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Gallwn ninnau hefyd chwilio am Iesu yn y bobl sydd wedi’u cloi mewn dioddefaint ac 

unigrwydd. Gallwn fod ar gael iddyn nhw fel cymdeithion parchus ar eu taith drwy fywyd, gan 

deithio tuag at yr heddwch mae Iesu’n ei roi. 

 

“Shalôm! Yn union fel anfonodd y Tad fi, dw i hefyd yn eich anfon chi”. (Ioan 20: 21) 
 
 
Ar ôl adrodd hanes marwolaeth erchyll Iesu ar y groes a disgrifio ofn a dryswch y 
disgyblion, mae Sant Ioan yn datgan rhywbeth cwbl newydd. Mae Iesu wedi codi o 
farw’n fyw ac wedi dod yn ôl at ei bobl! Yn wir, ar fore’r Pasg, gwelodd Mair Magdalen 
yr Arglwydd a Atgyfododd a’i adnabod. Y noson honno, dangosodd ei hun i rai o’r 
disgyblion eraill, oedd wedi eu cloi eu hunain o’r golwg am eu bod yn teimlo mor 
ddryslyd ac wedi’u trechu. 

 
Aeth Iesu i chwilio amdanyn nhw, gan ddymuno eu gweld unwaith eto. Doedd dim ots 
eu bod wedi ei fradychu neu redeg i ffwrdd o berygl. Dangosodd arwyddion y 
dioddefaint iddyn nhw: roedd tyllau a briwiau ar ei ddwylo a’i ochr yn sgil ei artaith ar 
y groes. Roedd ei eiriau cyntaf yn gyfarchiad o heddwch, rhodd wirioneddol a 
dreiddiodd i’w heneidiau a thrawsnewid eu bywydau. 

 
Dyna sut roedd y disgyblion yn ei adnabod o’r diwedd, ac fe’u llanwyd â llawenydd. Yn 
ôl gyda’u Harglwydd a’u Meistr, roedden nhw’n teimlo wedi’u gwella, eu cysuro a’u 
goleuo. 

 
Yna cyflwynodd yr Iesu oedd wedi Atgyfodi dasg heriol iawn i’r grŵp hwn o ddynion 
amherffaith: mynd allan i’r strydoedd i ledaenu newyddion yr Efengyl drwy’r byd, fel 
roedd ef ei hun wedi’i wneud. Dyna ddewr! Yn yr un ffordd ag oedd y Tad yn ymddiried 
ynddo fe, roedd Iesu’n ymddiried ynddyn nhw’n llwyr. 

  

Yn olaf, mae Ioan yn ychwanegu bod Iesu wedi chwythu arnyn nhw, sy’n golygu ei fod 

yn rhannu ei gryfder mewnol ei hun gyda nhw, yr un Ysbryd o gariad sy’n adnewyddu 

calonnau a meddyliau. 

 
Shalôm! Yn union fel anfonodd y Tad fi, dw i hefyd yn eich anfon chi 
 

Roedd Iesu wedi profi bywyd dynol, roedd yn gwybod am lawenydd cyfeillgarwch a 
phoen brad, gofynion gwaith a blinder teithio. Mae’n gwybod beth sydd wedi’n creu ni 
ac mae’n gwybod beth yw’r cyfyngiadau, y dioddefaint a’r methiannau sy’n gwmni i ni 
bob dydd. Fel y gwnaeth gyda’r disgyblion yn yr ystafell dywyll honno, mae’n parhau i 
chwilio am bob un ohonom ni yn ein tywyllwch a’n meddyliau cul. Mae’n parhau i gredu 
ynom ni. 

  
Mae’r Iesu sydd wedi Atgyfodi’n cynnig profiad o fywyd newydd a heddwch yn ei 



gwmni, a gallwn ni rannu hyn gyda phobl eraill. Mae’n ein hanfon allan i dystio ein bod 
wedi cyfarfod ag ef. Mae hyn yn golygu “mynd allan” o’n hunain, y tu hwnt i’n 
hymdeimlad bregus o ddiogelwch a’n cyfyngiadau, i barhau â’r genhadaeth a 
dderbyniodd gan y Tad: datgan mai Cariad yw Duw. Yn y ffordd hon caiff ei genhadaeth 
ei lledaenu i bedwar ban byd ac i lawr drwy amser.  

  

Shalôm! Yn union fel anfonodd y Tad fi, dw i hefyd yn eich anfon chi 

 
Ysgrifennodd Chiara Lubich sylwebaeth ar y Gair Bywyd hwn ym mis Mai 2005:  “Y 
dyddiau hyn, dyw geiriau ddim yn ddigon… Bydd datganiad o’r Efengyl yn effeithol os 
yw wedi’i seilio ar dystiolaeth fel yr hyn a roddwyd gan y Cristnogion cyntaf a 
ddywedodd, “Rydym ni’n datgan i chi yr hyn rydym ni wedi’i glywed, yr hyn rydym ni 
wedi’i weld gyda’n llygaid.”1 Bydd yn effeithiol os bydd modd dweud yr un peth 
amdanom ni ag y dywedwyd amdanyn nhw: “Edrychwch sut maen nhw’n caru ei 
gilydd, gyda phob un yn barod i farw dros y lleill”. 2 Bydd yn effeithiol os yw ein cariad 
yn ymarferol a’n bod yn rhoi bwyd, dillad a chysgod i’r rheini sydd eu hangen; os ydym 
ni’n cynnig cyfeillgarwch i’r rheini sydd ar eu pen eu hunain ac yn anobeithio, ac yn 
cynnig cefnogaeth i bobl mewn cyfnodau anodd. Drwy fyw yn y ffordd hon bydd pobl 
eraill yn profi rhyfeddod adnabod Iesu a, thrwy ddod yn Grist, yn cyfrannu at barhad 
ei waith.” 
   
Shalôm! Yn union fel anfonodd y Tad fi, dw i hefyd yn eich anfon chi 

 
Gallwn ninnau hefyd chwilio am Iesu yn y bobl sydd wedi’u cloi mewn dioddefaint ac 
unigrwydd. Gallwn fod ar gael iddyn nhw fel cymdeithion parchus ar eu taith drwy 
fywyd, gan deithio tuag at yr heddwch mae Iesu’n ei gynnig. Enghraifft o hyn yw M. 
Pia a’i chyfeillion sy’n gweithio mewn canolfan fach yn ne’r Eidal yn helpu ymfudwyr. 
Mae poen rhyfel a thrais mae’r bobl hyn wedi’i brofi i’w weld ar eu hwynebau. 

 

“Am beth ydw i’n chwilio?” Atebodd Maria, “Mae Iesu’n rhoi ystyr i fy mywyd ac rwyf 

i’n gwybod y byddaf yn ei adnabod ac yn cyfarfod ag ef yn bennaf yn y brodyr a 

chwiorydd sy’n dioddef fwyaf. Drwy ein cymdeithas fe gynigion ni gyrsiau Eidaleg a’u 

helpu i ddod o hyd i dai a gwaith, gan ddarparu ar gyfer eu hanghenion materol. 

Gofynnon ni a oedd angen cymorth ysbrydol arnyn nhw hefyd, ac fe dderbyniwyd hyn 

yn ddiolchgar gan y menywod Uniongred oedd yn mynychu’r gwersi Eidaleg. Yna 

daeth rhai Bedyddwyr Cristnogol i’r ganolfan dderbyn a chytunon ni gyda gweinidog y 

Bedyddwyr i ddod â nhw i’r eglwys ar y Sul, oedd yn eithaf pell i ffwrdd. Arweiniodd y 

cariad concrit hwn rhwng Cristnogion at gyfeillgarwch a dyfodd ymhellach drwy 

gyfarfodydd diwylliannol, seminarau a chyngherddau. Sylweddolon ni ein bod ni’n 

“bobl” sy’n gallu chwilio a dod o hyd i ffyrdd newydd o gael ein huno mewn amrywiaeth, 

i dystio i Deyrnas Duw.” 

 

Letizia Magri 
 

                                                 
1 Cf. 1 Jn 1:1. 
2 Tertullian, Apologetics, 39,7. 


