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Gair Bywyd ~ Mehefin

Yn efengyl Mathew, mae’r hanes am Iesu’n pregethu yn dechrau 
gyda chyfres o Fendithion.

Mae Iesu’n dweud bod pobl sy’n cael eu hystyried gan y byd yn gollwyr neu’n 
anlwcus “wedi’u bendithio’n fawr”, a’u bod felly’n hollol hapus a bodlon: mae’r 
rhain yn bobl sy’n teimlo’n annigonnol, yn dioddef, yn addfwyn, yn llwgu ac yn 
sychedu am gyfiawnder, yn bobl â chalonnau pur, a phobl sy’n gweithio dros 
heddwch.

Mae Duw’n addo pethau mawr iddyn nhw. Mae e’n eu bodloni ac yn eu cysuro; nhw 
fydd yn etifeddu’r ddaear a’i deyrnas.

Mae hwn yn chwyldro diwylliannol gwirioneddol sy’n newid ein ffordd ddi-glem a 
chul ni o weld pethau yn llwyr. Mor aml, rydyn ni’n meddwl am bobl fel hyn fel pobl 
ymylol a di-nod yn y frwydr am rym a llwyddiant.

Mae’r rhai sy’n hyrwyddo heddwch wedi’u bendithio’n fawr, 
oherwydd byddan nhw’n cael eu galw’n blant Duw.

O safbwynt beiblaidd, mae heddwch yn deillio o iachawdwriaeth Duw. Dyma yw 
rhodd fwyaf Duw. Mae heddwch yn un o nodweddion Duw ei hun, sy’n caru’r 
ddynoliaeth a’r greadigaeth gyfan gyda chalon Tad, ac sydd â chynllun i’r holl bobl 
sydd wedi’i seilio ar gytgord ac ewyllys da. Am y rheswm hwn, mae’r bobl sy’n 
ceisio sicrhau heddwch yn “debyg” iddo, fel ei blant.

Ysgrifennodd Chiara Lubich, “Gall unrhyw un sydd â heddwch mewnol fod yn 
hyrwyddwr heddwch. Mae angen i ni fod yn bobl heddychlon yn gyntaf yn y ffordd 
rydyn ni’n ymddwyn drwy’r amser, gan fyw mewn cytgord gyda Duw a’i ewyllys. [...] 
‘oherwydd byddan nhw’n cael eu galw’n blant Duw’. Os cewch eich galw yn enw 
penodol, byddwch yn datblygu i fod yr hyn mae’r enw’n ei ddisgrifio. Galwodd Sant 
Paul Dduw yn “Dduw heddwch” ac wrth ysgrifennu at y Cristnogion, dywedodd: 
“Boed i Dduw heddwch fod gyda chi i gyd”. Mae pobl heddychlon yn dangos eu 
perthynas â Duw ac yn ymddwyn fel plant i Dduw; maen nhw’n tystio i Dduw sydd 
wedi gosod trefn ar y gymdeithas ddynol, a’i ffrwyth yw heddwch.”

Mae byw mewn heddwch yn fwy na dim ond diffyg gwrthdaro yn unig; ac nid yw 
chwaith yn golygu byw bywyd tawel lle mae ein gwerthoedd yn gallu addasu er 
mwyn i ni rywsut gael ein derbyn gan bobl eraill bob amser. Yn lle hynny, mae’n 



ffordd o fyw sydd wedi’i seilio ar yr efengyl ac sy’n galw am ddewrder i wneud 
dewisiadau sy’n mynd yn erbyn y llif.  

Mae bod yn bobl heddychlon, neu’n “dangnefeddwyr”, yn golygu creu cyfleoedd 
ar gyfer cymodi yn ein bywyd ein hunain ac ym mywydau pobl eraill, ar bob lefel. 
Mae’n golygu cymodi â Duw ac yna gyda’r bobl sydd agosaf atom ni, gartref, 
yn y gwaith, yn yr ysgol, mewn plwyfi a chymdeithasau, mewn cysylltiadau 
cymdeithasol a rhyngwladol. Mae felly’n ffordd bendant o garu ein cymydog, mae’n 
dangos trugaredd ac yn iacháu pob perthynas.

Penderfynodd Jorge, llanc yn ei arddegau o Venezuela, fod yn hyrwyddwr heddwch 
yn ei ysgol: “Un diwrnod, pan oedd y gwersi ar ben, sylweddolais fod fy nghyd-
ddisgyblion yn trefnu gwrthdystiad, a’u bod yn bwriadu defnyddio trais, llosgi ceir 
a thaflu cerrig. Doeddwn i ddim yn credu bod hyn yn cyd-fynd â fy ffordd i o fyw, 
felly awgrymais ein bod yn ysgrifennu llythyr at y Pennaeth, gan ofyn mewn ffordd 
wahanol am beth roedden nhw am ei gael drwy drais. Ysgrifennodd rhai ohonom 
ni’r llythyr a’i roi i’r Pennaeth”.

Mae’r rhai sy’n hyrwyddo heddwch wedi’u bendithio’n fawr, oherwydd byddan 
nhw’n cael eu galw’n blant Duw.

Heddiw, mae’n hollbwysig ein bod yn annog trafodaeth a chyfarfodydd rhwng 
unigolion a grwpiau sydd â hanes, traddodiadau diwylliannol a safbwyntiau 
gwahanol. Mae’n ffordd o ddangos ein bod yn gwerthfawrogi ac yn derbyn 
amrywiaeth fel rhywbeth sy’n ein cyfoethogi ni.

Dywedodd y Pab Francis yn ddiweddar bod heddwch yn cael ei adeiladu drwy gorws 
o wahaniaethau, a gan ddechrau gyda’r gwahaniaethau hyn rydyn ni’n eu dysgu oddi 
wrth ein gilydd, fel aelodau o un teulu… Mae gennym ni un Tad ac rydyn ni’n frodyr a 
chwiorydd. Gadewch i ni garu ein gilydd felly. Ac os ydyn ni’n dadlau ymysg ein gilydd, 
gadewch i ni wneud hynny fel brodyr a chwiorydd, sydd yn cymodi ar unwaith a bob 
amser yn dychwelyd at fod yn deulu. [i]

Gallwn ni hefyd ddysgu mwy am y mentrau neu’r “hadau” heddwch a brawdgarwch 
sydd eisoes yn helpu i wneud ein trefi a’n dinasoedd yn fwy agored a dyngarol. 
Gallwn ni gyfrannu at iacháu rhaniadau a gwrthdaro drwy ofalu am yr hadau hyn a 
gwneud iddyn nhw dyfu.

Letizia Magri

[i] Cf cyfarchiad y Pab i arweinwyr crefyddol yn Myanmar, 28.11.2017.
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