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Gair Bywyd 

Ceisia heddwch a’i ddilyn (Salm 34:14) 

Yn y salm hon, dywed Dafydd wrth y bobl sydd wedi ymgasglu o’i flaen am ei lawenydd a’i 

ddiolchgarwch i Dduw. Roedd wedi profi perygl a gofid, ond yn llawn ymddiriedaeth, galwodd 

ar Dduw Israel a chafodd heddwch unwaith eto. 

Mae’r salm hon yn bennaf am Dduw a’i drugaredd, gan sôn am ei bresenoldeb pwerus ochr 

yn ochr â’r tlodion a’r bobl sy’n cael eu gorthrymu sy’n galw arno. 

Ag yntau’n dymuno helpu eraill i sicrhau iachawdwriaeth fel mae yntau wedi’i wneud, aeth 

Dafydd yn ei flaen i awgrymu rhai agweddau mewnol i’w mabwysiadu: osgoi gwneud 

drygioni, a gwneud pethau da bob amser yn lle hynny. 

Pwysleisiodd yr angen i beidio â difrïo pobl eraill. Mae’n wir y gall geiriau arwain at ryfel. 

Ceisia heddwch a’i ddilyn 

Yn iaith y Beibl, mae sawl ystyr i heddwch, fel lles corfforol ac ysbrydol neu gytundeb rhwng 

unigolion a phobloedd. Ond yn bennaf oll, mae’n rhodd gan Dduw, a thrwyddo rydym ni’n 

darganfod ei bresenoldeb tadol. 

Dyna pam, er mwyn profi gwir heddwch, fod angen i ni fod yn angerddol ac yn ddiwyd wrth 

barhau i geisio Duw yn ein bywydau. 

Gallwn ni wneud ein rhan i geisio Duw drwy ddilyn llais ein cydwybod. Mae hwn bob amser 

yn ein hannog i ddewis llwybr daioni yn hytrach na llwybr drygioni. Yn aml mae’n ddigon 

gadael i Dduw ddod o hyd i ni, gan ei fod wedi bod yn chwilio am bob un ohonom ni yn 

dragywydd. Drwy fedyddio, mae gennym ni Gristnogion berthynas agos gydag Iesu yn 

barod. Iesu yw’r Duw sy’n agos ac sydd wedi addo heddwch i ni; ef ei hun yw heddwch. 

Rydym ni wedi derbyn rhodd yr Ysbryd Glan, y Cysurwr, sydd hefyd yn ein helpu ni i rannu 

ffrwyth heddwch Duw, yr ydym ni wedi’u profi, gydag eraill. Bydd yn dangos i ni sut i garu’r 

bobl o’n cwmpas a thrwy hynny oresgyn gwrthdaro drwy osgoi cyhuddiadau di-sail, 

beirniadaeth arwynebol a mân siarad. Fel hyn, bydd ein calonnau’n agor i dderbyn pobl 

eraill. 

Efallai na fyddwn ni’n gallu tawelu’r holl ynnau sy’n tywallt gwaed mewn cynifer o rannau o’r 

byd. Ond gallwn fynd ati i roi bywyd newydd i berthnasoedd sydd wedi’u clwyfo, boed yn ein 

teulu, yn ein cymuned Gristnogol, yn y gwaith neu yn ein trefi a’n dinasoedd. 

Lle bynnag y bydd cymuned fach neu fawr yn benderfynol o dystio i rym cariad, daw’n bosibl 

adeiladu pontydd rhwng grwpiau cymdeithasol, eglwysi a hyd yn oed bleidiau gwleidyddol. 

Ceisia heddwch a’i ddilyn 

Bydd chwilio’n ddiffuant am heddwch hefyd yn ein helpu i nodi arferion sy’n gallu diogelu’r 

greadigaeth, sydd hefyd yn rhodd gan Dduw i’w blant ac sydd wedi’i hymddiried i ni ofalu 

amdani’n gyfrifol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Yn 1990, ysgrifennodd Chiara Lubich at y Parch Nikkyo Niwano, a sefydlodd y mudiad 

Bwdhaidd Japaneaidd Rissho Kosei Kai: 

“Os nad cheir heddwch rhwng bodau dynol a Duw, yna ni fydd y ddaear ei hun yn 

heddychlon. Mae pobl sydd â ffydd yn gwybod bod y ddaear yn ‘dioddef’ pan na chaiff ei 

thrin yn ôl cynllun Duw, ond yn hytrach er mwyn budd hunanol ac awydd parhaus i 

feddiannu. Mae’r awydd hunanol hwn yn llygru’r amgylchedd cyn unrhyw fath arall o lygredd, 

ac yn fwy nag unrhyw lygredd arall sy’n dod ganlyniad iddo… Os byddwn ni’n darganfod bod 



yr holl greadigaeth yn rhodd gan Dad sy’n ein caru, bydd yn llawer haws dod o hyd i 

berthynas gytûn gyda natur. Os byddwn ni hefyd yn darganfod bod hwn yn rhodd i bob aelod 

o’r teulu dynol ac nid i rai pobl yn unig, caiff mwy o sylw a pharch eu rhoi i rywbeth sy’n 

eiddo i’r ddynoliaeth gyfan, nawr ac yn y dyfodol.” 
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