatoi ar gyfer
bwrlwm y ddinas fawr hon. Roedd y
gwres yn danbaid, y lliwiau yn llachar, y
gweiddi yn bloeddio, cyrn y ceir yn
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Roedd hwn yn gyfnod prysur unwaith eto gan fod y pwyllgorau
Cyfundebol yn cyfarfod. Braf oedd gallu mynychu’r mwyafrif
ohonynt a gweld yr holl weithgarwch sydd yn mynd ymlaen yn
y Corff y tu ôl i’r llenni fel petai. 

Gwelais unwaith eto ein bod yn Eglwys amrywiol ei natur a’n
bod yn ceisio ymateb i’r hyn sydd yn digwydd yn lleol ac yn
ehangach yn genedlaethol ac yn fyd eang. Mynychais Adran
Eglwys a Chymdeithas, is-bwyllgor Plant ac Ieuenctid, Coleg y
Bala a Threfeca, yr Adran Gyhoeddi, Adran Ymgeiswyr a
Hyfforddiant, Adran Gweinidogaethau, Panel y Rhaglen
Genhadol, Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo a Bwrdd yr
Ymddiriedolwyr. 

Bûm hefyd yn trafod y GDPR a’r buddsoddiadau. Braf a
bendithiol yw cael ymuno hefyd â chyfarfod misol y
Swyddogion. Cafwyd cyfle i edrych ar gynlluniau
gweinidogaeth a chenhadaeth yr Henaduriaethau. Braf oedd
cael ymweld â’r tri Sasiwn – cael cyfle i drafod, rhannu ac

Ar daith
gyda Llywydd y Gymanfa Gyffredinol

Mawrth i Fehefin

Yr wythnos hon fe fydd Llywyddiaeth y Gymanfa
Gyffredinol wedi ei throsglwyddo o lywyddiaeth y Parch
Brian Huw Jones i ofal y Parch Brian Matthews. Cawn
gyfle yr wythnos nesaf i ddarllen crynodeb o anerchiad y
Llywydd wrth drosglwyddo’r llywyddiaeth. Ond yn awr,
cyn ffarwelio, cawn gyfle i ddilyn y Llywydd ar ei deithiau
a’i weithgarwch Cyfundebol a chael blas ar amrywiaeth
ein gweithgarwch a rhychwant ein cysylltiadau.

(parhad ar dudalen 2)

(parhad ar dudalen 2)

Llywydd y Gymanfa yn cyfrannu i ddiwrnod o hyfforddiant
yn y Bala
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atseinio dros y ddinas, ac roedd y tlodi
yn amlwg ymhobman. Roedd yn dipyn o
agoriad llygaid!

Wrth gychwyn y cyfarfod, cawsom
glywed am hanes y Cristnogion lleol, a’r
gwaith y mae’r eglwys yn ei wneud yn yr
ardaloedd mwyaf difreintiedig y ddinas.
Cawsom ymweld â dwy ardal, Dum
Dum a Sukanto Nagar. Yma cawsom
weld ysgolion sydd wedi ei sefydlu ar
gyfer plant y slymiau lleol. Cawsom ein
croesawu yn gynnes iawn gan y plant,
rheiny yn eistedd ar y matiau lliwgar yn

gwisgo eu dillad ysgol a roddwyd iddynt
gan yr Eglwys. Roedd yr ystafelloedd yn
brin o adnoddau, ond roedd ’na deimlad
o gariad yn yr ystafelloedd bychain.
Roedd y ffaith fod yr eglwys leol yn
ymateb i anghenion lleol yr ardal yn
wych. Ni fyddai’r plant yma yn cael
unrhyw addysg oni bai am y gwaith
cenhadol hwn. 

Cawsom hefyd gyfle i weld gwaith yr
eglwys gyda rhieni’r plant hynny. Mae’r
eglwys wedi cychwyn prosiect tecstiliau
a gwnïo i greu dillad i’w gwerthu.
Unwaith eto, dyma enghraifft o ymateb i
angen lleol wrth hyfforddi’r merched a’u
cynnal wrth iddynt gychwyn menter fach
yn ardal.

Roeddwn wedi fy mendithio yn fawr
wrth weld y prosiectau sydd yn cael eu
rhedeg yn y ddinas. Mae’r angen yn
fawr iawn, ac mae gan yr eglwys leol
her aruthrol wrth geisio ymateb iddo.
Ond mae Duw ar waith!

Bwriad CWM yw dod ochr yn ochr ar
eglwysi yn fyd eang wrth i ni ymateb i’r
alwad. Mae CWM yn credu mewn Duw
llawn gras a chyfiawnder sy’n cael ei
ddatgelu drwy Iesu Grist o Nasareth.
Cred CWM fod y genhadaeth i fod yn
bartneriaeth, yng Nghrist, er mwyn
herio, annog, rhannu a galluogi eglwysi i
gyd rannu yn y genhadaeth.

Mi gefais flas o hyn yn Kolkata. Profiad
y byddaf yn ei gofio am oes!
Hoffwn ddiolch i EBC am y cyfle i
gynrychioli’r eglwys yn y cyfarfod.
Unwaith eto yr wyf wedi cael bendith o
weld brodyr a chwiorydd yng Nghrist yn
ymateb i alwad Duw, yn rhoi ffydd ar
waith. Er bod ein hieithoedd, ein
traddodiadau, ein hanes yn wahanol
iawn, mae’r un Arglwydd yn ein galw i
weinidogaethu ymysg y bobl, a’r un
Ysbryd yn ein harwain. 

Fy ngweddi yw, y byddwn ni, yma yn ein
heglwysi ni, yn parhau i weddïo am
arweiniad yr Ysbryd Glân, wrth i ni
ymateb i alwad ein Harglwydd yn lleol
yng Nghymru. 

Llinos Mai Morris, Caernarfon. 

annog. Braint oedd cael cymryd rhan
yng Ngwasanaeth Ordeinio Anna Jane
Evans yn Weinidog yn Eglwys Iesu
Grist yn ystod Sasiwn y Gogledd yn
Lerpwl. Bendith hefyd oedd ymweld â
Henaduriaeth South West, Northern ac
Arfon. Roedd cael cyfle i fod yn rhan o
ddydd y gweithwyr yn Nhrefeca yn
fendithiol ac yn addysgiadol iawn hefyd.
Roedd cael cyfle i gyfarfod â staff
Cymorth Cristnogol Cymru a Phrif
Weithredwr newydd Cymorth Cristnogol
Prydain yn fraint ac yn anrhydedd.

Roedd ymweld â Chymanfaoedd
Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd yr
Alban, Iwerddon a’r Eglwys Ddiwygiedig
Unedig ynghyd â’r Bedyddwyr yn
fendithiol, yn addysgiadol ac yn gyfle i
rannu a thrafod a dysgu oddi wrth ein
gilydd. Bendith oedd cael mynychu’r
Weinidogaeth Iacháu am y tro cyntaf a
chael cloi’r cyfan ar y pnawn Iau drwy
arwain pobl at Fwrdd y Cymun. Cafwyd
astudiaethau Beiblaidd grymus a
nerthol iawn dan arweiniad y Parch
Jenny Garrard. Roedd darlithoedd y
Parchg Meirion Morris yr un mor
ysbrydoledig. Bendithiol iawn hefyd
oedd y grwpiau trafod a’r cylchoedd
gweddi. Da oedd cael dweud fy mod
yno. Siom oedd methu a mynd i’r India
oherwydd trafferthion cael Visa.

Daliwn ati yng ngwaith yr Efengyl a
chofiwn wrth ymateb i alwad Crist nid
yn ofer y byddwn yn llafurio yng
ngwaith ein Harglwydd byw,
atgyfodedig.

Wrth i fy nhymor ddirwyn i ben diolchaf
am bob cydweithrediad a gweddi a
dymunaf fendith Duw ar fy olynydd sef
y Parchedig Brian Matthews, Wrecsam.

Parch Brian H Jones

O Gaernarfon i Kolkatta a Chynhadledd CWM (parhad o dudalen 1)

Ar daith gyda Llywydd y
Gymanfa Gyffredinol

(parhad o dudalen 1)

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

Gweinyddydd Rhan Amser
Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Weinyddydd
Rhan Amser. Y swydd i’w lleoli yng Nghanolfan Ffydd a Diwylliant y Morlan,
yn Aberystwyth.

Oriau – 17.5 awr yr wythnos
Tymor – Parhaol gyda’r chwech mis cyntaf yn gyfnod prawf
Cyflog – £17,783 – £19,787 pro rata pwynt 13–17 ar yr graddfa EBC

Mae’r swydd yn seiliedig ar ddau eirda (dylai un ohonynt fod yn gyflogwr blaenorol). 

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â’r swyddfa: 02920 627465. 
E-bost: swyddfa.office@ebcpcw.org.uk

Mae gan y swydd hon ofyniad galwedigaethol i ddeilydd y swydd fod yn rhugl yn y
Gymraeg a’r Saesneg.

Dyddiad cau: 4 o’r gloch, 20 o Orffennaf 2018.


