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TAFOD Y TAB 
Cylchgrawn Capel y Tabernacl, Efail Isaf 

Merched y Tab i’r Adwy! 
 

Am 7.30 nos Wener 1 Mehefin,              
derbyniwyd neges frys ar ran Undeb 
yr  Annibynwyr Cymraeg yn holi a  
allai Capel y Tabernacl drefnu cinio i 
griw o 30 o aelodau Scripture Union         
Madagasgar y dydd Mawrth canlynol. 
Roedd y criw’n ymweld â Chymru ar 
gyfer dathliadau 200 mlynedd glaniad 
y cenhadon cyntaf ar yr ynys, oedd 
i’w cynnal fel rhan o ddigwyddiadau        
Cynhadledd Flynyddol yr Undeb yn 
Aberaeron.  

   Cyn i’r criw anelu am Geredigion, fodd 
bynnag, gwnaed trefniadau iddynt      
ymweld â nifer o eglwysi a sefydliadau 
eraill yn ne Cymru, gan gynnwys      
Caerdydd a Chanolfan Penrhys ddydd 
Mawrth 5 Mehefin. Ar yr unfed awr ar 
ddeg, sylweddolwyd na wnaed unrhyw 
baratoadau i ofalu am ginio iddynt y    
diwrnod hwnnw. Cysylltodd yr Undeb, 
felly, â’r Tabernacl yn y gobaith y gallem 
fod ‘yn arwyr funud olaf’. Diolch i ffydd 
Ros Evans, cytunwyd ar unwaith y gallai 
Merched y Tabernacl dderbyn yr her – ar 
waetha’r ffaith mai tridiau’n unig oedd 
yna i drefnu’r cyfan.                                        

  Dyna, felly, sut y bu i griw o ynyswyr hynaws 
(ond hynod       
lwglyd!) lanio 
ym mhentref 
Efail Isaf am 
1.30 y pnawn i 
dderbyn gwledd 
o frechdanau 
amrywiol a 
chacennau blasus, a’r cyfan wedi’i gyflwyno’n 
chwaethus ar fyrddau’r Ganolfan. Gohiriwyd eu 
croesawu’n  ffurfiol i’r Tabernacl hyd nes iddynt 
wneud cyfiawnder llwyr â’r lletygarwch, ond 
manteisiwyd ar y cyfle i gael sgyrsiau diddorol 
iawn gyda’r rhai oedd yn deall  Saesneg.                

(Parhad ar dudalen 2) 

Cyfiawnder Cymdeithasol     
   Tud 3  

Ysgol Sul a’r Twmiaid 
                       Tud 4-5 

Merched y Tabernacl 
                          Tud 7 

Sgin ti Lyfr i mi? 
Tud 8-9 

 
Trefn yr Oedfaon 

Tud 12 Aelodau o’r criw  o Madagasikara (sef enw’r ynys yn yr iaith frodorol) yn 
canu un o’u hemynau gydag arddeliad fel arwydd o’u diolch am y croeso a 
gawsant yn y Tabernacl. 
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LLOGI’R GANOLFAN 
I logi’r Ganolfan neu’r Capel ar gyfer unrhyw 

achlysur cysylltwch â: 
 

Caroline Rees 07539 452130 
carolinerees2@hotmail.com 

 

 FFYNONELLAU GWYBODAETH 
CAPEL Y TABERNACL 

Gwefan yr eglwys: 
www.tabernacl.org  
 
Pytiau newyddion a chyhoeddiadau: 
www.facebook.com/Tabernacl-Efail-Isaf 
 
Cylchgrawn yr eglwys: 
Tafod y Tab 
 
Newyddion misol am y Tabernacl yng ngholofn 
Efail Isaf: 
Tafod Elái 
 
Cyhoeddiadau a newyddion ar gael bob bore 
Sul: 
Taflen Wythnosol 
 
Anfonir negeseuon at yr aelodau fel bo’r galw: 
e-bost 
 
Manylion oedfa’r Sul bob bore Sadwrn: 
Western Mail 

I’r rai hynny ohonom oedd ag atgofion o 
gasglu ceiniogau at waith y cenhadon ym 
Madagasgar pan yn blant – ond sydd bellach 
yn ei chael yn anodd i gyfiawnhau cymhellion 
y Genhadaeth Dramor, yn arbennig felly  
gefnogaeth amheus yr  Ymerodraeth       
Brydeinig iddi yn ystod y G19 – roedd   
gwrando ar y criw yn sôn mor werthfawrogol 
am ddewrder ac aberth cenhadwyr cynnar fel 
David Jones a David Griffiths yn agoriad   
llygad. Wedi iddynt dderbyn crynodeb byr o 
hanes yr achos yn Efail Isaf, roeddynt yn   
awyddus i ddangos eu gwerthfawrogiad o’r 
croeso a gawsant. Aethant ati’n llawn       

 brwdfrydedd i ganu rhai o’u hemynau i’r      
aelodau a’r cyfeillion oedd wedi paratoi a 
gweini’r bwyd, a dod i ddeall bod rhai o’r      
tonau a ddefnyddiwyd yn gyfarwydd iawn i ni.                                                                
Fel sy’n arferol erbyn hyn, daeth yr ymweliad i 
ben gyda dwsinau o luniau’n cael eu tynnu ar 
ffonau symudol i gofnodi’r ymweliad. Pan 
ddaeth yr amser i ffarwelio gyda chriw mor 
hawddgar a hwyliog y buom yn eu cwmni am 
gwta ddwy awr, teimlai pawb fel petaem yn 
ffarwelio â hen gyfeillion. Diolch yn gynnes 
iawn i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant eu 
hymweliad. 

Diolchiadau 

Diolch i’r canlynol a gyfrannodd adroddiadau, 
erthyglau, lluniau neu wybodaeth i’r rhifyn 
hwn o’r Tafod: 
 
Ann ac Emlyn Davies; Ros Evans; Iestyn 
Morris; Geraint Rees; Heulyn Rees; Lowri 
Roberts; Mike West a  Rowland Wynne.  

Eleri a Gwilym 

Gyda bron pawb yn berchen ar ffôn symudol treuliwyd rhyw 10 munud yn  
sicrhau bod gan bob un lun o’r achlysur ar eu camerâu! 

Merched y Tab i’r Adwy! (Parhad o dudalen 1) 
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O EFAIL ISAF I FADAGASCAR 
 

Unwaith eto, rhaid diolch yn ddiffuant i aelodau a chyfeillion Y Tabernacl am gefnogi pob     
ymgyrch o eiddo’r  Gweithgor.  Gyda’n  gilydd,  mae  modd  lliniaru  ychydig  ar  galedi  ac   
anawsterau pobl yn ein cymuned ni ac mewn ardaloedd tlawd a chythryblus ar draws y byd. 

ADRODDIAD Y GWEITHGOR CYFIAWNDER CYMDEITHASOL 

Parhau mae’r casgliadau ar   
gyfer y siop, ac ar gyfer y bobl 
ddigartref mae’r elusen hon yn 
eu cynnal a’u cefnogi drwy    
gymorth ymarferol ac ymgais i 
adfer urddas a hunan-barch i’w 
bywydau. 

Mae’n braf bod ymateb pawb yn 
ein galluogi i gynnig cefnogaeth 
hirdymor i elusen sy’n gwneud 
gwaith mor angenrheidiol ar   
garreg ein drws.                  

CANOLFAN NANT GWYN 
Parhau mae’r angen yng  
Nghanolfan Nant Gwyn hefyd. 
Byddwn yn dal i gasglu dillad 
isaf i blant yn eu harddegau 
sy’n mynd yno am ofal  
ysbeidiol. 

Y BANC BWYD 

Mae ein cefnogaeth i waith  
capel Bethel, Pontyclun, gyda’r 
Banc Bwyd yn gyson ar hyd y 
flwyddyn, a byddwn yn trefnu 
rota i’w helpu yn y casgliad yn 
Tesco Tonysguboriau cyn y 
Nadolig. 
 

 

Fe gewch y manylion yn y 
daflen, ar wefan y capel, ac 
mewn e-bost, yn nes at yr 
amser. Gobeithio y medrwch 
chi ymuno â ni. 

 

Ambell wyneb cyfarwydd o 
blith y 40 a rhagor o          
aelodau’r capel sy’n arfer 
helpu gydag ymgyrch Banc 
Bwyd Taf-Elái yn            
archfarchnad Tesco,         
Tonysguboriau. 

 CASGLIAD 2017 

Dosbarthwyd £725 yr 
un i bump o elusen-
nau yn 2017, drwy 
eich haelioni chi, a’n 
gobaith yw gwneud 

cystal, os nad yn 

well, eto eleni. 

MADAGASCAR 2018 
Mae Apêl yr Annibynwyr 
Cymraeg, 2018-2019, yn 
anelu at godi £200,000 i 
helpu elusennau ym  
Madagascar.  

 

 

 

 

Mae gwybodaeth am yr 
apêl, ynghyd â fideo byr, 
ar wefan Undeb yr       
Annibynwyr Cymraeg. 
Byddwn yn lansio ein 
hymgyrch  ni  i  gefnogi’r 
apêl ddechrau Medi, a 
bydd digon o wybodaeth 
ar gael yn y daflen ac ar 
ein gwefan. 

ELUSENNAU’R  
AMLENNI  

BROWN  

  

Gofalwyr Ifanc  
Rhondda 
Cynon Taf  

Adref  

Cymorth i 
Ferched Cymru 

Cymdeithas 
Nychdod Cyhyrol 
Duchenne a 
Becker 

Taf-Elái  

WYTHNOS  
CYMORTH  
CRISTNOGOL 
 
Dechreuodd yr wythnos gyda 
gwasanaeth hyfryd dan ofal John 
Llew, a chafwyd cyfraniad       
cofiadwy gan Cynan Llwyd, 
cydlynydd Cymorth Cristnogol yn 
Ne a Chanolbarth Cymru. 

Bu’n wythnos lwyddiannus    
unwaith eto i’r casglwyr selog, 
a chyfanswm Efail Isaf bellach 
wedi cyrraedd £1,700. 

Os am ychwanegu eich enw at y 
rhestr casglwyr, cysylltwch â 
johnllewt@hotmail.com  

 

mailto:johnllewt@hotmail.com
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Yr Ysgol Sul... 

 

 

 

 

 

 

  
Garwnant 

 
 

Traeth Y Barri 
 
 

Mountain View Ranch, Caerffili 
 
 

Pawb i gwrdd am 10:30 a dewch â phicnic. 
 
 

Cofiwch edrych ar Facebook y capel cyn 
bob trip rhag ofn bydd trefniadau yn  

newid yn sgil y tywydd. 

I ble’r aeth y chwe mis diwethaf, dwedwch? Ers cyhoeddi’r rhifyn diwethaf o 
Tafod y Tab, mae criw yr Ysgol Sul wedi bod yn cwrdd yn  gyson ar foreau Sul 
yn y Ganolfan ac yn  Neuadd y Pentref dan arweiniad nifer o rieni brwdfrydig. 
Yn ogystal â dysgu am straeon o’r Beibl, maen nhw hefyd yn cael llu o      
brofiadau eraill, gan gynnwys creu campweithiau creadigol, canu a         
chymdeithasu.  

Mae’r criw hŷn – blwyddyn 
4+ – yn cwrdd yn Neuadd y 
Pentref ar fore Sul. Adeg 
apêl Cymorth Cristnogol, 
cawson nhw eu symbylu i 
drefnu arwerthiant          
cacennau yn dilyn y     
gwasanaeth, gyda’r holl   
arian yn mynd i’r elusen. 
Llwyddon nhw i godi £115, 
sy’n swm aruthrol o dda!                  

Mae’r plant hefyd yn barod 
iawn i gyfrannu yn ein  
gwasanaethau – boed    
hynny’n ffurfiol yn ystod 
gwasanaethau’r Ysgol Sul 
neu wasanaethau ardal, neu 
yn ystod sesiwn Stori’r Plant 
sy’n digwydd yn wythnosol. 
Mae ’na lawer o hwyl ac  
atebion gonest wedi eu  
lleisio yn ystod y sesiynau 
hyn!                     

Roedd yn hyfryd gweld    
cymaint o blant yr Ysgol Sul 
a’r Twmiaid yn mwynhau eu 
hunain yn Eisteddfod yr 
Urdd yn Llanelwedd – yn 
cefnogi ac yn cystadlu.         
Llongyfarchiadau hefyd i 
Brengain ac Elis, a oedd yn 
rhan o’r criw fu’n cyflwyno 
Neges Ewyllys Da yr Urdd. 
Mae modd gweld y fideo ar 
wefan yr Urdd http://
www.urdd.cymru/cy/dyngarol/
neges-heddwch-ac-ewyllys-da/
neges-heddwch-eleni/  

http://www.urdd.cymru/cy/dyngarol/neges-heddwch-ac-ewyllys-da/neges-heddwch-eleni/
http://www.urdd.cymru/cy/dyngarol/neges-heddwch-ac-ewyllys-da/neges-heddwch-eleni/
http://www.urdd.cymru/cy/dyngarol/neges-heddwch-ac-ewyllys-da/neges-heddwch-eleni/
http://www.urdd.cymru/cy/dyngarol/neges-heddwch-ac-ewyllys-da/neges-heddwch-eleni/
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… A’r Twmiaid 
Estyn Croeso a  
Threfniadau’r Haf 
Braf iawn hefyd yw croesawu    
teuluoedd newydd i’n plith.            
Gobeithiwn yn fawr y byddwch yn 
hapus iawn yn ein cwmni! Os am 
dderbyn gwybodaeth ynglŷn â’r 
Ysgol Sul ar e-bost, cofiwch roi 
eich manylion i Lowri Roberts 
lowri@glancreigiau.plus.com. Mae 
trefniadau o ran gwersi ac unrhyw       
ddigwyddiadau arbennig yn cael 
eu rhannu ar e-bost. 

A gwyliau’r haf ar fin dechrau, 
mae trefniadau wedi’u gwneud ar 
gyfer y Clwb Hwyl. Eleni byddwn 
yn ymweld â Garwnant ym     
Mannau Brycheiniog, traeth y  
Barri ym Mro Morgannwg, a 
Mountain View Ranch yng 
Nghaerffili. Mae’r dyddiadau a 
manylion pellach i’w gweld yn yr 
hysbyseb ar dudalen 4. 

Ac mae ’na drafod wedi bod 
eisoes ynglŷn â thrip yr Ysgol Sul, 
a gynhelir ddiwedd Medi. Mae’r  
lleoliad eto i’w gadarnhau, a bydd 
y manylion yn cael eu dosbarthu 
cyn gynted â phosib.                    
Lowri Roberts 

Beth 
sydd  
ymlaen 
fore o 
Fai . . .? 

Aelodau’r Twmiaid yn cloi gweithgareddau’r 
flwyddyn wrth ymlacio yn y twyni ym Merthyr 
Mawr cyn mwynhau barbeciw blasus! 

Profiad anghyffredin iawn oedd gweld aelodau 
hŷn y Tabernacl yn rhuthro am y cyntaf i’r   
Ganolfan ar  ddiwedd yr oedfa fore Sul 20 Mai. 
Beth oedd yn eu hudo yno ar y fath frys, tybed?  
Mae’r ateb i’w weld yn y llun isaf—sef y        
danteithion blasus roedd criw hŷn yr Ysgol Sul 
wedi eu paratoi i godi arian tuag at apêl     
Wythnos Cymorth Cristnogol ar ôl clywed am              
amgylchiadau truenus plant a phobl ifanc Haiti. 
Llongyfarchiadau iddynt am eu menter a      
gododd £115. 

mailto:lowri@glancreigiau.plus.com
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GOFALWYR  
ARDAL 

Creigiau a  
Groes-faen 

Geraint Wyn Davies  
Jen MacDonald  

Nia Williams 

Efail Isaf 
 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 a 
Gwaelod y Garth 

Ros Evans 

Cafwyd tymor difyr a phrysur iawn, gydag aelodau’r pwyllgor 
yn mynd ati i geisio datrys rhai o broblemau hir-dymor y       
fynwent a’r rhandiroedd. Ar ôl cyfnodau o gynllunio, cynnal a 
chadw, daeth criw o weithwyr brwd i’n helpu i glirio’r fynedfa i’r 
rhandiroedd, llwybrau’r fynwent, a’r cerrig o’r ardal ger y    
Ganolfan. Bwriad y capel yw cynnig mwy  o gyfleoedd i gladdu 
yn y fynwent yn y dyfodol. 

Gwelwyd fod pobl wedi gadael llawer o hen gerrig beddi ger y 
fynedfa i’r rhandir, a buom yn elwa o nerth braich Edwyn a 
Gethin wrth lenwi sgip cyfan. Wrth i Sian Elin dacluso’r beddi, 
a Rosanna yn brysur yn clirio’r llwybrau, roedd Ann Dixey’n 
brwydro gyda’r berth wrth lwybr y Ganolfan. 

Mae cynlluniau ar droed i beintio’r Ganolfan ym mis Awst, ac o 
bosib bydd angen help i glirio’r ystafelloedd yn barod ar gyfer y 
gwaith.  

Erys problem llysiau’r dial (Japanese knotweed) ac ychydig o 
lwydni ar ffenestri’r capel. 

Hoffwn ddiolch i bawb am eu gwaith caled – yn enwedig Ioan 
Rees, sydd wedi gwneud teithiau di-ri yn ei fan i’r ganolfan   
ailgylchu yn Nhrefforest i waredu’r holl sbwriel, cerrig a choed. 

Byddem yn falch iawn o glywed gan unrhyw aelod o’r eglwys 
allai roi cymorth ymarferol i ni yn y gwaith o gynnal a chadw’r 
tiroedd a’r adeiladau. 

Mike West 

Dros y flwyddyn a aeth heibio mae nifer y gwasanaethau yn y 
Tabernacl lle mae mwy nag un plentyn wedi cael eu bedyddio 
ar y cyd wedi bod ar gynnydd. Nid oedd yr oedfa bore Sul 15 o 
Orffennaf yn eithriad yn hyn o beth pan fedyddiwyd Mari Glwys, 
a’r efeilliaid Sara Elen ac Owain Rhys, y tri yn blant i Lowri a 
Iestyn Morris, Pentre’r Eglwys. Croeso cynnes iddynt i deulu’r 
Tabernacl a phob bendith iddynt. Hefyd diolch unwaith eto i 
Jane Eryl am lywio’r seremoni mor urddasol. 
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MERCHED Y TABERNACL 
Ein cyfarfod cyntaf ym mis Ionawr eleni oedd  
ymweliad â'r Amgueddfa Genedlaethol yng 
Nghaerdydd.  Ar ôl cael paned a sgwrs yn y  
cyntedd fe'n tywyswyd i lyfrgell yr Amgueddfa ym 
mhen ucha'r adeilad. Yno cawsom weld casgliad 
o hen lyfrau taith gan rai enwogion oedd wedi 
ymweld â Chymru ar ddechrau'r bedwaredd  
ganrif ar bymtheg. Ar ôl sgwrs fer fe gawsom  
gyfle i fodio drwy'r cyfrolau a darllen y sylwadau 
a nodwyd gan y teithwyr hyn.  Aeth pawb ati i 
chwilio beth a nodwyd am ardaloedd eu mebyd! 
Un llyfr a ddenodd sylw arbennig oedd un ar ffurf 
dyddiadur oedd wedi ei ysgrifennu â llaw, a'r 
llawysgrifen honno mor gain. Roedd y lluniau o 
gestyll ac eglwysi hefyd yn hynod o                 
gelfydd. Treuliwyd orig fach hyfryd yno, a diolch i 
Ann Saer am drefnu'r ymweliad.  
   Ym mis Chwefror, cyfarfu rhyw ddwsin o  
aelodau Merched y Tabernacl am ginio ysgafn 
yn 'Yr Hen Lyfrgell' yng Nghaerdydd. Yna,      
ymlaen â ni wedi rhoi'r byd yn ei le i Neuadd 
Dewi Sant i fwynhau cyngerdd gan Sinfonia 
Cymru.   
Cerddorfa Siambr sy'n cefnogi cerddorion ifanc 
ar ddechrau'u gyrfa yw'r Sinfonia. Y pedwar 
cerddor a'n diddanodd oedd Ricky Gore (ffidil), 
Bryoni Gibson Cornish (fiola), Ali Howes 
(soddgrwth) ac Amy Roberts (obo). Cyflwynwyd 
gweithiau gan Mozart, Britten a Bach. 
   Yn ôl yr arfer ym mis Mawrth daeth nifer dda 
ohonom ynghyd i ddathlu gŵyl ein nawdd-
sant.  Cawsom ginio blasus ym mwyty Caesar's 
a hefyd digon o gyfle i gymdeithasu.  

   Sgwrs a phaned hamddenol yn y Ganolfan 
oedd cyfarfod mis Ebrill ond erbyn mis Mai, a'r 
tywydd yn gwella, roedd ein meddyliau'n troi at 
yr ardd a'r awydd i chwilio am blanhigion yng 
Nghanolfan Arddio Caerffili.  
   I orffen hanner cyntaf y flwyddyn, cawsom 
fore pleserus iawn yng Nghwrt Insole, plasty 
chwaethus gyda gerddi a choed hynafol  yn 
Llandaf. Achubwyd y plas sy'n 160 mlwydd 
oed gan y gymuned ac mae prosiect  
adnewyddu enfawr a chostus yn mynd ymlaen 
yno ers peth amser. Serch hynny mae nifer 
o  weithgareddau amrywiol eisoes yn digwydd 
yno. 
   Ar ôl seibiant dros yr haf, byddwn yn edrych 
ymlaen at de pnawn yn Lanelay Hall, Aled 
Pickard yn siarad am nwyddau Masnach Deg, 
ymweliad ag Arddangosfa Cwiltiau Cymreig yn 
Llambed, a sawl peth diddorol arall. 
   Estynnwn groeso cynnes i aelodau newydd 
bob amser. 
 
 
     Ros Evans 

Isod: Rhai o’r criw o Ferched y Tabernacl yn 
mwynhau cyfle i grwydro gerddi Cwrt Insole, 
Llandaf ar ddiwrnod crasboeth ddechrau   
Gorffennaf. 
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Dyma’r gyntaf mewn cyfres achlysurol o erthyglau lle gwahoddir rhai o aelodau’r     
Tabernacl i gyfrannu eitem i Tafod y Tab am ddau neu dri o lyfrau sydd wedi cael 
cryn ddylanwad arnynt. Gall y gweithiau hyn fod yn rhai sydd wedi eu cyhoeddi ers 
rhai blynyddoedd neu lyfrau mwy diweddar. Diolch i Geraint Rees am fod y cyntaf i 
dderbyn y gwahoddiad. 

Mae presenoldeb diweddar Donald 
Trump yn Ewrop yn ein hatgoffa o’r 
amrywiaeth ansawdd a ddaw atom o’r 
ochr draw i’r Iwerydd. Dros y          
blynyddoedd, gwelwyd rwtsh            
crefyddol o’r math gwaethaf yn dod o 
America, ond ar yr un pryd o gorneli 
eraill o’r UDA daw ysbrydoliaeth a 
doethineb pur.  Yn y newyddion yn 
gyffredinol gwelwn y math o ddwli sy’n 
ddigon i wneud i bobl gall ymwrthod â 
chrefydd. Un wythnos fe glywn am   
efengylwr sy’n byw mewn palas yn 
galw ar ei ddilynwyr i godi $53 miliwn 
i’w helpu i brynu jet newydd, neu      
arweinwyr efengylaidd sy’n ymwrthod 
â gwyddoniaeth (pan fo hynny’n eu 
siwtio nhw), neu’r gefnogaeth i bobydd 
o ‘gristion’ sy’n gwrthod pobi cacen i 
deulu hoyw. Mae’r holl hinsawdd   
honno’n ffiaidd, a does dim syndod 
fod pobl yn ymddieithrio o’r eglwys 
Gristnogol.     

Fodd bynnag, mae’r ddeuoliaeth          
grefyddol sy’n nodweddu’r America     
gyfoes yn rhywbeth y dylem dalu sylw 
iddo, oherwydd yng nghanol y rwtsh mae 
unigolion ac eglwysi bendigedig sy’n 
bwydo’r enaid, yr ymennydd a’r di-gartref.  

Un awdur toreithiog ar hyn o bryd yw Rob 
Bell. Fe ddaeth i amlygrwydd fel gweithiwr 
ieuenctid a 
siaradwr 
huawdl ar 
draws       
America.            
Cynhyrchodd 
DVDs i’w  
defnyddio 
gyda phobl 
ifanc mewn 
eglwysi – hyd 
nes iddo 
ddechrau  
mynegi’n glir 
nad oedd yn 
cymryd y 
Beibl yn  
llythrennol. O 
ganlyniad, fe 
ymosodwyd arno gan ffwndamentalwyr o bob 
cyfeiriad. Ei ymateb oedd ei fod yn ystyried y 
Beibl fel rhywbeth rhy bwysig i’w gymryd yn 
llythrennol. Mae ei lyfrau’n plethu doethineb, 
diwinyddiaeth, seicoleg a gwyddoniaeth, ac 
yn cyfathrebu’n hawdd â’i gynulleidfa.         
Ac yntau bellach wedi ei eithrio, mae’n     
darganfod marchnad newydd yng nghanol 
pobl sydd wedi ymwrthod â chrefydd      
blentynnaidd a simplistig.    

Yng nghanol y rwtsh  
a ddaw o America . . . 
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Mae criw arall hefyd yn para i ysgrifennu 
stwff gwerth ei ddarllen, er eu bod     
bellach yn mynd i oed – yn benodol felly, 
y diwinydd John Dominic Crossan a’r 
Esgob John Shelby Spong.  Mae’r ddau 
wedi herio nonsens ffwndamentalaidd ar 
hyd y blynyddoedd, yn ceisio sicrhau bod 
pobl ein hoes ni yn gallu darllen eu Beibl 
yn y ffordd y bwriadwyd iddo gael ei  
ddarllen, gan ystyried  cyd-destun       
diwylliannol, crefyddol a chymdeithasol y      
cyfnodau pan luniwyd y cynnwys. Yn  
ystod y misoedd  diwethaf, cyhoeddodd 
yr Esgob Spong yr hyn y mae’n dweud 
fydd ei lyfr 
olaf –       
Unbeliev-
able – Why 
neither   
ancient    
creeds nor 
the                             
Reformat-
ion can      
produce a 
living faith 
today.  

Mae’r gyfrol 
yn            
cyffwrdd â’r 
elfennau hynny o’n gwybodaeth a’n 
psyche cyfoes sy’n herio credoau’r    
oesoedd, ac yn cynnig ffyrdd o feddwl i’r 
oes hon sy’n gwneud synnwyr o waith 
Iesu Grist.  Achosodd Spong ffwdan  
flynyddoedd yn ôl gyda’i gyfrol Why 
Christianity must change or die – ond  
ymddengys fod yr eglwys yn gyffredinol 
yn dal i ymwrthod â heriau Spong. Rwy’n 
tybio y byddai aelodau’r Tabernacl yn ei 
fwynhau.   

Aeth tair blynedd 
heibio ers           
marwolaeth         
annisgwyl Marcus 
Borg, ond mae ei 
lyfrau a’i ddarlithiau 
ar-lein mor fyw 
heddiw ag erioed. 
Os cewch chi gyfle i 
ddarllen ei waith, 
bachwch arno. Er ei 
fod yn ysgrifennu’n 
syml iawn, roedd 
iddo ddyfnder          
ysgolheigaidd a 
dealltwriaeth gymdeithasol a diwylliannol o’r 
radd flaenaf. Ers ei farw, cyhoeddwyd Days 
of Awe and Wonder, sy’n cloriannu swmp 
ei waith dros y blynyddoedd.      

Cyn i mi ddod ar draws Borg a Spong,    
gallaf ddweud yn onest nad oedd gennyf 
unrhyw ddiddordeb mewn diwinyddiaeth. 
Ystyriwn y ddisgyblaeth fel un sych a diflas, 
ac un oedd yn edrych yn ôl. Yn ddigon   
cyflym sylweddolais mai’r hyn yn aml yw 
diwinyddiaeth yw’r gallu i wisgo sbectol ein 
hoes ni i geisio dealltwriaeth o’r hyn sydd y 
tu allan i unrhyw a phob oes. Mae rhai    
diwinyddion yn ein diflasu gyda llu o          
ôl-nodiadau a dadleuon cymhleth a       
dogmataidd. Ar y llaw arall, mae rhai yn ein 
rhyddhau i feddwl drosom ni’n hunain, a 
byddwn yn eich annog i fynd ar ôl rhai o’r 
rhain. Dyma, felly, dri theitl y byddwn yn eu 
hargymell fel deunydd darllen i’ch            
ysbrydoli dros yr haf:   

Rob Bell, Love Wins: At the Heart of Life’s Big 
Questions 
John Shelby Spong, Unbelievable 
Marcus Borg, Days of Awe and Wonder: How to be 
a Christian in the Twenty-first Century 

Geraint Rees 
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Margaret Pritchard Copley 

(Cadeirydd) 
 

Siân Llewelyn Barnes  
Ann Dwynwen Davies  

Eluned Mary Davies-Scott 
Rhiannon Humphreys  

Arwyn Lloyd Jones (Trysorydd) 
Emlyn Penny Jones  

Sian Elin Jones  
Rhiannon Llewelyn 

Gwerfyl Morse  
Geraint Eirian Rees  

John Llewellyn Thomas 
 

. 

Mae’r Cyfarwyddwyr wedi cwrdd chwe gwaith ers y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Tachwedd y 
llynedd. Ein tasg gyntaf oedd dewis Cadeirydd newydd o blith yr aelodau, a phleser i bawb oedd bod 
Margaret Pritchard Copley wedi cytuno i dderbyn enwebiad unfrydol y Bwrdd i olynu Wendy Reynolds. 
Dan ei harweiniad doeth a phroffesiynol hi, mae’r aelodau wedi llwyddo i drafod a dod i gasgliadau     
cadarn ar faterion amrywiol. Isod fe geir crynodeb byr o’r materion amlycaf a hawliodd sylw’r Bwrdd.  

Dathlu’r 150 Mlwyddiant 
Erbyn hyn, mae’r mwyafrif 
ohonoch yn ymwybodol o  
arwyddocâd y flwyddyn 2020 
i hanes yr achos yn y  
Tabernacl gan mai dyma 
pryd y bydd adeilad         
presennol y capel yn 150 
mlwydd oed. Bu’r gwaith o 
gynllunio rhaglen addas i 
ddathlu’r achlysur mewn 
ffordd deilwng ac i gydnabod 
llafur ac ymrwymiad didwyll 
aelodau cynnar y Tabernacl 
yn eitem reolaidd ar agenda’r 
cyfarfodydd. Ar yr un pryd, 
roedd y Bwrdd yn awyddus i 
fanteisio’n llawn ar y cyfle 
hwn i hyrwyddo cenadwri’r 
eglwys heddiw i gynulleidfa tu 
hwnt i furiau’r capel. O’r     
awgrymiadau a daflwyd i’r 
pair, cytunwyd mai uchaf-
bwynt y dathliadau fyddai  
cyflwyno Sioe Gerdd i adrodd 
rhannau o hanes Capel y 
Tabernacl, ac mae’r Bwrdd 
yn hynod o ddiolchgar i Wyn 
Jones am ei barodrwydd i  
arwain y tîm fydd yn gyfrifol 
am lwyfannu’r sioe. Yn     
ychwanegol at hyn, mae  
cynlluniau ar y gweill i gynnal 
nifer o weithgareddau trwy 
gydol 2020, megis cyfres o 
ddarlithoedd amrywiol,    
symposiwm, cyhoeddiadau, 
oedfa ddathlu arbennig, a 
pharti mawreddog i’r plant. 
Ceir rhagor o fanylion am y 
gweithgareddau hyn yn ystod 
y flwyddyn nesaf. 

Cynilion a Buddsoddiadau 
Gan fod yr eglwys bellach 
wedi cwblhau’r taliadau am 
adnewyddu’r capel – ac 
eithrio’r £6,000 o fenthyciad 
di-log sy’n ddyledus i Undeb 
yr Annibynwyr – rhoddodd y 
bwrdd gryn sylw i’r dull    
gorau o ddelio â’r cynilion 
sydd yn y banc. Dan        
arweiniad ein trysorydd,   
Arwyn Jones, ac wedi      
cyflwyno papur briffio yn 
amlinellu’r oblygiadau,     
cytunwyd i drosglwyddo 
£25,000 o gyfrif Banc Lloyds 
i Undeb Credyd 
Dragonsavers – sef         
sefydliad ariannol            
cydweithredol lleol sy’n 
cefnogi pobl yr ardal a’u 
hannog i gynilo a benthyca 
drwy ad-daliadau rhesymol, 
yn hytrach na benthyca  o 
ffynonellau drutach a llai  
dibynadwy (h.y. ‘siarcod’  
ariannol). Oherwydd bod yr 
undeb credyd yn cael ei 
gynnwys yn y ddeddfwriaeth 
bancio, sicrhawyd y Bwrdd 
fod y sefydliad mor ddiogel 
ag unrhyw fanc ar y stryd 
fawr, a da gwybod y bydd 
ein cynilion yn cynorthwyo 
unigolion ac economi’r     
ardal. Roedd y Bwrdd am i’r 
Gweithgor Ariannol gwrdd 
cyn diwedd y flwyddyn i     
ail-ymweld â pholisi      
buddsoddi’r eglwys ar gyfer 
y  dyfodol.  

Gwirio Aelodau 
Mae’r dasg o wirio’r aelodau 
hynny o’r eglwys sy’n       
ymwneud â phlant ac       
oedolion bregus (DBS)    
bellach yn  agos iawn at 
gael ei gwblhau. Rydym yn         
ddiolchgar i’r Panel Cyd-
enwadol am eu harweiniad, 
ac i  Wendy Reynolds a 
Gwerfyl Morse am ofalu am 
weddill y broses wirio. Dan 
arweiniad Gwion Evans,  
bu’r Pwyllgor yn cwrdd yn 
rheolaidd i sicrhau ein bod 
yn gwneud popeth o fewn 
ein gallu fel eglwys i        
ddiogelu plant.  
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Y Tabernacl oedd yn gyfrifol am gyfarfod Cylch             
Cadwgan a gynhaliwyd ar nos Wener 16 
Mawrth yn Y Ganolfan a’r siaradwr oedd Elinor 
Wyn Reynolds. Ei  thestun oedd ‘Anturiaethau 
mewn Barddoniaeth’. Aeth ati i gyflwyno rhai 
o’i cherddi gan rannu’r amryfal ‘anturiaethau’ 
oedd wedi eu symbylu a nodi bod digwyddiad 
neu sylw digon dibwys ar yr olwg gyntaf yn  
ddigon i’w chymell i greu cerdd.  
   Swynwyd y gynulleidfa gan y darlleniadau 
ac, yn ogystal, dreiddgarwch ei sylwadau 
bachog a doniol. Yn sicr cafwyd noson i’w 
chofio ac fel y crybwyllodd  cadeirydd y        
cyfarfod - Emlyn Davies - wrth gloi, braf fyddai 
cael ei chwmni eto yn yr ardal cyn bo hir. 
 

CYFARFOD NESAF 
Bydd Emyr Davies yn sgwrsio ar y testun  
‘Trosi Cerddoriaeth Gorawl’ Nos Wener 5 
Hydref yn Y Ganolfan, Capel y Tabernacl,    
Efail Isaf.                                                        

Rowland Wynne 

Data Personol 
 
Erbyn diwedd Mai, roedd   
rheidrwydd ar i’r eglwys, fel 
pob sefydliad cyhoeddus a 
phreifat arall led-led Ewrop, 
fabwysiadu gofynion         
deddfwriaeth newydd i         
ddiogelu data personol, ac aed 
ati i lunio polisi addas a    
gweithredu’r gofynion hyn.   
Derbyniwyd nifer o              
awgrymiadau Undeb yr       
Annibynwyr Cymraeg a       
sefydliadau eglwysig eraill yn 
sail i’r polisi a gadarnhawyd 
gan y Bwrdd yn eu cyfarfod 
ym mis Mai.  
Yn y cyfamser, bu raid cysylltu 
â phob aelod unigol oedd â 
chyfrif e-bost i dderbyn eu 
caniatâd i anfon negeseuon  

 

torfol atynt yn enw Capel y   
Tabernacl. Erbyn hyn mae 
tua 90% wedi ymateb yn          
gadarnhaol i’r gwahoddiad, 
a’r gweddill eto i gysylltu. 
Dros yr wythnosau nesaf y 
gobaith yw codi’r canran hwn 
i 100%. 
 
Hyfforddiant y Diffibriliwr  
 
Yn dilyn llwyddiant y sesiwn 
hyfforddiant a gynhaliwyd ym 
mis Tachwedd, trefnodd y 
Bwrdd ail sesiwn ym mis 
Mawrth; bellach mae 50 o 
drigolion Efail Isaf, gan     
gynnwys cynrychiolaeth dda 
o  aelodau’r eglwys, wedi 
derbyn hyfforddiant gan   
Gerard Rothwell, Rheolwr 
Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru.  

Pwyllgorau’r Tabernacl 
Un eitem sy’n hawlio sylw 
ym mhob un o gyfarfodydd 
y Bwrdd yw derbyn          
adroddiadau a cheisiadau 
am gyngor gan bwyllgorau 
a gweithgorau’r eglwys, ac 
nid oedd y chwe mis        
diwethaf yn eithriad yn hyn 
o beth. Yr hyn sy’n codi  
calon aelodau’r Bwrdd yw 
diwydrwydd a brwdfrydedd 
swyddogion ac aelodau’r 
pwyllgorau hyn i gyflawni 
eu cyfrifoldebau yn enw’r 
eglwys. Ceir adroddiadau’n 
amlinellu eu gwaith dros y 
misoedd diwethaf ar       
dudalennau’r rhifyn hwn o’r 
Tafod.  
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Cyhoeddwyd gan Gapel y Tabernacl Cyf., Efail Isaf ac argraffwyd gan Trustmark, Tonysguboriau. 

 

Suliau Awst - Rhagfyr 2018  

  Defosiwn/  Gweithgaredd Llywyddion 
  

 Awst 
   

5 Geraint Rees Caroline Rees 
12 Cwrdd yng Ngwaelod y Garth am 10.30  
19 Emlyn Davies Keith Rowlands 
26 Gwaelod y Garth, 10.30  

 
Medi 

   

2 Y Parchg. Eirian Rees Bethan Herbert 
9 Y Parchg. Aled Edwards Wendy Reynolds 

16 Cwrdd Teuluol  
23 Y Parchg. Gethin Rhys Lowri Roberts 
30 Geraint Rees Ann Davies 

 
Hydref 

   

7 Cwrdd Pentref dan ofal Pentyrch  
14 Y Parchg. Aled Edwards Wyn Jones 
21 Cwrdd Cynhaeaf Teuluol dan ofal yr Ysgol Sul  
28 Y Parchg. Gethin Rhys Helen Prosser 

 
Tachwedd 

   

4 Emlyn Davies Huw Roberts 
11  Canrif o Gofio gyda’r Parchg. Aled Edwards Ceri Anwen 
18 Cwrdd Teuluol  
25 Y Parchg. Gethin Rhys Gwion Evans 

 
Rhagfyr 

   

2 Oedfa Pentref dan ofal aelodau’r Creigiau  
9 Allan James Rhiannon Humphreys 

16 Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul  
23 Y Twmiaid a Geraint Rees  
30 Keith Rowlands Geraint Wyn Davies 

TREFN OEDFAON CAPEL Y TABERNACL 


