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Cynrychiolwyr Cymanfa Gyffredinol 2019

Ethol Llywydd

Croesawu ymwelydd o Fryniau Khasia

Un o’r penderfyniadau cyntaf sy’n wynebu
cynrychiolwyr wrth iddynt gyrraedd y Gymanfa
Gyffredinol yw’r etholiad i ddewis y darpar
Lywydd newydd.

Bob blwyddyn yn y Gymanfa Gyffredinol mae’n bleser groesawu cynrychiolwyr
o blith yr eglwys fyd-eang, partneriaid sy’n gweithio gyda ni trwy CWM. Ni fu
eleni’n wahanol i’r arfer gan i ni gael y fraint o groesawu’r Parch Samely Lyttan
i’n plith.
Yn y llun fe’i gwelwn yn
cyflwyno rhodd i’r Llywydd
ar y pryd, sef y Parch Brian
Matthews.
Wrth ddiolch am y croeso a
dderbyniodd yn y Gymanfa
cydnabu gyda diolch
gyfraniad yr eglwys a’r hyn
a dyfodd o’r genhadaeth yn
yr India.
O’r hedyn a blannwyd gan
Thomas Jones am y tro
cyntaf ym Mryniau Khasia
tyfodd eglwysi bywiog a gweithgar. Rhannodd rhai ystadegau gyda ni.

Ac eleni etholwyd y Parch Evan Morgan i olynu’r
Parch Marcus Wyn Robinson fel Llywydd yn
2020. Llongyfarchiadau iddo ar ei etholiad.
Ond pwy yw’r Llywydd Etholedig?
Cafodd y Parchedig Evan Morgan ei eni a’i fagu
ar gyrion Gogledd Llundain, yn drydedd
genhedlaeth o Gymry Llundain, a’r teulu’n
hanu’n wreiddiol o Sir Gaerfyrddin. Cafodd ei
addysg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd
lleol, ac fe’i magwyd yng nghapel Wood Green,
yn Henaduriaeth Llundain. Ar ôl teimlo’r alwad
fe’i cyflwynodd ei hun i’r weinidogaeth pan yn
(parhad ar dudalen 2)
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Mae gan Eglwys Bresbyteraidd Gogledd yr India 11 o Synodau’n perthyn iddi.
(I raddau helaeth dilyn ffiniau llwythol y mae’r Synodau hyn.) Y mae ganddi
136 o henaduriaethau a 592 o gyfarfodydd Dosbarth, 1,089 o weinidogion a
157 o ymgeiswyr ar brawf. Fe’i harweinir gan 11,700 o henuriaid.
Plannwyd 3,369 o eglwysi a 1,347 o ganghennau. Y mae iddi 3,046 o
genhadon sy’n cael eu cynnal gan yr eglwys ac aelodaeth o dros 1.4 miliwn
o aelodau.
Ein braint yw cael bod mewn perthynas gydag eglwys a chynulleidfaoedd mor
fywiog a gweithgar. Clywsom adroddiadau yn y Cyfryngau’n disgrifio sut yr
oedd Cristnogion a chrefyddau eraill nad ydynt yn Hindfiaidd yn wynebu
gwrthwynebiad ar lawr gwlad gan grwpiau milwriaethus. Er hyn, yng nghanol y
gwrthwynebiad mae miloedd o bobl yn dod i ffydd yn Iesu Grist yn flynyddol.
Gweddïwn dros yr eglwys yno, gan feithrin ein cysylltiadau hanesyddol i’r
dyfodol! (Gol)

Coffâd … t. 7

•

Dymuno’n dda ar ymddeoliad … t. 8

Y Goleuad

2
Yn y cyfryngau yn ddiweddar, clywsom
hanes Sir Kim Darroch, Llysgennad
Prydain i’r Unol Daleithiau, a’r
negeseuon a gyflwynwyd ganddo mewn
e-byst cyfrinachol, manwl eu cynnwys
am weinyddiaeth yr Arlywydd Donald
Trump. Disgrifiodd lywodraeth yr
Arlywydd Trump fel un oedd yn llawn
rhaniadau, gydag awyrgylch o
ansicrwydd, cweryla ffyrnig lle’r oedd
anrhefn lwyr yn bodoli. Dywedodd bod yr
Arlywydd Trump ei hun yn “uniquely
dysfunctional”. Awgrymodd y gallai
polisïau gwleidyddol ac economaidd Mr
Trump, a’i nod o osod yr Amerig yn
flaenaf, danseilio polisi tramor gwledydd
eraill, gan gynnwys buddiannau Prydain.
Gallai’r pwyslais hwn gan yr Arlywydd
effeithio ar gyswllt diplomataidd Prydain
a’r Amerig mewn cyfnod pan fo digon o
gymhlethdod eisoes yn wynebu Prydain
fel canlyniad i Brexit.

Llysgennad
a oedd wedi ennill parch nifer o bobl o’i
gwmpas. Awgrymodd Syr John Major
fod ganddo hawl fel diplomydd i fynegi ei
farn onest yn breifat wrth weinidogion
San Steffan yn union fel y gwnaeth pob
diplomydd a ddanfonwyd dramor o’i
flaen.
Nid yw Syr Kim Darroch wedi ymddwyn
yn amhriodol, meddai Syr John Major.
Mae wedi ymddwyn yn union fel y dylai
wneud, yn wir fel y cafodd ei hyfforddi i’w
wneud ac mae’n haeddu cefnogaeth
llywodraeth Brydeinig.

Roedd Syr Kim yn Llysgennad yn yr
Amerig ers Ionawr 2016, ac yn ôl Syr
John Major ar raglen newyddion boreol y
BBC, Today, fe’i danfonwyd i Washington
am ei fod yn was sifil profiadol ac yn un

(parhad o dudalen 1)

Yn 1999 derbyniodd alwad i fod yn
weinidog ar eglwysi Salem, Treganna a
Bethel, Rhiwbeina yng Nghaerdydd lle
mae’r pwyslais yn gryf ar estyn allan i’r
gymuned ehangach, gan gynnwys
gweithio gyda’r digartref a chyda
theuluoedd, plant ac ieuenctid. Yn ystod y
blynyddoedd diwethaf gwelwyd cynnydd
sylweddol yn aelodaeth yr eglwys wrth
iddi groesawu nifer o deuluoedd newydd a
ymsefydlodd yn y ddinas.
Bu’n is-gadeirydd Bwrdd y Genhadaeth
am gyfnod (cyn yr aildrefnu Cyfundebol).
Mae’n aelod o Adran Eglwys a
Chymdeithas a bu’n Llywydd y
Gymdeithasfa yn y De 2018-19.
Ef hefyd a draddododd y Ddarlith Davies
eleni ar y thema Yr Eglwys Gynhwysol.
Mae wrth ei fodd yn darllen, teithio a
chymdeithasu.

CALENDR Y GOLEUAD
Henaduriaeth y Gogledd-Ddwyrain.
Eisteddiad o’r Henaduriaeth yng
nghapel Disgwylfa, Coedpoeth ar nos
Fercher, Fedi 25ain, am 7.00 o’r gloch.
Pwyllgor
Gwaith
yng
nghapel
Bethesda’r Wyddgrug, nos Fercher,
Medi 12fed, am 7.15.

barn neu ddaliadau’r wlad mae’n
gwasanaethu ynddi. Ei gyfrifoldeb yw
cynrychioli buddiannau a gwerthoedd ei
wlad ei hun mewn gwlad estron, gwlad
fydd o bosib â daliadau a chredoau
croes i werthoedd ei wlad ei hun.
Yn ei lythyr at y Corinthiaid mae Paul yn
disgrifio ei hun fel cennad Crist neu fel
un sy’n negesydd dros Grist oedd yn
rhannu ei neges yng nghanol tre
Corinth. Llys gennad fyddai’r disgrifiad
mwyaf priodol o’i weithgarwch. Wedi
iddo wasanaethu cwta ddwy flynedd yn
Effesus, yn ei lythyr atynt o’i garchar,
mae Paul eto yn ei ddisgrifio ei hun fel
cennad dros Grist ond y tro hwn cennad
ydyw mewn cadwynau. Cafodd neges ei
ymddiried i Paul gan Grist ei hun ac fel
negesydd cywir maen ei throsglwyddo
mor gywir ag y medr i ba bynnag
wlad neu gymdeithas y bydd yn ymweld
â hi.
Roedd Syr Kim yntau yn negesydd
mewn gwlad ddieithr, yn sylwebu ar yr
hyn yr oedd yn ei weld ac yn cyfleu
hynny mor gywir ag y medrai i’w wlad ei
hun.

Ethol Llywydd
ddeunaw oed. Graddiodd mewn
Diwinyddiaeth a dilynodd y cwrs bugeiliol
yn Y Coleg Diwinyddol Unedig yn
Aberystwyth. Derbyniodd alwad yn 1989 i
Henaduriaeth Trefaldwyn Uchaf i fugeilio
eglwysi Maengwyn a’r Capel Saesneg ym
Machynlleth; Pantperthog, Forge,
Derwenlas a Melinbyrhedyn.
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Llysgennad Sir Kim Darroch yng
nghanol ei waith
Mynegwyd pryder bod rhywun/rhywrai
wedi torri deddfau cyfrinachedd a bod yr
Arlywydd yn ymyrryd mewn trafodaethau
llywodraeth Brydeinig mewn ffordd
amhriodol. Mae’r hyn a ddigwyddodd ers
hynny yn hen hanes a chafodd
ymddiswyddiad Syr Kim ei dderbyn.
Wrth edrych yng Ngeiriadur Prifysgol
Cymru mae’r diffiniad o’r hyn yw
llysgennad yn eglur, sef, swyddog o’r
radd uchaf sy’n cynrychioli’r llywodraeth
mewn gwlad estron, cennad, diplomat
neu negesydd.
Nid oes yn rhaid iddo uniaethu ei hun â

Fel Paul ry’n ni, sy’n Gristnogion, yn
llysgenhadon dros Grist, yn bobl o
urddas gan ein bod yn cynrychioli Crist
ar y ddaear. Mae gennym neges gan
Grist sy’n sôn am y newyddion da sydd
angen ei chlywed gan ein byd. Mae’r
modd y byddwn yn cyfleu hynny mewn
gair a gweithred yn bwysig. Mae’r ffordd
y byddwn yn byw, ein penderfyniadau a’r
llwybrau y dewiswn eu troedio yn adrodd
cyfrolau amdanom ac yn adlewyrchu
natur y neges a dderbyniwyd gennym
gan Grist. Neges gyhoeddus, sydd i’w
chyhoeddi, sydd gennym.
Talodd Syr Kim bris am gyfleu ei neges,
ac maen bosib i Paul hefyd dalu’r pris
eithaf am gario ei neges am Grist i’r bobl
oedd o’i gwmpas.
Efallai mai poblogrwydd personol fydd y
pris a dalwn ni. Ond onid yw’r neges yn
werth y cyfan â feddwn?
LAJ
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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 – £18,139–£20,183 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, Dydd Gwener, 6ed Medi 2019.

