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_____________________________________ 

           Am 11 fore Sul 26 Medi 
 

Yng nghwmni  
Gareth a Rhiannon Humphreys a Geraint Huws. 

_____________________________ 

OEDFAON MIS HYDREF 
 

Cofiwch Gofrestru! 
Am y tro, gofynnwn yn garedig i chi gofrestru eich 
bwriad i fynychu oedfaon yn y Tabernacl ar foreau Sul, 
a hynny erbyn 6yh ar y dydd Gwener blaenorol. Rydym 
yn rhagweld y bydd angen cyn hir i ragor eistedd lan 
lofft gan fod y niferoedd sy’n mynychu oedfaon yn codi. 
Ni wneir casgliad yn ystod yr oedfa, ond bydd blychau 
casglu yn y cyntedd. 

3 Oedfa Gymun gydag Ann ac Emlyn Davies. 

10 Yng ngofal Iwan Rowlands a’r Parchg. Aled 
Edwards. 

17 Cwrdd Diolchgarwch gyda’r Ysgol Sul, Huw M 
a Bethan Reynolds. 

24 Yng ngofal Glenys Roberts a’r Parchg. Gethin 
Rhys. 

31 Yng ngofal Lyn a Mike West a’r teulu. 

_____________ 

 
Hefyd ddydd Sul 26 Medi 

 
12:00 Oedfa Radio Cymru 
Yng ngofal Manon Ceridwen James, Sefydliad Padarn Sant. 

 
12:30 Radio Cymru – Bwrw Golwg 
John Roberts a’i westeion yn trafod materion moesol a 
chrefyddol.  
 

19.30 Dechrau Canu Dechrau Canmol – Y Traeth.  

E-fwletin Cristnogaeth21 
Bob bore Sul www.cristnogaeth21.cymru 

 

DYMUNIADAU GORAU 
 

Anfonwn ein dymuniadau gorau fel eglwys i Carol 
Williams, Hendre, Pentyrch sydd yn derbyn 
triniaeth yn yr ysbyty ar hyn o bryd.  
 

‘Lle mae dau neu dri...’ 
Dyma’r adnod (Mathew 18:20) oedd ar fy meddwl 
wrth i mi geisio gynnig ateb i’r cwestiwn 
ymddangosiadol hawdd ar ffurflen gais yr wythnos 
hon, sef ‘Beth yw cyfartaledd y gynulleidfa sy’n 
mynychu oedfaon yng Nghapel y Tabernacl?’ 
 
A ninnau – am y tro cyntaf yn hanes y capel, efallai 
– yn cadw cofrestr o bresenoldeb yr aelodau ym 
mhob oedfa, mae’r ystadegau sydd eu hangen ar 
gael i ni ar blât, wel, am y tair wythnos ddiwethaf, o 
leiaf! Ond rhaid cofio hyn – am y deunaw mis cyn i 
ni ailagor y drysau ddechrau Medi, trefnwyd oedfaon 
rhithiol bob Sul yn ddi-dor, ac mae amcangyfrif 
eithaf dibynadwy o gyfartaledd yr addolwyr rhithiol 
dros y cyfnod hwnnw gennym hefyd. Wrth gwrs, 
gellid dadlau yr un mor ddilys y dylid troi’r cloc yn ôl 
a chynnig y cyfartaledd am y deunaw mis cyn y 
pandemig fel ateb. Mae’n debyg mai cyfuniad o’r tri 
dewis fyddai decaf, gan holi Keith neu Gareth Ff. 
Roberts am fformiwla fathemategol i setlo’r mater! 
 
Ond wedi myfyrio dros lunio datrysiad heb orfod troi 
at yr arbenigwyr mathemategol, penderfynwyd fod yr 
ateb i’r broblem i’w gael yn yr adnod o efengyl 
Mathew – sef i beidio â phoeni na chlochdar wrth 
gyfrif pennau’n unig.    

Bwrdd y Cyfarwyddwyr 
 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd am 7.30 nos 
Fawrth 12 Hydref. Estynnir croeso cynnes i bawb 
anfon gair atom os oes unrhyw fater yr hoffech ei 
godi. Gallwch gysylltu gydag un o aelodau’r Bwrdd 
neu anfon neges at yr Ysgrifennydd: 
(gehpengwern@yahoo.co.uk, anfon neges destun i 
07710 237327 neu ffonio 01443 225205) dim 
hwyrach na nos Lun 11 Hydref. Ymhlith yr eitemau 
ar Agenda’r cyfarfod bydd adolygu trefniadau ail-
agor y Tabernacl ar sail y profiad a gafwyd yn 
ystod mis Medi. Byddai aelodau’r Bwrdd yn 
gwerthfawrogi eich sylwadau ar yr eitem hon. 

 

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


Cyhoeddwyd llu o 
deyrngedau i’r diwinydd  
Americanaidd blaengar John 
Shelby Spong, a fu farw yn 
90 mlwydd oed yn gynharach 
yn y mis. Yn eu plith roedd 
ysgrifau coffa iddo mewn dau 

o brif bapurau dyddiol yr UDA, sef y New York 
Times a’r Washington Post, a hefyd y Daily 
Telegraph.  

 
Ond go brin bod angen ei gyflwyno i aelodau’r 
Tabernacl gan fod ei ddaliadau rhyddfrydol a 
chynhwysol wedi cael eu cyflwyno i ni dros nifer o 
flynyddoedd. Hefyd, dros y blynyddoedd diwethaf 
gwelsom y llun uchod ohono, ynghyd â chloriau 
ambell un o’i gyfrolau, ar y sgrin yn y Tabernacl yn 
amlach nag unrhyw arweinydd crefyddol cyfoes 
arall.  
 
Does dim dwywaith ei fod yn feddyliwr gwreiddiol, 
craff a gonest ac yn gyfathrebwr ysgubol, boed ar 
lafar neu mewn print. Ond 
roedd hefyd yn ffigwr 
dadleuol iawn ymhlith 
carfanau Cristnogol, a hynny 
ar sail ei feirniadaeth o’r 
ysgolheigion Beiblaidd hynny 
oedd yn glynu at ddehongliad 
llythrennol o’r ysgrythurau. 
Does ryfedd felly i rai ei alw’n 
heretig, tra soniai ei 
ddilynwyr amdano fel 
proffwyd ac fel arwr.  
 
Ond ar waetha’r ffaith bod nifer o’i gredoau yn 
groes i ddiwinyddiaeth swyddogol ei enwad, fe’i 
dyrchafwyd yn Esgob Newark, New Jersey yn 
1979 a gwasanaethodd yr esgobaeth am weddill 
yr ugeinfed ganrif.  
 
Daeth ei safbwyntiau radical i sylw ehangach, a 
hynny’n rhannol ar sail y cannoedd o ddarlithoedd 
cyhoeddus a draddododd ar draws gogledd 
America a thu hwnt, ei ymddangosiadau niferus ar 
raglenni teledu, a’i lyfrau oedd yn ddieithriad yn 
derbyn cyhoeddusrwydd eithriadol gyda’u 
safbwyntiau radical am y ffydd Gristnogol.  
 
 
 

Yn dilyn ei farwolaeth, cyhoeddwyd ysgrif 
bersonol am fawredd John Spong, sy’n werth ei 
darllen. Trowch i Bwletin Cristnogaeth 21 am Sul 
19 Medi www.cristnogaeth21.cymru. Ynddo mae’r 
awdur yr ysgrif yn disgrifio’r dylanwad aruthrol 
gafodd syniadau Sbong ar ei ffydd drwy roi gwedd 
newydd iddo ar ddysgeidiaeth yr Iesu. Gyda llaw, 
fydd dim gwobr am ddyfalu pwy yw awdur yr ysgrif 
anhysbys hon!  

 
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 / gehpengwern@yahoo.co.uk 

__________________________________________ 

Cyhoeddiadau’r Twmiaid 

 
Twmiaid  Bl 11+ 
Dydd Sul 26 Medi 

Bowlio Ten-pin a Bwyd 
Nantgarw 

************** 
Twmiaid  Bl 7+ 

 
5–6.30yh 

Dydd Sul 3 Hydref 
Noson Agoriadol 

Pitsa, trefnu rhaglen a gemau 
yn y Ganolfan 

 
Am ragor o wybodaeth am Y Twmiaid, cysylltwch gydag 

Eleri ar 07071397264 / elerimaithomas@hotmail.com 

 

Yr Esgob John Shelby Spong 

Bore Coffi Macmillan 
Bore Llun 4 Hydref 

Y Ganolfan 
10.30–12.00 

(Os bydd y tywydd yn caniatáu, byddwn yn gallu 
eistedd tu allan os bydd rhai’n dymuno) 

 
Galwch heibio yn ystod y bore i gael paned, cacen 

a sgwrs i godi arian at achos da. 
 

Os am ragor o wybodaeth cysylltwch gydag Eleri 
ar 07071397264 / elerimaithomas@hotmail.com 

 

http://www.cristnogaeth21.cymru/
http://www.tabernacl.org/
mailto:gehpengwern@yahoo.co.uk

