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Rhifyn 151 

Annwyl Gyfeillion, 

Ychydig fisoedd yn ôl cafodd siop lyfrau’r Rotari yn y dref ‘spring clean’ gan yr aelodau 

ac wrth gynorthwyo gyda’r gwaith deuthum ar draws llyfrau’n ymwneud â straeon y 

Groegiaid gynt.  Yn ôl y llyfrau, roedd y Groegwyr hyn yn awyddus i wybod sut ddaeth y 

byd i fodolaeth a gwnaethant hynny trwy greu straeon sydd wedi dod lawr o genhedlaeth i 

genhedlaeth.  Mae’r straeon yn ymwneud ag angenfilod (monsters), dechreuad y byd a na-

tur dyn, ond yn bennaf oll maent am dduwiau a oedd yn rheoli bywydau dynion a 

gwragedd.  Roedd y duwiau hyn yn bwysig i’r Groegwyr.  Roeddynt yn anweledig ac yn rheoli yn yr awyr, yn y 

môr neu ar fynyddoedd, a’r mynydd mwyaf enwog oedd Mynydd Olympus.  Yn ôl y straeon, roedd y duwiau yn 

dod i lawr i’r ddaear mewn cuddwisg (disguise) i reoli neu newid bywydau bobol.   

 Roedd gan y Groegwyr amryw o dduwiau, bob un yn gyfrifol am wahanol rannau o’r ddaear neu ar wahanol 

agweddau o fywyd dyn.  Roedd Zeus, pennaeth yr holl dduwiau, yn achosi taranau a mellt.  Roedd Poseidon yn 

rheoli'r moroedd, a Hades yr isfydoedd (underworld), lle'r oedd y Groegwyr yn mynd wedi marwolaeth.  Roedd 

y duwiau yn dod yn ‘fyw’ wrth iddynt ffraeo ymysg ei gilydd ac roedd hyn yn amlygu’i hun mewn rhyfel neu 

drychineb ar y ddaear.  Roeddynt hefyd yn dod yn fyw pan roedd pobol yn gwneud rhywbeth oedd ddim yn 

gywir, gan eu gwylltio.  Ond mewn adegau pan roedd bobol yn hapus ac yn cael llwyddiant roedd y duwiau yn 

fodlon ac yn ddistaw.   

Mae sôn am y duw Zeus yn Llyfr Actau’r Apostolion.  Wrth i Paul a Barnabas siarad am yr Arglwydd, sylwodd 

Paul ar ddyn cloff oedd erioed wedi cerdded, a dywedodd wrtho am sefyll a cherdded.  Pan welodd y dyrfa'r dyn 

yn cerdded roeddynt yn siŵr bod Paul a Barnabas yn dduwiau wedi dod atynt, Paul fel y duw Hermes a Barnabas 

fel Zeus.  Roedd Hermes, hefyd, yn un o dduwiau'r Hen Roegiaid.   

Mae’r hanesion hyn am y Groegiaid yn tarddu o gyfnod canrifoedd cyn Cristnogaeth, ac yn parhau yn ystod 

cyfnod hanesion Y Beibl.  Er bod gan y Groegwyr amryw o dduwiau dim ond un duw sydd yn Y Beibl.  Yng 

nghyfnod Moses, yn Llyfr Exodus, cawn hanes Moses yn dinistrio llo aur adeiladodd yr Israeliaid fel duw i’w 

addoli wedi i Moses ddweud wrthynt mai Duw yw’r Arglwydd, ac ni ddylent addoli duwiau eraill nag unrhyw 

ddelw gerfiedig.  Pan roedd Paul a Barnabas yn cael eu gweld fel duwiau gan wella dyn cloff, roeddynt yn trio 

cyhoeddi’r  newydd da am y Duw byw a wnaeth y nef a’r ddaear a’r môr a phopeth sydd ynddynt. 

Mae Duw yn cael ei ddisgrifio fel Arglwydd, Tad, Barnwr, Ffrind, Gwaredwr ac Abba Dad.  Rwyf wedi clywed 

Y Parchedig Megan Williams yn cyfeirio at Dduw fel Abba Dad mewn gwasanaeth, ac mae'r enw i’w weld 

mewn ambell emyn e.e. emyn 53  

“Abba, fe'th addolwn,  

ac o'th flaen ymgrymwn  

ti a garwn.” 

Ond yn wahanol i’r Hen Destament mae Duw y Testament Newydd,  y Duw sy’n gyfarwydd i ni Gristnogion, yn 

gysylltiedig gyda’n Harglwydd Iesu Grist.  Ni ellir gwahaniaethu Duw ag Iesu Grist.  Iesu Grist yw Tywysog 

Tangnefedd, y Meseia, mab Duw, ac fel y dywedir yn Llyfr Efengyl yn ôl Ioan ‘Myfi (sef yr Arglwydd Iesu 

Grist) yw’r ffordd a’r gwirionedd a’r bywyd.  Nid yw neb yn dod at y Tad ond trwof fi.  Os ydych wedi 

f’adnabod i, byddwch yn adnabod y Tad hefyd.’  Ein Harglwydd Iesu Grist yw ein Hathro. 

I ddychwelyd at faterion mwy bydol, anfonwn ein cofion anwylaf at Mrs Gwenan Williams sy’n bur wael ac yn 

derbyn gofal yn Ysbyty Maelor, hyn yn sgil cael ei tharo’n wael ychydig wythnosau yn ôl.  Hefyd, i’r aelodau 

hynny sydd yn gaeth i’w cartrefi ac yn colli dod i’r Capel.  

Nos Sul, Mai 18 cynhaliwyd Cymanfa Ganu Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Meirionnydd yn y 

Capel a chafodd ei recordio i’w dangos ar raglen teledu Dechrau Canu, Dechrau Canmol.  Roedd cynulleidfa reit 

dda yno a chanu da hefyd ond roeddwn yn synnu gweld cyn lleied o blant a phobl ifanc yn bresennol – wedi 

dweud hynny, roedd hi’n gyfnod arholiadau pwysig arnynt ac mae’n siwr fod hynny’n cael blaenoriaeth. 

Da clywed am lwyddiant plant a phobol ifanc y Capel yng nghystadlaethau'r Eisteddfod, yn enwedig Miss Nia 

James, sydd wedi ennill gwobr gyntaf ac ail wobr yn yr adran Dylunio a Thechnoleg.  Gan obeithio y bydd y rhai 

a fydd yn cystadlu yn yr eisteddfod ei hun yr wythnos hon yn gwneud cystal.   

  Yn gywir, ar ran y Swyddogion,  

     Henry M. Edwards 



 OEDFAON MIS MEHEFIN  

Dydd Sul, Mehefin  1af    - Bore a hwyr    -  Y Parchedig W.H.Pritchard, Bae Trearddur, Ynys Môn - Gweinyddir 

                                               y Cymun Sanctaidd yn Oedfa’r Bore 

Dydd Sul, Mehefin 8fed   -  Bore yn unig   - Oedfa dan ofal y Blaenoriaid 

Dydd Sul,  Mehefin 15fed - Bore yn unig   - Uno yn eglwys y Tabernacl - oedfa dan ofal y Parchedig  

                                                                           Angharad Grifiths 

Dydd Sul, Mehefin 22ain - Bore a hwyr    -   Y Parchedig John Owen, Rhuthun 

Dydd Sul, Mehefin 29ain - Bore yn unig   -  Oedfa dan ofal Mr Henry Edwards 

DEDDF PRIODAS (Cyplau o’r un rhyw) 2013 

YMATEB PERSONOL GAN Y GOLYGYDD 

Yn ddiweddar cefais y fraint o gynrychioli Henaduriaeth Gorllewin Gwyn-

edd yng Nghymdeithasfa’r Gogledd. Roedd y profiad yn un bendithiol - 

diolch i gyfeillion Llansannan am eu croeso hael. 

Yn ystod y trafodaethau, cyflwynodd ein Hysgrifennydd Cyffredinol, y 

Parchedig Meirion Morris sylwadau, ar lafar ac ar bapur, yn ymdrin â nifer 

o faterion perthnasol i ddyfodol ein henwad - yn eu mysg “Deddf Priodas 

(Cyplau o’r un rhyw) 2013. Braf, wedi hir ddisgwyl, oedd cael eglurhad 

parthed ble rydym yn sefyllfa mewn perthynas â’r mater hwn.  Dywed-

wyd y bydd y “… Comisiwn a ddaeth ynghyd yn wreiddiol i ystyried ein hymateb i Fendithio Partneriaethau Sifil 

yn parhau i gyfarfod ein mwyn trafod ein hymateb i’r ddeddf hon. Bydd y Comisiwn yn cyflwyno adroddiad i 

Fwrdd y Gymanfa ym mis Mehefin a fydd yn cynnwys argymhelliad… ….Yn y cyfamser, atgoffir eglwysi ac ar-

weinwyr ei bod yn anghyfreithlon o dan y gyfraith i ganiatáu unrhyw “briodas” o’r math hwn yn ein hadei-

ladau…..”   

Y gair Saesneg a ddaw i fy meddwl wrth feddwl am ymateb ein henwad i’r pwnc 

hwn yw “procrastinate”, o’i gyfieithu, “gohirio cyn gwneud rhywbeth”. `Rydym 

wedi claddu ein pennau yn y tywod ers blynyddoedd gan led obeithio y byddai’r 

mater hwn yn diflannu. Ein cyn-weinidog, y Parchedig Megan Williams yw 

ysgrifennydd y panel a sefydlwyd i ystyried Bendithio Partneriaethau Sifil. Y mae 

hi a’i chyd-swyddogion wedi ymdrechu’n galed i symud ein henwad ymlaen mewn 

perthynas â’r mater hwn ond fe benderfynwyd yn y Gymanfa Gyffredinol llynedd 

mai gwell fyddai gwneud dim, a hynny mae’n debyg, rhag achosi rhwyg o fewn ein 

rhengoedd. O ganlyniad i’r oedi hynny, disgwylir i’r Comisiwn y sonnir amdano 

uchod, ffurfio polisi ar y mater o briodas rhwng hoywon, a ninnau heb ddod yn agos at ffurfio polisi pendant ar 

fendithio partneriaethau sifil hyd yn oed! Y mae Mari Fflur yn fy nwrdio’n aml am fy ngheidwadaeth, ond mewn 

perthynas â’r pwnc hwn mae fy safbwynt yn un rhyddfrydig. Tybed a welsoch chi ymateb gwefreiddiol rhai o’r 

cyplau hoyw a oedd ymysg y cyntaf i briodi wedi i’r ddeddf newydd hon ddod i rym - nifer ohonynt wedi bod yn 

bartneriaid ers ugain mlynedd a throsodd. Y mae gennyf nifer o ffrindiau hoyw - pobl ardderchog sydd yn haeddu 

pob parch. Faint ohonom tybed sydd wedi canu’r geiriau canlynol, a hynny gydag arddeliad? 

Ehanga 'mryd a gwared fi 

rhag culni o bob rhyw, 

rho imi weld pob mab i ti 

yn frawd i mi, O Dduw. 

Onid oes yna eironi rhyfedd, anfwriadol yn yr ail linell pan ystyriwn y mater dan sylw? Byddaf yn meddwl yn aml, 

pwy ydw i osod fy nherfynau rhagfarnllyd ar gariad Duw a Christ? Pwy ydw i atal pobl ddiffuant a da rhag 

mwynhau’r bendithion sydd yn agored i gyplau heterorywiol?  

Pan fydd y Panel yn cynnig argymhelliad i Fwrdd y Gymanfa rwy’n mawr obeithio y byddant yn dilyn esiampl yr 

Annibynwyr trwy  argymell ein bod yn gadael y mater hwn i ddoethineb a chydwybod gweinidogion ac eglwysi 

lleol. Os ydynt yn gytûn ar y mater,  rwy’n gadarn o’r farn y dylid caniatáu iddynt gynnal priodasau rhwng cyplau 

o’r un rhyw.                      DW 

“A right delayed is a right denied “ - 

geiriau Martin Luther King“  


