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Gair Bywyd - Medi 2019 

 
Mae’r gair bywyd hwn yn gofyn i ni fod â charedigrwydd cynyddol sy’n gwybod sut i oresgyn diffyg 
haelioni a’r rhwystrau amrywiol sy’n deillio o’r hunanoldeb cynnil sydd ynom ni i gyd. Os oes 
awyrgylch o gyd-gariad yn ein cymuned, bydd ei gynhesrwydd yn anochel yn lledaenu at bobl eraill. 

 
  

Calonogwch eich gilydd, a daliwch ati i helpu’ch gilydd.  (1 Thesaloniaid 5:11) 
 

Roedd Sant Paul yn ysgrifennu at y gymuned Gristnogol a sefydlwyd ganddo yn 

Thesalonica. Doedd hi ddim yn bosib iddo ymweld â’r lle bellach, gan iddo orfod dianc o’r 

ddinas oherwydd anawsterau difrifol a chael ei erlid. Fodd bynnag, drwy ei lythyrau, 

parhaodd yn gwmni i’r bobl gyda chariad ac yn wir roedd yn eu canmol am eu cysondeb a’u 

dycnwch yn y ffydd. Roedden nhw wedi dod yn dystion penigamp! 

Roedd Paul yn gwybod bod y gymuned yn gofyn cwestiynau hynod o ddwfn a dirfodol: beth 

sy’n digwydd i ni ar ôl i ni farw? Os yw’r Arglwydd yn dychwelyd yn fuan, sut gallwn ni ein 

paratoi ein hunain yn ddigonol ar gyfer yr adeg y bydd yn dod yn ôl yn y diwedd? 

Wrth ateb, nid sôn am y normau y dylen nhw eu dilyn wnaeth Paul ond yn hytrach gwnaeth 

ddatganiad o’i ffydd: rhoddodd Iesu ei fywyd oherwydd ei gariad at y ddynoliaeth gyfan ac 

mae wedi codi o farw’n fyw, a thrwy hynny agor y llwybr at Fywyd i’r holl bobl. 

I baratoi ar gyfer ei ddychweliad, cynghorodd Paul nhw i fyw’r Efengyl yn eu bywydau bob 

dydd, gan barhau i weithio’n onest ac adeiladu ymdeimlad o deulu yn y gymuned. 

Calonogwch eich gilydd, a daliwch ati i helpu’ch gilydd.  

Roedd gan Paul brofiad ymarferol o hyn: mae’r Efengyl yn gwneud i’r hedyn o ddaioni mae 

Duw wedi’i osod yn y galon ddynol egino a thyfu. 

Hedyn o obaith yw hwn, sy’n tyfu drwy ein cyswllt dyddiol gyda chariad Duw, ac sy’n dwyn 

ffrwyth mewn cyd-gariad. Mae’n ein hysbrydoli i wrthod hadau drwg unigolyddiaeth a 

difaterwch sy’n achosi ynysu a gwrthdaro, ac yn lle hynny, rannu beichiau ein gilydd ac 

annog ein gilydd. 

Mae hwn yn air bywyd syml y gallwn ni i gyd ei ddeall a’i weithredu, ond gall chwyldroi ein 

perthnasoedd personol a chymdeithasol. 

Mae’n ddarn gwerthfawr o gyngor sy’n ein helpu i ailddarganfod gwirionedd sylfaenol bodoli 

fel brodyr a chwiorydd, sy’n sail i lawer o ddiwylliannau. Caiff hyn ei fynegi gan egwyddor 

Ubuntu yn athroniaeth Bantu: "Rwyf i yr hyn wyf i oherwydd pwy ydym ni i gyd”. 

 
Arweiniodd y syniad hwn Nelson Mandela yn ei waith gwleidyddol yn Ne Affrica. 
Dywedodd, “Dyw Ubuntu ddim yn golygu na ddylai pobl feddwl amdanyn nhw eu hunain, 
ond yn hytrach dylen nhw ofyn ‘Ydw i am helpu’r gymuned o fy nghwmpas?’”1. Sicrhaodd 
gwaith cyson a dewr Mandela newid yn ei wlad a cham mawr ymlaen yn ein gwareiddiad. 

 
1 O "Experience Ubuntu”; cyfweliad gan Tim Modise, Mai 24, 2006. Ffynhonnell: https://le-citazioni.it/autori/nelson-mandela/. 



 

Calonogwch eich gilydd, a daliwch ati i helpu’ch gilydd.  

Sut gallwn ni fyw’r gair bywyd hwn? 

“Drwy geisio tyfu mewn cyd-gariad yn ein teuluoedd, yn ein hamgylchedd gwaith, yn ein 

cymunedau, cyrff eglwysig, plwyfi ac yn y blaen. Mae’r gair bywyd hwn yn gofyn i ni fod â 

charedigrwydd cynyddol sy’n gwybod sut i oresgyn diffyg haelioni a’r rhwystrau amrywiol 

sy’n deillio o’r hunanoldeb cynnil sydd ynom ni i gyd. Mae’n ddigon i feddwl am agweddau 

penodol caredigrwydd, fel goddefgarwch, deall, cyd-dderbyn, amynedd, parodrwydd i 

wasanaethu, trugaredd at ddiffygion gwir neu dybiedig ein cymydog, rhannu nwyddau 

materol ac ati, er mwyn darganfod llawer o gyfleoedd i’w fyw. 

Yn amlwg felly, os oes awyrgylch o gyd-gariad yn ein cymuned, bydd ei gynhesrwydd yn 

anochel yn lledaenu at bobl eraill. Bydd hyd yn oed y rheini nad ydyn nhw eto’n gwybod am 

y bywyd Cristnogol yn cael eu denu ac yn rhwydd, bron heb sylweddoli hynny, byddan nhw’n 

cymryd rhan ac yn teimlo’n rhan o’r teulu hwn.”2 

Calonogwch eich gilydd, a daliwch ati i helpu’ch gilydd  

Dyma’r ysbryd a arweiniodd grŵp o feddygon, nyrsys, seicolegwyr ac arbenigwyr meddygol 

eraill, yn ninas Palermo, yr Eidal, i helpu pobl ddifreintiedig y ddinas. Dyma eu stori: “Rydyn 

ni’n grŵp o feddygon a gweithwyr iechyd Cristnogol o amrywiol Eglwysi. Mae geiriau’r 

Efengyl yn ein hannog i weld yr holl bobl fel brodyr neu chwiorydd, yn enwedig y rheini sy’n 

sâl ond heb allu cael triniaeth ddigonol. Mae ein cleifion yn cynnwys pobl sydd â chlefydau 

difrifol iawn yn ogystal â rhai sy’n gaeth i gamblo neu’r rhyngrwyd. Rydyn ni’n gweld y bobl 

hyn yn broffesiynol yn ein gweithleoedd, gan gyfoethogi potensial y clinigau sydd eisoes yn 

bresennol yn yr ardal. Er mwyn cynnal cyswllt a rhannu’r amrywiol anghenion, rydyn ni wedi 

creu sgwrs WhatsApp, tudalen Facebook a rhwydwaith o gyfeiriadau ebost. 

Er mai yn ddiweddar y dechreuodd, mae ein grŵp eisoes yn weithredol iawn. Rydyn ni’n 

gweithio llawer gyda’r boblogaeth o fewnfudwyr, yn enwedig y gymuned Adfentyddion 

Ghanaidd yn Palermo sy’n grŵp mawr a llawen. Mae ein cyswllt gyda nhw yn ein galluogi ni 

i brofi llawenydd drwy helpu ein gilydd fel brodyr a chwiorydd sy’n blant i’r un Tad.” 

 

                                            Letizia Magri 

 
2 C. Lubich, Gair Bywyd, Medi 2004.  


