
Ebrill 2020 

 

Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael eu bendithio'n fawr (Ioan 20: 29). 

 

Mae Efengyl Ioan yn disgrifio achlysuron pan ymddangosodd Iesu i’r apostolion, i 

Fair Magdalen ac i’r disgyblion eraill ar ôl iddo atgyfodi. Roedd marciau’r croesholi ar 

Iesu ond llenwodd ei ymddangosiad galonnau’r bobl oedd yn ei weld â llawenydd a 

gobaith unwaith eto. Ar un o’r achlysuron hyn, doedd yr apostol Tomos ddim yno. 

Dywedodd y lleill, oedd wedi gweld yr Arglwydd, wrtho am y profiad rhyfeddol hwn, 

efallai am eu bod am gyfleu’r un llawenydd iddo yntau. Ond doedd Tomos ddim yn 

gallu derbyn tystiolaeth y lleill, roedd am weld a chyffwrdd ag Iesu ei hun. 

A dyna beth ddigwyddodd ychydig ddyddiau’n ddiweddarach: ymddangosodd Iesu 

unwaith eto i grŵp o ddisgyblion pan oedd Tomos yn bresennol. Cyhoeddodd yntau 

ei ffydd, a’i fod yn perthyn yn llwyr i’r un oedd wedi atgyfodi drwy ddweud “Fy 

Arglwydd a'm Duw!”, ac atebodd Iesu e drwy ddweud: 

 

Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael eu bendithio'n fawr. 

 

Ysgrifennwyd yr Efengyl hon ar ôl i’r bobl oedd yn dystion i fywyd, marwolaeth ac 

atgyfodiad Iesu farw. Roedd trosglwyddo neges yr Efengyl i’r cenedlaethau oedd yn 

dilyn yn seiliedig ar dystiolaeth y bobl oedd, yn eu tro wedi derbyn y datganiad. 

Dyma ble mae dechrau’r Eglwys, pobl Dduw sy’n parhau i gyhoeddi neges Iesu drwy 

drosglwyddo a byw ei air yn ffyddlon. 

Rydym ni hefyd wedi cyfarfod â Iesu, yr Efengyl a ffydd Gristnogol drwy eiriau a 

thystioaeth pobl eraill ac rydym ni wedi credu. Aem y rheswm hwn, rydym ni ‘wedi’n 

bendithio’. 

 

Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael eu bendithio'n fawr. 

 

I fyw y gair hwn mae’n ddefnyddiol cofio darn a ysgrifennwyd gan sylfaenydd 

Focolare, Chiara Lubich: ‘Mae’n dymuno cadarnhau ynom ni - ac ym mhob un nad 

oedd yn byw ar yr un pryd ag Iesu - y gred ein bod ni i gyd yn rhannu’r un realiti â’r 

apostolion. Mae Iesu am ddweud wrthym ni nad ydym ni dan anfantais o’n cymharu 

â’r bobl a’i gwelodd yn y cnawd. Y ffaith yw fod gennym ni ffydd ac mai dyma’r ffordd 

newydd o “weld” Iesu. Gyda ffydd gallwn agosáu ato, ei ddeall a’i gyfarfod yn 

nyfnderoedd ein calon. Gyda ffydd gallwn ei ddarganfod pan fydd dau berson neu 

fwy wedi’u huno yn ei enw, neu yn yr eglwys sy’n barhad ohono. […] Mae’r geiriau 

hyn gan Iesu’n wahoddiad i adfywio ein ffydd, peidio ag aros am gefnogaeth neu 

arwyddion o gynnydd yn ein bywydau ysbrydol a pheidio ag amau presenoldeb Crist 



yn ein bywydau ac mewn hanes, er ei fod yn gallu ymddangos yn bell oddi wrthym 

ni. […] Mae am i ni gredu yn ei gariad, hyd yn oed os ydym ni mewn sefyllfaoedd 

anodd neu os oes amgylchiadau amhosibl yn ein hwynebu. ’1 

Menyw ifanc o Awstralia a gafodd ei geni gydag anabledd difrifol yw Anne. Mae’n 

dweud, ‘Yn ystod fy nglasoed, roeddwn i’n meddwl tybed pam fy mod i’n dal yn fyw 

oherwydd roedd baich fy anabledd mor fawr. Roedd fy rhieni, sy’n byw Gair Bywyd, 

bob amser yn rhoi’r un ateb i fi, “Anne, mae Duw yn dy garu’n fawr ac mae ganddo 

gynllun arbennig i ti.” Helpon nhw fi i osgoi cael fy nghau i mewn ynof i fy hun a chael 

fy rhwystro’n llwyr gan fy anawsterau corfforol. Anogon nhw fi i “fod y cyntaf i garu” 

fel roedd Duw wedi gwneud gyda ni. Rwyf i wedi gweld bod llawer o sefyllfaoedd o fy 

nghwmpas i wedi newid: mae pobl wedi dod yn fwy agored gyda fi a gyda phobl 

eraill. Rhoddodd fy nhad neges bersonol i fi ei hagor ar ôl iddo farw. Roedd wedi 

ysgrifennu un frawddeg yn unig, “Does dim tywyllwch yn fy nos”. Dyma fy mhrofiad 

dyddiol: bob tro rwy’n dewis caru a gwasanaethu’r bobl o fy nghwmpas, does dim 

mwy o dywyllwch a gallaf brofi’r cariad sydd gan Dduw ataf i.” 
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