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  Oedfa Rithiol Sul 25 Gorffennaf 

 
        Yng ngofal Geraint Rees 

 

Oedfaon mis Awst 

Yn ôl ein harfer, cynhelir oedfaon Awst bob yn ail 
Sul rhwng y Tabernacl a Bethlehem, Gwaelod y 
Garth. Ond bydd un gwahaniaeth eleni, sef mai’n 
rhithiol y cyflwynir oedfaon y Tabernacl tra mai 
addoli yn y capel fydd y drefn yng Ngwaelod y 
Garth. 

1 Oedfa Rithiol yng gofal Geraint Rees 

8 Capel Bethlehem, Gwaelod y Garth* 

15 Oedfa Rithiol yng ngofal Emlyn Davies 

22 Capel Bethlehem, Gwaelod y Garth* 

29 Oedfa Rithiol yng ngofal Rhiannon 

Humphreys 

 *Am 10.30 y bore y cynhelir oedfaon Capel 
Bethlehem, ac os ydych yn awyddus i 
fynychu un o’r oedfaon yno rhaid i chi roi 
gwybod ymlaen llaw i Rhodri-Gwynn Jones 
(rhodrigj@btinternet.com) er mwyn 
‘archebu’ sedd. Bydd gofyn i chi wisgo 
gorchudd wyneb drwy gydol yr oedfa a 
chofiwch ddod â chopi o Caneuon Ffydd 
i’ch canlyn er mwyn ymuno yn y canu 
cynulleidfaol. 

 

Hefyd ddydd Sul 25 Gorffennaf 
 

12:00 Oedfa Radio Cymru 

Yng ngofal y Parchg. Robin Samuel, Pen-y-bont 
ar Ogwr. 
 
12:30 Radio Cymru – Bwrw Golwg 

John Roberts a’i westeion yn trafod materion 
moesol a chrefyddol.  
 
E-fwletin Cristnogaeth21 

Bob bore Sul 
www.cristnogaeth21.cymru 

Dylanwad yr Ysgolion Sul 
 
Roedd colofn wych Julian Coman yn yr Observer 
ddydd Sul 18 Gorffennaf yn ddadlennol iawn wrth 
iddo bortreadu tri o sêr tîm pêl-droed Lloegr yn 
ystod Euro 2020, ac mae’n haeddu cael ei 
lledaenu’n ehangach. Nid am y tro cyntaf bu’n 
rhaid i’r tri – Bukayo Saka, Marcus Rashford a 
Raheem Sterling – ac aelodau croenddu eraill y 
garfan ddioddef ymosodiadau hiliol ar y cyfryngau 
cymdeithasol, yn enwedig felly yn dilyn methiant 
Lloegr yn rownd derfynol y twrnament. 
 
Yn ei erthygl mae Coman yn olrhain dylanwad 
allweddol yr eglwys ar fagwraeth a phersonoliaeth 
y tri. Nid mater o ddilyn arferiad teuluol drwy 
fynychu oedfaon yn unig a geir ganddynt, ond 
cydwybod cymdeithasol dwfn wedi ei seilio’n 
gadarn ar ddysgeidiaeth a gweithredoedd yr Iesu.  
 
Does ond gobeithio mai esiampl clodwiw y tri hyn 
ar y cae ac oddi arno fydd yr ysbrydoliaeth fydd yn 
dylanwadu’n gadarnhaol ar blant a phobl ifanc, yn 
hytrach nag ymddygiad hiliol lleiafrif y ‘cefnogwyr’.  
 

Bore Sul 1 Awst 
Gweithgareddau Awyr Agored 

 

Oherwydd y rhagolygon am dywydd garw dros y Sul hwn, 

penderfynwyd mai doeth fyddai gohirio’r gweithgareddau 

a drefnwyd am y tro. Ond, os yw’r tywydd yn caniatáu, 

rydym am estyn gwahoddiad i chi ymuno yn un o’r 

digwyddiadau awyr agored fydd yn dilyn yr oedfa rithiol 

fore Sul 1 Awst, sef: 

a. Taith gerdded i ben Mynydd y Garth; neu 

b. Ailgynnau cyfeillgarwch dros goffi. 

 

Rhagor o fanylion i ddod yn ystod yr wythnos. 

CAPEL Y TABERNACL CYF. 
 

SWYDDOG IEUENCTID A CHYMUNEDOL  
RHAN AMSER 

 
Rydym yn chwilio am unigolyn brwd i arwain a datblygu 
gweithgareddau arloesol a chymunedol ymhlith pobl 
ifanc yr eglwys.  
 
Oriau: 24 awr yr wythnos 
Dyddiad cau: Dydd Iau 5 Awst 2021 
 
Am ragor o wybodaeth am y swydd, a sut i fynd ati i 
gyflwyno cais, cysylltwch â Gwilym Huws 
gehpengwern@yahoo.co.uk/ 01770 237327. 

 

mailto:rhodrigj@btinternet.com
http://www.cristnogaeth21.cymru/
mailto:gehpengwern@yahoo.co.uk/


Dathlu 
  Gorchestwaith 

 
Gan mlynedd union i eleni, rhoddwyd cychwyn i un o 
brojectau ymchwil mwyaf uchelgeisiol ysgolheictod y 
Gymraeg, sef Geiriadur Prifysgol Cymru. Amcan y 
geiriadur yw cyflwyno’r geiriau a ‘ffurfiodd eirfa’r 
iaith Gymraeg o’r cychwyn cyntaf hyd heddiw, gan 
nodi amrywiol ffurfiau’r geiriau hynny, eu gwahanol 
ystyron . . . yn ogystal â’u tarddiad’. Go brin bod 
aelodau’r Bwrdd Gwybodau Celtaidd wedi rhagweld 
yn 1921 y byddai’n rhaid aros am 80 mlynedd cyn 
cwblhau cofnod olaf yr argraffiad cyntaf yn 2001 
gyda’r gair ‘Zwngliaidd’. Ond nid dyna ddiwedd yr 
hanes chwaith oherwydd, fel gyda’r gwaith o beintio 
Pont Forth yn yr Alban, ym mis Ionawr 2002 
dechreuwyd ar y dasg o ail-olygu’r geiriadur gan 
ddechrau gyda’r llythrennau A a B er mwyn cynnwys 
geiriau oedd wedi eu bathu dros y ganrif ddiwethaf. 

 

Y Camau Cyntaf 
Sylfaen y geiriadur yw casgliad o filoedd o slipiau papur 
yn cofnodi dyfyniadau o lawysgrifau a llyfrau gan 
ddarllenwyr cyflogedig a mintai o ddarllenwyr gwirfoddol 
ar hyd a lled Cymru. Yn anffodus, nid oedd modd 
rhestru’r holl rai fu wrth y gwaith ond mae hanesion difyr 
yn fyw o hyd am rai unigolion yn camu o’r trên yn 
Aberystwyth er mwyn trosglwyddo llond cês o slipiau i’r 
Llyfrgell Genedlaethol. Y bwriad gwreiddiol oedd paratoi’r 
geiriadur ar ffurf The Oxford English Dictionary, ond yn 
1948 penderfynwyd fod defnyddiau digonol wedi eu 
casglu at lunio geiriadur llai; ar ddiwedd y flwyddyn 
penodwyd nifer bychan o staff i ymgymryd â’r gwaith ,ac 
ymddangosodd mewn rhannau 64 tudalen o 1950 
ymlaen. Er hynny bu’n rhaid aros hyd 1967 cyn 
cyhoeddi’r gyfrol gyntaf o bedwar sef A-Ffysur. I’r 
ystadegwyr yn eich 
plith, mae pedair 
cyfrol yr argraffiad 
yn cynnwys testun 
o 7.3 miliwn o 
eiriau, 105,586 o 
gofnodau a 
348,657 o 
ddyfyniadau o’r 
flwyddyn 631 
ymlaen. 

 

Fersiwn Ar-lein 
Ers mis Mehefin 2014 mae modd i unrhyw un ohonom 
dderbyn mynediad ar-lein i’r geiriadur yn rhad ac am 
ddim, gan arbed £400 am y cyfrolau printiedig. Bellach 
mae’r data a ddefnyddir gan staff y geiriadur wedi ei 
storio’n ddigidol er mwyn hwyluso golygu’r cofnodau. 
Tybed beth fyddai ymateb aelodau gwreiddiol y Bwrdd 
Gwybodau Celtaidd a'r gwirfoddolwyr hynny fu mor 
ddiwyd yn casglu dyfyniadau a llunio’r slipiau papur bod 
modd bellach ymgynghori â’r holl wybodaeth sydd yn y 
geiriadur ar declyn bach yn ein pocedi?  

 

Tarddiad Geiriau 
Un o nodweddion pob iaith yw’r gallu i ‘fenthyca’ geiriau 
ieithoedd eraill. Nid yw’r Gymraeg yn eithriad yn hyn o 
beth, a hynny ar hyd yr oesoedd. Diddorol felly oedd pori 
drwy’r gyfrol gan nodi tarddiad detholiad o eiriau benthyg 
sy’n ymwneud â Christnogaeth. Nid yw’n annisgwyl – o 
gofio mai Lladin oedd iaith yr Eglwys hyd at y Diwygiad 
Protestannaidd – mai Lladin yw tarddiad elfennau megis 
‘Crist’ (Ll. Christus), ‘Duw’ (Ll. Deus), ‘Capel’ (Ll. 
Cappella), ‘Beibl’ (Ll, Biblio), ‘Efengyl’ (Ll. Evangelius) a 
‘Plygain’ (Ll. Pullicatio), er mae’n bosib bod rhai o’r 
geiriau hyn wedi cyrraedd y Gymraeg yn anuniongyrchol. 
Saesneg Canol neu Ddiweddar yw tarddiad geiriau eraill 
megis ‘Testament’, ‘Sacrament’, ‘Salmau’ a’r ‘Pulpud’. 
Mae’n debyg mai bathiadau gwreiddiol yw geiriau megis 
‘addoli’ a ‘gweddi’. Mae enghreifftiau o fenthyciadau 
hefyd o nifer o ieithoedd eraill megis Ffrangeg, Hebraeg, 
Hen Norseg a’r ieithoedd Celtaidd eraill. 
 

Tro Annisgwyl 
Nid yw’n nodwedd anghyffredin cael diweddglo annisgwyl 
i nofel dditectif, ond nid felly mewn geiriadur. Yr unig 
enghraifft y gwn i amdani yw adran olaf Geiriadur 
Prifysgol Cymru. Ers i ni fodio yn blant bach mewn llyfrau 
ABC rydym wedi bod yn ymwybodol mai ‘y’ yw’r lythyren 
olaf yn y wyddor Gymraeg. Syndod felly yw gweld bod 
adran ‘Z’ ar waelod tudalen 3,872, sef tudalen olaf testun 
y geiriadur. Ynddo ceir tri chofnod yn unig, sef: 
‘Zwingïad’, Zwinglïaeth’ a ‘Zwinglïaidd’  Yr eglurhad am 
hyn yw bod pob gair sy’n cynnwys y llythyren ‘z’, ac 
eithrio geiriau a luniwyd o enw priod, wedi troi’n ‘s’.  

 
Mae’r geiriau olaf hyn yn deillio o gyfenw’r diwinydd 
dylanwadol Ulrich Zwingli, un o brif arweinwyr y 
Diwygiad Protestannaidd yn Ewrop ar ddechrau’r 
unfed ganrif ar bymtheg a sefydlydd Eglwys 
Ddiwygiedig y Swistir. Er ei fod yn cyfoesi gyda Martin 
Luther, ac yn rhannu llawer iawn o’r un daliadau, roedd 
yna rai gwahaniaethau diwinyddol rhyngddynt hefyd. 
Rhan ganolog o’i ddysgeidiaeth Zwingli oedd 
pwysigrwydd yr ysgrythurau 
fel model ymarferol ar gyfer 
bywyd cyhoeddus. Roedd 
Zwingli yn ffigwr amlwg yn y 
gwrthdrawiadau ffyrnig  a 
welwyd rhwng y 
Protestaniaid a’r Catholigion, 
a chafodd ei ladd yn 47 
mlwydd oed yn un o’r 
sgarmesoedd gwaedlyd hyn. 
Rhyfedd meddwl i ddiwinydd 
o’r Swistir yn yr unfed ganrif ar bymtheg gael y gair 
olaf mewn geiriadur Cymraeg a gyhoeddwyd gyntaf 
dros bum cant o flynyddoedd yn ddiweddarach. 
___________________________________________________ 

Cylchlythyr wythnosol Capel y Tabernacl Cyf. yw Dolen y 
Tab i ledaenu newyddion      trwy gyfrwng e-bost, Facebook a 
gwefan y capel www.tabernacl.org 

 
Gofynnir i chi anfon unrhyw newyddion erbyn nos Iau at: 
07710 237327 / 01443 225205. 

http://www.tabernacl.org/

