
Blwyddyn Newydd Dda! – dyna fel
bydd un o fy mlaenoriaid yn ein
cyfarch ar ddechrau Medi bob
blwyddyn! 

Ydy, mae’n ddechrau’r flwyddyn
academaidd ac mae’n ddechrau
blwyddyn arnom fel eglwysi ar ôl mis
Awst lle mae nifer ohonom wedi bod
yn uno gyda chapel eraill neu hyd yn
oed lle nad oes oedfaon wedi eu
cynnal o gwbl. 

Bydd yr Ysgol Sul yn ail ddechrau,
y gymdeithas, a’r holl weithgareddau
yn ail gydio a bydd sibrwd dirgel
am …Y Nadolig!!

Ac fel pob dechrau newydd, mae’n
her newydd. Her i gynnig rhywbeth
ffres fydd yn denu diddordeb rhai o’r
newydd gan gadw’r ffyddloniaid
hefyd. Mae perygl i ni fynd yn stêl,
colli’r awydd i drio rhywbeth
gwahanol neu i fentro i dir newydd.

Beth am i ni fel eglwys feddwl yn
greadigol eleni a chynllunio ffyrdd
newydd o weithredu drwy estyn allan
i’r gymuned, codi arian at achos da
mewn ffordd wreiddiol; creu
cysylltiad â’r ysgol leol neu ymateb i
beth bynnag yw’r angen yn lleol?
Oherwydd mae cymaint o angen y
dyddiau yma. Mewn oes lle mae

amser pawb yn brin yr her fwyaf yw
rhoi’r amser hwnnw i ddod â phobl at
ei gilydd, dros baned dros bryd o
fwyd neu hyd yn oed cymryd yr
amser i gael sgwrs. 

Jean Vanier, sylfaenydd cymuned
L’Arche sy’n dweud, ‘to love is not to
give chocolates; to love is to reveal
that they have worth, created by God
and that you are precious.’

Mewn cyfweliad yn ddiweddar,
soniodd yr actor enwog Anthony
Hopkins, wrth edrych yn ôl dros ei
yrfa lwyddiannus, am ei gyngor i
actorion ifanc: ‘say yes to everything,
say yes and take the risk.’ 

A dyma’r her i ni fel Eglwys, bod yn
agored i dderbyn syniadau newydd, i
fentro i gofleidio eraill, i wrando
arnynt ac wrth wrando rydym yn
dysgu caru. Dyma sut mae John le
Carré yn cyflwyno’r arwr, George
Smiley yn ei nofel Secret Pilgrim: ‘An
intelligence officer is nothing if he
has lost the will to listen, and Smiley,
plump, troubled, indefatigable
George was the best listener of all.’ 

Boed i ni fod yn wrandawyr da ond
hefyd bod yn wrandawyr sy’n
gweithredu ar yr hyn a glywn. Mae’n
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EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU
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yn adeiladu

Croeso i dymor newydd
Ymarfer corff ac
Ymarfer y Corff!

‘O na fuaset wedi rhwygo’r nefoedd, a
dod i lawr, a’r mynyddoedd yn toddi
o’th flaen, fel tân yn llosgi prysgwydd,
fel dfir yn berwi ar dân, er mwyn i’th
enw ddod yn hysbys i’th gaseion, ac i’r
cenhedloedd grynu yn dy fiydd! Pan
wnaethost bethau ofnadwy heb i ni eu
disgwyl, daethost i lawr, a thoddodd y
mynyddoedd o’th flaen.’ Eseia 64:1

Mae ychydig dros fis ers i mi gael fy
arwisgo yn Llywydd y Gymanfa
Gyffredinol yng Nghapel y Groes,
Wrecsam. Mae’n fraint wirioneddol ac
rwy’n deisyf y byddaf yn derbyn y
Gras angenrheidiol i gyflawni fy
ngorchwylion yn ystod y flwyddyn sydd i
ddod.

Rwyf wedi bod yn Wrecsam am 23
mlynedd, ers i mi symud o Lyn Ebwy yn
1995 i fod yn weinidog ar Trinity. Cyn
hynny, bûm yn athro yng Ngwent a
Chasnewydd. Bu i mi ymddeol tair
blynedd yn ôl, ond mae’n amlwg bod
gennych chi gynlluniau eraill ar fy
nghyfer, ac rwy’n gweddïo na fyddaf yn
eich siomi wedi i chwi roi’r fath
ymddiriedaeth ynof.

Rydym yn byw mewn cyfnod anodd,
gyda gwrthdaro gwleidyddol o’r
gorffennol yn codi ei ben eto. Yng
Nghymanfa Eglwysi Ewropeaidd y
mynychais yn Serbia yn ddiweddar,
awgrymodd un siaradwr mai’r pedwar
peth mwyaf sy’n ein hwynebu yw
polariaeth, ‘poblyddiaeth’, gwarchodaeth
ac ôl-wirionedd. Mae galwad arnom i
fod yn rhan o’r broses iacháu o fewn ein
cymdeithas, neu’n dystiolaeth i’r broses
iacháu, gan mai Duw sydd a’r gallu i
wneud hyn. Ni ddylem ofni bod yn
wahanol i’r rhai sydd o’n cwmpas. Rwyf
wedi dweud wrth fy nghynulleidfaoedd
lawer tro fod ein tystiolaeth ar ei mwyaf
heriol pan nad ydym ofn tramgwyddo
hyd yn oed ein ffrindiau agosaf. Gall fod
yn weddol hawdd cyfaddef ein bod yn
mynd i gapel, ond yn anodd tystiolaethu
i Grist pan fo athroniaeth y byd yn

elyniaethus i’n cred yn enw Iesu, yr hwn
yw’r ‘Gwirionedd’.

Fy thema ar gyfer y flwyddyn yw ‘Crist
cyn capel, y groes cyn gwlad, defosiwn

Her y Flwyddyn

Brian Matthews

(parhad ar y dudalen nesaf)

(parhad ar y dudalen nesaf)



A ‘Does dim oedfa yn Capel ni ym mis
Awst, beth amdanoch chi?

B Nag oes wir, mi fydd yn braf cael
seibiant, wyt ti ddim yn meddwl, er mwyn
cael mynd am dro, a chael ffrindiau draw,
a mynd ar wyliau?

A Nag ydw wir, fyddai ddim yn hoffi cau’r
capel am y mis, heb oedfa o gwbl, mi
fyddai’n teimlo ar goll, heb gael gwrando
ar Air Duw, canu emyn, a gwrando
pregeth, yn enwedig os ydi hi yn un dda!

B Ia ond mi elli di ddarllen y Beibl, dy
hun, a gwrando ar bregeth ar CD, mae
digon ohonynt i’w cael, a hynny wrth
eistedd yn dy gadair yn y tª, neu yn yr
ardd.

A Gallaf, ond mae gwrando ar bregethwr
o fy mlaen i yn llawer gwell, mi fyddai’n
teimlo fy mod yn cael fy adnewyddu
rhywsut, ac mae bod yn Nhª Dduw yn
gwneud imi deimlo Duw yn agos. Mae
ambell i gyfarfod gweddi hefyd yn dod a
bendith, a chymdeithas o bobl Dduw mor
bwysig, mi allwn ni gefnogi ein gilydd.

B Mi elli di fod yn agos at Dduw ar lan y
môr hefyd, neu yn rhywle. Meddwl o
ddifrif, oes angen agor y capel ar ôl mis
Awst, chei di fawr yno, a’r un rhai fyddan
nhw? Wyt ti’n meddwl o ddifri eu bod nhw
eisiau trafferthu dod yn ôl i’r capel?

A Mi wyt ti’n iawn, yr un rhai ddaw, ond
mae’r ychydig yna yn haeddu clywed y
gwirionedd. Mi fyddan nhw erbyn hynny
angen y gymdeithas, hefyd. Wyt ti’n cofio

Iesu Grist yn bwydo pum mil o wªr heblaw
gwragedd a phlant? Mi oedd y bobl yn
llwgu, a chawsant eu digoni, ac mae o
wedyn yn cynnig Bara’r Bywyd iddynt, er
mwyn diwallu eu newyn ysbrydol, a
chynnig bywyd tragwyddol. Dyna mae o yn
ei gynnig heddiw, ac mae dod i oedfa,
mewn ysbryd iawn yn gwneud pobol yn
agored i dderbyn hwn.

B Wyt ti o ddifri? Bara’r Bywyd? Ydi pobol
yn llwglyd amdano heddiw, ynteu dod am
eu bod nhw wedi arfer mae nhw ac i gadw
traddodiad y teulu?

A Efallai fod yna rhywfaint o draddodiad
yn bod o hyd, ond wrth ddod a derbyn yr
efengyl, Sul ar ôl Sul, mae o’n mynd yn
fwy na hynny. Rhaid i ni weddïo y bydd
Duw yn cyffwrdd a phobl, ac y bydd yr
Ysbryd Glân yn disgyn ar ein
cynulleidfaoedd. Gweddïo hefyd y bydd y
bobl ifanc yn teimlo fod angen dod i
addoli.

B Ydi pobl angen hynny heddiw?

A Mae yna lawr o bobl mewn angen, ac
mae llawer wedi dweud eu bod nhw wedi
cael bendith wrth wrando ar ambell i
weddi a phregeth, neu wrth ganu emyn.
Mae’n rhaid inni agor ein capeli ar ôl Awst
er mwyn dod a phobl at ei gilydd wrth
orsedd gras, a’u calonogi wrth ddatgan
fod Duw yn noddfa ac yn nerth, a bod Iesu
Grist yn Waredwr i ni.

B Sut alli di ddweud hyn?

A Mae Paul yn dweud wrth y Rhufeiniaid
10:14, 15, 17 (Beibl.net) ‘Ond wedyn sut
mae disgwyl i bobl alw arno os ydyn nhw
ddim wedi credu ynddo? A sut mae nhw’n
mynd i gredu ynddo heb glywed amdano?
Sut mae nhw’n mynd i glywed os ydi
rhywun ddim yn dweud wrthyn nhw? A
phwy sy’n mynd i ddweud wrthyn nhw heb
gael eu hanfon——mae’n rhaid clywed
cyn gallu credu … clywed rhywun yn
rhannu’r newyddion da am y Meseia?”

B Mae’n debyg dy fod yn iawn, ond mi
wnâi fwynhau fy ngwyliau gyntaf!
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siwr na fydd y mwyafrif ohonom fyth yn
ysgrifennu llyfr, byth mewn sefyllfa i
benodi Cabinet, byth yn gwledda gyda’r
teulu brenhinol neu sêr y byd ffilm a
theledu a ni fyddwn yn cael ein herlid
dros ein ffydd a’n cred. Ond mae llawer
o bethau bychain ymarferol y gallwn eu
gwneud i ddangos ein cariad at eraill a
gwneud gwahaniaeth i’n cornel fach ni
o’r byd. 

Gallwn gyfrannu at y banc bwyd, gallwn
brynu’r ‘Big Issue’, gallwn ymweld â
chartref hen bobl, gallwn roi o’n hamser
yn y capel drwy gynnig helpu yn yr
Ysgol Sul neu drefnu gweithgaredd
cymdeithasol newydd. Nid yw Eglwys
sy’n honni fod ganddi’r holl atebion a
bod dim angen esblygu yn mynd i
bara’n hir iawn.

Gofynnais i hyfforddwr yn y gampfa
unwaith pryd yw’r adeg orau o’r dydd i
wneud ymarfer corff, bore, amser cinio,
min nos? 

Roedd ei ateb yn un doeth ac yn un
sy’n berthnasol i ni fel Eglwys ar
ddechrau ein Blwyddyn newydd. ‘Does
dim amser delfrydol i ymarfer corff,’
dywedodd, ‘yr hyn sy’n hollbwysig yw
bod yr ymarfer yn digwydd! 

Evan Morgan, Llywydd y
Gymdeithasfa yn y De.

cyn diwylliant.’ Yn ystod y flwyddyn,
gobeithiaf ymhelaethu ar hyn, ond yn
sicr byddaf yn trafod yr angen i roi Crist
o flaen popeth arall yn ein bywydau a
holi cwestiynau dwfn i’n hunain ynglªn
â’n ffydd a’r ffordd yr ydym yn
tystiolaethu heddiw.

Yn y sgwrs y cyfeiriais ati uchod,
atgoffodd Archesgob Ddr Antje o
Sweden ni o eiriau Dr Martin Luther
King, ‘witness is divine dissatisfaction,’
ac efallai y gallaf awgrymu ein bod yn
rhy gyfforddus ac wedi colli’n sêl am
anfodlonrwydd dwyfol?

Gadewch i ni weddïo y bydd ein
tystiolaeth dros Grist yn gadarn a’n bod
yn cael ein bendithio yn ein
hymdrechion dros Ei Deyrnas ac yn
cael ein harwain gan Ei Ysbryd a’n
cysuro gan Ei bresenoldeb.

Yng Nghrist,

Brian Matthews.

Gol. Estynnwn ein cydymdeimlad
diffuant i’r Parch Brian Matthews yn
ei brofedigaeth ddiweddar o golli ei
chwaer.

Ymarfer corff ac
Ymarfer y Corff!

(parhad o dudalen 1)

Her y Flwyddyn
(parhad o dudalen 1))

Rhyngom ni â’n gilydd…
Y tro hwn y Parch Olwen Williams, Llywydd y Gymdeithasfa yn y

Gogledd sydd am ein hannog ar ddechrau tymor newydd o
weithgarwch.
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CYFARFOD PREGETHU
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Cynhelir Cyfarfod Pregethu

CAPEL GLASINFRYN
LLANBEDRGOCH

Nos Fercher 
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Pregethir gan 
Y Parchg Ddr Elfed ap Nefydd Roberts

Abergele

Croeso cynnes i bawb

A hithau’n ddechrau tymor newydd
carwn fanteisio eto ar y cyfle i
ddiolch i chi ddarllenwyr hoff am eich
sylwadau, awgrymiadau ac
ymatebion caredig i’r Goleuad.
Carwn hefyd eich annog i anfon eich
newyddion am ddigwyddiadau yn
eich capel atom. Ac os oes gennych
rywbeth sy’n eich corddi, neu os
hoffech chi ymateb i unrhyw beth
sydd yn ymddangos yn y Goleuad
byddwn yn sobor o falch o gael
derbyn eich ymatebion i’w cyhoeddi.

Gol.


