
Ysbrydolrwydd Undod

Gair Bywyd ~ Gorffennaf

Mae gweithiau Duw’n ffynnu drwy ddioddefaint, a dioddefaint yn 
unig. Felly mae ein gwendid ni, a’r ffaith ein bod yn gwybod ein bod 
yn fregus yn cynnig cyfle unigryw i brofi cryfder Crist a fu farw ac a 
atgyfododd.

Mae fy haelioni i'n hen ddigon i ti. Mae fy nerth i'n gweithio orau 
mewn gwendid (2 Cor 12: 9)
Yn ei ail lythyr at bobl Corinth, mae Sant Paul yn ysgrifennu at bobl oedd ag 
amheuon a oedd ei weithgarwch fel apostol yn ddilys. Serch hynny, nid yw Paul yn 
ei amddiffyn ei hun drwy restru ei rinweddau a’i lwyddiannau ei hun. I’r gwrthwyneb, 
mae’n tynnu sylw at y gwaith mae Duw wedi’i gyflawni ynddo a thrwyddo.
Roedd Sant Paul yn ysgrifennu am brofiad dirgel yn codi o berthynas ddwys gyda 
Duw1, ond cyfeiriodd hefyd ar unwaith at ei ddioddefaint, gyda ‘draenen yn ei 
ystlys’ oedd yn achosi poen iddo. Ni eglurodd beth oedd hyn yn union, ond rydyn 
i’n sylweddoli ei fod wedi achosi cryn anhawster iddo ac efallai ei fod wedi cyfyngu 
ar ei allu fel efengylydd. Am y rheswm hwn, rhannodd y ffaith iddo ofyn i Dduw ei 
ryddhau oddi wrth y rhwystr hwn. Ond roedd yr ateb a dderbyniodd gan Dduw ei hun 
yn hynod:

Mae fy haelioni i'n hen ddigon i ti. Mae fy nerth i'n gweithio orau 
mewn gwendid.  
Mae pob un ohonon ni’n profi ein gwendidau corfforol, seicolegol ac ysbrydol ein 
hunain a rhai pobl eraill drwy’r amser. Yn aml rydyn ni’n gweld pobl o’n cwmpas sy’n 
dioddef ac yn methu gweld y ffordd ymlaen. Rydyn ni’n teimlo’n wan ac yn methu 
datrys yr holl broblemau hyn. Ambell waith, mae’n anodd hyd yn oed eu hwynebu 
felly rydyn ni’n gwneud dim mwy na sicrhau nad ydyn ni’n anafu neb. Ar y llaw arall 
mae profiad Sant Paul yn agor gorwelion newydd. Drwy deall a derbyn ein bod yn 
wan, gallwn roi ein hunain yn llwyr yn nwylo’r Tad, sy’n ein caru ni fel yr ydyn ni ac 
sydd am ein helpu ar ein taith. Yn wir aiff y llythyr yn ei flaen i ddweud: ‘Achos pan dw 
i'n wan, mae gen i nerth go iawn.’2

1   Cfr. 2 Cor 11:1-7a
2   Cf. 2 Cor 12:10



Ysgrifennodd Chiara Lubich am hyn: ‘Rydyn ni’n naturiol yn ymateb i ddatganiad fel 

hwn, ac yn ei weld fel rhywbeth sy’n gwrth-ddweud ei hun neu’n baradocs. Ond yn lle 

hynny, mae’n mynegi un o wirioneddau uchaf y ffydd Gristnogol. Eglurodd Iesu hyn i 

ni gyda’i fywyd ac yn bennaf oll gyda’i farwolaeth. Pryd lwyddodd i gyflawni’r dasg a 

ymddiriedwyd iddo gan y Tad? Pryd lwyddodd i waredu’r ddynoliaeth? Pryd lwyddodd i 

orchfygu pechod? Digwyddodd hyn pan fu farw ar y groes, ar ôl galw, “Fy Nuw, fy Nuw, 

pam wyt ti wedi cefnu arnaf i?” Roedd Iesu ar ei gryfaf ar ei eiliad wannaf. Gallai fod 

wedi rhoi bywyd i bobl newydd Duw drwy ddim ond pregethu neu gyflawni ambell wyrth 

neu weithred hynod arall. Ond nid dyna ddigwyddodd oherwydd gwaith Duw yw’r Eglwys 

ac mae gweithiau Duw’n ffynnu drwy ddioddefaint, a dioddefaint yn unig. Felly mae ein 

gwendid ni, a’r ffaith ein bod yn gwybod ein bod yn fregus yn cynnig cyfle unigryw i brofi 

cryfder Crist a fu farw ac a atgyfododd.’

Mae fy haelioni i’n hen ddigon i ti. Mae fy nerth i’n gweithio orau 
mewn gwendid. 
Dyma baradocs yr efengyl: mae’r bobl addfwyn yn cael addewid mai nhw fydd yn 

etifeddu’r ddaear. Mewn Emyn Mawl, mae Mair yn mawrygu pŵer yr Arglwydd sy’n 

ymyrryd yn llwyr ac yn llawn yn ein bywydau ni ac yn hanes y ddynoliaeth, ac yn 

union yn ein gwendid ni a’n hymddiriedaeth lwyr yng ngweithred Duw.

Wrth sôn am brofiad Sant Paul, awgrymodd Chiara bod: ‘...y dewis y gallwn ni 

Gristnogion ei wneud yn gwbl groes i’r hyn mae pobl yn ei wneud fel arfer. Yma rydyn 

ni’n mynd yn erbyn y llif go iawn. Yn y byd, y delfrydau sydd gan bobl yw llwyddiant, 

grym a bri… I’r gwrthwyneb, mae Sant Paul yn dweud wrthyn ni y dylen ni fod yn falch 

o’n gwendidau… Gadewch i ni ymddiried yn Nuw. Bydd yn gwneud defnydd da o’n 

gwendidau a’n natur ddi-nod. A phan fydd wrth ei waith, gallwn ni fod yn siŵr ei fod yn 

gwneud pethau sy’n werthfawr, sy’n creu daioni parhaol ac yn bodloni gwir anghenion 

unigolion a’r gymuned.’
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