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Os ydym ni’n ein rhyddhau ein hunain i gariad Duw: mae popeth sy’n negyddol yn troi’n 

gadarnhaol; marwolaeth yw ffynhonnell bywyd a bydd golau rhyfeddol yn torri drwy’r 

cysgodion. 

Oes yna rywbeth sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad y Meseia? 

(Rhufeiniaid 8:35) 

Mae cynnwys llythyr Paul at y Rhufeiniaid yn eithriadol o gyfoethog. Mae’n sôn am 

rym yr Efengyl, ym mywydau pawb sy’n ei groesawu a chwyldro ei gyhoeddiad bod 

cariad Duw yn ein rhyddhau ni. 

Mae Paul wedi profi hyn ac yn dymuno tystio, drwy’r hyn mae’n ei ddweud a’r hyn 

mae’n ei wneud. Bydd ei ffyddlondeb i alwad Duw yn ei arwain i Rufain lle bydd yn 

rhoi ei fywyd dros yr Arglwydd. 

Oes yna rywbeth sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad y Meseia?  

Ychydig cyn hyn, roedd Paul wedi cadarnhau bod “Duw ar ein hochr ni.”i I Paul, mae 

cariad Duw atom ni fel cariad ffyddlon cymar na fydd byth yn gadael ei briod – priod 

a ddewisodd yn rhydd – y mae’n rhwym iddi’n dragywydd; ac y mae wedi rhoi ei 

fywyd drosti. 

Nid yw Duw yn farnwr, ond yn hytrach mae’n ymgymryd â’n hamddiffyniad. 

Felly, ni all unrhyw beth ein gwahanu ni oddi wrtho, drwy ein cyfarfyddiad ag Iesu, ei 

fab annwyl. 

Does dim anhawster - mawr neu fach, o fewn i ni neu’r tu allan i ni - sy’n rhwystr na 

all cariad Duw ei oresgyn. Yn wir dywed Paul fod pwy bynnag sy’n gosod ei ffydd yn 

Nuw mewn sefyllfaoedd o’r fath ac yn eu hymddiried eu hunain iddo’n gorchfygu’r 

cyfan.   

Yn ystod yr oes hon o ‘archarwyr’ sy’n disgwyl tra-arglwyddiaethu drwy ddefnyddio 

balchder a grym, mewn cyferbyniad mae’r Efengyl yn cynnig addfwynder gweithredol 

a bod yn agored i syniadau person arall. 

Oes yna rywbeth sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad y Meseia?      

Gallai awgrym gan Chiara Lubich, sefydlydd Focolare, ein helpu ni i fyw’r Gair hwn. 

Ysgrifennodd: “Yn sicr rydym ni’n credu neu, o leiaf, yn dweud ein bod yn credu yng 

nghariad Duw. Serch hynny, nid yw ein ffydd… bob amser mor ddewr ag y dylai fod 

… pan fyddwn ni’n wynebu anawsterau fel cyfnodau o salwch neu demtasiwn. Mae’n 

hawdd iawn gadael i’n hunain gael ein llethu gan amheuaeth. ‘Ydy Duw wir yn fy 

ngharu i?’ Ond ni ddylem amau. Heb betruso, dylem ein rhoi ein hunain gydag 

ymddiriedaeth i gariad y Tad. Dylem oresgyn y tywyllwch a’r gwacter y gallem fod yn 

eu teimlo drwy gofleidio’r groes ac yna wneud popeth y gallwn i garu Duw drwy 

wneud ei ewyllys a charu ein cymydog. Os gwnawn ni hyn, gydag Iesu, byddwn yn 

teimlo cryfder a llawenydd yr atgyfodi. Byddwn yn profi ein hunain pa mor wir yw hi 

fod popeth yn newid os ydym ni’n ein rhyddhau ein hunain i’w gariad: mae popeth 



sy’n negyddol yn troi’n gadarnhaol; marwolaeth yw ffynhonnell bywyd a bydd golau 

rhyfeddol yn torri drwy’r cysgodion.” ii 

 

Oes yna rywbeth sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad y Meseia?  

Hyd yn oed yn ystod trasiedi erchyll rhyfel, os yw rhywun yn parhau i gredu yng 

nghariad Duw, mae’n galluogi i lygedyn o ddynoliaeth ymddangos yn y sefyllfa. “Yma 

yn y Balcanau, mae ein gwlad wedi bod drwy gyfnodau anghredadwy o wrthdaro 

arfog. Roedd milwyr oedd wedi bod ar y llinell flaen yn ymuno â fy sgwadron. Yn aml 

roedden nhw wedi dioddef trawma am eu bod wedi tystio i farwolaeth eu perthnasau 

a’u cyfeillion. Yr unig beth y gallwn ei wneud oedd ceisio eu caru un wrth un. Yn 

ystod y cyfnodau tawel, oedd yn brin iawn, byddwn i’n siarad â nhw am eu teimladau 

ac er nad oedd llawer ohonyn nhw’n gredinwyr crefyddol, buom ni hyd yn oed yn 

siarad am Dduw. Ar un pwynt, awgrymais y dylem ofyn i offeiriad ddod i ddathlu’r 

Offeren. Cytunodd pob un ac aeth ambell un i gyffesu am y tro cyntaf mewn ugain 

mlynedd. Rwy’n teimlo y gallaf ddweud bod Duw gyda ni.”      

 

Letizia Magri 

 

 

 
i  Rhufeiniaid 8:31 
ii C.Lubich, Gair Bywyd Awst 1987 


