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Gair Bywyd ~ Awst

Gwnaeth Iesu hi’n bosib i ni ddynwared cariad y Tad at bawb  
(Mt 5:43). Dangosodd i ni mai galwedigaeth pob dyn a menyw yw 
cyfrannu’n bersonol at feithrin perthnasoedd sy’n derbyn ac yn 
trafod.

Mae fy nghariad i atat ti yn gariad sy'n para am byth, a dyna pam dw i wedi 
aros yn ffyddlon i ti. (Jer 31:3)
 
Anfonodd Duw y proffwyd Jeremeia at bobl Israel oedd yn dioddef a 
hwythau’n alltud yn Babylon. Roedden nhw wedi colli elfennau allweddol eu 
hunaniaeth fel y bobl ddewisedig: eu tir, y Deml a’r Gyfraith...
Fodd bynnag, mae geiriau’r proffwyd yn treiddio drwy’r teimlad hwn o boen 
a cholled. Mae’n wir fod Israel wedi bod yn anufudd i’r cyfamod cariad gyda 
Duw ac mae hyn wedi arwain at ddinistr; ond yna allan o gariad tragwyddol 
a di-ball Duw daw’r datganiad o addewid newydd o ryddid, iachawdwriaeth 
a chyfamod wedi’i adnewyddu.

Mae fy nghariad i atat ti yn gariad sy'n para am byth, a dyna pam dw i wedi 
aros yn ffyddlon i ti.

Mae natur dragwyddol a di-ball ffyddlondeb Duw yn elfen bwysig o’i gariad. 
Ef yw Tad pob bod dynol, y Tad sy’n caru gyntaf; ac mae ei ymrwymiad yn 
para am byth. Mae ei ffyddlondeb yn cyffwrdd â phob un ohonon ni ac yn 
gadael i ni ymddiried ynddo pob pryder a allai fod yn ein dal yn ôl. Mae’r 
cariad tragwyddol ac amyneddgar hwn hefyd yn ein helpu i dyfu a gwella ein 
perthynas gydag ef a gyda phobl eraill.

Rydyn ni’n ymwybodol iawn nad yw ein ymrwymiad ni i garu Duw a’n 
cymdogion yn gyson eto, er ei fod yn ddiffuant. Serch hynny, mae e’n rhoi 
ei ffyddlondeb i ni’n rhydd. Mae’n rhagweld ein hanghenion, a beth bynnag 
yw’r ‘gwasanaeth’ rydyn ni’n ei roi. Gyda’r sicrwydd llawen hwn, gallwn ni 
fynd y tu hwnt i’n golwg gyfyngedig ar bethau a dechrau ar y daith unwaith 
eto bob dydd, gan ddod i weld ei gariad “mamol”.

Mae fy nghariad i atat ti yn gariad sy'n para am byth, a dyna pam dw i wedi 
aros yn ffyddlon i ti.



Mae ffordd Duw o edrych ar y ddynoliaeth hefyd yn datgelu cynllun 
rhyfeddol fydd yn dod â’r holl bobl i greu un teulu; caiff y cynllun hwn ei 
gyflawni drwy Iesu. Yn wir, tystiodd yntau i’w ymddiriedaeth yng nghariad 
Duw drwy ei air, ac yn bennaf oll, gydag enghraifft ei fywyd.
Fe’i gwnaeth yn bosib i ni ddynwared cariad Duw at bawb (Mt 5:43). 
Dangosodd i ni mai galwedigaeth pob dyn a menyw yw cyfrannu’n bersonol 
at feithrin perthnasoedd sy’n derbyn ac yn trafod.

Sut gallwn ni fyw gair bywyd y mis hwn?

Mae Chiara Lubich yn ein gwahodd i gael calon mam: “Mae mam bob amser 
yn croesawu, bob amser yn helpu, bob amser yn gobeithio ac yn esmwytháu 
popeth … Yn wir mae cariad mam yn debyg iawn i gariad Crist fel y siaradodd 
Sant Paul amdano. Os oes gennym ni galon mam, neu yn fwy penodol, os 
penderfynwn ni gael calon Mair, calon y Fam ar ei gorau, byddwn ni bob 
amser yn barod i garu pobl eraill ym mhob amgylchiad a chadw’r Arglwydd a 
Atgyfododd yn fyw ynom ni… Os yw calon y Fam hon gennym ni, byddwn yn 
caru pawb, nid aelodau o’n Heglwys ni yn unig, ond Eglwysi pobl eraill hefyd. 
Nid yn unig Cristnogion, ond Mwslimiaid, Iddewon, Bwdhyddion, Hindŵiaid, 
Siciaid a phobl o bob ffydd. Byddwn ni’n caru’r holl bobl sydd ag ewyllys da a 
phob unigolyn sy’n byw ar y ddaear hon.”
 
Mae fy nghariad i atat ti yn gariad sy'n para am byth, a dyna pam dw i wedi 
aros yn ffyddlon i ti.
 
Dywedodd priodferch ifanc, a ddechreuodd fyw’r Efengyl gydag aelodau 
o’i theulu: "Profais i lawenydd nad oeddwn i wedi’i gael o’r blaen ac roeddwn 
i’n awyddus i rannu’r cariad hwn y tu hwnt i bedair wal ein tŷ. Er enghraifft 
rwy’n cofio rhuthro i’r ysbyty i ymweld â gwraig cydweithiwr oedd wedi ceisio 
lladd ei hun. Roeddwn i’n gwybod ers tro bod ganddi anawsterau, ond gan 
ganolbwyntio’n llwyr ar fy mhroblemau fy hun, doeddwn i ddim wedi trafferthu 
ei helpu hi. Ond yna fe deimlais mai ei dioddefaint hi oedd fy nioddefaint i, a 
doeddwn i ddim yn gallu gorffwys tan i’r sefyllfa oedd wedi’i gyrru hi i’r pwynt 
hwnnw gael ei datrys. Nododd y profiad hwn ddechrau newid yn fy meddylfryd. 
Rwyf i wedi dod i ddeall os wyf i’n caru, fy mod yn gallu adlewyrchu ychydig 
bach iawn o gariad Duw at bawb rwyf i’n eu cyfarfod.”
 
Sut fyddai pethau os gallen ni, gyda chariad ffyddlon Duw yn ein cynnal, 
hefyd wneud dewis rhydd i gael yr agwedd fewnol hon ym mhresenoldeb 
pawb rydyn ni’n eu cyfarfod yn ystod y dydd?
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