
 

 

Ysbrydolrwydd Undod 

Gair Bywyd – Ionawr 2019 

 

“Cyfiawnder yn unig a ddilyni" (Deuteronomium 16:20). 

 

Yn llyfr Deuteronomium ceir casgliad o sgyrsiau a roddwyd gan Moses tua diwedd ei oes. 

Atgoffodd y genhedlaeth iau am y cyfreithiau roedd yr Arglwydd wedi’u rhoi i bobl Israel, tra’i 

fod yntau’n gallu gweld o bell Wlad yr Addewid, yr oedd wedi’u harwain ati yn ddewr. 

Yn y llyfr hwn, caiff "cyfraith” Duw ei chyflwyno fel “gair” Tad sy’n gofalu am bob un o’i blant. 

Mae’n ffordd o deithio drwy’r bywyd y mae Duw wedi’i roi i’w bobl sy’n cyflawni’r cyfamod 

mae wedi’i greu gyda nhw. Os yw’r bobl yn dilyn y gyfraith yn ffyddlon, o gariad a 

diolchgarwch, yn hytrach nag am eu bod yn ofni cosb, byddan nhw’n parhau i fwynhau 

presenoldeb ac amddiffynfa Duw. 

Rhodd gan Dduw yw’r cyfamod. Un ffordd ymarferol o’i gyflawni yw bod yn benderfynol wrth 

geisio cyfiawnder. Mae’r bobl sy’n credu’n cadw’r cyfamod, nid yn unig pan fyddan nhw’n 

ddiolchgar i Dduw am eu dewis yn bobl iddo, a phan fyddan nhw’n ffyddlon yn ei addoli, ond 

hefyd pan fyddan nhw’n gwrthod manteision materol sy’n cymylu eu cydwybod ynghylch 

anghenion y bobl dlawd. 

Cyfiawnder yn unig a ddilyni. 

Yn ein bywyd bob dydd, rydyn ni’n dod ar draws llawer o sefyllfaoedd anghyfiawn, gyda 

rhai’n ddifrifol iawn. Mae’r rhain yn effeithio ar bobl sydd eisoes yn fregus a phobl sy’n byw 

ar ymylon cymdeithas. Mae cynifer o bobl fel Cain sy’n gweithredu’n dreisiol yn erbyn eu 

brodyr neu chwiorydd. 

Mae dileu anghyfiawnder a cham-drin yn rhywbeth sylfaenol y mae cyfiawnder yn ei fynnu. 

Rhaid i hyn ddechrau gyda’r agwedd sydd yn ein calonnau, a’i fyw ym mhob rhan o’n 

bywydau. 

Fodd bynnag, nid drwy ddinistrio Cain y sicrhaodd Duw gyfiawnder. Rhaid i hyn ddechrau 

gyda’r agwedd sydd yn ein calonnau a’i fyw ym mhob rhan o’n bywydau. 

Fodd bynnag, nid drwy ddinistrio Cain y sicrhaodd Duw gyfiawnder. Yn lle hynny, roedd yn 

awyddus i’w warchod er mwyn iddo ailafael yn ei daith1. Caiff cyfiawnder Duw ei sicrhau 

drwy roi bywyd newydd. 

Rydym ni Gristnogion yn bobl sydd wedi cyfarfod ag Iesu. Drwy ei eiriau a’i weithredoedd, 

ac yn bennaf oll, drwy roi ei fywyd a goleuni’r atgyfodiad, dangosodd Iesu i ni fod cyfiawnder 

Duw i’w ganfod yn ei gariad diddiwedd at bob un o’i blant. 

Drwy Iesu, mae llwybr yn agor o’n blaenau ni a gallwn ni hefyd fod yn drugarog ac yn 

faddeugar: dyma’r agweddau sy’n gosod seiliau cyfiawnder cymdeithasol. 

Cyfiawnder yn unig a ddilyni. 

Dewiswyd yr adnod hon o’r ysgrythur i ddathlu Wythnos Gweddïo dros Undod Cristnogol 

2019 sydd, yn hemisffer y gogledd, yn rhedeg rhwng 18 a 25 Ionawr. Os ydyn ni hefyd yn 

                                                 
1 Cf Gen 4:8-16  



 

croesawu’r gair hwn, rydyn ni’n cyfrannu’n weithredol at greu llwybrau at gymodi ymhlith 

Cristnogion. Drwy ein gosod ein hunain i wasanaethu pawb, gallwn i wella clwyfau 

anghyfiawnder yn effeithiol. 

Ers sawl blwyddyn bellach, mae Cristnogion o amrywiol eglwysi wedi cael y profiad hwn 

wrth weithio gyda’i gilydd i helpu carcharorion yn ninas Palermo yn yr Eidal. Aelod o 

gymdeithas efengylaidd o’r enw Salvatore oedd y cyntaf i gael y syniad: "Sylweddolais i fod 

gan ein cymdogion anghenion ysbrydol a dynol. Yn aml doedd eu teuluoedd ddim yn gallu 

eu helpu. Gan ymddiried yn Nuw, rhannais hyn gyda llawer o frodyr a chwiorydd yn fy eglwys 

fy hun ac eglwysi eraill.” Ychwanegodd Christine, o’r Eglwys Anglicanaidd: "Mae gallu 

helpu’r cymdogion anghenus hyn yn ein gwneud ni’n hapus gan ei fod yn dangos 

rhagluniaeth Duw mewn ffordd real. Mae Duw am i’w gariad eu cyrraedd nhw i gyd, 

drwyddon ni.” Dywedodd Nunzia, sy’n aelod o’r Eglwys Babyddol: "Roedd yn ymddangos 

yn gyfle i helpu pobl sydd ag anghenion materol ac i dystio i Iesu.” 

Mae’r profiad hwn yn enghraifft ymarferol o’r hyn roedd Chiara Lubich yn siarad amdano yn 

1998, mewn cyfarfod eciwmenaidd yn Eglwys Efengylaidd y Santes Anne yn Augsburg: 

“Os ydym ni Gristnogion yn edrych yn ôl ar ein hanes… cawn ein tristau wrth weld ei fod yn 
aml wedi bod yn un camddealltwriaeth ar ôl y llall; yn ddadlau a gwrthdaro. Yn sicr roedd 
hyn oherwydd amgylchiadau hanesyddol, diwylliannol, gwleidyddol, daearyddol a 
chymdeithasol, ond hefyd am nad oedd y Cristnogion yn meddu ar y nodwedd benodol 
sylfaenol sydd ganddyn nhw: cariad. 

 

Bydd ymdrechion ym maes eciwmeniaeth yn dwyn ffrwyth cyhyd â bod y rheini sy’n ymroi i 

hyn yn gweld bod Iesu, sy’n cael ei groeshoelio a’i adael, ac sy’n ail-ymroi i’r Tad, yn cynnwys 

yr allwedd i bob diffyg undod ac i ailsefydlu undod … Pan fydd undod yn cael ei fyw, mae’n 

cael effaith… Dyma bresenoldeb Iesu ymhlith pobl, yn y gymuned. Dywedodd Iesu "Pan 

mae dau neu dri sy'n perthyn i mi wedi dod at ei gilydd, dw i yna gyda nhw.” (Mt 18:20). 

Presenoldeb Iesu rhwng pobl Babyddol ac Efengylwyr sy’n caru ei gilydd, rhwng 

Anglicaniaid a phobl Uniongred, rhwng Armeniaid a Christnogion Diwygiedig sy’n caru ei 

gilydd. Faint o heddwch fyddai’n ei greu hyd yn oed nawr, faint o oleuni fyddai’n ei daflu ar 

daith eciwmenaidd gynhyrchiol! " 
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