
Ysbrydolrwydd Undod

Gair Bywyd ~ Medi

Mae angen i ni ein ‘llonyddu ein hunain’ ac ‘ildio’ i alwad Duw, er mwyn gallu 
gwrando’n rhydd ac yn ddewr ar ei lais sydd fel arfer yn fwyn ac yn dawel.

Rhaid derbyn yn wylaidd y neges mae Duw wedi'i phlannu yn 
eich calonnau chi - dyna'r neges sy'n eich achub chi (Iago 1:21).
Mae gair bywyd y mis hwn yn dod o destun sy’n cael ei briodoli i’r disgybl 
Iago oedd yn ffigur amlwg yn yr Eglwys yn Jerwsalem. Anogodd y 
Cristnogion gan ddweud y dylai bod cyswllt rhwng beth oedden nhw’n ei 
gredu a beth oedden nhw’n ei wneud.

Mae paragraff cyntaf y llythyr yn tynnu sylw at gyflwr hanfodol sy’n gwneud 
hyn yn bosib. Roedd angen i Gristnogion fod yn rhydd o bob drygioni er 
mwyn croesawu neges Duw a chael eu harwain ganddo ar y daith tuag at 
gyflawni eu galwedigaeth Gristnogol.

Mae gan air Duw bŵer creadigol sy’n cynhyrchu ffrwythau daioni yn yr 
unigolyn ac yn y gymuned. Mae’n meithrin perthynas sydd wedi’i seilio ar 
gariad rhwng pob un ohonon ni â Duw ac â’n gilydd.

Mae Iago’n dweud bod y neges eisoes wedi’i “phlannu” ynom ni.

Rhaid derbyn yn wylaidd y neges mae Duw wedi'i phlannu yn 
eich calonnau chi – dyna'r neges sy'n eich achub chi.  
Sut gall hyn fod? Yn sicr, mae oherwydd bod Duw, o’r dechrau, wedi dweud 
yn glir bod y ddynoliaeth wedi’i chreu yn ei “ddelw” ef. Mewn gwirionedd, 
mae pob bod dynol yn “ti” mewn perthynas â Duw. Mae pob person yn 
bodoli er mwyn rhannu bywyd Duw o gariad a chyfeillgarwch.

Yn ogystal, i Gristnogion mae sacrament y bedydd yn ein hymgorffori yng 
Nghrist, neges Duw a ddaeth yn rhan o hanes y ddynoliaeth.

Mae Duw felly wedi hau hadau ei neges ym mhob unigolyn. Mae’r neges hon 
yn galw arnyn nhw i wneud beth sy’n dda, mae’n galw arnyn nhw i fod yn 
gyfiawn, i’w rhoi eu hunain a charu ei gilydd. Pan gaiff y neges ei chroesawu 
a’i meithrin yn ein ‘pridd’ ein hunain, mae’n cynhyrchu bywyd a ffrwyth.

Rhaid derbyn yn wylaidd y neges mae Duw wedi'i phlannu yn 
eich calonnau chi – dyna'r neges sy'n eich achub chi.  



Un lle ble mae Duw’n siarad yn glir gyda ni yw’r Beibl, ac i Gristnogion mae’r 
Efengylau’n arbennig o bwysig. Gallwn groesawu neges Duw drwy ddarllen 
yr Ysgrythur gyda chariad, ac rydyn ni’n gweld ei ffrwyth pan fyddwn ni’n 
gweithredu arni.

Hefyd gallwn ni wrando ar Dduw yn nyfnder ein calonnau, lle byddwn ni’n 
aml yn clywed llawer o ‘leisiau’ a ‘negeseuon’. Gallai’r rhain fod yn sloganau, 
neu gyfeirio at ddewisiadau y gallen ni eu gwneud, neu’n bobl i’w hedmygu 
neu gallan nhw fod yn bryderon neu’n ofnau. Sut gallwn ni adnabod neges 
Duw a sicrhau lle iddi fyw y tu mewn i ni?

Mae angen i ni ein ‘llonyddu ein hunain’ ac ‘ildio’ i alwad Duw, er mwyn gallu 
gwrando’n rhydd ac yn ddewr ar ei lais sydd fel arfer yn fwyn ac yn dawel.

Mae llais Duw yn gofyn i ni osgoi cau ein hunain i mewn arnon ein hunain a 
mentro ar lwybr cyfarfod a thrafod gydag ef a gyda phobl eraill. Mae hefyd 
yn galw arnon ni i weithio i sicrhau y gall pobl fyw’n fwy cytûn, gyda ni yn 
fwy parod i adnabod ein gilydd fel brodyr a chwiorydd.

Rhaid derbyn yn wylaidd y neges mae Duw wedi'i phlannu yn 
eich calonnau chi – dyna'r neges sy'n eich achub chi 
Mewn gwirionedd, gall gair Duw drawsnewid ein bywyd bob dydd gan 
adrodd ein stori ni’n cael ein rhyddhau o dywyllwch drygioni personol a 
chymdeithasol. Serch hynny, mae angen i ni dderbyn y neges yn bersonol ac 
yn ymwybodol, hyd yn oed os yw’n broses barhaus, gyda ni yn amherffaith 
ac yn fregus.

Bydd ein meddyliau a’n teimladau’n dod yn fwy tebyg i rai Iesu ei hun. Bydd 
ein ffydd a’n gobaith yng nghariad Duw’n tyfu’n gryfach, a byddwn ni’n sylwi 
ar anghenion pobl eraill ac yn eu helpu.

Esboniodd Chiara Lubich hyn yn 1992: “Fe welson ni undod dwfn rhwng 
cariad Iesu at y Tad a’i gariad at ei frodyr a’i chwiorydd. Roedd ei eiriau’n cyd-
fynd yn llwyr â’i fywyd ac roedd pobl yn meddwl bod hyn yn ddiddorol ac yn 
ddeniadol. Fe ddylen ni hefyd fod yn debyg iddo, gan dderbyn ei eiriau yn syml 
fel plentyn a’u rhoi ar waith. Mae ei eiriau’n disgleirio yn eu purdeb, eu cryfder 
a’u cyfanrwydd. Drwy fyw yn ôl y geiriau hyn, byddwn ni’r math o ddisgyblion 
mae’n dymuno i ni fod, disgyblion sy’n gyfartal â’u hathro, fel Iesu, ar draws y 
byd i gyd. Beth allai fod yn antur fwy a mwy prydferth?"

             
Letizia Magri
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