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PAROLA DI VITA 

Rhagfyr 2019 

 

Gwyliwch felly, achos dych chi ddim yn gwybod y dyddiad pan fydd eich Arglwydd yn dod yn 

ôl (Mathew 24:42). 

Yn yr rhan hon o Efengyl Mathew, mae Iesu’n paratoi ei ddisgyblion at yr adeg y bydd yn dod 

yn ôl. Bydd hyn yn annisgwyl a bydd yn eu synnu. 

Y pryd hwnnw, roedd llawer o anawsterau, rhyfeloedd a dioddefaint difrifol o bob math. I 

bobl Israel, ymyrraeth yr Arglwydd oedd eu hunig obaith; byddai’n sychu eu dagrau. Doedd aros felly 

ddim yn ymwneud ag ofni’r hyn oedd i ddod ond yn hytrach yn rhyddhad bod iachawdwriaeth yn 

agosáu. 

Yma mae Iesu’n esbonio cyfrinach fawr: sef byw yn dda yn y funud. Mae hyn oherwydd y bydd 

yn dod pan fyddwn ni’n brysur yn gweithio ac yn gwneud pethau arferol dydd i ddydd. Dyma’r 

adegau pan fyddwn ni’n aml yn anghofio am Dduw oherwydd ein bod yn treulio gormod o amser 

yn poeni am yfory. 

Gwyliwch felly, achos dych chi ddim yn gwybod y dyddiad pan fydd eich Arglwydd yn 

dod yn ôl. 

Mae “gwyliwch” yn wahoddiad i gadw ein llygaid ar agor, ac adnabod arwyddion o 

bresenoldeb Duw mewn hanes ac yn ein bywydau dydd i ddydd. Mae’n golygu ein bod ni’n gallu 

helpu pobl eraill sy’n byw yn llawn ymdeimlad o dywyllwch i ddod o hyd i’w ffordd mewn bywyd. 

Mae ansicrwydd ynghylch yr union ddiwrnod y bydd Iesu’n dod yn gosod Cristnogion mewn 

sefyllfa o ddisgwyl parhaus. Mae’n eu hannog i ganolbwyntio ar fyw yn y presennol, ar garu pobl 

eraill heddiw ac nid yfory, maddau nawr ac nid yn hwyrach, trawsnewid realiti yn y funud hon ac nid 

pan fydd bwlch cyfleus yn ein dyddiadur. 

Gan fyfyrio ar y Gair hwn, ysgrifennodd Chiara Lubich, sylfaenydd Mudiad Focolare, "Ydych 

chi wedi sylwi nad ydyn ni’n gyffredinol yn byw ein bywyd ond yn brysio drwyddo gan aros am “nes 

ymlaen” pan fydd rhywbeth “prydferth” yn digwydd? Mewn gwirionedd, bydd y “nes ymlaen 

prydferth” hwn yn dod beth bynnag, ond fe fydd yn wahanol i’r hyn rydyn ni’n ei ddisgwyl. Mae 

greddf ddwyfol yn gwneud i ni aros am rywun neu rywbeth a all wneud i ni deimlo’n fodlon. Yn lle 

hynny, gallen ni fod yn meddwl am ddathliad arbennig, amser rhydd neu rywun rydyn ni’n mynd i’w 

cyfarfod, ond yna unwaith y bydd y rhain wedi digwydd dydyn ni’n dal ddim yn fodlon, o leiaf nid yn 

llwyr. Rydyn ni’n parhau â’n bodolaeth ddiflas heb unrhyw argyhoeddiad yn y ffordd rydyn ni’n ei 

fyw, oherwydd ein bod ni’n aros am rywbeth drwy’r amser. O blith y ffactorau sy’n ffurfio ein bywyd, 

y gwirionedd yw bod un nad oes neb yn gallu dianc rhagddo: ein cyfarfyddiad personol â’r Arglwydd 

sy’n dod. Dyma’r “peth prydferth” rydyn ni’n tueddu ato’n anymwybodol, oherwydd rydyn ni wedi’n 

creu i brofi hapusrwydd. A dim ond fe sy’n gallu rhoi hapusrwydd llawn i ni.” 
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Gwyliwch felly, achos dych chi ddim yn gwybod y dyddiad pan fydd eich Arglwydd yn 

dod yn ôl 

Bydd yr Arglwydd Iesu yn sicr yn dod ar ddiwedd bywyd pob unigolyn, ond gallwn ni ei 

adnabod yn barod fel gwir bresenoldeb yn ein bywydau. Mae yn ei Air, y gallwn ei glywed a’i fyw; ym 

mhob brawd neu chwaer y gallwn ni eu croesawu; yn ei lais sy’n siarad yn ein cydwybod ac yn y 

Cymundeb rydym ni’n gallu ei ddathlu a’i rannu. 

Heddiw hefyd, daw bywyd â heriau lu yn ei sgil ac efallai byddwn yn gofyn i’n hunain, “Pryd 

ddaw’r holl ddioddefaint hwn i ben?” 

Dydyn ni ddim yn gallu aros yn oddefol i’r Arglwydd ymyrryd. Gallwn ddefnyddio pob munud 

i brysuro dyfodiad Teyrnas Duw, cynllun Duw ar i ni i gyd fod yn un teulu. Gall pob ystum bach o 

gariad, pob caredigrwydd, pob gwên y gallwn ni ei rhoi drawsnewid ein bodolaeth yn aros parhaus 

a ffrwythlon. 

Caplan ysbyty yn Sbaen yw Paco. Mae’n cyfarfod â llawer o gleifion hŷn sydd ambell waith yn 

dioddef o glefydau dirywiol difrifol. Adroddodd y stori hon. “Pan gurais ar ddrws claf oedrannus 

(rhywun sy’n feirniadol iawn o ffydd grefyddol), oedais am ychydig. Ond roeddwn i am dystio i gariad 

Duw felly es i mewn gan wenu a siarad yn garedig gydag e. Esboniais brydferthwch y sacramentau a 

gofyn a hoffai eu derbyn. Atebodd, “Wrth gwrs!" Dathlon ni sacrament cymod a derbyniodd y 

Cymundeb ac eneinio’r claf. Arhosais gydag e am ychydig yn hirach. Pan adewais i roedd yn dawel 

ac yn heddychlon, ac roedd ei ferch, oedd yna gydag e, yn syfrdan." 
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