
 
ATODIAD I TAFOD Y TAB   GORFFENNAF 2020 

DATHLU’R 150 

Mae’r ‘achos’ yn Efail Isaf yn mynd 

yn ôl ymhellach na 150 o 

flynyddoedd. Yn wir, roedd criw 

bychan o drigolion y pentref a’r 

ardal o gwmpas yn cyfarfod yn 

rheolaidd i addoli mor bell yn ôl â 

1840, ac fe godwyd y capel cyntaf 

ar dir fferm Y Celyn yn 1843. Pan 

ddaeth John Taihirion Davies yma’n 

weinidog yn 1851 dim ond 25 o 

aelodau oedd yn mynychu, ond buan 

y chwyddodd y rhengoedd fel bod 

angen adeilad newydd erbyn 1870 i 

fod yn gartref i’r 70 o aelodau. Fe 

gostiodd £830.00 a llawer o’r gwaith 

adeiladu wedi ei wneud gan y 

pentrefwyr eu hunain. Felly nid 

dathlu sefydlu’r achos yr ydym eleni, 

na hyd yn oed dathlu codi’r capel 

gwreiddiol, ond yn hytrach rydym yn 

nodi’r ffaith ei bod yn  150 o 

flynyddoedd ers codi’r adeilad 

presennol. 

Y rhyfeddod yw fod eglwys y 

Tabernacl cyn gryfed heddiw ag y bu 

erioed, ac mae hynny, siŵr o fod, yn 

achos dathlu. 

DATHLU BETH? 

Llun: Nick Russill 

Roedd dathlu canmlwyddiant yr 

achos yn 1941 yn achlysur o bwys, 

fel y cawn weld ar dudalen 15, a 

thros 175 o aelodau ar y llyfrau. 

Ond pan ddaeth hi’n amser dathlu 

canmlwyddiant codi’r adeilad ei 

hun, yn 1970, roedd hi’n stori bur 

wahanol. Llai na 15 o bobl 

fyddai’n mynychu’n rheolaidd 

erbyn hynny, a phrin iawn oedd yr 

arian oedd ar gael i dalu 

pregethwyr o Sul i Sul. Roedd yna 

deimlad cynyddol ymhlith yr 

aelodau mai cau’r drysau fyddai 

raid. Doedd dim llawer o achos 

dathlu, a fu dim sôn am y peth.  

Ond fe ddaeth tro anferth ar fyd yn 

1970 pan ddaeth Eirian Rees a’r 

teulu i fyw i Efail Isaf, ac yntau’n 

cytuno i bregethu’n rheolaidd yn 

ddi-dâl er mwyn cadw’r achos i

fynd. Roedd dau neu dri o

deuluoedd ifanc eraill eisoes wedi

dechrau dod i’r oedfaon, ac aed

ati’n egnīol  i genhadu a denu

gwaed newydd.

Gwelwyd adfywiad rhyfeddol yn 

hanes y capel, ac o ganlyniad 

cafwyd dathliadau mawr yn 1980, 

ddeng mlynedd yn hwyr! 

Mae’r plât hwn yn tystio i’r gohirio: 

Eleni, cynlluniwyd blwyddyn gyfan 

o ddathlu drwy weithgareddau

amrywiol, gan ddechrau gyda

darlith yr hanesydd lleol, Don

Llewellyn, ar ddiwedd Ionawr. Ond

yn anffodus, wrth gwrs, dyna’r unig

ddigwyddiad a wireddwyd.

Y gobaith yw ail-gydio yn y dathlu 

wyneb-yn-wyneb pan fydd hi’n 

ddiogel i hynny ddigwydd. Yn y 

cyfamser, mae’r Tabernacl wedi 

ymdopi’n llwyddiannus iawn gydag 

oedfaon rhithiol ar y wefan ac ar 

Facebook, ac ni fu pall o gwbl ar y 

gwaith codi arian tuag at elusennau 

lleol a rhyngwladol.  
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Byddai cynnwys yr atodiad dipyn yn 

wahanol os byddem wedi gallu 

parhau gyda dathlu penblwydd Y 

Tabernacl yn ôl y rhaglen. Cawsom 

gychwyn da ac yna, yn sydyn, 

newidiodd popeth a daeth oedi i’n 

dathliadau. Pwy fyddai’n meddwl y 

buasem erbyn canol mis Mawrth yn 

cael ein caethiwo i’n cartrefi a chael 

gwasanaethau fore Sul yn ddigidol 

wrth eistedd mewn hunan ynysiad? 

Wrth wrando a gweld y 

gwasanaethau hyn byddaf  yn 

dychmygu fy hunan yn eistedd yn y 

Tabernacl gyda’r cyfle i gael eich 

cwmni ac ambell sgwrs. Wrth aros 

i’r gwasanaeth ddechrau yn y capel 

byddaf yn edrych yn aml ar y 

placiau coffaol sydd ar y muriau ac 

yn meddwl i mi fy hunan tybed beth 

oedd gobeithion yr henaduriaid hyn 

pan yn addoli yma a beth fyddai eu 

barn am y Tabernacl cyfoes? 

Y Cyd-destun Hanesyddol 

Tybed beth oedd gobeithion y rhai 

aeth ati i godi capel y Tabernacl?  

Mae'n werth meddwl am hyn yng 

nghyd-destun yr amser gan gofio i’r 

capel gael ei adeiladu yn ystod 

cyfnod heriol a newidiol iawn yn 

hanes Cymru. Dyma’r cyfnod lle 

oedd yr Anghydffurfwyr yn y 

mwyafrif gyda capeli newydd yn 

cael eu hadeiladu bron pob wythnos 

yng Nghymru gan arwain at un o 

eiconau pensaernïol amlyca'r wlad, 

y Capel Cymreig.  

Erbyn 1851 yr Annibynwyr oedd yr 

enwad mwyaf ym Morgannwg. Er 

na chafwyd cyfrifiad yn dangos faint 

oedd yn siarad Cymraeg tan 1891, 

yr oedd o leiaf dri chwarter 

poblogaeth y wlad yn siarad yr iaith 

yn 1850, a’r mwyafrif yn uniaith 

Gymraeg. 

Newidiadau Cymdeithasol 

Roedd newidiadau mawr yn 

digwydd gyda’r chwyldro 

diwydiannol yn cyflym newid 

Cymru, yn enwedig yn yr ardal hon. 

Ni allwn ond rhyfeddu at 

ddyfeisgarwch, penderfyniad ac 

argyhoeddiad y bobl fu’n gyfrifol 

am adeiladu y Tabernacl o dan 

amgylchiadau o'r fath.  

Fel y mwyafrif o gapeli Cymru, 

mae’r Tabernacl wedi bod trwy 

gyfnod o ansicrwydd am ei 

ddyfodol, ac fel y gwyddom rhaid 

inni fod yn ddiolchgar am 

weledigaeth a gwaith caled Eirian 

Rees a'i deulu i sicrhau bod drysau’r 

capel wedi aros ar agor.  

Dathlu a Gwerthfawrogi 

Er ein bod yn byw mewn byd a 
fyddai’n annirnadwy 150 mlynedd 
yn ôl, yn y bôn nid ydym yn 
wahanol iawn i’r rhai oedd yma o’n 
blaen - mae gennym yr un 
emosiynau dynol a dyheadau ac 
rydym yn parhau i ddilyn 
dysgeidiaeth Iesu o dan yr un to.  

Efallai na fydd angen adeilad 
pwrpasol ar addolwyr y dyfodol 
gyda’r Tabernacl yn gorffen ei 
ddyddiau fel yr hen gapel yng 
ngherdd Alun Cilie ond ar hyn o 
bryd mae'n parhau i chwarae rhan 
bwysig yn ein bywydau fel 
Cristnogion ac felly mae’n iawn ac 

yn gywir ein bod yn dathlu ei 
orffennol ac yn gwerthfawrogi ei 
bresennol. 

Cyflwyniad gan Gadeirydd 

Bwrdd y Cyfarwyddwyr 

Ar gul lôn, gwerinwyr gwlad 
Ddoe a’i cododd i’w Ceidwad. 
Yn hardd Dŷ i gwrdd â’u Duw 

Ac i arddel y gwirdduw; 
Diwael wyrth eu dwylo oedd, 

Gwiw ar gadarn graig ydoedd, 
A’i fawredd yn llefaru 

Am wychder hen falchder fu. 
Erys o hyd dros ei wedd 
Ôl eu manwl amynedd; 
Ôl cynion ar dalcennau 
Ac ar fold ei gry’ fwâu. 

Allan o ‘Yr Hen Gapel’ 
gan Alun Cilie 

Eluned Davies-Scott 
Cadeirydd y Bwrdd 

Hoffech chi weld fideo? 

Am gael rhagor o wybodaeth? 

Mae’r Atodiad hwn yn 
rhyngweithiol. Chwiliwch y 
tudalennau am lun fel hyn: 

Medrwch  glicio arno, ac fe aiff â 
chi i dudalen ar wefan y capel i 
ddarllen ymhellach am yr un pwnc 
neu i sianel YouTube i wylio fideo 
o rywun yn rhannu ei stori.

Mae’r ddolen ar bob tudalen yn 
mynd i leoliad gwahanol. 

http://www.tabernacl.org/


Atodiad Dathlu’r 150                                                                                                                                                                           Tudalen 3 

 

  

OLRHAIN DDOE 

Y Tabernacl fel ag yr oedd adeg y  Canmlwyddiant, 1941 

Comisiynwyd y gerdd uchod i ddathlu agor y Ganolfan  
yn 2010, ond mae’r un mor berthnasol heddiw 

               Trosglwyddo 
 

Doedden ni ddim yn eu nabod, 
 

Clywed amdanynt wnaethom ni –  
Y rhai fu’n clirio’r tir, 
Yn agor sylfaen 
A gosod maen ar faen 
I godi’r tŷ. 
Clywed eu taro taer 
Ac eco’u ffydd yn galw arnom 
I dreulio’r meini 
Â mynd a dod eglwys a chymuned. 
 
  

Eu treulio â gwres ein gweithgaredd, 
A’u trwsio’n gain 

 i’w cludo’n gynnes i’r dyfodol, 
I chithau yn eich tro eu trin  
Ag anian eich cenhedlaeth chi. 
 

 Ac eco hen gyfamod yn eich clustiau. 

- Y Prifardd Glenys M Roberts 

Mae hanes capel y Tabernacl wedi ei groniclo’n fanwl mewn sawl 
ffynhonnell ar gyfnodau gwahanol. Adroddwyd yr hanes am y 
dechreuadau gan Dr. R. Tudur Jones mewn darlith a draddodwyd yn Efail 
Isaf yn 1991, pan aeth ati i olrhain hanes Ymneilltuaeth yn yr ardal hon.  
 
Adroddodd yr hanes am sefydlu eglwys Taihirion, oedd yn yr un cylch 
bugeiliol â Bethlehem, Gwaelod-y-garth. Daethai’r ardal gyfan dan 
ddylanwad eglwys y Groes-wen, a sefydlwyd yn 1742, ac a elwir gan Dr 
Tudur  yn “bwerdy ysbrydol y fro.” Roedd adeilad Taihirion mewn 
bodolaeth erbyn 1760, ond bu’n rhaid aros tan 1831 cyn codi Bethlehem, 
ac yn Awst 1841 daeth eglwys y Tabernacl hithau i fod. 
 
Cyhoeddwyd llyfr ar achlysur y canmlwyddiant o waith David  
Rowlands, Ysgrifennydd y capel ar y pryd. Medrwch ei 
ddarllen ar ein gwefan sy’n  gyfoethog tu hwnt mewn archif o 
ran lluniau a dogfennau.  

Mewn cyfnod diweddarach cadwyd 
nodiadau a chofnodion manwl gan 
Penri Jones a D. Carey Williams, i 
sicrhau bod yr hanes ar gof a chadw. 
 
Pan agorwyd y Ganolfan ym mis 
Medi 2010, aeth criw bach ohonom 
ati i gloddio eto ac ail-gofnodi’r 
hanes ar ffurf  arddangosfa, ac 
mae’r paneli arddangos a 
gynhyrchwyd i’w gweld 
ar y wefan :  
 
Rydym yn ddiolchgar i Penri 
Williams am barhau â’r gwaith 
cofnodi drwy ddigido llawer o’r 
llyfrau  a’r dogfennau. Aeth Penri a 
minnau ati hefyd i recordio atgofion 
rhai o bobl y cylch yn 2010.  
 
Mae Tafod y Tab hefyd yn gofnod 
amhrisiadwy, a mawr yw ein diolch 
i Eleri a Gwil Huws sydd wedi 
ysgwyddo’r baich o’i 
gynyhyrchu ers rhai 
blynyddoedd bellach, ac 
fe welir pob rhifyn ar y wefan 
hefyd.   

 
Gyda chymaint o drysorau ar gael, 
gwaith hawdd oedd y dasg a 
osodwyd arnaf fi i gywain a 
chrynhoi. Y gamp fwyaf oedd 
penderfynu beth i’w adael allan.   
Diolch o galon i bawb a gytunodd i 
ddiweddaru eu straeon gydag 
atgofion i’r cyhoeddiad hwn. 

Emlyn Davies 

CYNNWYS 

Neges Eirian Rees Tud 4 
Cloddio am yr Hanes Tud 5 
Cyn-Weinidogion  Tud 6 
Telynorion y Garth           Tud 7 
John Taihirion Davies    Tud  8–9  
Troad y Ganrif                  Tud 10 
1909 -1953                       Tud 11 
Pobl y Tabernacl              Tud 12-14 
Y Canmlwyddiant            Tud 15  
Margaret Rosser               Tud 16 
Geraint Stanley Jones     Tud 17 
Gareth Edwards               Tud 18 
Anti Vi                             Tud 19 
Atgofion                           Tud 20-23 
Yr Adfywiad                    Tud 24 
Oes Aur Eirian Rees         Tud 25 
Y Corau                            Tud 26 
Dathlu                      Tud 27-28 
Y Twmiaid   Tud 29-30  
Ysgol Sul  Tud 31-32 
Estyn Llaw                       Tud 33 
Y Ganolfan a’r Capel       Tud 34-35 
Wynebu Yfory                 Tud 36 

http://www.tabernacl.org/tafod-y-tab/
http://www.tabernacl.org/hanes/index.php/cy/tabernacl-1905-1969/1900-1970/llyfr-y-canmlwyddianthtml.html
http://www.tabernacl.org/hanes/arddangosfa2010/dewispanel.html
http:/tabernacl.org/tafod-y-tab/
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Rydw i’n falch fy mod wedi 

perthyn i’r eglwys hon ers hanner 

canrif.  Bu i ni gyrraedd yr Efail 

Isaf fel teulu o bump ar Ebrill 1af 

1970 a hithau’n bwrw eira, ond 

mae’n profiadau wedyn wedi bod 

yn  rhai rhyfeddol o gynnes. 

Ar ein Sul cyntaf, roedd yma griw 

ffyddlon o bobl mewn oedran teg 

oedd wedi dal ati’n ffyddlon.   

Ymhen deufis roeddwn yn ddiacon 

ac yn  gadeirydd y diaconiaid.  

Wedi apelio’n llwyddiannus am 

gefnogaeth dau ddyn ifanc iawn 

(Penri Jones ac Edward Morus-

Jones) aethpwyd ati i ddechrau curo 

drysau ac i gasglu plant y pentre i 

chwarae gyda’i gilydd yn y parc.  

Yn y cyfamser pryder y Trysorydd, 

Emrys Rees, oedd  bod yr eglwys 

yn rhy dlawd i dalu’r bil trydan a 

thalu pregethwyr.   Atebais yr her 

honno wrth ddweud wrth Emrys i 

dalu am y trydan, a byddwn i yn 

edrych ar ôl y pulpud.   

Ymhen blwyddyn neu ddwy 

cliriwyd y fynwent, trwsiwyd y 

festri ymhellach, symudwyd yr hen 

foiler oedd o dan y capel er mwyn 

gwneud lle i ddau dŷ bach, ac 

agorwyd llwybr newydd wrth ochr 

y capel er mwyn gallu cynnal ysgol 

feithrin yn y festri.   

Yn 1976 ymaelododd 41 yn 

aelodau newydd i’r Tabernacl,  ac 

erbyn hyn roedd gan yr eglwys 

ddoniau ac egni i weld datblygiadau 

pellach.  Mae’r hen festri wedi bod 

yn gartre i liaws o weithgareddau 

heblaw am ysgol Sul, Band of 

Hope, clwb ieuenctid, Boys Brigade 

ac wrth gwrs Teulu Twm.  Gallwn 

ychwanegu Corau Godre’r Garth, 

Merched y Garth a Pharti’r Efail, ac 

erbyn hyn, Côr yr Einion.  Bu hefyd 

yn gartref i fudiadau oedd yn gefn i 

famau’n dioddef trawma wedi 

genedigaeth, ac i weithwyr 

cymdeithasol gyfarfod a theuluoedd 

oedd am fabwysiadu, hefyd Cruise 

(sy’n gofalu am alarwyr) a 

chyfarfodydd gan ein cynghorwyr 

sir lleol.  Gallwn ychwanegu 

dosbarthiadau Cymraeg dros yr 

hanner canrif, a dosbarthiadau 

llenyddol dan arweiniad Merêd, Yr 

Athrawon Wyn James a John 

Gwynfor Jones, Cymdeithas 

Gymraeg Llantrisant, Merched y 

Wawr a Chylch Cadwgan.  Bu i 

adeiladau’r capel chwarae rhan 

bwysig yn natblygiad bywyd 

Cymraeg, crefyddol a 

chymdeithasol yr ardal.  

  

 

 

 

 

 

Bywyd yr Eglwys 

Rydym wedi cytuno ers tro ar 

hunan ddisgrifiad:  

“rydym yn gymuned o unigolion 

sydd wedi cyfamodi i barchu 

gwahaniaethau ac ymrwymo’n 

wirfoddol i geisio  tyfu gyda’n 

gilydd mewn gallu i ymarfer 

dysgeidiaeth ac ysbryd yr Iesu”. 

Mae lle i nodi felly nad ydym yn 

blaenoriaethu bod yn Galfiniaid nac 

yn Lutheriaid, yn Gatholig nac yn 

Brotestant ond yn syml yn 

gwerthfawrogi a mawrygu’r Iesu ar 

bererindod yn dilyn ôl ei draed fel y 

daw ”rhyw newydd wyrth o’i angau 

drud o hyd i’r golwg”.  Mae hyn yn 

golygu ein bod yn rhydd i dderbyn 

gwahaniaethau sy’n codi o ystyried 

y Duwdod a’r cread.   

Credwn bod Iesu’n ganolog i fywyd 

y ddynoliaeth, oherwydd heb 

faddau bydd terfysg yn ddi-

ddiwedd, heb wasanaeth aberthol 

(codi croes)  pentyrrir diflastod yn 

ddi-atal ac heb gariad bydd bywyd 

yn oer a gwag.  Yn hyn i gyd rydym 

wedi ceisio creu cymuned ac iddi 

amrywiaeth sy’n anelu at roi 

mynegiant i’r ddelfryd o 

weinidogaeth yr holl saint.  Hanfod 

hyn yw bod i bob person unigol ei 

le yng ngweinidogaeth yr eglwys.  

Felly Cristnogion ydym, gyda’r 

Iesu fel ffenest inni edrych drwyddi 

i weld beth sy’n gall ac yn llesol i 

ni ac i’n byd. 

Heriau 

Credaf bod sawl her yn ein 
hwynebu sef: 

 dal gafael ar werthoedd yr 
Iesu, yn hytrach na defodaeth 
grefyddol 

 anturio’n barhaol, yn lle 
pydru yn yr unfan 

 cynnal cenhadaeth agored, yn 
hytrach nag adeiladu 
sefydliad a muriau caled   

 bod â chariad cynnes a 
chyfeillgar, yn hytrach na bod 
yn ffurfiol a chywir 

 bod yn gristnogol, yn hytrach 
nag yn grefyddol 

 

Maddau, caru a gwasanaethu dan 
arweiniad Iesu Grist – dyma bwrpas 
eglwys.  Erbyn hyn mae nifer fawr 
ohonom wedi cael y fraint o 
gyfrannu at ein Tabernacl 
presennol.   Erbyn hyn mae’r dwylo 
gweithgar a adeiladodd ein 
presennol yn rhy niferus i’w cyfrif, 
ond mae pob diferyn bach wedi 
syrthio i’w le gan griw sy’n llwyr 
wirfoddol.   

Diolch amdanyn nhw. 

NEGES D. EIRIAN REES 

 

 

https://youtu.be/Mk0gtZ6AKLQ
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BETSI HARDING 
 

Roedd Betsi Harding yn byw dros 
filltir o’r capel, ond eto roedd  
gyda’r ffyddlonaf yn yr oedfaon. 
Symudodd yma o gapel arall pan 
oedd yn ferch ifanc, a rhoddodd 
oes hir o wasanaeth i’r Tabernacl. 
Pan ofynnwyd iddi yn ei henaint 
pam yr oedd mor ffyddlon, ei hateb 
oedd " Rwy'n cael rhywbeth yma, 
nad wyf yn ei gael mewn un man 
arall". Bu farw’n 81 mlwydd oed, a 
chladdwyd hi y tu allan i furiau’r 
capel ar Ionawr y 25ain, 1898.  

ADEILADU’R CAPEL CYNTAF 

Ar ôl bod yn un o stafelloedd allanol y Carpenters am rai misoedd, 
penderfynwyd chwilio am le cyfleus i godi capel arno. O'r diwedd 
cafwyd darn o dir, yn cynnwys lle i fynwent, ar brydles o fil-ond-un o 
flynyddoedd gan Thomas Phillips,  sgweier Ysgubor Fawr, Sain 
Ffagan, am rent o ddeg swllt y flwyddyn. Ddechrau 1842 gosodwyd y 
sylfaen. Roedd craig fawr yn un o gaeau cyfagos Garth Isaf. 
Chwalwyd hon gan y dynion yn y nosweithiau a chariodd y merched y 
darnau at wasanaeth y saer maen yn ystod y dyddiau canlynol. Mae 
rhai o’r aelodau a ddaeth yma yn ystod adfywiad y 70au yn cofio’r 
pentrefwyr hŷn yn dal i sôn am y dyddiau hynny. Does dim cyfrif o'r 
gost ariannol, ac mae'n debyg nad oedd yn llawer. Cymerodd y 
Tabernacl cyntaf bron i flwyddyn i'w adeiladu a chafodd ei agor ym 
mis Ionawr 1843. Fel yr adroddwyd ar dudalen 6, Levi Lawrence, 
gweinidog a oedd newydd ddod i Lantrisant, a gymerodd ofal o'r 
eglwys am y blynyddoedd nesaf hyd 1847. 

Fu'r flwyddyn honno o adeiladu ddim heb ei phroblemau na'i 
chyfnodau dwys. Ar ôl codi'r waliau yn barod i roi'r to arnyn nhw, 
cododd storm enbyd a dymchwelodd y talcen agosaf at y fynwent i’r 
llawr (neu’r ‘pingwn’ fel y dywedai trigolion y pentref yn y 
Wenhwyseg). Roedd bedd wedi ei agor yn ymyl i gladdu merch fach 
Bili'r Gof o Lanmyddlyn. Bu'n rhaid gohirio'r angladd am ddiwrnod 
neu ddau. Dyna'r cynhebrwng cyntaf i’w gynnal yn y fynwent newydd. 

FFYNONELLAU  
HANESYDDOL 

 

Wrth inni fynd ati i gasglu’r hanes 
ynghyd, rydym wedi canfod llawer o 
wybodaeth o dri llyfr penodol. Y 
cyntaf yw ‘Mallt o’r Dyffryn’  gan 
Lewis Williams, oedd yn brifathro 
Ysgol y Sir, Llanilltud Faerdref, a 
bu ef yn ddiwyd iawn yn casglu 
hanes yr ardal,  yn enwedig y cyfnod 
o 1700 i 1800.  

Ef oedd tad yr Is-
Gapten Wilfred 
Brynmor 
Williams y mae 
ei enw ar y gofeb 
rhyfel yn y capel. 

 

 

Yn dilyn ei ymddeoliad 
ysgrifennodd y gyfrol hon yn 1912, 

sy’n adrodd llawer o 
hanesion y cyfnod 
hwnnw.  

 

 

Mae'n llyfr gwerthfawr gan ei fod yn 
llenwi bwlch mawr yn ein 
gwybodaeth am fywyd amaethyddol 
yr ardal.   

Hefyd, cyhoeddwyd ‘Under The 
Parish Lantern’,  llyfr o luniau o 
ardal Llanilltud Faerdref gan y 
diweddar Dillwyn Lewis, cyn-
brifathro Ysgol Gynradd 
Maesybryn.   

 

 

 

 

 

 

 

Ac yna, wrth gwrs, mae llyfr difyr 
David Rowlands y soniwyd amdano 
eisoes, yn rhoi hanes y Tabernacl ar 
achlysur y canmlwyddiant.  

CLODDIO AM YR HANES 

Bedd Betsi (Elizabeth)  

a Daniel Harding 

Capel y Tabernacl, 1900 

 

 

http://www.tabernacl.org/hanes/index.php/cy/tabernacl-1905-1969/1900-1970/llyfr-y-canmlwyddianthtml.html
http://www.tabernacl.org/hanes/index.php/cy/hanes-efail-isaf/cofnodi-hanes.html
http://www.tabernacl.org/hanes/index.php/cy/hanes-efail-isaf/mallt-or-dyffryn.html
http://www.tabernacl.org/y-rhai-a-gollwyd/
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LEVI LAWRENCE 

Yn dilyn marwolaeth Lemuel Smith, 

bu’n dipyn o ymdrech i sicrhau 

gwasanaeth gweinidog mewn pryd 

i’r capel newydd gael ei agor, ond 

yn ffodus, derbyniodd gweinidog 

Bethel, Llantrisant, wahoddiad i 

gymryd y Tabernacl dan ei adain yn 

ogystal. Brodor o Faenclochog, Sir 

Benfro oedd Levi Lawrence, a 

sefydlwyd ef yn Efail Isaf  ddiwedd 

Mehefin 1842, ac agorwyd y capel 

newydd ym mis Ionawr, 1843.  

Bu yma am 5 mlynedd cyn symud 

ymlaen i Adulam, Merthyr Tudful. 

Er ei fod yn bregethwr oedd yn 

swyno’i gynulleidfa ar bob achlysur, 

ni bu ei arhosiad yn fêl i gyd 

oherwydd ei fod i ffwrdd mor aml, 

yn ateb galwadau mynych arno i 

bregethu mewn llefydd eraill. Mae 

cofnod yn adrodd am  benderfyniad 

i’w geryddu, a gŵr o’r new 

Gruffydd Lewis gafodd y dasg o 

ddweud y drefn wrth y gweinidog.  

Ac fel hyn mae’r cofnod yn darllen: 

“ Pan ddaeth y Saboth olynol, a Mr. 

Lawrence yn bresennol, a'r hwyl o 

gyfeiriad y Groes, toddodd calon 

Gruffydd yn llyn.” 

Ni bu unrhyw ddwrdio. A hynny’n 

brawf o gynhesrwydd a chyfaredd y 

gweinidog ifanc yn hudo’i 

gynulleidfa ac yn osgoi’r ymgais 

gyntaf - ac olaf - i’w ddwyn i gyfrif. 

      CYN-WEINIDOGION 

    1841 - 1847 

LEMUEL SMITH 

Pan ffurfiwyd eglwys o’r diwedd, 

er ei bod heb ei hadeilad ei hun, 

gwahoddwyd y Parchedig Lemuel 

Smith i fod yn weinidog arni.  

Roedd eisoes yn weinidog ar 

gapeli Taihirion a Bethlehem, 

Gwaelod-y-garth, ers blwyddyn 

cyn hynny.  Mae’n hysbys i bawb, 

wrth  gwrs, mai mewn adeilad yn 

perthyn i dafarn y Carpenters y 

dechreuodd yr aelodau gyfarfod 

cyn codi adeilad pwrpasol.   

Yn anffodus, ni chafodd y 

gweinidog cyntaf hwn,  Lemuel 

Smith fyw i weld yr adeilad 

newydd, gan iddo farw’n 

annhymig ym mis Mawrth, 1843, 

ac yntau ond yn 27 oed. 

CYNNAU’R FFLAM 
Capel Groes-wen a agorwyd yn 

1742 fel capel Methodist, ond a 

ddaeth yn gapel Annibynnol  

wedyn, dan ofal y gweinidog 

a’r adeiladydd pontydd, 

William Edwards. Gellir dweud 

mai hon oedd mam-eglwys 

llawer o gapeli Annibynwyr y 

fro hon. 

HOELION WYTH ERAILL 

Dechreuodd pethau ddatblygu  o 

ddifrif pan symudodd gŵr o’r enw 

Philip Williams  i fyw yma yn 

1841, a mynd ati i drafod gyda 

William Lewis, oedd yn byw yn y 

pentref, ond yn addoli yng nghapel 

Taihirion, a nhw ill dau oedd y tu 

ôl i sefydlu’r eglwys gyntaf yn 

Efail Isaf. 

Ymhlith yr enwau amlwg eraill, 

mae llawer o sôn am Shadrach 

Davies, y saer maen o’r Maendy 

oedd yn bregethwr doniol tu hwnt, 

ac  a fyddai’n cynnal oedfaon ar 

fferm Tŷ Mawr.  

Mae enw John Morgan hefyd yn 

codi’n aml, fel gŵr uchel ei barch, 

ond  a symudodd oddi yma i 

Fodringallt, Y Rhondda, lle y 

cafodd waith yn pwyso glo yng 

Nglofa Gelligaled.  

Yn ystod hanner olaf y 

ddeunawfed ganrif, roedd yr ardal 

o gwmpas Efail Isaf yn ferw o

weithgarwch efengylaidd, a hadau

Ymneilltuaeth yn egino mewn sawl

plwyf  a amgylchynai’r pentref.

Y dylanwad mwyaf, fe wyddom, 

oedd rhai fel Walter Thomas, 

Groes-wen a ddaethai’n weinidog 

Llanfaches yn 1798 tra’n parhau i 

fyw yn Eglwysilan. Ond yr hyn 

sy’n ddiddorol i ni yw fod Walter 

Thomas wedi derbyn galwad i 

Langynwyd yn 1809, ac felly fe 

symudodd i fyw i Efail Isaf er 

mwyn cael bod ychydig yn nes at 

ei ofalaeth newydd. Treuliodd 

wyth mlynedd yn y pentref yn byw 

ar fferm Ffrwd Philip, ac yn 

ddiweddarach mewn bwthyn to 

gwellt yn ymyl y fferm. Fedrwn ni 

ond dychmygu mor enfawr fyddai 

ei ddylanwad wedi bod yn y 

pentref.  

Ond mae R. Tudur Jones yn  

pwysleisio nad dan ei ddylanwad 

uniongyrchol ef y sefydlwyd y 

Tabernacl yn Efail Isaf, chwaith. 

TWM HOPCYN 

Yn ôl David Rowlands, awdur 

Llyfr y Canmlwyddiant, un o 

ladmeryddion cynharaf yr achos 

ymneilltuol oedd Twm Hopcyn, 

gwas fferm y Celyn yn Efail Isaf, 

ac ef oedd y cyntaf yn yr ardal i 

bregethu’r Efengyl y tu allan i 

furiau Eglwys y Plwyf yn nech-

rau’r ddeunawfed ganrif. 

http://www.tabernacl.org/hanes/arddangosfa2010/dewispanel9b03.html?dewis=8
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Mewn melin yng Nghwm 

Castellau, Llantrisant, y 

ganed John Bryant yn 

1832, ond symudodd ei 

rieni i Efail Isaf cyn iddo  

gyrraedd ei dair oed. Bu’n 

byw yn nhafarn y 

Carpenter’s Arms trwy 

gydol ei oes wedi hynny. 

Ar dir y dafarn hon, wrth 

gwrs, y sefydlwyd yr 

achos crefyddol cyntaf yn y pentref, 

a dyna a roddodd fod i’r Tabernacl. 

Yn ôl John Bryant ei hun, 

derbyniodd ei delyn gyntaf yn 

anrheg gan Dr Harrison, oedd yn 

feddyg yn y pyllau glo yn y cylch. 

Trefnwyd iddo gael gwersi gan 

Alawydd y De, sef Llewelyn 

Williams, Caerffili, a buan y 

dangosodd fod ganddo ddawn 

ryfeddol i chwarae. Enillodd y brif 

wobr am chwarae’r delyn deires yn 

Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni, a 

daeth yn un o delynorion sefydlog 

yr Eisteddfod. Roedd hefyd yn 

feirniad eisteddfodol ar lwyfan y 

Genedlaethol.  

Yn ei ardal ei hun, chwaraeodd ran 

allweddol yn yr ymgyrch i sefydlu 

Ysgol Frutanaidd yn Llanilltud 

Faerdref, a byddai’n cynnal 

cyngherddau er mwyn codi arian i 

sicrhau addysg i blant y fro. 

TARO NODYN 

Fe dynnwyd y llun isod tua 

1905 yng ngardd y Carpenter’s 

Arms yn Efail Isaf. Ynddo, 

mae’r telynor John Bryant yn 

cyfeilio i un o gymeriadau 

lliwgar y pentref, Richard 

Wilkins. 

Does dim rhyfedd bod Tom Bryant 

wedi ymserchu yn y delyn, ac 

yntau’n nai i John Bryant, ac wedi 

ei fagu ar yr un aelwyd ag ef.  

Cafodd athro parod yn ei ewythr, 

a’i annog i gystadlu’n ifanc iawn. 

Gwnaeth yntau hynny gydag 

afiaith, ac ennill y wobr gyntaf yn 

yr Eisteddfod Genedlaethol yn naw 

oed, a dod i’r brig yn gyson wedyn 

am y pum mlynedd nesaf.  

Daeth i amlygrwydd wrth deithio o 

gwmpas de Cymru yng nghwmni 

Watcyn Wyn, yr emynydd a’r 

darlithydd. Byddai Watcyn yn 

darlithio ar ganu gwerin, a’r canwr 

Eos Morlais yn canu’r darnau gyda 

Tom Bryant yn cyfeilio iddo. 

Enillodd radd A.R.C.M. yn 1906, 

ac yn yr un flwyddyn gwahoddwyd 

ef i chwarae’r delyn o flaen y 

Brenin Edward VII ar achlysur 

agor dociau newydd Caerdydd. 

Fel ei ewythr, roedd galw mawr 

am ei wasanaeth yntau mewn 

cyngherddau ledled gwledydd 

Prydain, ac fel aelod o’r Golden 

Quartette cafodd gyfle i ymweld 

â’r neuaddau cyngerdd gorau.  

Câi ei edmygu fel cyfansoddwr 

hefyd, a bu bri mawr ar ei 

osodiadau o alawon megis Merch 

Megan a Merch y Felin. 

TELYNORION Y GARTH 

Tom Bryant 

1882-1946 

JOHN BRYANT 

Tom Bryant, y telynor, yn cyfeilio i Dic Soar, 
tad-cu ‘r hanesydd Don  Llewellyn (Pentyrch). 

Tudor Powell, telynor arall a 

ddysgwyd gan John Bryant 

http://www.tabernacl.org/hanes/arddangosfa2010/dewispanel131d.html?dewis=3
http://www.tabernacl.org/hanes/index.php/cy/hanes-efail-isaf/tom-bryant.html
http://www.tabernacl.org/hanes/images/stories/pentref/bryant.pdf
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ESGOB Y FRO: JOHN  ‘TAIHIRION’ DAVIES 

ESGOB Y FRO 

Er mai fel John “Taihirion” Davies yr hoffai’r Parchedig John 

Davies gael ei adnabod, y gwir amdani yw iddo fod yn 

weinidog ar y Tabernacl cyn cael ei sefydlu yng nghapel 

Taihirion.  Urddwyd ef yn yr Efail Isaf ar Fedi’r 30ain, 1851, ac 

yn Nhaihirion ar y diwrnod canlynol.  Roedd yn 26ain oed ar y 

pryd, ac eisoes wedi gwneud enw iddo’i hun fel pregethwr 

huawdl yn ei ardal enedigol, yn Nhreforus. Buan iawn y 

dechreuodd ddod i enwogrwydd yn yr ardal hon hefyd, nes y 

dechreuodd pobl ei alw’n “Esgob y Fro”. 

Roedd yn frwd ei gefnogaeth a’i wasananaeth i ysgolion 

Llanilltud Faerdref a Phentyrch, ac yn amlwg ar lwyfannau 

gwleidyddol. Sefydlodd achos newydd ym Mhentyrch ym 1858, 

sef capel Bronllwyn, a bu’n weinidog yno hefyd tan 1893 pan 

roddodd y gorau i fugeilio’r eglwys honno a Thaihirion.  

Arhosodd yn  weinidog yn Efail Isaf hyd ddiwedd ei oes, ac fe’i 

claddwyd ym mynwent y Tabernacl ym mis Medi 1904.  

TAIHIRION 

Mae gan drigolion yr ardal hon le cynnes iawn yn eu calonnau i gapel 

Taihirion. Fel “Philadelphia” y  byddai pobl Pentyrch yn cyfeirio at y 

lle, ond does neb a ŵyr pam. Dywedir bod yna gapel yn ardal 

Rhydlafar mor bell yn ôl â 1760, a gŵr o’r enw Samuel Price yn aelod 

blaenllaw yno. Erbyn tua 1829 llwyddwyd i 

godi adeilad newydd ar gyfer y gynulleidfa 

fechan, gyda 12 o aelodau yn cael eu bugeilio 

gan y Parchg. David Jones. Er  mai bach o ran 

nifer fu’r capel hwn erioed, cafodd 

ddylanwad sylweddol. Bu criw bach 

gweithgar Taihirion yn gyfrifol am sefydlu 

pedair eglwys gyfagos, sef  Bethlehem 

(Gwaelod-y-garth), Bronllwyn (Pentyrch), 

Tabernacl (Efail Isaf) a Llansantffraid - ar - 

Elái. 

Yn 1851, 

estynnwyd 

galwad i John Davies ddod i Efail Isaf, 

ac roedd yntau’n byw yn Rhydlafar ond 

yn cerdded yr holl ffordd i Efail Isaf 

bob Sul. Maes o law penderfynodd 

symud i fyw i Bentre’r Eglwys, gan 

godi tŷ o’r enw Huanfa, a dechreuodd 

capel Taihirion ddirywio. Gyda threigl 

y blynyddoedd trodd yn gapel Saesneg, ac yna daeth yr achos i ben yn 

raddol. Saif yr hen adfeilion ger Ffordd Llantrisant, heb fod nepell o 

Rydlafar.  

 
Huanfa

Taihirion heddiw 

Bronllwyn, Pentyrch 

Taihirion yn ei ddydd 

Bedd John Davies 

http://www.tabernacl.org/hanes/arddangosfa2010/dewispanel8911.html?dewis=9
http://www.tafelai.com/pdfTafodElai/2020m05TafodElai347.pdf
http://www.tabernacl.org/hanes-yr-achos/hanes-yr-achos-2/
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 GWADDOL TAIHIRION 

Ganed Hannah, merch  John 

Davies pan oedd ef yn 79  oed. 

Mae llawer ohonom yn ei chofio 

fel aelod ffyddlon yn y Tabernacl 

hyd at ddiwedd y 70au.  

Dyma rai o’i hatgofion: 

Ganed fi ar ddydd San Ffolant, 

1902, yn ferch i’r Parchedig John 

Davies a’i wraig. Roedd fy nhad yn 

weinidog ar dri chapel - Taihirion, 

Bronllwyn a’r Tabernacl. Roedd yn 

enwog ac yn uchel ei barch yn y 

gymuned, ond roedd yn hanu o 

Dreforus.  Byddai’n pregethu 

deirgwaith bob Sul, unwaith ymhob 

capel, ac arferai gerdded i bob 

cyhoeddiad. Yn anffodus, bu farw 

yn 1904, ar ddechrau’r Diwygiad.  

Fodd bynnag, cefais glywed yr 

hanesion gan fy mam am yr 

oedfaon bendigedig a’r mynych 

droedigaethau bryd hynny. Gallaf 

gofio, yn ystod y blynyddoedd 

dilynol, sawl swper yn Fferm 

Fardre. Bu fy mam fyw am 25 

mlynedd ar ôl fy nhad, ac mae gen i 

gof byw amdani hi a’i chwaer fel 

‘belles Pentre’r Eglwys.”    

Cyn iddo fynd i Goleg Aberhonddu 

i gael ei hyfforddi, roedd fy Nhad 

wedi bod yn saer coed, a gan iddo 

gael ei eni mor bell yn ôl â 

1825, rwy’n trysori’r llu o 

offer sydd yn fy meddiant.  

Cyhoeddwyd hanes ei fywyd 

a’i waith yn ‘Tywysydd y 

Plant', ynghyd â llun ohono. 

Ei uchelgais addefedig oedd 

pregethu am hanner canrif , 

ond nid oedd am ymddeol nes 

gweld y Tabernacl wedi 

clirio’r ddyled.  

DATHLU 

Cynhaliwyd Cyfarfodydd Jiwbili 

ym mis Medi, 1901, i ddathlu 

hanner can mlynedd o 

weinidogaeth John Taihirion 

Davies, a chlirio dyled y festri 

newydd. Cyflwynwyd portread 

olew iddo wedi ei beintio gan yr 

arlunydd enwog, Ap Caledfryn. 

Y CAPEL NEWYDD 

Pan ddaeth John Davies i  Efail Isaf 

yn 1851, roedd yna 25 o aelodau. 

Erbyn 1878 roedd yr aelodaeth 

wedi tyfu i 144, yr uchaf o dan ei 

weinidogaeth. Oherwydd y 

cynnydd cyson dros y 

blynyddoedd, bu’n rhaid codi capel 

newydd - y Tabernacl  presennol - 

a agorwyd ym mis Gorffennaf 

1870. 

CYNI ECONOMAIDD 

Roedd diwedd 1878 a dechrau 

1879 yn amser gwael yn y  

diwydiant glo, a chaewyd nifer 

o’r pyllau bach yn y gymdogaeth 

hon. Bu’n rhaid i heidiau o 

weithwyr symud i ardaloedd 

eraill, i “ddilyn y dorth” fel y 

bydden nhw’n dweud. Aeth nifer 

i Gwm Rhondda, Cwm Garw a 

lleoedd eraill. Bu hyn yn ergyd i 

gapel y Tabernacl, a chollwyd 27 

o aelodau o’r herwydd.

Ers peth amser cyn hyn, roedd yr 

eglwys wedi bod yn ymfalchïo 

yn ei llwyddiant, gyda chynnydd 

cyson i’w weld yn yr aelodaeth. 

Tyfodd o 25 ar ddyfodiad John 

Taihirion Davies i 144 erbyn 

1878.  

Y FESTRI 

Codwyd festri yn 1898, yn bennaf ar gyfer yr Ysgol Sul ond hefyd ar 

gyfer cyfarfodydd ganol yr wythnos. Roedd stablau o dan yr adeilad ar 

gyfer y ceffylau gan bod sawl un yn teithio o bell. Y gost oedd £250 

Fe gostiodd y gofeb £30 i’w chreu 

 a’i gosod yn ei lle. 

http://www.tabernacl.org/hanes/arddangosfa2010/dewispanel8911.html?dewis=9
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Roedd angen dyn dewr iawn i 

ystyried camu i esgidiau John 

Davies, ac roedd swyddogion y 

Tabernacl fel petaen nhw’n llawn 

sylweddoli hynny gan na fu unrhyw 

sôn am chwilio am weinidog am tua 

dwy flynedd wedi marwolaeth yr 

annwyl batriarch yn 1904. 

Roedd arwyddion pendant fod yna 

ffyniant ar droad y ganrif. Cyn hyn, 

bu   gostyngiad yn nifer yr aelodau 

yn ystod ugain mlynedd olaf  y 

bedwaredd ganrif ar bymtheg 

oherwydd y cyni economaidd a 

thranc y glofeydd bychain, ond 

ymddengys bod hynny y tu cefn 

iddyn nhw bellach. Oherwydd y 

cynnydd yn yr Ysgol Sul, a’r ffaith 

fod cynifer o aelodau yn dod o bell,  

penderfynwyd codi festri newydd ar 

gost o £250, gyda stablau i 

lochesu’r ceffylau.  

Yna, daeth y Diwygiad a 

derbyniwyd 25 o aelodau newydd, 

ac er mai byr-hoedlog oedd 

arhosiad ambell un, gwnaeth y lleill 

gyfraniad mawr i fywyd y 

Tabernacl dros flynyddoedd lawer. 

Ac i ganol y llwyddiant newydd 

hwn y daeth Evan Brunant Powell 

yn weinidog ifanc, brwd.  

TROAD Y GANRIF 

EVAN BRUNANT POWELL 

Bachgen ifanc o bentref 
Glanaman, Sir Gaerfyrddin, oedd 
Evan Brunant Powell, ac roedd ar 
fin gorffen ei gwrs ym Mangor 
pan gafodd alwad i Efail Isaf ym 
mis Mai, 1906. 

Union gant o aelodau oedd yn yr 
eglwys ar y pryd, a llawer ohonyn 
nhw yn dod o gyffiniau Pentre’r 
Eglwys, ac yn teimlo’r ffordd yn 
bell, yn enwedig gan fod angen 
dod deirgwaith ar y Sul. Felly,  y 
peth cyntaf a wnaeth y gweinidog 
ifanc oedd perswadio’r eglwys i 
ddechrau Ysgol Sul yn neuadd y 
Bedyddwyr Saesneg  ym 
Mhentre’r Eglwys, a hynny a roes 
fod, maes o law, i ysgoldy Gwynfa  
yn y pentref hwnnw, sef yr adeilad 
a agorwyd ym mis Chwefror  1910 
ar gost o £600. 

Roedd yn amlwg fod E. B. Powell 
yn ymddiddori mewn hanes lleol, 
a byddai wastad yn ceisio cymell 
yr aelodau hŷn yn y gynulleidfa i 
groniclo hanes y capel, a gallwn 
ddweud heddiw mai dyna’r 
rheswm pam fod cymaint o’r 
hanes ar gael ar gof a chadw i ni. 
Mewn cwrdd llenyddol ac 
eisteddfod, byddai’r gweinidog yn 
mynnu bod cystadleuaeth ar gael i 
lunio traethawd am hanes yr ardal 
a’r achos.    
Arhosodd E. B. Powell yn Efail 
Isaf am dair blynedd cyn symud i 
Sir Fynwy. 

CODI STÊM  

A CHODI ARIAN 

Codwyd y rheilffordd trwy Efail 

Isaf gan y diwydiannwr enwog, yr 

Arglwydd David Davies, 

Llandinam.   

Roedd ef a’i bartneriaid wedi 

prynu tiroedd yn ardal Treorci er 

mwyn chwilio am “yr aur du”, ac 

wedi cyfnod o siom, cafwyd 

llwyddiant o’r diwedd gyda haen 

gyfoethog.  

Roedd yr Ocean Coal Company yn 

broffidiol tu hwnt, ond er mwyn 

medru allforio’r glo rhaid oedd 

codi dociau yn y Barri a rheilffordd 

o’r Rhondda trwy Ton-teg ac Efail 

Isaf i gyrraedd y dociau newydd.  

Wedi agor  y rheilffordd newydd 

yn 1889 dechreuodd ddod yn 

boblogaidd fel cyfrwng i gael 

diwrnod allan yn y wlad i drigolion 

Caerdydd. Roedd y gwragedd 

dosbarth canol wrth eu bodd yn 

cael teithio ar y trên i’r Creigiau 

neu Efail Isaf er mwyn treulio 

prynhawn allan yn y wlad.   

Buan y sylweddolodd  merched 

Efail Isaf y gallen nhw fanteisio ar 

hyn, a dechreuwyd trefnu te bach 

i’r ymwelwyr, gyda’r elw’n mynd i 

dalu am y festri newydd. 

http://www.tabernacl.org/hanes-tabernacl-1905-1969/
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 JOHN HOWELL 

Gŵr o Lanboidy, Sir Gaerfyrddin, a ddechreuodd ar ei yrfa mewn siop ddillad yn 
Aberdâr, ond a droes i’r weinidogaeth wedyn gan ddilyn cwrs yng Nghaerfyrddin. 

CYN-WEINIDOGION  

 1909 -1953 

THOMAS E. JONES 

Yn Nhreorci y ganed Thomas E. Jones, ond fe’i maged yn 
rhannol yn Ystrad Fflur.  Bu cryn bwysau arno i fynd i’r 

weinidogaeth yn ifanc, ond dewisodd weithio dan ddaear. 
Newidiodd ei feddwl yn ddiweddarach, ac wedi cyfnod o 

addysg golegol  daeth i’r Efail Isaf yn 1909.  Arhosodd yma 
am wyth mlynedd, ac ystyrid ef yn ffrind da ac yn gwmnïwr 
difyr.  Symudodd i Sir Benfro yn 1916. 

Thomas E Jones  1909 - 1916 

John Howell       1920 - 1921  

D. Stanley Jones   1925 - 1953  

T. E. Jones 

1909-1916 

DAVID STANLEY JONES 

 
D. Stanley  Jones 

1925-1953 

John  Howell 

1920-1921 

Bu’n weinidog yn Y Barri cyn 

symud i Lwyncelyn a Mydroilyn, 
Sir Aberteifi, ac wedyn draw i 

bentref Ponciau, Sir Ddinbych. 
  
Cafodd alwad i’r Tabernacl yn 

1920 ond byr fu ei arhosiad gan 
iddo adael o fewn cwta flwyddyn 
a symud i Moriah, Rhymni.  

Bu’n weinidog yn y Tabernacl 
Pen-y-bont am rai blynyddoedd 

ar ôl hynny.  

Roedd yn weinidog a 

phregethwr hynod o 
boblogaidd, a bu sawl 

eglwys yn awyddus i’w 
ddenu atyn nhw drwy’r 
blynyddoedd. Cadwodd 

gysylltiad clós â’r Tabernacl, 
ac ef a wahoddwyd i 
gyflwyno’r “Siars i’r Eglwys” 

pan sefydlwyd ei olynydd 
yma bedair blynedd yn 

diweddarach. (Gweler isod). 

Un o feibion Ffynnongroyw, Sir y Fflint, a ddaeth yma’n 

weinidog yn syth o’r coleg ym Mehefin 1925. Arhosodd 
yma am 28 mlynedd, ac roedd hynny’n galondid mawr 

i’r gynulleidfa ar ôl cyfres o’r hyn a alwodd un 
hanesydd yn “broffwydi byrion.”  Ond roedd Stanley  
Jones yn “broffwyd o sylwedd ac anwyldeb”.  Cafodd yr 

eglwys y fraint o lawenhau yn ei briodas gydag Olwen 
Davies, merch o Abertridwr, a bu dathlu pellach pan 
aned mab iddyn nhw yn y man,  sef Geraint Stanley. 

Roedd hefyd yn weinidog ar  Gapel Bronllwyn, Pentyrch 
o 1938 ymlaen. Cai ei ystyried yn arweinydd hynod o 

ddoeth, ac yn bregethwr cymeradwy iawn. 
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           CIP AR FYWYD YR EGLWYS  

Plant yr Ysgol Sul gyda “Bopa”  

(Miss Margaret Rosser) 

D. Stanley Jones gyda’i 

ddosbarth Ysgol Sul  

D. Stanley Jones a  Tom Powell 

Cymdeithas Ddrama’r Tabernacl                                     

Trip y capel i’r Barri: Annie Powell,  Olwen Jones, 

Agnes Thomas a Ceridwen Rowlands  

http://www.tabernacl.org/hanes-tabernacl-1990-2010/
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TOM JOHN 
 

Mae hanes Tom John, Y Pebyll, yn stori drist 
iawn. Roedd wedi cael ei dderbyn yn aelod yn y 
Tabernacl yn ifanc iawn, ond roedd yn poeni mai 
ef oedd yr unig aelod o’r teulu i fynychu’r capel. 
Perswadiodd John Taihirion Davies ef i sefydlu 
‘allor deuluaidd’ ar yr aelwyd ar fore Sul. Mewn 
geiriau eraill, i gynnal oedfa deuluaidd yn y 
cartref. Y canlyniad oedd i’w wraig a’r plant gael 
tröedigaeth.  
Yn fuan wedyn, gorfu iddo ef a’i frawd symud i 

Swydd Gaerhirfryn i chwilio am waith, a chafodd 

y ddau eu lladd mewn damwain yn y gwaith glo. 

Gan nad oedd cyfathrebu yn waith hawdd bryd 

hynny, roedd y ddau wedi eu claddu cyn i’w 

teuluoedd ddod i wybod am y trychineb. Ychydig 

dros ugain oed oedd Tom. 

POBL Y TABERNACL 

Credir bod y llun hwn yn dyddio’n ôl i 1884, sef 40 mlynedd ar ôl agor yr ail gapel. 

Llun o’r 1920au sy’n awgrymu fod y Tabernacl yn lle bywiog 

Yr hwyl yn parhau gyda gorymdaith carnifal  

y pentref yn mynd heibio’r  capel yn y 1950au 

Erbyn dechrau’r ganrif ddiwethaf, roedd swyddogion 
y Tabernacl yn teimlo’n ddigon cryf a hyderus i agor 
Ysgol Sul Gymraeg i blant Pentre’r Eglwys.  
Dechreuwyd ymgynnull yn 1908 yn adeilad y 
Bedyddwyr Saesneg, ond erbyn 1910 roedden nhw 
wedi adeiladu festri newydd i’r perwyl o’r enw 
‘Gwynfa’. Roedd y fenter yn llwyddiant mawr, a 
dechreuwyd oedfaon ar y Sul i oedolion yn ogystal, 
ond maes o law roedd y baich ariannol yn ormod i 
ffyddloniaid y Tabernacl, a bu’n rhaid gwerthu’r 
adeilad. Cyngerdd y plant yn 1928 sydd yn y llun. 

YSGOL SUL GWYNFA 
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TORRI TIR NEWYDD 

Yn 1932, etholwyd Mrs S. E. Richards i fod y wraig gyntaf yn ddiacon yn y Tabernacl. Dros 

30 o flynyddoedd yn ddiweddarach, roedd Geraint Roberts, Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau ar 

y pryd, yn dweud ei bod yn berson arbennig wrth arwain oedfa. “Profwyd dyfnder a nerth yr 

efengyl o dan arweiniad Mrs Richards a'i myfyrdodau dwys ar aml nos Sul.” 

PERSONOLIAETHAU 

TEULU’R CARPENTER’S ARMS 

Tua 1890 yw dyddiad y llun uchod.  Ar y chwith y 

mae William Bryant (1834 - 1899), tafarnwr y  

Carpenter’s Arms, gyda’i deulu.  Ei wraig, Jane 

Bryant (1836 - 1910) yw’r pedwerydd person o’r 

chwith. John Bryant, y telynor enwog sydd yn y cefn 

Mae’r enw Bryant yn un cyffredin iawn ar y cerrig 

beddau ym mynwent y capel. Daeth sawl aelod o’r 

teulu hwn yn enwog ledled Cymru am eu doniau 

rhyfeddol ar y delyn.  

DAVID REES 

Cyfreithiwr ym 

Mhontypridd oedd David 

Rees, ac ef hefyd oedd 

crwner yr ardal hon.  O 

ganlyniad, roedd yn 

adnabyddus iawn mewn 

cylch eang. Dywedir 

amdano ei fod yn berson 

dylanwadol mewn sawl 

cylch, a phawb yn cytuno 

fod yna ryw garisma yn 

perthyn iddo.  Ar ei garreg 

fedd ym mynwent y 

Tabernacl, cyfeirir ato fel 

“Trengholwr”. 

Ysgol Sul y Tabernacl yn y 1930au 

David Rowlands (ar y dde) yn cyflwyno 

anrheg i’r Parchg. D. Stanley Jones (ail 

o’r chwith) a’i wraig, Mrs Olwen Jones, 

ar eu hymadawiad yn 1953. Cynrychiol-

wyd yr ardal gyfan yn y cyfarfod ymad-

awol, a soniwyd llawer am waith clod-

wiw Mr Jones fel ymwelydd a chaplan 

yn ysbytai’r cylch. 

http://www.tabernacl.org/hanes/index.php/cy/hanes-efail-isaf/tom-bryant/45.html
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Mae’r dyfyniadau gyferbyn, ac isod, allan o Adroddiad 1941, 

yn rhoi blas inni o’r dathlu a gafwyd ddechrau Medi gyda thri 

chyn-weinidog yn pregethu, yn ogystal â’r Parchg. R.G.Berry, 

Gwaelod-y-garth. 

BLAS Y DATHLU 

Y Canmlwyddiant yn 1941 

TROEON YR YRFA 1841-1904 
 
1841  Dechreuwyd yr ‘achos’ yn Efail Isaf  fel   
 Cangen o Eglwys Taihirion, Rhydlafar gyda’r 
 Parchg. Lemuel Smith yn Weinidog. 
 Penderfynwyd adeiladu capel ar dir fferm  
 Y Celyn. 
 
1842  Gosodwyd y sylfaen ar ddechrau’r 
 flwyddyn.  Bu farw Y Parchg. Lemuel Smith. 
 Sefydlwyd y Parchg. Levi Lawrence yn 
 Weinidog. 
 
1843   Adeiladwyd ac agorwyd y capel cyntaf. 
 
1847   Gadawodd y Parchg.  Levi Lawrence i ofalu 
  am Eglwys Adulam, Merthyr Tudful. 
 
1851   25 o aelodau gyda’r Parchg. John Taihirion 
  Davies yn Weinidog. 
 
1869  71 o aelodau a’r capel cyntaf wedi mynd yn 
 rhy fach. Penderfynwyd adeiladu capel 
 newydd. 
 
1870  Gorffennaf 3ydd a 4ydd. Agorwyd y capel 
 presennol ar gost o £830.00. 
 
1878  Aelodaeth yn 144. Erbyn diwedd y flwyddyn 
 collwyd 27 o aelodau oherwydd cau pob pwll 
 glo yn y gymdogaeth. Symudodd yr aelodau 
 hyn i’r Rhondda a Chwm Garw. 
 
1898  Codwyd y festri a’r stabl oddi tano am £250. 
 
1901  Medi. Cynhaliwyd Cyfarfodydd Jiwbilî i 
 ddathlu hanner can mlynedd gweinidogaeth 
 John Taihirion Davies. 
 
1904    Bu farw Y Parchg. John Taihirion Davies. 

“Cychwynnwyd yn y ‘longroom’ 
perthynol i dafarndy’r pentre a elwir 

‘Carpenters’ Arms’. Safai yr ystafell hon ar 
wahân i’r ‘Carpenters’ yn ymyl yr ardd, lle’r 
oedd grisiau yn esgyn iddi o’r tu allan”.   

(O lyfryn y Canmlwyddiant 1941) 

Yn sefyll (o’r chwith i’r dde) :  E. Brisbane Jones, Dr E. Parry Evans, 

Mrs J. Richards, David Rowlands; 

Yn eistedd:  David Rees, D. Stanley Jones, W. J. George 

Y SWYDDOGION YN 1941 

“Cafwyd gwenau’r Nef ar hyd yr Ŵyl. Yr oedd y tywydd yn 

ddymunol a’r cyfarfodydd dan wlith y Nef. Llywyddwyd yr oll 

yn ddeheiug gan y Parch. D. Stanley Jones. Er i gymaint ddod 

ynghyd y Llun, yr oedd mwy na digon ar eu cyfer.  

Gwahoddwyd dieithriaid i’r cartrefi wedi oedfa’r bore, a 

threfnwyd te yn y festri. Yr oedd y croeso a’r gweithrediadau 

oll yn deilwng o draddodiadau gorau teuluoedd ac Eglwys y  

Tabernacl, ac y mae’r arwyddion yn obeithiol iawn  yn 

nechrau’r ail ganrif yn ein hanes. Boed bendith ar eu llwydd a’u 

llafur dros Iesu. “ 

http://www.tabernacl.org/hanes/index.php/cy/tabernacl-1905-1969/1900-1970/llyfr-y-canmlwyddianthtml.html
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ADDYSG GYMRAEG 

Er ei holl waith dyfal yn y capel 

a’r pentref, un o gymwynasau 

pennaf Miss Rosser i’w hardal 

enedigol oedd plannu had addysg 

Gymraeg ym mhlwyf  Llanilltud 

Faerdref.  A hithau’n 76 mlwydd 

oed, ac wedi ymddeol ers un 

mlynedd ar bymtheg, aeth ati gyda 

brwdfrydedd heintus i agor Ysgol 

Feithrin yn Ysgoldy Gwynfa ym 

Medi 1959. Yr ysgol feithrin hon 

oedd yr hedyn bach a roddodd 

fodolaeth i Ysgol Gymraeg Garth 

Olwg. 

Aeth Miss Rosser ati i ddysgu’r 

iaith yn frwdfrydig iawn i’r un 

plentyn ar-ddeg cyntaf a 

fynychodd yr ysgol feithrin yn Y 

Gwynfa. Dysgai’r plant drwy 

ganu, dawnsio a dynwared. Roedd 

ei hegni yn ddiddiwedd ac roedd 

fel rhyw bibydd brith ynghanol ei 

phlantos. 

Prifathrawes Ysgol y Gwyndy, Caerffili;  

Diacon; Organydd; Athrawes Ysgol Sul;  

Dramodydd; Arweinydd y Gobeithlu;  

Arweinydd y Gân; Arweinydd Côr Plant;  

Aelod o’r Orsedd. 

Roedd gan Miss Margaret Rosser gôr plant 

llwyddiannus iawn yn y Tabernacl.  Byddai’n 

arfer cystadlu mewn cyfnod pan oedd corau plant 

mewn bri mewn llefydd  fel Caerdydd, 

Blaenrhondda a Nantyffyllon. Roedd hi hefyd yn 

ysgrifennu a chynhyrchu dramâu bach i’r plant 

yn y capel.  Cyhoeddodd nifer o’r  dramâu hyn 

mewn llyfrynnau bach ar ei chost ei hun,  

MEGAN ILLTYD 

Yn 1918, derbyniwyd 

Miss Margaret 

Rosser i Gylch yr 

Orsedd o dan yr enw 

Megan Illtyd. Fe 

gyfrannodd yn 

helaeth i fyd addysg, 

iaith, crefydd, 

cerddoriaeth a 

llenyddiaeth, yn lleol 

ac yn genedlaethol. 

CYMRAEG I OEDOLION 

I wraig mor ddeinamig â Miss Margaret Rosser doedd gweithio am ddwy awr bob bore yn yr Ysgol Feithrin 

ddim yn ddigon o sialens iddi.  Wrth weld brwdfrydedd y plant yn y dosbarth daeth awydd ar rai o’r rhieni 

hefyd i ddysgu’r iaith. O ganlyniad cychwynnodd Miss Rosser ysgol nos ddwy noson yr wythnos i’w dysgu.  

Roedd Miss Rosser yn 

delynores fedrus, a chyflwynwyd 

y delyn i Ysgol Gymraeg Garth 

Olwg. Roedd hi mewn cyflwr 

gwael ar y pryd, ond  

fe wnaeth yr 

enwog 

ddiweddar 

John Weston 

Thomas, 

Gwaelod-y-

garth, wyrthiau 

yn ei 

hadnewyddu. 

MARGARET ROSSER 
(Bopa) 

Margaret Rosser 

1883-1967 
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'Crwtyn o'r Efail ' ydwi. Cael fy 

ngeni ym Mhontypridd a'm magu 

yma yn yr Efail Isaf am y ddwy 

flynedd ar bymtheg cynta o'm hoes. 

Yma mae' ngwreiddiau. 

Fe lifodd 

cryn dipyn o 

ddŵr drwy 

nant fach y 

Dyffryn, ers 

i'r Dr Gareth 

Edwards a 

minnau ddal 

y trên, o orsaf 

Efail Isaf, ar 

ein ffordd i'r Brifysgol ym Mangor. 

Minnau hefyd, felly, yn torri 

cysylltiad â chymdeithas oedd wedi 

bod yn gymaint rhan o'm 

magwraeth. Cymdeithas wâr, hynod 

ddiwylliedig, a aeth ati'n egnīol i 

oresgyn pryderon ail ryfel byd a'i 

rwystrau, trwy weithgaredd unigol 

ac ar y cyd, gyda phenderfyniad 

llawen, ac mewn ysbryd gwir 

Gristnogol o oddefgarwch a 

charedigrwydd. 

Fel  teulu mawr o deuluoedd 

rydwi'n cofio'r Tabernacl yn y 

dyddiau hynny, - y Chubbs, y 

Rossers, y Curnows, Olivers, Rees, 

Rowlands, Humphreys, Davies, 

Jones, Morgan, Griffiths, Powell ac 

yn y blaen.  

’Roedd yna weithgarwch diddiwedd 

yma yn y capel, bryd hynny hefyd, 

yn enwedig i fab y gweinidog, oedd 

ar alwad parhaol i gymryd rhan 

mewn rhywbeth neu’i gilydd, a thu 

allan, roedd yna lot o sbort i ni 

blant. 'Roedd yma le amlwg i 

geffylau yn y dyddiau hynny. 

Doedd hi ddim yn beth rhyfedd, 

felly, i stabal gysurus gael ei 

adeiladu iddyn nhw dan y festri.  

Ac ar ôl y rhyfel, y Carnifal a'i 

fandiau bazooka yn y cae gyferbyn 

â'r capel, a the partis llawn jeli a 

blancmange ar bob achlysur posib 

yn y Festri.  

O gofio am gwrs fy 

mywyd i yn y byd 

darlledu, mae'n 

siŵr gen i mai yn y 

festri y cefais i flas 

ar y byd theatrig 

am y tro cynta. 

Dwi'n siŵr mae yn 

y fan honno y 

gwelais i ffilm am y 

tro cynta - sef y sinema deithiol, a 

ddeuai o gwmpas adeg rhyfel, yn 

gymysgedd o ffilmiau propaganda, 

a chomedïau di-sain Chaplin, Laurel 

and Hardy, ag ati. 

Ond yn fwy pwysig wrth gwrs, 

oedd y cyfle i ddysgu sol-ffa, i 

ganu, i adrodd, a chymryd rhan yn 

nramâu yr anfarwol Bopa, sef 

Margaret Rosser, (Megan Illtyd), 

bach o gorff ond anferthol o fawr o 

egni, brwdfrydedd, penderfyniad, a 

thalentau. Ac, wrth gwrs, fel Nhad, 

ar dân, mewn cyfnod digon llugoer, 

dros achos iaith a diwylliant. Ac 

wrth ei hochor bob amser Anti Vi - 

Elvira Davies, oedd yn medru troi ei 

llaw at unryw offeryn allweddol, ac 

unryw fath o gerddoriaeth, heb 

feddwl ddwywaith. Hi oedd 

meistres y 'crossover' rhwng piano'r 

dafarn a'r operetta, accordion y 

ddawns, a harmonium y capel a'r 

festri, mor ddi-lol â neb welais i 

erioed mewn hanner canrif o 

ddarlledu. Fe fyddai'r ddwy wedi 

bod yn gaffaeliad i S4C. 

Bu Geraint Stanley Jones yn 

Rheolwr BBC Cymru, yn un o 

benaethiaid y BBC yn Llundain ac yn Brif 

Weithredwr S4C. 

Crwtyn o’r Efail 

DETHOLIAD O ARAITH A DRADDODWYD GAN 
Y DIWEDDAR Dr GERAINT STANLEY JONES 

AR ACHLYSUR AGOR Y GANOLFAN 

Seremoni agor y Ganolfan yn  2010 

  

Atgofion Geraint Roberts 
Ysgrifennydd y 

Cyhoeddiadau, 1967-71 
 

Daethom i fyw i’r Efail Isaf ym 
1963. Roedd y Tabernacl yn 
eglwys annibynnol a 
thraddodiadol iawn. Roedd un 
oedfa Saesneg yn cael ei chynnal 
bob mis, ond er hynny mynnid 
canu emynau Cymraeg. 
Ar oedfa dda roedd 40 o bobl yn 
mynychu. Yn eu plith roedd dwy 
ferch John Taihirion Davies. 
Roedd nifer o blant a phobl ifanc 
yn yr oedfa. 
 
Ond o fewn rhyw bum mlynedd 
roedd y gynulleidfa wedi gostwng 
i ryw bymtheg a hynny trwy 
farwolaethau. 
 
Gwnaed Emrys Rees, Maldwyn 
Humphreys, Ted Jones a Geraint 
Roberts yn ddiaconiaid, ond dim 
ond ar ôl dau gownt ychwanegol 
am nad oedd un yn y 
gynulleidfa'n foddlon cydweld a 
dewis yr aelodau eraill! 
 

Wynebu’r dyfodol 
 

Roedd y ffyddloniaid yn sicr mai 
eglwys Gymraeg oedd y 
Tabernacl. Roedd afiaith ar y 
canu er bod y nifer yn fychan.  
Ond roedd yn gyfnod o anobaith 
ac o ofn gweld y drws yn cau. 
Roedd Gwynfa wedi ei werthu ac 
nid oedd modd defnyddio'r festri 
ac roedd y fynwent wedi ei 
gadael i dyfu'n wyllt. Methwyd 
yn aml â llenwi'r pulpud, ac ar 
aml i dro roedd safon y 
pregethu'n druenus o wael.   
 
Rhyfeddod un diwrnod oedd 
cyfarfod ag Eirian a'r teulu ar 
ochr y ffordd a deall eu bod yn 
symud i fyw i'r pentre. Ai hwn 
oedd y person yr oeddwn wedi 
gweddïo amdano?  
 
Sut mae bod yn siŵr o arweiniad 
dwyfol? Fe ŵyr rhai sydd wedi 
cael profiadau tebyg iddynt gael 
ateb i weddi. 
 

OFN A GOBAITH  
Y CHWEDEGAU 

http://www.tabernacl.org/adeiladau/y-ganolfan/
http://www.tabernacl.org/hanes-tabernacl-1990-2010/
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Bu’r daith i gyrraedd bro brydferth 
yr Efail Isaf yn eitha troellog ac 
amrywiol.  O’r Gellilydan ger 
Trawsfynydd lle’m ganed yn 1936 
yn nhŷ Prifathro Ysgol Gynradd 
Edmwnd Prys; yna symud yn ystod 
y rhyfel i Landderfel ar yr afon 
Ddyfrdwy ac wedyn Treforus ger 
Abertawe.  A chyrraedd Pentre’r 
Eglwys yn 1945 yn naw oed. 
 
Y flwyddyn ganlynol dechreuodd fy 
antur addysgol yn Ysgol Ramadeg 
y Bechgyn, Pontypridd, ond 
canolbwynt yr un mor bwysig i mi 
oedd fy eglwys yma yn y 
Tabernacl, Efail Isaf.  O ran 
gwasanaethau ffurfiol, wrth 
aeddfedu ac ehangu fy ngorwelion 
drwy gyfrwng yr Ysgol Sul ac 
astudio llenyddiaeth dechreuais 
amgyffred yn ddyfnach neges ein 
bugail, y Parchedig D. Stanley 
Jones.  Yna ar ôl cael fy nerbyn yn 
gyflawn aelod deuthum i 
werthfawrogi arwyddocâd y 
Cymundeb yn llawnach, gan i 
Stanley Jones yn gyson greu 
awyrgylch o wir ddefosiwn.  Roedd 
ganddo lais clir a chynnes a 
chyflwynai ei neges yn wirioneddol 
ystyrlon a diffuant.   
A mawr iawn yw fy nyled iddo.  Yn 
wreiddiol o Ffynnongroyw, Sir y 
Fflint, bu ei aelwyd ef a’i wraig 
Olwen o Abertridwr, yn ail gartref i 
mi ar ôl colli nhad a meithrin 
cyfeillgarwch arbennig â Geraint 
Stanley Jones, eu hunig blentyn.  
Cyfeillgarwch gafodd ei ymestyn 
drwy rannu cwmni ein gilydd bob 
dydd drwy’r ysgol ym 
Mhontypridd, a rhannu llety yng 
Ngholeg Bangor. 

Unwaith bob mis cynhelid 
Gwasanaeth y Plant, a chan fod 
Geraint, Arwel fy mrawd a 
minnau’n weddol rhugl, byddem yn 
darllen o’r Beibl a chyflwyno 
gweddi ac emyn yn gyson.  Roedd 
hyn yn ymarfer a phrofiad 
ardderchog ar gyfer ein gyrfaoedd 
yn ddiweddarach yn y cyfryngau ac 
ym myd addysg. 
 

Uchafbwynt y flwyddyn i’r Ysgol 
Sul oedd yr Anniversary, sef gŵyl o 
ddathlu gan y plant bob haf i 
arddangos eu doniau i’w rhieni a 
chyfeillion.  Y gyson frwdfrydig 
Miss Margaret Rosser oedd yr 
ysbrydolwraig.  Cyn-athrawes oedd 
yn byrlymu o syniadau ac egni 
creadigol na welais ei thebyg yn 
unman.  Fe enillodd sawl gwaith yn 
y Genedlaethol am ddramâu i blant 
a’i henw yn yr Orsedd oedd Megan 
Illtyd.  Ran amlaf byddem yn 
llwyfannu ambell ddrama fuddugol 
neu addasiad ganddi yn y festri 
neu’r pulpud a’r sêt fawr. 
 

Bob nos Sul o fis Tachwedd ymlaen 
ar ôl yr oedfa cynhelid Ysgol Gân 
gyda Miss Rosser yn arwain ac Anti 
Vi (Mrs Elvira Davies) ar yr organ 
pedal hen ffasiwn.  Y nod oedd 
dysgu emynau newydd ar gyfer 
Cymanfa Ganu’r Pasg yn Eglwys 
Sardis, Pontypridd.  Llais tenor 
swynol dros ben oedd gan Geraint a 
minnau’n rhyw fath o fâs.  Roedd yr 
ymarferiadau hyn yn werthfawr gan 
fod dysgu bâs yr emynau yn sylfaen 
i mi fwynhau canu corawl o bob 
math erioed. 
 
Yn achlysurol cynhelid ambell 
gwrdd yn Gwynfa a chofiaf ganu 
yno gyda Geraint Stanley, un nos 
Galan hwyliog, rai o ganeuon 
poblogaidd Triawd y Coleg.  Yn 
fuan wedyn, ar ôl i’r ddau ohonom 
gyrraedd Bangor, daeth cyfle i ganu 
fel aelodau o barti noson lawen y 
coleg.  A chanlyniad ei edmygedd 
o’r BBC ym Mangor, ac yn  

Ond at fater arall o gryn bwys.  
Rwy’n hen gyfarwydd â mynwent y 
Tabernacl.  Bob mis Mehefin  
byddai rhai o’r hogiau heini yn 
ennill rhyw bunt am dorri gwair 
rhwng y beddau ac ar hyd llwybrau 
gyda sisyrnau neu gryman.  A 
byddai’r tâl yn arian poced i’w 
wario ar drip blynyddol yr Ysgol 
Sul mewn bws llogedig i Ynys y 
Barri.  A dyma un o 
uchafbwyntiau’r flwyddyn i ni 
lanciau ifanc yng nghwmni 
cyfoedion o ysgolion Sul eraill y fro 
i rannu’r hwyl. 
 
A thra’n ystyried y fynwent, hoffwn 
ddiolch yn ddiffuant a llongyfarch 
pawb am eu llafur caled i dacluso a 
chreu “Rhyw ddedwydd lonydd le” 
gerllaw.  Mae’r fynwent tu fas yn 
hafan hyfryd i ni sydd ag anwyliaid 
yn gorffwys yno. 

Mae gan un o aelodau’r Tabernacl, 
Glenys Roberts, gerdd ymhlith y 
casgliad a enillodd goron yr 
Eisteddfod Genedlaethol iddi, sef 
“Cenaist Gân” sy’n sôn am ei thad a 
fagwyd mewn ardal Seisnigedig yn 
y De yn meistroli’r Gymraeg yn 
gyflawn.  Mae hi’n gerdd hynod o 
berthnasol ac amserol gan iddi 
adlewyrchu cyffro adfywiad 
gobeithiol yr iaith yn y fro 
gyfoethog hon. 
Drigain mlynedd yn ôl, roedd tri 
llanc eitha cyffredin ond eto braidd 
yn anghyffredin - os nad od i lawer 
- sef Geraint Stanley, Arwel a 
minnau - yn deall Cymraeg ac yn 
canu ei chân yn swil a dihyder yma 
ar lethrau Mynydd y Garth.  Ond 
heddiw, yn union gyferbyn â’r 
Eglwys hon ar draws y dyffryn, ac 
ar gampws eang canolfan addysg 
Gartholwg, fe drodd y gân dawel a 
swil yn anthem fywiog a swnllyd o 
orfoledd ymysg y cannoedd sy’n 
llenwi ei hystafelloedd dosbarth a 
neuaddau. 
 

Bu  Dr Gareth Edwards ar staff Adran 
Addysg Prifysgol Aberystwyth, ac yn 
warden Neuadd Pantycelyn. Ef wedyn 
oedd Prif  Weithredwr  y Pwyllgor 
Datblygu Addysg Gymraeg. 

ATGOFION  D. GARETH EDWARDS 

Dr Gareth Edwards 

  

arbennig y pennaeth Sam Jones, a 
ysbrydolodd Geraint i fentro i fyd 
darlledu. 

Gwasanaeth y Plant 

Y Fynwent 

Anthem o Orfoledd 
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ANRHEGU ANTI VI 
 

Ym mis Rhagfyr 1071 anrhegwyd Anti Vi am ei gwasanaeth hir ac 
anrhydeddus wrth yr organ. Cyflwynwyd siec  iddi gan Miss Rosa Lewis, 
un o’r diaconiaid. Hefyd yn y llun y mae D. Eirian Rees,  Edward  Morus-
Jones, Maldwyn Humphreys ac Emrys Rees. 

ANTI VI : BRENHINES Y TABERNACL 

DATHLIAD TEULUOL 

Anti Vi a’i theulu yn Aberystwyth yn 1980 ar 

achlysur derbyn medal Gee am ei gwasanaeth i’r 

Ysgol Sul. 

Fel mae’r llun uchod yn ein hatgoffa, 

ynghanol y capel, o flaen y sêt fawr 

yr arferai’r organ fod, ac roedd 

hynny’n lle addas iawn o gofio mai’r 

organyddes ar y pryd oedd Brenhines 

y Tabernacl.  

Fel Elvira Davies y byddai ei henw’n 

ymddangos yn adroddiad y capel, 

ond Anti Vi fu hi i genedlaethau o 

blant Efail Isaf, a hynny’n arwydd 

o’i phersonoliaeth gynnes, llawn 

direidi. Deuddeg oed oedd hi pan 

alwyd arni i gyfeilio yn y Tabernacl 

am y tro cyntaf erioed, a gwnaeth 

hynny’n rheolaidd nes cyrraedd ei 90 

oed, er bod y gwynegon yn ei 

dwylo’n gwneud yr orchest yn un 

anodd iawn ar brydiau. Roedd hefyd 

wedi cyfeilio i wahanol gorau, 

cymdeithasau opera, mewn 

dawnsfeydd, mewn tafarndai a 

theatrau.  

Bu Anti Vi farw ym mis Mawrth, 

1988. 

Gosodwyd y plac isod ar yr organ i 

gydnabod ei gwasanaeth. 

Cliciwch i weld 

Anti Vi ar y teledu 

http://www.tabernacl.org/hanes/arddangosfa2010/dewispanel6e66.html?dewis=13
http://www.tabernacl.org/hanes/index.php/cy/capel-tabernacl/1970-1980/anti-vi-ar-y-teledu.html
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Symudais i, Mair a’n babi bach, 

Esyllt o Gaerdydd yng ngwanwyn 

1968 i bentref Ton-teg, rhyw gwta 

filltir o Efail Isaf. Y peth cyntaf i’w 

wneud ar y Sul oedd chwilio am 

gapel Cymraeg, Annibynwyr os 

oedd hynny’n bosibl.  Dyma drio’n 

gyntaf Salem, Ton-teg a chael ein 

siomi gan mai uniaith Saesneg oedd 

y gwasanaeth. Dyna fentro 

ymhellach wedyn i’r Tabernacl, 

Efail Isaf.  

Ni wyddwn iaith yr oedfaon na’r 

enwad. Holi gwraig yn y cyntedd 

am wybodaeth a chael ateb yn 

nhafodiaith bersain Cwm Taf: 

“Cwmrâg yw popath yma hyd yn 

hyn”. Credaf mai Mrs Powell oedd 

ei henw. 

 

Mentro i’r capel a chael gwasanaeth 

hyfryd uniaith Gymraeg. Morio 

canu o’r Caniedydd. Roedd pedwar 

diacon a rhyw ddwsin oedd rhif y 

gynulleidfa, y mwyafrif helaeth yn 

bensiynwyr. Roedd dau eithriad sef 

Geraint Roberts oedd yn ddiacon a 

Rhuannedd a oedd yn ddisgybl yn 

Ysgol Rhydfelen. Cefais groeso 

cynnes a bron pawb yn “whila 

Cwmrâg”, y Wenhwyseg mae’n 

siŵr. Amheuthun i mi oedd cael 

cynulleidfa o Gymry prin wyth 

milltir o Gaerdydd a phawb yn 

siarad Cymraeg. Penderfynais yn 

syth bin fod yr eglwys hon yn werth 

ei chefnogi. 

 

Yn raddol, daethom i adnabod y 

gynulleidfa’n well. Y frenhines yn 

eu mysg oedd Anti Fei neu Elvira 

Davies a fu’n hyrwyddo 

cerddoriaeth yn y Tabernacl ers 

cenedlaethau. Yn raddol, tyfodd y 

gynulleidfa a daeth Edward a 

Gwyneth, Rhys Llwyd a Nesta, a 

Carey a Loreen i ymuno â’r criw 

bychan. 

Ar ddiwedd y chwedegau, 40 oedd 

rhif yr aelodaeth a’r mwyafrif yn 

bensiynwyr. Hwy oedd y to olaf o 

Gymry Cymraeg yn y pentref.  

 

Yn raddol iawn tyfai’r gynulleidfa. 

Ymhen rhyw ddwy flynedd 

etholwyd Edward yn ddiacon a 

minnau’n ysgrifennydd. Cofiaf yn 

iawn gael y pleser o ysgrifennu yn y 

llyfr mawr porffor “Llyfr 

Cofnodion y Saint”. Bûm yn 

ysgrifennydd tan ymadael am y 

gogledd yn 1975.  

Pur ddigalon oedd llawer yn y 

gynulleidfa a bu cwrdd eglwys i 

drafod newid iaith yr eglwys i 

Saesneg ond pleidleisiodd bron 

pawb yn erbyn. Ymaelododd nifer 

fechan o deuluoedd a dechreuwyd 

cynnal Ysgol Sul Gymraeg ar fore 

Sul. Gan fod Cymry Cymraeg yn 

symud yn gyson i’r ardal roedd 

cyfle gwych i genhadu a 

pharatowyd pamffled a mynd o 

gwmpas i’w rhannu.  

Graddol iawn oedd twf y 

gynulleidfa nes dyfodiad y Parchg.  

Eirian Rees a’i deulu. Etholwyd ef 

yn weinidog rhan-amser ar yr 

eglwys. Bu newid calonnog iawn 

wedyn wrth i Eirian ein hannog yn 

gyson i weithgarwch solat a 

chyfiawn dros y Tabernacl.  

Gallwn adrodd llawer am hen 

gymeriadau ffyddlon megis Mrs 

Jones, mam y Parchedig Ben Jones 

oedd yn weinidog bryd hynny yn 

Glyndŵr, Sir Benfro, Emrys Rees 

oedd yn ddiacon a’i wraig o 

Fedlinog, am dripiau Ysgol Sul i 

Benrhyn Gŵyr a sawl te parti 

hwyliog ond ysywaeth, rhaid tewi! 

Yn raddol llwyddwyd i wneud y 
Tabernacl yn ganolfan grefyddol a 
diwylliannol i’r ardal. Yn y festri y 
cynhelid Ysgol Feithrin yr ardal a’r 
Tabernacl oedd man cyfarfod Côr 
Godre’r Garth. Da gweld nad aeth y 
gwaith yn ofer a bod y Tabernacl 
wedi parhau i dyfu mewn grym a 
dylanwad yn yr ardal. 

CEIDWAD LLYFR COFNODION Y SAINT 

 
 

Mair a Penri Jones 

Atgofion yr awdur Penri Jones (Ysgrifennydd 1970-1975) 

Dyma lun o’r capel yn 1941, sef 
blwyddyn y canmlwyddiant, ac 
fe gafwyd dathlu teilwng yn 
cynnwys cyhoeddi llyfr yn 
olrhain hanes yr achos, wedi ei 
ysgrifennu gan David Rowlands, 
yr Ysgrifennydd.  

http://www.tabernacl.org/hanes/index.php/cy/tabernacl-1905-1969/1900-1970/llyfr-y-canmlwyddianthtml.html
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Ar dro’r flwyddyn 1970-71, ar ôl 

gadael Aberystwyth yn ystod haf 

1970, symudodd Guto a minnau i 

Forgannwg. Roeddem wedi ein 

magu mewn enwadau gwahanol, a’r 

ddau ohonom wedi parhau i fynychu 

oedfaon ein henwadau ein hunain yn 

ystod ein cyfnod yn y brifysgol. Ar 

ôl priodi, penderfynwyd y byddem 

yn mynd i’r capel Cymraeg agosaf.  

Un nos Sadwrn dros swper yn ein 

cartref yn y Creigiau soniodd 

Edward a Gwyneth Morris-Jones am 

y Tabernacl, gan egluro bod yno 

gnewyllyn o Gymry Cymraeg 

gwreiddiol o bentref yr Efailisaf, 

bod yr achos wedi mynd yn wan 

iawn, ond bod nifer o 

fewnfudwyr i’r ardal yn sbarduno 

adfywiad yn y capel. Yn eu plith 

yr oedd Edward a Gwyneth eu 

hunain, Penri a Mair Jones ac, 

wrth gwrs, Eirian ac Ann a’u 

teulu ifanc. 

Ac felly, er nad oedd y naill na’r 

llall ohonom yn Annibynwyr, ac 

er peth siom i Mam a fyddai 

wedi hoffi ein gweld yn mynd i 

Salem, Ton-teg neu i’r Tabernacl 

yn yr Ais yng Nghaerdydd, mi 

benderfynom ni mai i’r 

Tabernacl y byddem yn mynd. 

Pan ddaeth dyddiau magu teulu, 

roeddwn yn gwbl sicr inni wneud y 

penderfyniad iawn. Mi gafodd y 

plant, drwy wasanaethau’r capel a 

thrwy weithgareddau Teulu Twm, 

egwyddorion cadarn a ffrindiau oes.   

Rwyf bron yn siŵr fod y Tabernacl 

yn dal i gynnal dau gyfarfod y Sul 

yn y saithdegau cynnar, ac mai i’r 

gwasanaeth ar nos Sul y byddem 

ni’n mynd. Roeddwn i wedi arfer 

eistedd ar ochr dde’r capel, felly i’r 

ochr honno yr es i yn reddfol yn y 

Tabernacl. Ac yno, yn llond sêt yr 

ochr arall i’r eil, byddai Ann a’r tri 

bachgen bach bywiog yn eistedd. 

Chyrhaeddodd Heulyn ddim tan 

Ionawr 1975, rhyw ddeufis cyn i’n 

Dafydd ni gyrraedd!  

Cofio’r Cymeriadau 

Beth yw’r atgofion o’r cyfnod 

hwnnw? Yn sicr, mae cof am rai o’r 

cymeriadau hŷn, ac yn arbennig am 

Anti Vi, yr organyddes – Anti Vi yn 

ei chot a’i het a’i chefn yn grwm a’i 

bysedd yn llawn cryd cymalau, ond 

yn dal ati ar yr organ er gwaethaf 

popeth. Mae ei gwên barod yn dal 

yn gryf yn y cof.  

Rwy’n cofio rhai o’r diaconiaid hŷn 

hefyd, gan gynnwys Emrys Rees a 

gŵr bonheddig arall o’r enw Brinley 

Davies a oedd yn ymgymerwr. 

Roedd arweiniad Eirian yn egnïol, a 

Penri Jones wedi cymryd at waith 

ysgrifennydd y capel yn ei ffordd 

bwyllog a siriol. Ac er bod nifer o 

drigolion y Creigiau yn troi at gapeli 

mawr Caerdydd, o dipyn i beth 

ymunodd rhagor ohonynt â’r 

Tabernacl, pobl fel Menna Joynson, 

Branwen a Gwyn Jarvis, Nia 

Morgan (a fyddai’n Williams cyn 

hir), ac eraill, wrth gwrs, o 

Lantrisant, Pentyrch, Ton-teg a’r 

Efailisaf ei hun.  

Byddai Eirian yn ceisio rhoi gwaith 

inni, gan gynnwys ein cael i roi 

anerchiadau i’r gynulleidfa. Rwy’n 

cofio Branwen a minnau’n cael cais 

i roi pwt o anerchiad un nos Sul; 

roeddwn i wedi penderfynu dweud 

gair am Ann Griffiths, Dolwar Fach, 

ond rhwng fy mod i’n dal yn bur 

swil a nerfus ar y pryd, a ‘mod i 

wedi drysu trefn fy mhapurau, aeth 

pethau’n ffradach braidd! 

Erbyn 1980 roedd llond sêt fawr o 

blantos yn dweud adnod ar fore Sul. 

Roedd hwn yn gyfnod o dwf cyflym 

yng Nghymreictod yr ardal. Roedd 

cymdeithas Gymraeg Pontypridd yn 

fywiog ers tro a chyn hir byddai 

Clwb y Bont yn agor; bu bri ar 

Eisteddfod Godre’r Garth, a chryn 

weithgaredd i baratoi ar gyfer 

cynnal Eisteddfod Genedlaethol yr 

Urdd ym Mharc Ynysangharad, 

Pontypridd yn 1973, gweithgaredd a 

ddaeth â llawer o Gymry Cymraeg 

ifanc yr ardal at ei gilydd. Dyma 

gyfnod sefydlu nifer o gorau’r ardal 

hefyd. Bu festri’r Tabernacl yn 

gartref i nifer ohonynt.  

Eglwys flaengar  
 

Rydw i’n cofio bod yn un o 

ymarferion Merched y Garth pan 

ofynnodd rhywun a ddylem ystyried 

symud ein man ymarfer i Glwb y 

Bont, er mwyn cefnogi datblygiad y 

Clwb fel canolfan Gymraeg i’r 

ardal. Bu dwys ystyried, nes i Ann 

Rees awgrymu bod y Tabernacl 

hefyd yn ganolfan Gymraeg yn yr 

ardal.  Mor wir oedd hynny, bryd 

hynny ac am flynyddoedd lawer 

wedyn. A bydd yn wir eto, ymhell 

ar ôl dyddiau Covid 19.  

Mae’n diolch ni fel teulu i’r 
Tabernacl yn fawr, a bellach mae 
gennym wyrion sy’n cael y fraint o 
gael eu magu yno. Hir oes i’r 
Tabernacl fel eglwys flaengar ac fel 
canolfan gymdeithasol. 

Y Prifardd Glenys Roberts 

Y TABERNACL YN Y 1970AU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uBuxSRtpRJk
https://www.youtube.com/watch?v=uBuxSRtpRJk
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Ychydig wythnosau cyn i Carey 

Williams ymddeol fel organydd y 

Tabernacl yn 2015, roedd y Parchg. 

Allan Pickard, cyn-aelod o’r capel, 

yn annerch y plant, ac fe ofynnodd 

iddyn nhw, “Pwy, yn eich barn chi, 

yw’r person pwysicaf yn y capel 

hwn?” Mae’n bosib mai meddwl am 

bresenoldeb dwyfol yr oedd yr 

holwr, ond nid felly’r plant. Daeth 

yr ateb fel ergyd o wn: “Mr Carey 

Williams!” A doedd neb a fedrai 

ddadlau â hynny. Wrth i Carey 

gwblhau deugain mlynedd o 

wasanaeth disglair, daeth cyfnod 

nodedig i 

ben. Bu i’w 

gyfraniad 

gyfoethogi 

pob oedfa 

dros y 

degawdau. 

Byddai’n 

ofalus iawn 

yn dewis y 

dôn fwyaf 

addas ar 

gyfer geiriau 

pob emyn, a 

chawsom ein cyflwyno i weithiau 

rhai o gyfansoddwyr mawr y byd yn 

y rhannau hynny lle y byddai cyfle i 

wrando ar ei ddatganiadau 

caboledig. Pan fyddai’r plant yn 

cymryd rhan, ni fu erioed saib 

chwithig rhwng cyflwyniadau gan y 

byddai bysedd chwim Carey wedi 

denu’r nodau hyfrytaf i lenwi pob 

tawelwch anfwriadol a allai fod yn 

arwydd o gamddealltwriaeth neu 

anghofrwydd ymysg y rhai bach. 

Yn frodor o Aberdâr, magwyd 

Carey yng Nghastell Newydd 

Emlyn, ac yng Nghapel y Graig y 

bwriodd ei brentisiaeth fel 

cyfeilydd. Bu’n chwarae’r organ 

mewn sawl capel ar ôl hynny, ond 

erbyn iddo ddod yn athro yn Ysgol 

Bryntaf, Caerdydd, cafodd ei 

benodi’n organydd cyflogedig yng 

nghapel Pembroke Terrace. Yn fuan 

wedyn, fe’i penodwyd i swydd 

gyda’r BBC, yn gynhyrchydd 

rhaglenni radio i ysgolion mewn 

cyfnod pan oedd bri mawr ar y 

ddarpariaeth honno, a dilyniant 

helaeth ledled Cymru.  

Ym 1968 y symudodd Loreen a 

Carey i Efail Isaf, ac ar y dechrau 

byddai’r ddau’n parhau i fynychu 

Pembroke Terrace. Ond fe 

ddechreuodd Loreen fynd i’r 

Tabernacl i’r oedfaon gyda’r nos, er 

nad oedd sicrwydd bryd hynny ym 

mha iaith y 

byddai’r 

gwasanaeth, 

gan bod y 

cyfan yn 

dibynnu ar y 

pregethwr. 

Erbyn i Eirian 

Rees ddod yn 

aelod ac yn 

bregethwr 

cyson, a 

sefydlogi’r 

iaith yn yr 

oedfaon, dechreuodd Carey yntau 

fynychu, ond nid fel organydd 

chwaith, gan mai Anti Vi (Elvira 

Davies) oedd yr organyddes bryd 

hynny, ac fe welwch sawl cyfeiriad 

ati yn yr ysgrifau hyn. Maes o law, 

daeth Carey a Loreen yn aelodau, 

a’r teithiau wythnosol i Pembroke 

Terrace yn dod i ben. 

Pan symudodd Penri Jones i’r 

Gogledd yn ystod haf 1975, 

penodwyd Carey yn ysgrifennydd y 

capel, a chyflawnodd y swydd 

honno yn effeithiol a manwl. Bu 

cyfraniad Loreen hithau yr un mor 

loyw mewn ffordd wahanol, yn 

Arolyges yr Ysgol Sul am 

flynyddoedd, ac yna’n gyfrifol am 

baratoi cardiau pen-blwydd i’r plant 

bach bob Sul. Golygodd hynny eu 

bod wedi dod i adnabod pob teulu 

newydd a ddeuai i’r ardal, ac wrth 

gwrs byddai’r cysylltiad yn parhau 

drwy weddill yr wythnos hefyd gan 

bod Loreen yn athrawes yn Ysgol 

Garth Olwg. 

Pan sefydlwyd Eisteddfod Godre’r  

Garth, bu Carey’n gyfrifol am 

ddechrau côr yn Efail Isaf, a’r prif 

wrthwynebydd fel arfer oedd côr o 

Bontypridd a sefydlwyd gan Wil 

Morus Jones. Y cam naturiol yn y 

man oedd uno’r ddau gôr, a’i alw’n 

Gôr Godre’r Garth, gyda Wil yn 

arweinydd a Carey yn gyfeilydd. 

Roedd Loreen hithau yn aelod o 

Ferched y Garth hefyd, a’r ddau gôr 

yn eu tro yn ymarfer yn y capel.  

Testun llawenydd i Carey a Loreen 

oedd gweld y rhengoedd yn 

chwyddo’n gyson nes cyrraedd 

penllanw yn 1976 pan dderbyniwyd 

tua 40 o aelodau newydd yn y capel. 

A’r hyn sy’n rhoi’r boddhad mwyaf 

i Carey yw capel llawn a 

chanu afieithus.  

40 MLYNEDD O GREU NAWS AC AWYRGYLCH 

  

Carey wrth  yr organ yn 2015 

Carey  a  Loreen yn helpu gyda 

chasgliad i’r Banc Bwyd.  

I Carey 
 

Ei ddawn a’i fysedd heini -  fu erioed 
Yn firain iawn inni; 
Mae astrus gordiau’r meistri  
Yma’n llenwi’n hoedfa ni.  
 

Ei rodd yw ei ymroddiad - a’i urddas  
Sy’n harddu’i gyffyrddiad; 
Mawryga, tystia i’r Tad  
Â’i ddwylo mewn addoliad. 

E.D. 

https://youtu.be/bQGLvmOy9iY
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Yn Hydref y flwyddyn 1968 - dros 

hanner can mlynedd yn ôl roedd 

Gwyneth a minnau newydd briodi, 

ac yn byw ers rhai wythnosau yn 

Nhon-teg. Ychydig iawn wyddem 

ni am y fro, Gwyneth wedi treulio’r 

chwe blynedd cynt yng Nghaerdydd 

a minne, ers dod i’r De wedi byw 

yn ardal Pontypridd a’r Ddraenen 

Wen.    

Wnaethon ni ddim meddwl fawr 

cyn penderfynu y byddai Dydd Sul  

heb oedfa Gymraeg yn rhywle, yn 

beth rhyfedd iawn i ni.  Gallwn, 

mae’n debyg, fod wedi cyfeirio 

nhraed ‘yn ôl’ i Sardis ym 

Mhontypridd, ond, rywsut teimlem 

ein dau yr awydd am ddechrau 

newydd.  Wnaethon ni ddim 

chwilio’n ddigon hir efallai yn ardal 

Pentre’r Eglwys a Thon-teg ac 

roedd Caerdydd rywsut allan o’r 

ffrâm. Yn fuan, daeth sôn i’n 

clustiau am gapel yn Efail Isaf, 

rhyw ddeng munud o’r tŷ. Onid 

oedd Penri a Mair, hwythau o’r 

gogledd ac wedi cyrraedd i’r ardal 

ychydig  o’n blaen,  wedi mentro i’r 

Tabernacl a chael derbyniad 

cynnes?  Addawol yn siwr!    

                                                                                                                            

Wedi rhoi galwad i’m rhieni yn ôl 

yn Llanuwchllyn a sôn am ein 

bwriad i fynd i gapel yn  Efail Isaf, 

daeth ymateb bron yn syth o’r 

gogledd (pell!) - dweud mai hwn yn 

siŵr oedd capel tad Geraint  

Rhydsarn!  Eglurhad byr!  Geraint 

oedd wedi dod yn ŵr i Rhiannon, 

merch y fferm agosaf un at fy 

nghartre yn Llanuwchllyn, a 

ffrindiau teulu agos.  A phwy tybed 

oedd tad y Geraint hwn? Wel, neb 

llai na’r diweddar, annwyl, 

Barchedig Stanley Jones, cyn-

Weinidog y Tadernacl!   Yma felly 

y magwyd y diweddar Geraint 

Stanley Jones ei hun, un  a wnaeth 

gyfraniad mor fawr i ddiwylliant y 

gwledydd hyn, yn Bennaeth y BBC 

yng Nghymru a thu hwnt, ac wedyn 

yn Bennaeth S4C.  Roedd y cyd-

ddigwyddiad i fod i ddigwydd.    

 Capel Stanley Jones, felly oedd y 

lle!  Chawsom ni mo’n siomi!                                                                                                            

Ychydig iawn o addolwyr oedd yn 

dod drwy’r drysau erbyn 1968, ond 

roedd y croeso diffuant ganddynt i 

ni i’w deimlo ar unwaith. Yn gapel 

hardd, mewn man cyfleus, yr oedd 

yn adeilad sylweddol.  Roedd 

boneddiges siriol wrth yr organ, un 

lawer iau na’i hoedran! Daethom 

i’w adnabod yn syth fel  Anti Vi! 

Galwodd fi yn ‘ti’ o’r dechrau. Yng 

ngofal trefn y Capel bryd hynny, os 

cofiaf yn iawn roedd y Diaconiaid 

da, y B’nwyr Emrys Rees, Edward 

(Ted) Jones,  Brinley Davies ac un, 

fymryn yn iau na’r lleill, Geraint 

Roberts, o fro Ffestiniog. 

Yn fuan dechreuodd  Penri a Mair, a 

Gwyneth a minnau sôn wrth 

‘fewnfudwyr’ eraill am ein haelwyd 

Sul newydd, ac o dipyn i beth daeth 

nifer atom. Roedd Rhys Lloyd a 

Nesta a’r (diweddar) Gwyn Griffith 

a Gwen ei wraig, y pedwar yn byw 

yn Nhon-teg, Loreen Williams a 

ffrindiau o Efail Isaf ei hun. Ymhen 

llai na dwy flynedd dyma deulu’r 

Reesiaid yn cyrraedd. Roedd 

hwnnw yn chwyldro bach ynddo’i 

hun, o oedd, yn chwyldro y mae ei 

ddylanwad wedi, ac yn parhau hyd 

heddiw. Yr oedd ei brofiad a’i 

frwdfrydedd o (e!) yn ein ‘gyrru’ 

ninnau ymlaen. Diolch Eirian.   

Perswadiwyd y ddau ‘frith’  o’r Gog  

ynghanol eu hugeiniau i ymgymryd 

â swyddi yn y Capel; Penri yn 

Ysgrifennydd gofalus a minnau yr 

anrhydedd o ddod yn ddiacon. 

Aethom ninnau ati i’w berswadio 

yntau i ddod yn weinidog yn y man.     

Datblygwyd yr Ysgol Sul...  Onid 

oedd yn bosibl  defnyddio’r festri 

hynafol acw i rywbeth arall?...   

Buasai’n ddiddorol meddwl am 

Ysgol Feithrin?...  Hmm!    Gallai 

fod yn ganolfan i hybu’r Gymraeg. 

Falle rywdro... Côr ?!...   Hyd yn 

oed ..? 

Mae’r gweddill, ers pan adewais i a 

Gwyneth,- ac Awen a Rhun erbyn 

hynny - yr ardal, yn nechrau 1973, 

yn chwedl.  Diolch am gael bod yn 

rhan fechan o’r hanes difyr a phob 

dymuniad da i chi, fel y mae’r capel 

cynnes, llwyddiannus  yn dathlu ei 

gant a hanner o flynyddoedd o 

wasanaeth i Iesu Grist.  

                                                                                                        

Daw’r neges gyfarch hon oddi 

wrthyf i a’m teulu,  ond cyplysaf 

enw un arall a gafodd fendith fawr 

efo chi yna â’r cyfarchiad. Cyd-

ddigwyddiad hapus yw i Margaret 

‘Rees’ (Lloyd yn awr), hithau adael 

y de, dod i Fôn, ac i ni’n tri, 

Gwyneth, Margaret a minnau ddod 

yn ddiaconiaid mewn Tabernacl 

arall, - Tabernacl yr Annibynwyr, 

Porthaethwy.    

Pob bendith arnoch...a phen-blwydd 

hapus iawn! 

O DABERNACL I DABERNACL 

Edward Morus-Jones 

Cofiwch am y fideo o Edward yn 

ein cyfarch wrth glicio ar y 

ddelwedd  gyferbyn neu ar dop y dudalen. 

https://www.youtube.com/watch?v=LHenYKB9ql4
https://www.youtube.com/watch?v=LHenYKB9ql4
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CHWILIO AM WEINIDOG 
 

Ym 1968, penderfynodd 
swyddogion y Tabernacl agor 
trafodaethau gyda  
chapel Bethlehem, Gwaelod-y-
garth, i weld a fyddai modd i’r 
ddau gapel hysbysebu am 
weinidog ar y cyd. Ymddangosodd 
hysbyseb yn Y Tyst yn fuan iawn 
wedyn, ond ni chafwyd unrhyw 
lwyddiant. 

Erbyn 1970 roedd Ann ac Eirian 
Rees a’r tri bachgen wedi dod yn 
aelodau, a maes o law, cynigiodd 
Eirian ei wasanaeth i bregethu ar y 
Suliau er mwyn arbed costau gan 
bod y sefyllfa ariannol mor fregus. 
 
Penderfynwyd hysbysu 
swyddogion Bethlehem nad oedd y 
Tabernacl bellach am  
weithredu ar y cyd i chwilio am 
weinidog. Ar nos Sul, Mawrth 
11eg, 1973, gwahoddwyd Eirian 
yn ffurfiol i fod yn weinidog  
anrhydeddus, a derbyniodd yntau. 
 
Roedd hynny’n ddechrau cyfnod 
newydd o lwyddiant eithriadol yn 
hanes y Tabernacl. Cafwyd 
ymgyrch i geisio perswadio’r 
Cymry ifanc oedd yn symud i’r 
ardal i ddod yn aelodau, ac i anfon 
eu plant i’r Ysgol Sul. 
 
Derbyniwyd tua 40 o aelodau 
newydd yn ystod 1976, ac erbyn 
dechrau’r 1980au roedd  dros 100 
o blant yn yr Ysgol Sul. 

YR ADFYWIAD 

http://www.tabernacl.org/hanes/arddangosfa2010/dewispanel9907.html?dewis=16
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OES AUR EIRIAN REES 

 

NEWID CYFEIRIAD 

Ar ôl cyfnod yn y Cantonian, 

symudodd Eirian i Ysgol Bryn 

Celynnog, a bu yno tan 1983. 

Yna, derbyniodd yr her fawr o 

ddilyn y Parchg. Dr  T.J. Davies 

fel Cyfarwyddwr Cyngor Cymru 

ar Alcohol a Chyffuriau Eraill. 

Roedd y swydd hon yn mynd ag 

ef i bob cwr o Gymru a thramor i 

ddarlithio, addysgu a phwyllgora. 

Ynghanol yr holl brysurdeb yn ei 

swydd bob dydd, roedd y 

galwadau yn y Tabernacl hefyd 

yn cynyddu, gyda rhagor o 

aelodau bob blwyddyn, a thrwch 

yr aelodaeth yn brysur gyda’u 

gyrfaoedd ac yn methu rhoi 

ysgwydd dan y baich fel yr hoffai 

llawer ohonyn nhw. Ar ben hyn i 

gyd roedd Eirian yn weithgar 

iawn gyda’r gynulleidfa Saesneg 

yn y Tabernacl ac yn helpu achos 

yng Nghastellau. 

GWEITHIO GYDA’R  
BOBL IFANC  

O’r foment gyntaf iddo gyrraedd 
Efail Isaf, bu Eirian yn weithgar 
gyda’r bobl ifanc. Wedi’r cwbl, 
roedd ganddo dri o fechgyn ei 
hun - Ioan, Geraint a Gwion -  a  
phedwar wedi i Heulyn gyrraedd 
ymhen rhyw bum mlynedd 
wedyn. Trefnodd gêmau rygbi a 
phêl-droed; gweithiodd yn 
ddiwyd i adennill y festri er 
mwyn cael man cyfarfod i’r 
Ysgol Sul ac i’r ieuenctid; aeth 
Ann ac yntau a chriwiau o bobl 
ifanc ar wyliau; sefydlwyd Band 
of Hope. Ac yn gydnabyddiaeth 
am hyn i gyd, derbyniodd Eirian 
wobr gan y South Wales Echo 
ym 1974 am fod yn gymydog 
gwerth chweil.   
 
Does ryfedd bod y Tabernacl 
wedi rhoi lle mor amlwg i blant a 
phobl ifanc dros y blynyddoedd. 

OES AUR EIRIAN REES 
DOD I’R ADWY  

Yn ystod gwanwyn 1970 y daeth 

Ann ac Eirian i fyw i Efail Isaf, ac 

Eirian newydd ei benodi i swydd fel 

athro yn Ysgol Uwchradd 

Cantonian, Caerdydd. Cyn hynny, 

roedd wedi bod yn weinidog am 

wyth mlynedd, gan wasanaethu 

eglwysi yng Nghasllwchwr a 

Melincryddan, Castell Nedd.  Yn 

wir, byddai’n dal i bregethu yng 

Nghastell Nedd ar nifer o Suliau 

wedi symud i’r ardal hon, gan adael 

Ann a’r bechgyn i fynychu’r 

Tabernacl ac adrodd yn ôl iddo am 

sut le oedd yno. A’r gwir yw mai 

darlun go druenus oedd hwnnw, 

gyda chriw bach iawn yn dod at ei 

gilydd i addoli, yr arian yn brin a’r 

iaith yn gwegian.  

Bu’r gynulleidfa heb weinidog ers 

17 mlynedd.  Doedd dim dal ym 

mha iaith y byddai’r oedfa ar y Sul, 

gan bod hynny’n dibynnu ar y 

pregethwr. 

 Tabernacl oedd y gwannaf un o 

gapeli’r cylch ar y pryd, a’r disgwyl 

oedd mai ym Minny Street neu 

Ebeneser Caerdydd y byddai’r teulu 

bach newydd yn ymaelodi o ddifrif. 

Ond nid felly bu. Dechreuodd Eirian 

ddilyn ei wraig i’r Tabernacl pan 

fedrai, a manteisiodd y swyddogion 

yno ar ei bresenoldeb, gan ei wahodd 

i fod yn ddiacon, ac wedi ei adnabod 

yn well, gofynnwyd iddo lenwi’r 

pulpud yn rheolaidd.  

Yn raddol, dechreuodd nifer yr 

aelodau gynyddu. Roedd pobl fel 

Penri Jones ac Edward Morus-Jones 

yn mynd o ddrws i ddrws yn ceisio 

denu aelodau newydd ac ym 1973  fe 

sefydlwyd Eirian yn weinidog 

anrhydeddus. 

Parhaodd y twf hwnnw nes bod 143 

ar y llyfrau erbyn 1980. 

Y Boys Brigade Fideo o sgwrs gydag Eirian  

https://youtu.be/Mk0gtZ6AKLQ
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CARTREF I’R GYMRAEG 

CANOLFAN GYMDEITHASOL 

Yn sgil y twf yn nifer y teuluoedd 
Cymraeg eu hiaith a symudodd i’r 
ardal hon ddechrau’r saithdegau, 
daeth pentref Efail Isaf yn 
ganolbwynt i’w bywyd 
cymdeithasol. Sefydlwyd Ysgol 
Feithrin yn y festri, trefnwyd 
dosbarthiadau nos dan nawdd y 
Brifysgol, a ffurfiwyd parti dawnsio 
gwerin.  

Bu Penri Jones yn 
allweddol yn 
dechrau eisteddfod 
yn Neuadd Efail 
Isaf, ac o hynny y 
tyfodd Côr Godre’r 
Garth. Yn 

ddiweddarach, daeth Côr Merched y 
Garth i gyfarfod yn y festri, fel 
Parti’r Efail a Chôr yr Einion. 

Côr Godre’r Garth 1974 

Merched y  Garth 1994 

Parti’r Efail 

Eisteddfod Llangefni 1983 

Alwena Roberts 1988 

2004 

Côr yr Einion 

FIDEO 

Cliciwch ar y ddelwedd isod i  
weld sgwrs am yr iaith a’r fro 

gyda MILES RICHARDS 

Cliciwch ar y ddelwedd i ddarllen hanes Gorsedd Beirdd Mynydd y 
Garth ar dudalen 13 rhifyn mis  Mai 2020 o Tafod Elái  

https://youtu.be/9K3_uo13b-k
https://www.youtube.com/watch?v=6lZvLwYw1ds
http://www.tafelai.com/pdfTafodElai/2020m05TafodElai347.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AnhWJhQdbA4


Atodiad Dathlu’r 150     Tudalen 27 

DATHLU A CHYFLWYNO 

DIOLCH AM WASANAETH 

Anrhegu D. Carey Willliams am 25 mlynedd o 

wasanaeth fel ysgrifennydd. Yn y llun i gyd y mae 

Geraint Wyn Davies, Loreen Williams, Eirian 

Rees, D. Carey Williams, Rowland Wynne a 

Mostyn Rees. 

ENILLWYR CENEDLAETHOL 
Roedd 1992 yn flwyddyn dda am wybod-
aeth gyffredinol yn hanes Teulu Twm. 
Daeth  timau’r bechgyn a’r merched yn 
gyntaf ac yn ail yn yr ornest genedlaethol 
i aelwydydd yn Aberystwyth. 

BLAS AR FWYD 

Yn 2004 cafwyd syniad gwreiddiol i godi arian i 

Cymorth Cristnogol trwy gyhoeddi llyfr dwyieithog o 

rysetiau gan aelodau’r capel. Cafodd Blas ar Fwyd ei 

lansio mewn noson arbennig ar y 15fed o Hydref y 

flwyddyn honno, a bu gwerthiant ysgubol ar y gyfrol 

flasus.  Yn y llun, o’r chwith i’r dde, Elaine James, Ros 

Evans, Eirian Rees, Beryl Rowley ac Ann Rees. 

PEN-BLWYDD HAPUS 
Dathlu pen-blwydd 

Eirian yn 70 oed 

DIOLCH I’R TRIAWD 

Wrth inni symud i’r drefn 

weinyddol  yn y capel gyda 

sefydlu’r cwmni  

elusennol, roedd yn gyfle i 

gydnabod ein diolch i rai o’r 

swyddogion am flynyddoedd o 

lafur caled. O’r chwith i’r dde, 

Eric Davies (Ysgrifennydd  

Ariannol), Gwenfil Thomas 

(Trysorydd) ac Allan James 

(Ysgrifennydd). 

FFARWELIO 

Anrhegu Malcolm 

Griffiths ar ei 

ymddeoliad fel 

gofalwr y capel 
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RHAGOR O DDATHLU 

Tri o dimau 

chwaraeon yr 

Ysgol Sul yn 

llwyddo yng 

ngornest 

chwaraeon Clybiau 

Cristnogol De 

Ddwyrain Cymru. 

‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’ 1996 

Peter Gillard, Helen Middleton ac Emlyn Penny Jones 

yn derbyn diolch y gynulleidfa yn 2016 am eu 

hymdrechion  aruthrol a diflino yn goruchwylio‘r 

gwaith o adnewyddu’r capel.  

Uchod gwelwn Wendy Reynolds, Cadeirydd y 

Bwrdd ar y pryd, yn  anrhegu Keith Rowlands ar 

ddiwedd  ei gyfnod o ddeng mlynedd fel Trysorydd 

yn 2017,  ac isod gwelwn Ann Dixey  yn cael ei 

anrhydeddu eto ar ôl deng mlynedd o wasanaeth fel 

rheolwraig safle’r Tabernacl yn 2016. 

Loreen yn 

anrhegu Ann ac 

Eirian ar eu 

Priodas Aur yn 

2010 

Wyn Jones yn anrhegu Ann ac Eirian ar ymddeoliad 

Eirian yn 2015 a’r plant yn edmygu’r gacen. 
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Y TWMIAID 

Sefydlwyd Teulu Twm 

ynghanol y 1980au gan Geraint 

Rees, ac ar y dechrau, cyfarfod 

yn nhŷ Ann ac Eirian y bydden 

nhw. Cath y teulu oedd 

Twm, a dyna egluro’r enw. 

Cafwyd tripiau enwog i 

wahanol lefydd gan 

gynnwys Ynys Barra 

(Barraigh), Canolfan 

Diffwys a Gẃyl Greenbelt. 

Un uchafbwynt oedd 

perfformio Stori’r Geni 

ynghanol yr anifeiliaid ar 

Fferm Amelia.  

Byddai sesiynau 

Teulu Twm yn 

cynnwys 

chwarae gemau, sgwrsio, 

trafodaethau ar bynciau moesol a 

chrefyddol, cystadlu fel cór yn 

Eisteddfodau’r Urdd, dysgu am 

faterion dyngarol, codi arian i 

achosion da, gwneud safiad dros 

hawliau dynol a chael llawer iawn o 

hwyl. 

CARIO DŴR    1992 

TRIATHLON 1991 

1988 

CAETH MEWN CEWYLL  1989 

Tyfodd y niferoedd mor fawr fel 
bod angen eu hollti’n ddau grŵp 
a’r rhai ieuengaf yn dod dan 
arweiniad Gill Rees. Ar wahanol 
gyfnodau a bu timau niferus o 
arweinwyr yn creu difyrrwch ac 
yn annog y bobl ifanc i fwynhau 
bywyd mewn modd cyfrifol gan 
estyn llaw i weiniaid cymdeithas 
yn barhaus. 

Er bod y criw sy’n mynychu yn 
llai eu nifer erbyn hyn, mae’r 
rhai sy’n dod yn parhau i gael 
budd anferth, ac yn aros yn 
bwysig i fywyd y Tabernacl. 

2006 

YNYS BARRA  1990 

2005 

 YMDDIRIEDOLAETH 
AMELIA  2001  

SIOP Y TYLWYTH TEG 
(Masnach Deg) 2005 

htthttps://www.facebook.com/penri.williams/videos/10159538405740410
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Y TWMIAID YN DAL ATI 

 

CERDDED I FETHLEHEM 1980 

BYW MEWN BOCSYS  1989 

NEGES EWYLLYS DA  1997 

2018 

2020 

2016 

2015 

2017 
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PLANT YR YSGOL SUL 

1983 1982 
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RHAGOR O’R YSGOL SUL A’R TWMIAID 

PICNIC AR Y GARTH 2014 

OEDFA DIOLCHGARWCH 2013 

BAND Y TWMIAID 2017 

NADOLIG 2017 

SUL Y SIWMPERI NADOLIGAIDD 2015 

SŴ BRYSTE 2015 

HUW A BETH -2017 

BARBECIW MERTHYR MAWR 2018 
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LESOTHO 

Ddeng mlynedd union yn ôl, 

(2010) llwyddwyd i efeillio 

gydag eglwys Brotestannaidd 

yr LEC yn Mohale’s Hoek yn 

Lesotho.  

Tref o ryw 7,000 o bobl yw 

Mohale’s Hoek, ac erbyn hyn 

rydym yn cynnal casgliad 

misol i helpu i dalu am bryd o 

fwyd dyddiol i blant amddifad 

sydd mewn angen yno. 

Isod gwelwn Non Rees o 

Gaerdydd yn cyflwyno ein siec 

ESTYN LLAW 

Ers blynyddoedd lawer bu’r Tabernacl yn weithgar yn codi arian i 

gefnogi gwahanol elusennau, yn ein hardal ein hunain ac  ym 

mhedwar ban byd.   

 

Uchod, rhai o blant yr Ysgol Sul 

yn mwynhau gwledd Indiaidd i 

godi arian at  elusen ‘Achub y 

Plant’., sy’n ddim ond un 

enghraifft o godi arian at achosion 

da. Yn y gorffennol cefnogwyd 

mudiadau fel Adref, ‘Operation 

Christmas Child’, a‘r Banc Bwyd 

lleol. 

Rhan o’r casgliad cewynnau a 

nwyddau hylendid ar gyfer plant 

bach ffoaduriaid. Buom yn 

cydweithio gydag elusen St. 

Vincent de Paul i  geisio lleddfu 

peth ar y problemau enbyd mewn 

llefydd fel Mosul a gwersyll 

Moria. 

Bob blwyddyn erbyn hyn dewisir 

pedair neu bump elusen leol i 

dderbyn eu cyfran o’r casgliadau 

elusen misol, ac ar ben hynny 

mae’r eglwys yn gyfrifol am y 

casgliad o ddrws i ddrws ar gyfer 

Wythnos Cymorth Cristnogol yn 

y pentref. Rydym hefyd yn 

cynnal casgliad parhaus o 

nwyddau i’r Banc Bwyd lleol, a 

byddwn yn cynnig help yn y 

casgliadau pwrpasol yn yr 

archfarchnad leol pan fydd 

hynny’n digwydd. Gwelwyd 

cynnydd aruthrol yn y galwadau 

ar adnoddau’r Banc Bwyd yn 

ddiweddar.  

A ninnau o fewn tafliad carreg i 

rai ardaloedd gwirioneddol 

ddifreintiedig, bydd cais yn dod 

gan y gwasanaethau 

cymdeithasol a rhai o’r 

asiantaethau gwirfoddol o dro i 

dro i gasglu nwyddau at 

ddefnydd teuluoedd ifanc, 

unigolion bregus a phobl 

ddigartref.  

Medrwn hefyd ymateb yn 

weddol gyflym gyda chasgliadau 

ariannol ychwanegol pan fydd 

trychinebau naturiol yn taro, 

boed hynny yn agos i gartref neu 

mewn gwlad dramor. Fel rhan o 

Undeb yr Annibynwyr, mae galw 

arnom i gefnogi’r apêl ganolog 

bob dwy flynedd. Cafwyd 

ymateb ardderchog i wahanol 

apeliadau am arian a nwyddau i 

ffoaduriaid mewn gwersylloedd 

yn Ewrop. 

Bydd y Twmiaid a’r Ysgol Sul 
hefyd yn chwarae rhan bwysig 
yn y gwaith elusennol a 
dyngarol, drwy drefnu gwahanol 
weithgareddau amrywiol i godi 
arian. 

http://www.tabernacl.org/elusen/
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CREU CANOLFAN NEWYDD 

CAEL Y MAEN I’R WAL 

Roedd wythnos gyntaf mis Medi 
2010 yn gyfnod o ddathlu brwd yng 
nghapel y Tabernacl, gyda chyfres 
o ddigwyddiadau wedi eu trefnu i
nodi agor canolfan newydd a fyddai
ar gael at ddefnydd y capel a’r
gymuned yn gyffredinol.  Bu criw
bach o aelodau wrthi am ymron i
bedair blynedd yn ceisio codi arian
i droi’r hen festri yn ganolfan
gymunedol amlbwrpas, ac yn ystod
y cyfnod hwnnw llwyddwyd i godi
yn agos i £450,000 i wireddu’r
cynllun. Dyfarnwyd grant o
£300,000 tuag at y prosiect gan
Raglen Cyfleusterau a
Gweithgareddau Cymunedol y
Cynulliad, a £122,000 arall gan
gronfa Pawb a’i Le, Y Loteri
Genedlaethol. Bu’r festri ar gau am
ddeng mis tra roedd yr adeiladwyr
wrth eu gwaith, ond o’r diwedd
cafodd aelodau’r Tabernacl weld
gwireddu’r freuddwyd.

CWMNI ELUSENNOL 
Wrth fynd ati i ailwampio’r hen 
festri, penderfynwyd cofrestru’r 
Tabernacl fel cwmni elusennol, a 
digwyddoddd hynny yn 2006, gyda 
Wyn Jones yn Ysgrifennydd, Keith 
Rowlands yn Drysorydd, Emlyn 
Davies yn Gadeirydd a Rowland 
Wynne yn Ymgynghorydd. 

Aelodau eraill y Bwrdd 
Cyfarwyddwyr cyntaf oedd Geraint 
Wyn Davies, Lowri Gruffydd, 
Allan James, Elenid Jones, Helen 
Middleton, Helen Prosser, Eirian 
Rees, Geraint Rees, Gill Rees, Huw 
M. Roberts, Lowri Roberts, John
Llewellyn Thomas a Lyn West.

CODI’R ARIAN 

Yn 2005 gwahoddwyd y cyn-fancer 
Wyn Penri Jones i arwain yr 
ymgyrch i godi’r arian 
angenrheidiol i adnewyddu’r hen 
festri. Tynnodd ato ddau aelod 
arall, sef Rowland Wynne ac Emlyn 
Davies, ac ymhen pedair blynedd 
cyhoeddwyd bod pob ceiniog yn ei 
lle i ddechrau ar y gwaith, a’r cyfan 
wedi dod trwy grantiau allanol.  

HER Y GAEAF CALED 

Roedd misoedd cyntaf 2010 yn anarferol o galed, a gosododd hynny 
rwystrau lu yn ffordd yr adeiladwyr, gyda llawer rhagor na’r 
cyfartaledd o ddyddiau lle roedd y tymheredd ymhell o dan y 
rhewbwynt. Ond ymlafnio fu raid, ac ymhen deng mis roedd y ganolfan 
newydd ar gael i’r gymuned gyfan.  
Goruchwyliwyd y gwaith ar ran y capel gan bwyllgor bach dan 
gadeiryddiaeth Geraint Wyn Davies, gyda Glenys Roberts yn 
ysgrifennydd. Y rhai eraill ar y pwyllgor oedd Wyn Penri Jones, 
Mostyn Rees,  Alun Roberts ac Andrew Rees.   

Rhai o aelodau’r Bwrdd 
Cyfarwyddwyr yn ei ail dymor  
yn 2010. Yn y llun gwelir:  
(Rhes flaen) Gill Rees, Elenid 
Jones, Helen Prosser, Lowri 
Roberts, Rhiannon Humphreys, 
Nia Williams a Jen MacDonald.  
(Tu ôl) John Llewellyn Thomas, 
Allan James, Wyn Jones, Geraint 
Wyn Davies, Geraint Rees, Huw 
M. Roberts, Eirian Rees, Keith
Rowlands, Rowland Wynne,
Emlyn Davies.

Y BWRDD 
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Y TABERNACL AR EI NEWYDD WEDD 

A oedd modd cyfiawnhau gwario 

swm mor fawr o arian ar adeiladau?  

Faint o ailwampio a ddylai ddigwydd 

- a oedd bwriad i symud cofeb John

Taihirion Davies? A ddylid cael

gwared â’r pulpud?  Oedd hi’n wir

bod yna  lyn o ddŵr o dan y capel?

Oedd angen to a ffenestri newydd?

Ai dyma’r amser i rwygo’r hen

seddau pren allan  a gosod cadeiriau

esmwyth i mewn yn eu lle? O ble y

deuai’r arian i dalu am y cyfan?

Cawsom ein hatgoffa droeon nad 

oedd y Ganolfan wedi costio ceiniog 

i ni fel eglwys gan i’r cyfan ddod 

mewn grantiau, ac nad oedd y 

ffynonellau hynny ar gael i adeilad 

crefyddol. Byddai‘n rhaid codi’r 

arian i gyd ein hunain, a mynd yn 

ddwfn i’n pocedi. 

Ac wrth gwrs, dyna ddigwyddodd. 

Costiodd y cynllun cyfan gyfanswm 

o £240,000 a chyfrannodd  yr

aelodau  £33,000 tuag at hynny.

Derbyniwyd £25,000 gan y

gynulleidfa cyfrng Saesneg. Daeth

£8,260  gan Gyngor Rhondda Cynon

Taf a £5,000  gan Gronfa

Pantyfedwen. Sicrhawyd benthyciad

o £15,000  gan Undeb yr

Annibynwyr (sydd ar fin cael ei ad-

dalu’n llawn) a chafwyd y gweddill

o’n coffrau ni ein hunain.

Derbyniwyd cynghorion gwerthfawr 

ar hyd y daith gan y cyfaill Peter 

Gillard o gapel Minny Street, a bu ef 

a Wyn Jones yn cadw’r diddordeb i 

fynd pan oedd y rhan fwyaf ohonom 

wedi diflasu siarad am frics a mortar.  

Yna daeth Emlyn Penny Jones a 

Helen Middleton i’r adwy i wthio’r 

cynllun ymlaen a goruchwylio 

gwaith yr adeiladwyr.   

Diolch amdanyn nhw! 

Ddiwedd haf 2015 cawsom gadarnhad y byddai’r gwaith o adnewyddu’r capel yn mynd rhagddo o’r diwedd, a 

ninnau'n symud i addoli yn Neuadd y Pentref am y pum mis nesaf. Ond bu’r cyfnod o baratoi at hynny yn 

llawer hwy gan bod y trafod wedi parhau am rai blynyddoedd.   

Ail-agor y capel yn swyddogol  yng ngwanwyn 2016 

Cewch hanes 

cofebau rhyfel y 

Tabernacl  a’r rhai a 

gollwyd wrth glicio’r 

ddelwedd: 

 

http://www.tabernacl.org/y-rhai-a-gollwyd/
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Ers 150 o flynyddoedd a rhagor - yn 

wir, ers sefydlu’r achos am y tro 

cyntaf erioed yn 1840 - bu cynnal yr 

adeiladau yn fwrn ar aelodau’r 

Tabernacl. Dyna’r dystiolaeth 

ledled Cymru, a mawr fu’r sôn 

ynghanol y cyfnod clo nad adeilad o 

frics a mortar sy’n gwneud eglwys.  

Rydym yn hynod o ffodus yn Efail 

Isaf na fydd raid i ni boeni am 

gyflwr yr adeiladau am gyfnod, ac 

mae criw bach o wirfoddolwyr dan 

arweiniad Mike, Edwyn, Pens a 

John Llew wrthi’n  gofalu y 

medrwn ymfalchïo yn ein gardd 

natur hefyd, fel ein bod yn parchu’r 

amgylchfyd o fewn libart y 

Tabernacl.  

Mae ein gofal am ein gilydd yn 

fawr, diolch i’r Ymwelwyr Ardal, 

ac mae Merched y Tab yn barod i 

ymateb i bob galw am help 

ymarferol lle bo angen. Soniwyd yn 

helaeth am y gwaith ardderchog 

sy’n digwydd gyda’r plant a’r 

ieuenctid, ac mae’r ymdrechion ym 

myd elusen ar seiliau cadarn. 

Pan ddown allan o’r cyfnod clo fe 

welwn ddatblygiadau gyda 

cheiswyr lloches yn yr ardal, ac fe 

ddaw’r Tabernacl yn eglwys 

dementia-gyfeillgar. 

Yn weinyddol rydym mewn dwylo 

diogel gyda Gwil Huws, 

Ysgrifennydd y Bwrdd, yn ddoeth 

ei gyngor, yn ddiwyd wrth natur, ac 

yn hael ei ymroddiad.   

Beth tybed fyddai barn y rhai oedd 

yma 150 o flynyddoedd yn ôl am yr 

hyn a gyflawnir gennym ni yn enw 

Eglwys Iesu Grist heddiw?  

Efallai y byddai rhai pethau’n 

ddieithr iddyn nhw, wrth gwrs. 

Gyda’r newid mewn deddf gwlad, 

fe ddaethom i’r farn unfrydol y 

byddem yn cefnogi priodas gyfartal, 

ac yn parchu ein cyd-fodau dynol 

heb wahaniaethu ar unrhyw sail. 

Mae’n bosib y bydden nhw’n methu 

dirnad sut y gall eglwys fod yn 

gwmni elusennol sy’n cael ei 

rhedeg ar seiliau cydweithredol, 

gyda’r aelodau cyffredin yn arwain 

oedfaon, yn cyflwyno myfyrdodau 

a  gweinyddu sacramentau. 

Gwelsom ddoniau’n blodeuo wrth i 

gynifer o bobl gytuno i gymryd yr 

awenau ar wahanol adegau. 

Ond wedyn, bu gorfodaeth ar 

aelodau’r Tabernacl yn y gorffennol

i addasu a newid, ac fe lwyddwyd 

i oresgyn pob anhawster yn ei dro. 

Hyd yn oed os bydd llai o bwyslais 

ar adeiladau i eglwysi’r dyfodol, 

mae’n briodol ein bod yn cofio am 

yr hyn a gyflawnwyd,  a’n bod yn 

medru dweud ein bod yn hyderus 

ynghylch cadw’r fflam i losgi’n 

llachar ac yn bur yn Efail Isaf, a’n 

bod yn croesawu pob cyfle i 

ymestyn allan i’r gymuned yn enw 

Iesu Grist.  

WYNEBU YFORY 

Llun: Nick Russill 

Rhan o’r ardd natur newydd 

Llun: John Llewellyn Thomas 
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