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______________________________________________ 

  
Yn ôl ein harfer byddwn yn cyd-addoli  
gyda Bethlehem, Gwaelod y Garth, drwy 
gydol mis Awst. Ond eleni, am y tro, bydd 
raid gwneud hynny’n rhithiol. 

  
 

**BORE SUL 9 AWST** 
 
Oedfa dan ofal Emlyn Davies gyda chymorth 
Glenys M. Roberts, Eleri Huws, Ann 
Dwynwen Davies a Ken Jones. 

____________________________________ 

 

Trefn Oedfaon  
Gweddill Mis Awst 

 
16 Awst 
Oedfa dan ofal Delwyn Siôn, Arweinydd 
Bethlehem. 
 
23 Awst 
Oedfa yng ngofal Edwyn Evans ac aelodau’r 
Tabernacl. 
 
30 Awst 
Oedfa dan ofal Rhodri-Gwynn Jones. 
 
 
Os na chlywch yn wahanol, bydd pob un o’r 
oedfaon hyn ar gael ar ein llwyfannau arferol.  
____________________________________ 
 

12.00 Oedfa Radio Cymru  
Dim manylion wedi eu cyhoeddi hyd yn hyn. 
 
Cofiwch hefyd am . . . 
 
 

- 12.30 Bob Pnawn Sul 
Rhaglen radio Bwrw Golwg gyda John 
Roberts. 

 
- Bob Dydd Sul 

E-fwletin Cristnogaeth21 ar eu gwefan  
www.cristnogaeth21.cymru  
 
 
 
 

TRYSORAU 
 

Ymhlith yr arlwy o gyfraniadau creadigol yn y 

gyfres ‘Cerddi AmGen ein Prifeirdd’ o’r Babell 

Lên roedd perl o gerdd, sef ‘Trysorau’ gan 

Glenys M. Roberts. Cyn darllen ei cherdd 

mae Glenys yn egluro i’r gynulleidfa nad ar 

gyfer unrhyw gystadleuaeth eisteddfodol y 

lluniwyd y gwaith, ond yn hytrach ei bod yn 

gerdd bersonol i’w hwyrion a’i hwyres.  

 

Os nad ydych eto wedi clywed Glenys yn 

cyflwyno’r gerdd ardderchog hon, yna mae 

cyfle o hyd i chi ei gwylio ar wefan AmGen. 

[eisteddfod.cymru/amgen-Sul-llen].  

 

Llongyfarchiadau mawr i Glenys ar lunio 

cerdd mor gofiadwy ‘yn y flwyddyn newidiodd 

y byd’. Bydd llawer nain a mam-gu’n rhannu 

profiad y cwpled sy’n cloi’r gerdd: 

 

‘Does dim ffordd i gofnodi y gwacter 

Ddaeth o golli’ch anwesu chi i gyd.’ 

 
 

CYDYMDEIMLAD 
 

Estynnwn ein cydymdeimlad i Wyn a Rhian 

Jones, Ton-teg, ar eu profedigaeth o golli 

mam Rhian yng Nghricieth. Roedd wedi bod 

yn fregus ers tua dwy flynedd, a bu’r teulu’n 

fawr eu gofal ohoni ar adeg anodd.  Anfonwn 

ein cofion cynhesaf atyn nhw. 
 

 

Capel y Tabernacl Cyf. 

 

RHEOLWR SAFLE 
 

Gwahoddir ceisiadau am swydd ran-amser yng 

 Nghapel y Tabernacl, Efail Isaf. 

 

Am fanylion pellach cysylltwch ag un o’r canlynol: 
 

Mike West  mikealynwest@yahoo.co.uk/ 01443 206833 
Gwilym Huws  gehpengwern@yahoo.co.uk/ 01443 225205 

http://www.cristnogaeth21.cymru/
mailto:mikealynwest@yahoo.co.uk/
mailto:gehpengwern@yahoo.co.uk/%2001443


 
GOBAITH, GOBAITH 

 
Yn rhifyn 

Gorffennaf/Awst o 

AGORA, sef 

cylchgrawn digidol 

deufisol 

Cristnogaeth21, 

ceir ysgrif hynod 

ddifyr a 

pherthnasol iawn i’r 

dyddiau cythryblus 

hyn gan Pryderi Llwyd Jones. Mae’n adrodd  

hanes bywyd John Robert Lewis ar achlysur 

ei angladd ar ddiwrnod olaf mis Gorffennaf 

eleni yng nghapel y Bedyddwyr, Atlanta, 

Georgia. Ef oedd yr ieuengaf o’r hanner 

dwsin a orymdeithiodd ar ddechrau’r 

Ymgyrch Hawliau Sifil yn 1962 yng nghwmni 

Martin Luther King; treuliodd weddill ei fywyd 

fel arweinydd dewr a di-ildio yn y frwydr dros 

hawliau’r gorthrymedig, a dioddefodd 

anafiadau difrifol yn sgil hynny.   

 

Ymhlith y rhai a fynychodd y gwasanaeth i 

fawrygu ei gyfraniad roedd tri o gyn-

arlywyddion yr UDA. Hefyd yn bresennol 

roedd Nancy Pelosi, Llefarydd Tŷ’r Gyngres, 

lle bu John Lewis yn gynrychiolydd ar ran y 

Democratiaid am dros ddeng mlynedd ar 

hugain. Haerodd Pelosi fod dwy enfys yn 

adlewyrchu ar yr arch ar ddiwrnod yr angladd 

– ac i lawer roedd hyn yn arwydd o obaith. A’r 

arwyddion hyn o obaith i’r dyfodol yw prif 

neges yr ysgrif.   

 

Un rheswm dros yr ymdeimlad hwn o obaith 

yn ddiau oedd y llu o deyrngedau cadarnhaol  

iddo; er hynny, efallai mai’r neges a luniodd 

John Lewis ei hun pan oedd ar ei wely angau, 

ac a ddarllenwyd yn angladd George Floyd 

ychydig wythnosau ynghynt, gafodd y fwyaf o 

effaith ar y gynulleidfa: 

 

Er na fyddaf yna gyda chi, rwyf yn erfyn 

arnoch i ymateb i alwad fwyaf eich bywyd a  

 

 

 

sefyll dros yr hyn yr ydych yn gwirioneddol 

gredu ynddo. Mae America wedi newid, ac fe 

wyddom mai’r unig ffordd i heddwch yw ffordd 

yr heddwch di-drais. Dyma eich cyfle i seinio 

galwad rhyddid. Pan ysgrifennir hanes y 

ganrif hon, boed iddynt wybod mai chi yw’r 

genhedlaeth fydd wedi diosg baich casineb a 

bod heddwch wedi gorchfygu trais, gormes a 

rhyfel. Gofynnaf i chwi eto, frodyr a 

chwiorydd, cerddwch gyda’r gwynt a bydded i 

ysbryd heddwch a grym cariad fod yn 

arweiniad i chi. 

 

Yng ngweddill yr ysgrif rhoddir sylw i’r 

trafodaethau agored a gonest a gafwyd ar 

S4C, Radio Cymru a’r Ŵyl AmGen i’r hiliaeth 

mae Cymry Cymraeg du eu croen wedi ei 

ddioddef yn sgil llofruddiaeth erchyll George 

Floyd. Mae’n cloi trwy holi:  

 

Mae llawer yn sôn na fydd y byd na bywyd yr 

un fath eto ar ôl y pandemig. Ond tybed na 

fydd y ddwy enfys, George Floyd, John 

Lewis, pobl ifanc du a gwyn eu lliw yng 

Nghymru . . . hiliaeth, haf 2020, aberth, 

caethwasiaeth ac AMEN Ebeneser 

Bedyddwyr, Atlanta, Georgia, yn adfywio’r 

ffydd sydd wedi wedi bod yn farw ac yn 

fewnblyg ynom?  

 
Mae’n werth darllen yr erthygl yn ei 

chyfanrwydd trwy droi at adran AGORA ar 

wefan Cristnogaeth21. 

(Cristnogaeth21.cymru.) 

 

__________________________________ 
 
Cylchlythyr wythnosol yw Dolen y Tab a 
sefydlwyd yn ystod y cyfnod clo i ledaenu 
newyddion teuluol, cyhoeddiadau neu 
ddiolchiadau i aelodau’r Tabernacl trwy gyfrwng 
e-bost, Facebook a gwefan y capel 
www.tabernacl.org.  Anfonwch unrhyw newyddion 
sydd gennych i’w rhannu erbyn nos Iau yn 
wythnosol i:  
gehpengwern@yahoo.co.uk / 07710 237327 / 
01443 225205. 

http://www.tabernacl.org/
mailto:gehpengwern@yahoo.co.uk

