CYLCHGRAWN CAPEL Y TABERNACL

Rhifyn 8, Gorffennaf 2017

Bwrlwm o Weithgareddau
Bu’r misoedd diwethaf yn rhai prysur i
bobl o bob oed yn y Tabernacl.
Croesawyd cynhadledd Cristnogaeth21,
bu ymgyrch frwd i gasglu angenrheidiau i
helpu teuluoedd ym Mosul, a bu cystadlu
brwd, perfformio ac arddangos ar faes
Eisteddfod yr Urdd.

Hefyd yn y
rhifyn hwn...
Yr Ysgol Sul

Tud 2-3

Holi Jane Eryl

Tud 4-5

Ymgyrch Mosul Tud 6
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Cristnogaeth21

Tud 8

Y Cyfeilyddion

Tud 9

Y Twmiaid

Tud 12
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Yr Ysgol Sul...
Gwersi moesol a chyfoes y mae’r plant hynaf
yn eu derbyn, gyda chyfle am drafodaethau
difyr cyn gorffen gyda gemau anturus. Mae’r
Twmiaid wedyn yn cwrdd am yn ail nos Sul
rhwng 5 a 6.15 gyda Catrin a Heulyn yn
arwain.

TREFN
Efallai ichi sylwi fod nifer o blant newydd wedi
ymuno â ni dros y misoedd diwethaf. Yn naturiol
rydyn ni’n estyn croeso mawr iawn iddyn nhw
a’u rhieni gan edrych ymlaen at gael dod i’w
hadnabod yn well dros y misoedd a’r
blynyddoedd sydd i ddod. Erbyn hyn mae ’na 83
o blant a phobl ifanc yn ymuno â ni yn rheolaidd
yn ein gwasanaethau – gyda 42 yn nosbarth 1,
sef y plant hyd at 5 oed; 17 yn nosbarth 2, rhwng
5 ac 8 oed; 6 yn nosbarth 3, sef plant 8-9 oed a
18 yn aelodau o’r Twmiaid, sef plant rhwng 10 a
15 oed.

Dyna i chi’r ffeithiau moel. Anodd yw rhoi
mewn adroddiad beth mae’r Ysgol Sul yn ei
gyflawni go iawn. I rai mae’n gwmnïaeth, i
eraill mae’n fodd o sicrhau Cymreictod y
teulu yn gymdeithasol, ac i eraill mae’n fodd
o ddysgu gwersi moesol a Beiblaidd. Beth
sy’n bwysig yw bod pawb yn teimlo eu bod
yn perthyn ac yn cyfrannu i’n cymdeithas.
Gyda hynny mewn golwg trefnwyd noson
gymdeithasol i rieni ym mwyty Indiaidd
Indiaah ym Mhont-y-clun ddiwedd Mehefin. A
dros wyliau’r haf mae’r Clwb Hwyl yn pennu
dyddiadau a lleoliadau amrywiol i gwrdd –
gweler y poster am fanylion pellach

Ar foreau Sul mae plant dosbarth 3 a’r Twmiaid
yn cyfuno i gael eu gwersi yn y Ganolfan tra bod
y plant ieuengaf yn mentro i neuadd y pentref i
gael stori Feiblaidd, i ganu a gwneud crefftau
gyda Bethan Reynolds a’i chriw o helpwyr parod.
Er mwyn meithrin perthynas agos â’r rhieni mae
gan Gwion Rees rôl bwysig sef bod yn gyfrifol
am ddarparu te a choffi a chroesawu’r rhieni –
diolch yn fawr iawn iddo fe am ei ymroddiad.

GWAITH TÎM
Gan fod nifer aelodau yr Ysgol Sul yn fwy na
rhai ysgolion cefn gwlad, yn naturiol mae
angen nifer o bobl i helpu â’r gwaith paratoi,
addysgu a chynllunio. Mae criw o rieni
gweithgar yn barod iawn eu cymwynas ond
byddai’n braf gallu manteisio ar dalentau ac
ewyllys da mwy ohonoch chi. Felly os oes
gennych ryw dalent cudd, neu awydd i fentro
mewn maes newydd fyddai o fantais i griw yr
Ysgol Sul, mynnwch air gyda Bethan, Catrin
neu Lowri ar fyrder!

Clwb Hwyl
i blant y Tabernacl

Cyfle i gymdeithasu dros yr Haf

Trip Ysgol Sul

Dydd Mawrth Awst 1af
10.30 y.b.
Hendrewennol

FOLLY FARM

Dydd Mercher Awst 16eg
10.30 y.b.
Sain Ffagan

16 Medi
£15 y pen

Dydd Iau, Awst 31ain
10.30 y.b.
Bryngarw

(Plant o dan 2 £7)
Arian erbyn 4ydd Medi i
Catrin Rees neu Lowri Roberts

Dewch yn llu am hwyl a sbri!!!
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...Yr Ysgol Sul
YR URDD
Mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn o ran y
Twmiaid ac Eisteddfod yr Urdd – fe allwch chi
ddarllen mwy am eu hanes nhw yn adroddiad
Catrin. Ond rhaid hefyd ddiolch i bawb fu
ynghlwm â phabell yr Ysgol Sul ar faes
Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont. O’r trefnu
i’r stiwardio, y cludo a’r creu roedd hi’n waith
tîm go iawn felly diolch yn fawr iawn i bawb fu’n
helpu. Braf hefyd oedd gweld cynifer o blant yr
Ysgol Sul yn cystadlu gyda’u hysgolion ac
adrannau – gan gynnwys y Twmiaid. Rhaid diolch
yn arbennig i Wyn Jones, Lisa Powell, Sian Elin
Jones ac Einir Siôn am aberthu oriau o’u hamser i
hyfforddi’r criw talentog bob nos Wener a nos Sul
yn ddi-ffael. Yn ogystal â’r cystadlu roedd nifer o’r
Ysgol Sul yn perfformio a serennu yn y sioeau
ysgolion cynradd ‘Bracchi’ ac uwchradd ‘Y Ferch o
Gefn Ydfa’. Efallai y gallwn hawlio mai yn y sedd
fawr yn Efail Isaf y gwnaethon nhw feithrin eu
crefft! Yn sicr rydym yn lwcus iawn o’n pobl ifanc
a’u hawydd i rannu eu talentau gyda ni. A gyda
hynny hefyd rhaid llongyfarch Gwynfor Dafydd am
ennill y gadair a hynny am yr eildro yn olynol! Da
chi ewch ati i ddarllen y gerdd sydd â neges
gyfoes. Cerdd yng ngeiriau’r beirniaid Aneirin
Karadog a Rhys Iorwerth, sydd â’r gallu “i’n llorio
â’i llinellau”.

Crefftau a chyfeillgarwch

YR HAF
Bydd gweithgareddau’r Ysgol Sul yn tawelu
dros yr haf ond mae ’na gynlluniau cyffrous ar
y gweill ar gyfer mis Medi – heb anghofio’r
mabolgampau, y Clwb Hwyl a’r trip Ysgol Sul
yn y cyfamser. Mae holiadur yn cael ei
ddosbarthu i gasglu barn ar sut i wella neu
ymestyn gweithgareddau’r Ysgol Sul. Byddai’n
braf cael barn cynifer ohonoch â phosib. A
dyna ni am y tro. Ymlaciwch a mwynhewch yr
haf. Pob lwc i unrhyw un sy’n dechrau ar
gyfnod mewn gwaith neu brifysgol am y tro
cyntaf neu’n symud ysgol. Buan daw mis Medi!
Lowri Roberts

Gwirfoddoli ar stondin yr Ysgol Sul

Rhan o’r sioe ‘Y Ferch o Gefn Ydfa’
Perfformio yn y capel cyn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd
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Holi Jane Eryl...
Ers rhyw dair blynedd bellach, Jane Eryl Jones
fu’n gyfrifol am lywio gwasanaethau bedyddio
plant yn y Tabernacl, a bu’n gwneud hynny
mewn ffordd hynaws, urddasol a graenus.
Dyma gyfle i ddod i’w hadnabod ychydig yn
well.
Lle cawsoch chi eich magu, a beth oedd y
prif ddylanwadau arnoch chi?

Cefais fy magu mewn pentref bach o’r enw
Carmel ger Caernarfon. Bro y chwareli lle roedd
diwylliant yn amlwg iawn ym mywyd dyddiol y
pentref. Roedd fy mam yn un o bedair, ond wedi
iddi hi golli ei mam yn weddol ifanc arhosodd
gartref i edrych ar ôl ei thad a’i chwaer fach.
Roedd fy nain o ochr fy mam yn un o ddeuddeg
a hi oedd yr unig ferch. Roedd y brodyr yn
gerddorol iawn a chofiaf fel yr oeddent yn
arwain cymanfaoedd. Roeddwn yn agos iawn at
fy nhaid a oedd wedi gorfod mynd i weithio i’r
chwarel yn ifanc iawn. Er hynny, roedd yn ddyn
eithriadol o wybodus ac yn ddarllenwr mawr.
Roedd ganddo ddiddordeb mawr mewn hanes
hefyd. Dyma un arall a fyddai’n canu llawer ac
yn arwain cymanfaoedd. Mae’r baton yn y tŷ
gennyf a byddaf yn meddwl amdano yn aml.
Roedd ganddo lawysgrifen fendigedig a byddwn
wrth fy modd yn gweld fel y byddai yn
ysgrifennu ei enw ar ei lyfr pensiwn cyn i mi
fynd i’w nôl iddo. Chwarelwr o ardal Tal-y-sarn
oedd fy nhad a fo oedd yr hynaf o’r plant.
Byddai’n fy atgoffa’n aml fel yr oedd y prifathro
wedi mynd i weld ei fam a’i dad ac erfyn arnynt i
adael iddo fynd i’r County School. Ond fel y
dywedodd ei dad wrtho, roedd gwaith yn y
chwarel wedi bod yn ddigon da iddo fo ac felly
fe fuasai’n ddigon da i fy nhad hefyd.

Jane Eryl a Gary ar wyliau yn Ne Affrica

Roedd cyngherddau a dramâu i’w gweld yn aml yn
y pentref. Yn flynyddol byddai cyfarfod pregethu
gyda dau weinidog gwadd. Mae un o’r cyfarfodydd
hynny yn dal yn fyw yn y cof. Er fy mod yn ifanc
iawn ar y pryd cofiaf ymhle roeddwn yn eistedd yn
y capel a beth oedd y testun, smotyn du ar ddalen
wen, a hyd heddiw byddaf o dro i dro yn meddwl
am y ddelwedd honno. Ar un cyfnod roeddwn
eisiau mynd yn genhades oherwydd dylanwad
cenhadwr a fu yn India ac a fyddai’n adrodd
storïau am ei brofiadau yno. Hefyd Miss Mair
Davies yn sôn am ei bywyd fel cenhades. Byddwn
bob amser yn holi am ei hanes ac wrth fy modd yn
cael clywed am ei theithiau.
Oedd yna unrhyw ddylanwadau eraill?

Oedd bywyd y capel, a chymryd rhan yn Mae’n debyg mai dylanwad taid yn byw gyda ni
gyhoeddus, yn bwysig ichi’n ifanc?
wedi iddo fynd i oed ac wedi iddo losgi ei goes

Cefais fy magu ar aelwyd a oedd yn llawn
bwrlwm ac yn ganolog i fywyd y pentref. Wrth
gael fy nwyn i fyny mewn tŷ capel roedd bywyd
a diwylliant y capel yn amlwg iawn. Roedd rhaid
mynd i’r gwasanaeth dair gwaith ar y Sul a
byddai gweinidogion yn aros efo ni’n aml ar
benwythnos. Roeddwn wrth fy modd yn
gwrando arnynt yn siarad am brofiadau bywyd
gyda fy mam a fy nhad. Roedd bywyd yn troi o
amgylch gweithgareddau’r capel – Band of
Hope ar nos Lun, Seiat ar nos Fercher,
ymarferion adrodd a chanu. Roedd rhywun yn
meithrin
profiadau
gwahanol
drwy’r
gweithgareddau hyn ac roeddwn wrth fy modd
yn cael y cyfle i gymryd rhan yn gyhoeddus.

ddechreuodd fy niddordeb yn y byd nyrsio. Cofiaf
y nyrs gymunedol yn dod draw i’r tŷ i newid ei
rwymyn a hithau’n berson addfwyn ac arbennig a
byddwn bob amser yn awyddus i’w helpu. Cefais y
fraint yn ddiweddarach i edrych ar ei hôl yn yr
ysbyty ac roedd yn brofiad arbennig cael gofalu
amdani. Yn ddiweddarach, roeddwn yn sicr mai fy
ngalwedigaeth fyddai nyrsio oherwydd cafodd fy
nhad drawiad ar y galon yn ifanc a bryd hynny
roedd gofal yn cael ei roi yn y cartref. Fy mam
oedd yn gofalu amdano a minnau’n ei
chynorthwyo. Byddwn hefyd yn cael sgwrs yn aml
gyda’r meddyg teulu a bryd hynny roedd meddyg
teulu yn adnabod ei gleifion yn dda ac yn ffrind
iddynt.
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...Holi Jane Eryl
Mi wnaethoch chi ddringo’n uchel yn eich
gyrfa fel nyrs. Beth oedd y prif gamau yn
eich gyrfa?

Dechreuais fy ngyrfa yn Ysbyty Môn ac Arfon
lle roedd disgyblaeth gadarn, a dysgais yn
gyflym bod rhaid dangos parch tuag at bawb i
ennyn parch gan eraill. Gwyddwn ar y pryd mai
fy uchelgais oedd bod yn sister, a chefais fy
nymuniad yn gynnar yn fy ngyrfa yn Ysbyty
Eryri, Caernarfon. Mae’r ysbyty hwnnw’n dal yn
agos iawn at fy nghalon. Roedd y gwaith yn fwy
na galwedigaeth ac roedd yn fraint cael
cydweithio â llawfeddygon ac arbenigwyr
meddygol. Yn ddiweddarach ces swydd fel
uwch nyrs a’r nod oedd datblygu rhywbeth
newydd yn barhaus er mwyn gwella’r gofal a’r
cyfleusterau a oedd ar gael yn Ysbyty Eryri. Yn
ystod fy ngyrfa ces sawl sgwrs efo gwahanol
weinidogion a fynychai’r ysbyty i weld cleifion a
byddai hynny o gymorth pan fyddai angen
cynnal y ffydd.
Beth wnaeth ichi symud i lawr i’r De?

Pan anwyd fy ŵyr ac ar ôl gweithio am 43 o
flynyddoedd i’r gwasanaeth iechyd symudom fel
teulu i Feisgyn. Buan iawn y deuthum i
adnabod yr ardal a’i phobl. Mae fy niolch yn
ddiffuant i aelodau’r Tabernacl am y croeso a’r
cyfeillgarwch sydd wedi datblygu dros y
blynyddoedd.

Ydw i’n iawn eich bod chi, fel llawer
ohonon ni ferched, yn reit hoff o
ddillad? Pa fath o ddillad fyddwch
chi’n mwynhau eu gwisgo?

Rwy’n hoff iawn o geisio edrych fy ngorau
bob amser. Ni fyddaf yn dilyn y ffasiwn, yn
hytrach byddaf yn prynu dillad sydd yn fy
marn i yn fy siwtio i ac rwy’n hoff iawn o
wisgo lliwiau llachar.
Oes gennych chi unrhyw ddiddordebau
eraill fyddai’n ein synnu?

Rwy’n mwynhau darllen pob math o lyfrau a
mynd i weld operâu a chyngherddau
amrywiol. Yn ddiweddar bûm yn Stratfordupon-Avon yn gweld Julius Caesar yn cael ei
pherfformio gan yr RSC. Profiad gwefreiddiol
gyda’r actorion yn rhan o’r gynulleidfa.
Rwy’n hoff iawn o deithio’r byd ac rwy’n
ffodus o fod wedi cael ymweld â sawl gwlad.
Yn ddiweddar bûm yn Capetown, De Affrica.
Un o fy arwyr yw’r diweddar Nelson Mandela
a ches fynd i Robben Island lle bu’n
garcharor am flynyddoedd. Teimlwn yn
emosiynol iawn yn sefyll yno yn gweld y gell
y bu’n garcharor ynddi a chlywed gan
garcharor arall pa mor galed oedd bywyd ar
yr ynys.
Pan fyddwch yn cael cais i lywio
gwasanaeth bedydd, sut byddwch
chi’n paratoi?

Oes ’na unrhyw ffordd y gallai’r Tabernacl
Byddaf yn rhoi dewis i’r teulu ymhle i
newid er gwell?

Teimlaf y byddai’n braf meithrin mwy ar y canu
emynau. Byddai’n braf cael dysgu tôn wahanol
bob mis. I mi mae darllen emyn yn fwy o
ysbrydoliaeth weithiau na darllen adnod.
Mae’n amlwg bod y teulu’n bwysig iawn i chi
– o ran bywyd y teulu, beth sy’n rhoi
pleser mawr i chi?

Rwy’n mwynhau bod adref yn fy nghartref a
gofalu am yr ardd, coginio a chael y teulu draw.
Y pleser mwyaf yw edrych ar ôl Geraint.
Ydy Geraint wedi etifeddu rhai o’i ddoniau
gan ei Nain?

Mae’r ddau ohonom yn debyg iawn i’n gilydd ac
yn dathlu ein pen-blwydd yn yr un mis. Mae’n
hoffi cymryd rhan yn gyhoeddus a phan
oeddwn i’n ifanc roeddwn innau wrth fy modd
yn
cystadlu a
chymryd
rhan
mewn
gweithgareddau megis eisteddfodau a sêr y
siroedd.
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gyfarfod. Yn aml iawn teimlant hwy a
minnau’n fwy cartrefol mewn caffi dros
baned efo lle i’r plentyn chwarae. Teimlaf fy
mod yn dod i adnabod y teulu o wneud hyn a
chael cyswllt gyda’r plentyn. Byddaf wedyn
yn cael gwybodaeth am y teulu ac yn cynnig
iddynt lunio’r gwasanaeth gyda mi os
dymunant. Pleser a gwefr wedyn wrth gwrs
yw cael bedyddio a dod i adnabod y teulu’n
well. Mae’n deimlad braf gweld y plentyn yn
datblygu ac yn dod i’r Ysgol Sul. Teimlaf
hefyd fod gennyf ran yn eu bywyd.
Y bedydd cyntaf oedd ar 26ain o Hydref
2014. Ers hynny rwyf wedi bedyddio 10 arall.
Mae’r bedydd nesaf ym mis Medi.

Oes gennych chi neges i rieni sy’n
ystyried cael bedyddio eu plant?

Dewch ataf yn y capel os hoffech fedyddio
eich plentyn/plant neu mae fy manylion yn y
llyfryn Pwy yw Pwy?
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UN TEULU MAWR...
Mae'r capel wedi bod dan ei sang dros y
misoedd diwethaf - nid am ei bod yn
dymor cyrddau mawr, ond am ei fod
wedi rhoi cartref i un casgliad ar ôl y llall,
ac yn gwegian dan bwysau dillad,
nwyddau cartref, nwyddau hylendid,
cewynnau, cadachau ac eli babanod.

HELPU
TEULUOEDD A'R
DIGARTREF
Mae casglu ar gyfer
teuluoedd mewn
argyfwng yn rhan o'r
drefn erbyn hyn, y
galw mor fawr ag
erioed, a'r ymateb yn
cynyddu'n sylweddol
drwy'r amser. Mae'r
elusen Adref yn
derbyn dillad a
nwyddau gennym
hefyd, er mwyn
ymgeleddu pobl
ddigartref, ac maen
nhw’n falch o bob
cyfraniad.

MOSUL

lch
Dio

..

Fe newidiodd ein hymgyrch ffoaduriaid
ychydig y tro hwn. Yn hytrach na chyflenwi dillad plant i
wersylloedd ffoaduriaid yng Ngwlad Groeg, fe drodd ein
golygon at bobl gorllewin Mosul, sydd dan warchae yn eu
dinas eu hunain, ac yn dioddef erchyllterau di-ddiwedd dan
ddwrn haearn lluoedd IS.

30 o’n bocsys ni yn cael
eu llwytho ar y lori.

Yn ôl yr arfer, ymgyrch drwy
gydweithrediad ac arweiniad yr
elusen ryngwladol St Vincent de Paul
fu hyn. Mae pawb wedi clywed am y
daith i'r warws fawr yn Ballymena,
yng Ngogledd Iwerddon, a'r daith hir
a pheryglus oddi yno i gyrion Mosul,
a phen y daith yn ysbyty newydd yr
Adfentwyr ar lain ddiogel y tu allan i'r
ddinas.

CYMORTH CRISTNOGOL

Bu casglwyr y capel mor
ddygn ag erioed yn ystod
Wythnos Cymorth Cristnogol,
a chodwyd £1,500 yn nalgylch
y capel. Bu casgliad arall ar y
gweill am fis cyn y Pasg, pan
godwyd £1,030 at Apêl
Dwyrain Affrica.

Dr Michael-John Von Hörsten, y
meddyg 30 oed o Dde Affrica sy’n
gyfrifol am godi’r ysbyty newydd ar
gyrion Mosul.
Yr ysbyty newydd

TE PNAWN SUL

CYNGERDD YR YSGOLION

Mae cynrychiolaeth dda o'n haelodau yn helpu
gyda'r Te Pnawn Sul yng nghapel Tabernacl Yr Ais
bob tri mis, a'n hymlyniad at hyn yn ymestyn yn ôl
dros flynyddoedd maith. Os hoffech ymuno â’r criw
yn achlysurol, rhowch eich enw i
margaretcalvert@mybtinternet.com

Cafwyd gwledd gerddorol ganol mis Mai gan
ysgolion cynradd Gartholwg, Creigiau a Llantrisant,
llawr y capel yn llawn o blant, y llofft yn llawn rhieni
a chyfeillion, a phawb yn canmol safon uchel y
perfformiadau. Codwyd dros £450 at elusennau'r
capel.
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...YM MHEDWAR BAN

Baner y Tabernacl
h
iwc
Cof am
yd
hef LIAD
G
GAS THO
O
S
LE

Mae baner newydd sbon gan y
capel, yn arddangos ein helusennau
dros y blynyddoedd diweddar.
Efallai i chi ei gweld ar stondin yr
Ysgolion Sul yn Eisteddfod yr Urdd,
yn ogystal ag yn nhu blaen y capel.

UL
Y S TA F S
N
CY B MI
BO

Ei bwriad yw ein hatgoffa o'n
hymrwymiad i helpu lle gallwn ni, ac
i annog unrhyw ymwelwyr yn ein
plith i'n cefnogi yn ôl eu dymuniad.

Y BANC BWYD
Mae bocs y Banc Bwyd yn y
capel gydol y flwyddyn, yn
cael ei lenwi'n gyson, a'r
nwyddau'n cael eu cludo'n
rheolaidd i Fanc Bwyd Taf
Elái ym Methel Pont-y-clun.

DOL
Y DYFO parhau

ith yw
Ein goba lusennol
he
â'n gwait l, gan
do
fo
yn y dy
dasu, ac
d
a
newid,
y
gu yn ôl
ychwane n ni mewn
ydy
of
gofyn. R
â Valleys
cysylltiad gyda'r
,
Sanctuary nnig help
gy
bwriad o an ddaw
lp
ro
ymarfe
aduriaid
o
ff
mwy o
i'r ardal.

Byddwn hefyd yn cydweithio
ag aelodau Bethel yng
nghasgliad
Tesco
Tonysguboriau
bob
blwyddyn.
Os gwelwch yn dda, a wnewch chi
gyfrannu’n rheolaidd i’r amlenni elusen?

CASGLIAD YR AMLENNI ELUSEN
Elusennau 2017
Gofalwyr Ifanc, Rhondda Cynon Taf

Ar

y

Ysgol Tŷ Coch

Gwe

il l

Helpu’r digartref yng nghymoedd y De

Rydyn ni hefyd yn ystyried sut y gall
aelodau'r capel sy'n dymuno hynny
gefnogi Dragon Savers, undeb credyd sy'n
cynnig dewis amgenach na "loan sharks" i
bobl mewn argyfwng ariannol.

Pedal

Mae'n fwriad hefyd i dynnu sylw at yr
elusen Too Good to Waste, sy'n
atgyweirio ac adnewyddu dodrefn, yn
hytrach na'u gwaredu, ac yna’n eu
gwerthu yn y gymuned am bris isel, neu’n
eu rhoi i deuluoedd mewn angen.

Dyma'r elusennau fydd yn elwa o gynnwys yr
amlenni brown eleni. Cewch fwy o wybodaeth
amdanyn nhw yn y daflen ac ar wefan y capel yn
ystod misoedd yr hydref.

Cymorth i Ferched

7

CYLCHGRAWN CAPEL Y TABERNACL

Rhifyn 8, Gorffennaf 2017

Ymweliad Val Webb
â’r Tabernacl
a Christnogaeth21
Erbyn hyn mae’r Tabernacl wedi sefydlu ei hunan fel
eglwys sy’n hyrwyddo’r awydd i gwestiynu ac sy’n ein
hannog i fod yn agored i ddylanwadau o bob cornel o
wybodaeth i’n helpu i fod yn unigolion cyflawn sy’n
ceisio datblygu ffydd sy’n gwneud synnwyr i’n hoes ni.
O ganlyniad i’r momentwm hwn, mae’n debyg fod y
Tabernacl wedi chwarae mwy na’i siâr wrth sefydlu a
chynnal Cristnogaeth21 dros y ddegawd ddiwethaf.
Ymdrech yw Cristnogaeth21 i gynnal fforwm i roi llais i
ystod eang o safbwyntiau diwinyddol Cristnogol ac i
annog trafodaeth o’r ffydd heb ddisgwyl unffurfiaeth.
Erbyn hyn, mae’n amlwg fod y Tabernacl a
Christnogaeth21 yn rhan o fomentwm global o
unigolion a grwpiau sy’n benderfynol o beidio â gadael i
ffwndamentaliaeth grefyddol gael y gair olaf. Yn yr
ysbryd hwnnw ar Fai 20fed cynhaliwyd cynhadledd
undydd yn y capel ar ran Cristnogaeth21 gan groesawu
siaradwraig o Awstralia, Dr Val Webb.
Dechreuodd Val ei gyrfa fel gwyddonydd, cyn
penderfynu dilyn cyrsiau mewn diwinyddiaeth, ac
wedyn ymroi i geisio lledaenu neges gadarnhaol,
gynhwysol gydag hygrededd ysgolheigaidd iddi am
natur Cristnogaeth.
Daeth dros 40 at ei gilydd am y dydd ar Fai 20fed yn y
Tabernacl, gyda thua hanner ohonyn nhw’n bobl y Tab,
i wrando ar Val Webb yn olrhain y datblygiadau sydd
wedi digwydd i graidd Cristnogaeth trwy’r oesoedd, gan
ddadlau fod angen parhau i ddiwygio. Yn ôl Val Webb
doedd crefydd y Diwygiad Methodistaidd ddim r’un
grefydd ag un yr apostol Paul, o ganlyniad i esblygiad
deallusol y canrifoedd. Y perygl, meddai hi, yw ein bod
ni heddiw yn rhy aml yn cadw popeth yn ôl fformiwla
crefyddol y Diwygiad Methodistaidd, yn hytrach na
chymhwyso tair canrif pellach o ddysg i’r profiad
Methodistaidd ac esgor ar ffydd gredadwy i’r oes hon.

Pan ofynnwyd iddi, ‘Beth sydd ar ôl ganddoch chi pan
fyddwch chi wedi diwygio pob peth?’, ei hateb oedd mai’r
craidd na ellir ei ddiwygio mewn Cristnogaeth yw ‘Duw
Cariad Yw’ a ‘Câr dy gymydog fel ti dy hun.’ Ei dadl oedd
pan fydd y ddau beth hwnnw wedi mynd, nad
Cristnogaeth sydd ganddon ni mwyach. Nododd mai
taith yw’r bywyd Cristnogol, nid un sy’n dilyn dogma ond
un sy’n dilyn person Iesu Grist. Rwy’n tybio wrth i ni fel
aelodau’r capel weld y nonsens crefyddol sy’n honni ei
fod yn gallu cyfiawnhau Trump fel dewis naturiol Iesu
Grist fel arlywydd neu’r un sy’n caniatáu i anghyfiawnder
llethol ddifetha bywydau’r tlodion, a hynny heb
gydwybod, y gallwn uniaethu â dadansoddiad Val Webb.
Cafwyd dwy ddarlith. Y gyntaf yn rhoi dwy fil o
flynyddoedd o naratif ar natur y newidiadau sydd wedi
nodweddu Cristnogaeth y tri mileniwm, y llall yn edrych
ar yr amrywiaethau mewn Cristnogaeth sy’n bodoli ar
draws y byd erbyn hyn. Yr hyn oedd yn dda i rannu oedd
bod grwpiau o bobl ar draws y byd i gyd yn yr un lle â
ninnau - yn gwrthod Cristnogaeth fel y mae’n cael ei
diffinio gan gymaint o’r eglwys. Os hoffech ymhél mwy
ag ymdrechion C21, trowch at eu gwefan a’u facebook.
Mae amrywiaeth eang o stwff yno i brocio’r meddwl, fel y
gwnaeth Val Webb ar ei hymweliad â’r Tabernacl.

Dyfyniad gan Val Webb: Talking about God must always
hold two things together – the story of God; and making
sense of that story in our changing cultural, scientific and
social understandings. When slavery was declared cruel
and unjust in the nineteenth century, Christians could no
longer legitimate slavery with Bible quotes from an
Yr hyn ddaeth yn amlwg wrth ei holi ar y dydd oedd ancient world. Since science has demonstrated that
faint o’r diwygio hwnnw sydd eisoes wedi bod yn heterosexuality and homosexuality are biologically
digwydd gyda ni yn y Tabernacl.
determined and not a choice, we can no longer quote
condemnatory Biblical passages from a pre-scientific
era. Unfortunately, many ancient doctrines have been
LLOGI’R GANOLFAN
kept in place by power and authority, silencing new
ideas; and many people have left churches because
Os hoffech logi’r Ganolfan neu’r Capel
what they hear has become unbelievable for them.
ar gyfer unrhyw achlysur cysylltwch â:
Doctrines based on fourth century Roman culture,
medieval cosmology, or Reformation worldviews, must
Caroline Rees 07539 452130
be constantly re-examined to see if they depend on
carolinerees2@hotmail.com
cultural and pre-scientific ideas we reject today. With our
expanding knowledge of the universe, it would be
neu
strange to insist only on the science of Aristotle or
Geraint Rees 07816 341527
Galileo; and what we say today may also be obsolete
geraintrees@hotmail.com
next century'.
Geraint Rees

8

CYLCHGRAWN CAPEL Y TABERNACL

Rhifyn 8, Gorffennaf 2017

Tîm y Cyfeilyddion
Bu eglwys y Tabernacl yn ffodus yn ei chyfeilyddion. Mae rhai ohonom yn cofio yr
annwyl Anti Vi, ac yna cawsom flynyddoedd o gyfeilio disglair gan Carey. Bellach,
mae yna dîm wrthi. Dyma gyfle ichi ddod i’w hadnabod ychydig yn well.

Eleri Roberts

Bethan Roberts

Yn byw yn
Llanilltud Faerdref

Yn byw yn yr
Efailisaf

Yn byw yn yr
Efailisaf

Yn wreiddiol o’r
Efailisaf

Yn wreiddiol o
Fangor

Wedi dysgu canu'r
piano/organ gan Bethan Phillips a
Mam (sef Bethan)

Wedi dysgu canu'r piano/organ o
dan Mrs. Robinson

Wedi ymuno â thîm cyfeilio y
Tabernacl ac yn cyfeilio pan
fyddaf adre o’r coleg
Profiad melys/hunllefus wrth yr
organ: Pan wnes i anghofio nifer y
penillion, a stopio chwarae cyn y
pennill olaf!
Hoff emyn/emyn-dôn:
Y Darlun
Hoff gyfansoddwr: Grieg

Geraint Rees

Sian Elin Jones

Yn wreiddiol o
Lanelli

Wedi cyfeilio yn y gorffennol yng
nghapel Berea, Bangor

Wedi dysgu canu'r
piano/organ o dan
Miss Meryl Evans
(piano) a Mrs.
Mattie BatemanMorris (organ), y ddwy o Lanelli
Wedi cyfeilio yn y gorffennol yng Nghapel
Als, Llanelli

Profiad melys/ hunllefus wrth yr
organ: Pan fydd rhif yr emyn ar y
sgrin yn wahanol i'r un a
baratowyd!

Profiad hunllefus wrth yr organ: Chwarae i
gôr (nid anenwog) mewn gwasanaeth
arbennig a dim piano wedi'i baratoi.
Gorfod mynd at yr organ ddieithr i fyny
yng ngaleri’r capel a methu’n lân ag
amrywio lefel y sain trwy gydol y
perfformiad

Hoff emyn/emyn-dôn:
Pantyfedwen

Profiad melys: Cael tro ar organ
fawreddog mewn eglwys gadeiriol yn yr
Almaen

Hoff gyfansoddwr: Mozart

Hoff emyn-dôn: Arwelfa
Hoff gyfansoddwr: Debussy

Eleri Huws

Rhiannon Humphreys

Yn byw ym
Meisgyn

Yn byw ym
Mhentre'r Eglwys

Yn wreiddiol o’r
Efailisaf, ers yn
blentyn bach iawn

Yn wreiddiol o Sir y
Fflint

Yn wreiddiol o
Lanbedr Pont
Steffan

Wedi dysgu canu'r
piano/organ o dan
Hettie Bullock ym
Mhen-y-waun,
Efailisaf

Wedi dysgu canu’r
piano o dan Miss
Gwynedd Griffiths,
Yr Wyddgrug

Wedi dysgu
canu'r piano/
organ o dan: Mam oedd f'athrawes piano
ac organ gyntaf. Doeddwn i ddim yn
ddisgybl ufudd i Mam felly dechreuais
gael gwersi piano gan Miss Eunice Jones
yn bump oed ac yna Mrs Bronwen Rogers
yn ddeuddeg oed

Yn byw yn yr
Efailisaf

Wedi cyfeilio yn y
Wedi cyfeilio’n bennaf yn: Bryn
Tabernacl ers i mi fod yn brif organydd Seion, ger Yr Wyddgrug; Bethel,
Tal-y-bont, Ceredigion
y gynulleidfa Saesneg rhwng 1978 a
mynd bant i’r coleg yn 1981
Profiad hunllefus wrth yr organ: Y
Profiad melys/hunllefus wrth yr
noson cyn priodas fawr, torrodd y
organ: Y gwaethaf oedd gorfod
cyflenwad trydan i’r organ. Bu raid
chwarae dwlu pur mewn ymateb i
i ddau aelod canol oed
ddewisiadau pobl i’w priodasau. A’r
ddefnyddio’r hen fegin law anferth
gorau oedd pan oedd band gyda ni yn i’w phwmpio drwy’r gwasanaeth; y
tro diwetha iddyn nhw wneud
y 1990au yn cyfeilio i’r emynau yn
rheolaidd ar foreau Sul. Byddai’n dda hynny oedd cyn i’r cyflenwad
trydan gyrraedd y pentref yn yr
gweld atgyfodi hynny’n rheolaidd.
1950au, a hwythau’n lanciau ifanc!
Hoff emyn/emyn-dôn: Calon Lân, bob
tro

Hoff emyn/emyn-dôn: ‘Dyro dy
gariad i’n clymu’

Hoff gyfansoddwr: Wrth fy modd
gydag emynau Rhys Nicholas a
chaneuon myfyrgar Bruce Cockburn,
e.e. Lord of the Starfields neu Strange
Waters

Hoff gyfansoddwr: Ar ôl chwarae’r
clasuron dros y blynyddoedd, fy
ffefryn ar hyn o bryd yw Robat
Arwyn

9

Wedi cyfeilio yn y gorffennol yn Siloh,
Llanbedr Pont Steffan
Profiad melys wrth yr organ: Canu'r organ
bib yng nghapel Siloh. Cynlluniwyd ac
adeiladwyd yr organ unigryw hon gan yr
Athro Charles Clements o Brifysgol
Aberystwyth
Profiad hunllefus: Hunllef y bydd llyfr
swmpus Caneuon Ffydd yn llithro a glanio
ar allweddellau'r organ. Sylwer fy mod yn
dewis tonau sydd yng nghanol y llyfr
emynau i leihau’r tebygolrwydd y bydd
hyn yn digwydd!
Hoff emyn/emyn-dôn: Pantyfedwen - fel
emyn ac emyn dôn. Mae'r alaw yn
mynegi'r gorfoledd sydd yng ngeiriau'r
emyn. Canwyd yr emyn yn ein priodas ni
a phriodas Manon a Geraint ac, wrth
gwrs, diolch i Lambed a'i heisteddfod
flynyddol am ddewis y dôn Pantyfedwen
Hoff gyfansoddwr: Mozart - ei offeren yn
D leiaf yw fy hoff waith cerddorol
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Suliau’r Tabernacl

GOFALWYR
ARDAL

GORFFENNAF—RHAGFYR
2017

Creigiau, Groes-faen
Geraint Wyn Davies, Jen
MacDonald, Nia Williams.
Efail Isaf
Shelagh Griffiths, Loreen
Williams.
Crown Hill, Gwaun
Meisgyn, Beddau
Ann Rees.
Llantrisant
Rhiannon Price, Lowri
Roberts.
Pentre’r Eglwys
Rhiannon Humphreys, Eirian
Rowlands, Carys Davies.
Meisgyn
Jane Eryl Jones.
Ton-teg
Elaine James, Audrey
Lewis.
Pentyrch
Marian Wynne.
Radur, Gwaelod y Garth
Ros Evans.

Diolchiadau
Diolch i’r cyfranwyr y mae eu
henwau wrth eu herthyglau, ac i
bawb arall a anfonodd luniau a
gwybodaeth. Diolch i Ann
Davies am gynnwys tudalennau 6
a 7 ac i Emlyn am eu dylunio. A
diolch i Gwilym Huws am ddylunio
gweddill y tudalennau.
Glenys

Sul

Myfyrdod

Llywydd a Sgrin

Gorff
2
9

Pentref Pentyrch dan arweiniad
Rowland a Marian Wynne
Y Parchg Aled Edwards

Y pentref i
drefnu
Bethan Roberts

16

Y criw i drefnu

23

Cwrdd Teuluol a chwaraeon:
Heulyn, Dafydd a Tomos
Y Parchg Ddr. R Alun Evans

30

Yn GYG

---

Awst
6
13

Geraint Rees – yn Efailisaf

Caroline Rees

Yn GYG

----

20

Y Parchg Aled Edwards

I’w drefnu

27

Yn GYG

----

Medi
3
10

Groes-faen a Llantrisant

Y pentref i drefnu

Eirian Rees

Lyn West

17

Cwrdd Teuluol

I’w drefnu

24

Y Parchg Gethin Rhys

Wyn Jones

Hyd
1
8

Sul Pentref – Efailisaf

Y pentref i drefnu

Y Parchg Allan Pickard

I’w drefnu

15

Huw Roberts

22

Cwrdd Cynhaeaf Teuluol
– Ysgol Sul
Emlyn Davies

29

Y Parchg Gethin Rhys

Bethan Roberts

Tach
5
12

Delwyn Siôn

Nia Williams

Y Parchg Aled Edwards

Ceri Anwen

19

Cwrdd Teuluol
gyda Wyn a Mari Jones
Y Parchg Gethin Rhys

Wyn a Mari

Rhag
3
10

Sul pentref y Creigiau

Y pentref i drefnu

Y Parchg Aled Edwards

Ann Griffiths

17

Gwasanaeth yr Ysgol Sul

24

Bore Noswyl y Nadolig
– y Twmiaid
Keith Rowlands

Ysgol Sul i
drefnu
Y Twmiaid i
drefnu
Geraint Wyn
Davies

26

31

10

Bethan Herbert

Lowri Roberts

Gwerfyl Morse
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Bwrdd y Cyfarwyddwyr

Cofrestru Priodasau
Cytunwyd i symud at gofrestru priodasau yn
fewnol yn hytrach na dibynnu ar wasanaeth
yr awdurdod lleol. Rydym yn falch iawn bod
Rhiannon Humphreys, Rhys Llewelyn a
Helen Middleton wedi ymateb i’r cais am
wirfoddolwyr i ymgymryd â’r swydd.

Mae’r Bwrdd newydd wedi cwrdd yn rheolaidd
dros y misoedd diwethaf o dan gadeiryddiaeth
ddoeth Wendy Reynolds. Fel arfer, mae’r
Bwrdd wedi derbyn ac ymateb yn ôl y galw i
adroddiadau’r Gweithgorau a’r Pwyllgorau a
hefyd i faterion a godwyd gan aelodau unigol
yr eglwys. Isod, crybwyllir rhai o’r prif faterion
fu dan sylw yn ystod y misoedd diwethaf.

Pwy yw Pwy?
Trefnwyd i gyhoeddi argraffiad diwygiedig
o’r llyfryn sy’n rhestru enwau aelodau
pwyllgorau a gweithgorau Capel y
Tabernacl ynghyd â rhestr o’r holl
ffynonellau
gwybodaeth
am
weithgareddau’r eglwys. Os nad ydych wedi
ei dderbyn yna holwch eich Gofalwyr Ardal
neu Gwilym Huws am gopi.

Diffibriliwr
Y mater sydd wedi cael sylw pennaf y Bwrdd
ers dechrau’r flwyddyn yw’r penderfyniad
mewn cydweithrediad â Neuadd y Pentref i
ddarparu diffibriliwr i bentref Efail Isaf. Gyda
chefnogaeth Côr Godre’r Garth, Côr yr Einion
a Pharti’r Efail, cynhaliwyd cyngerdd nos Sul
19 Mawrth i lansio’r ymgyrch. Braf yw medru
adrodd i’r noson fod yn un hynod o
lwyddiannus, nid yn unig o ran safon y
cyngerdd ond hefyd y swm o £1,500 a godwyd
at yr apêl. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosib
heblaw am gymorth aelodau’r eglwys a’r tri
chôr. Erbyn hyn mae dros £1,700 yn y gronfa,
diolch i gyfraniad pellach gan Gôr yr Einion.
Mae camau ar waith i archebu offer a threfnu
hyfforddiant dros yr wythnosau nesaf.
Offer Cyfieithu
Mae’r Bwrdd wedi prynu offer cyfieithu at
ddefnydd yr eglwys. Cytunwyd y dylid ei
ddefnyddio’n achlysurol yn ôl y galw.
Pregethwyr Gwadd
Cytunwyd i godi’r taliadau a roddir i
bregethwyr gwadd gan nad oedd y graddfeydd
wedi eu diweddaru ers rhai blynyddoedd.
Cytunwyd hefyd i adolygu’r taliadau ymhen
dwy flynedd.
Canllawiau Newydd
Trafodwyd canllawiau newydd i’r Llywyddion
ar gyfer rhannau rhagarweiniol y
gwasanaethau a gyflwynwyd i’r Bwrdd gan y
Gweithgor Gweinidogaethu. Derbyniwyd y
cynigion gan y Bwrdd.
Rota Croesawu
Yn dilyn awgrym gan un o aelodau’r eglwys,
cytunwyd i ofalu bod rhywun i groesawu
aelodau ac ymwelwyr yng nghyntedd y capel
cyn y gwasanaeth bob bore Sul. Bellach mae
rota yn ei le, ond rydym yn parhau i chwilio am
ragor o wirfoddolwyr.

Gwilym Huws

Merched y Tabernacl
Cyfarfod cynta’r flwyddyn i Ferched y Tabernacl
oedd cwrdd yn Neuadd Dewi Sant ar ddiwrnod
olaf mis Ionawr i wrando ar ddatganiad gan
Sioned Gwen Davies a fyddai’n cynrychioli
Cymru yng nghystadleuaeth Canwr y Byd y
flwyddyn hon. Mae gan Sioned y ddawn o
gyfathrebu â’r gynulleidfa a chawsom ein
diddanu ag amrywiaeth o ganeuon gan y
cyfansoddwyr Manuel de Falla, Benjamin Britten
a Walton ac roedd y gân Amore gan William
Bolcom yn ddifyr iawn. Roedd Sioned Gwen
hefyd mewn cytgord llwyr â’i chyfeilydd medrus,
Caradog Williams.
Yna, ym mis Mawrth, cawsom gyfle i ddathlu
dydd Gŵyl Ddewi yn nhŷ bwyta’r Caesar’s yn y
Creigiau. Fel arfer, roedd y bwyd yn dda a
phawb yn mwynhau’r cyfle i gymdeithasu.
Gan fod bywyd mor brysur i ni’r menywod sydd
wedi ymddeol, rydym wedi penderfynu cael
ambell fore coffi yn y Ganolfan lle gallwn
ymlacio a mwynhau cwmni’n gilydd heb orfod
trefnu na theithio!
Wedi dweud hynny, ar 20 Mehefin aeth
pymtheg ohonom am ddiwrnod i’r Fenni i
ymweld â’r Eglwys hynafol, y farchnad
ayyb. Diolch i Eifiona am drefnu’r wibdaith ar
ein rhan.
Rydym yn edrych ymlaen at weithgareddau ail
hanner y flwyddyn ac, fel bob amser, mae
croeso i aelodau newydd ymuno â ni.
Ros Evans
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Y TWMIAID
Wyddoch chi fod llawer o
aelodau'r Twmiaid a'r
Ysgol Sul wedi ennill eu
B.A.
yn
ystod
yr
wythnosau
a
arweiniodd at Eisteddfod
Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac
Elái? Rhag ofn nad ydych
yn ymwybodol o ystyr
B.A. - Byth Adra oedd y
cymhwyster hwnnw gan
eu bod mor brysur yn
ymarfer nifer o eitemau
amrywiol.
Y criw cyntaf i gystadlu
oedd criw yr Ysgol Sul
gyda'u Cyflwyniad Dramatig - Yr Allwedd Hud.
Mae'n amlwg i'r profiad hwn o berfformio gyda'i
gilydd fod yn brofiad o wneud ffrindiau newydd ac
arddangos doniau actio gwych.
Yn y rhagbrawf nesaf roedd y Grŵp Llefaru yn
adrodd hanes boddi Llangyndeyrn. Cafwyd
cyflwyniad gwych gan griw y Twmiaid a diolch i'r
rhai a ddaeth i gefnogi yn y rhagbrawf.

Criw’r Ysgol Sul gyda’u cyflwyniad dramatig

Grŵp Roc Cadfridog yn ymarfer cyn cystadlu

Os ydych yn chwilio am grŵp roc yn y
dyfodol cofiwch mai Cadfridog yw'r grŵp
i'ch diddanu chi. Daethant yn ail yn y
gystadleuaeth a chael cydnabyddiaeth ar
lwyfan y brifwyl. Mae'n wir dweud hefyd
mai nhw oedd â'r nifer mwyaf o 'grwpis' a
bod eu cerddoriaeth yn apelio at
groestoriad
o
ran
oedran!
Diolch i bawb fu mor weithgar gyda’r
Twmiaid a phlant yr ysgol Sul dros yr
wythnosau diwethaf a llongyfarchiadau i
bawb am weithio mor galed ac mor
egnïol wrth baratoi ar gyfer yr Urdd.
Diolch yn arbennig i Wyn, Lisa, Einir a
Sian Elin am arwain y Parti Llefaru a’r
Cyflwyniad Dramatig ac am roi o’u
hamser a’u harbenigedd. Yn ogystal â
pherfformiadau yn ystod wythnos yr
Eisteddfod braf oedd gweld y Parti
Deusain yn gwneud ymdrech wych yn yr
Eisteddfod Sir o dan ofal Bethan Roberts
a Sian Elin. Nawr ein bod wedi cael blas
ar y cystadlu yma, ymlaen â ni at
Eisteddfod 2018!
Rhywbeth ychwanegol - braf oedd
croesawu Emma Thompson o Shelter
Cymru yn ystod y tymor i sôn am ei
gwaith. Gan ein bod wedi bod yn trafod
yr hawl i gartref roedd neges bositif
Emma yn rhoi llygedyn o obaith i'r
Twmiaid wrth weld gwaith da yr elusen
hon.
Catrin Rees

Grŵp Llefaru’r Twmiaid

Argraffwyd gan Wasg Morgannwg, 27 Ystad Ddiwydiannol Mynachlog Nedd, Castell-nedd SA10 7DR
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