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Mae'r Arglwydd yn rhoi golau i mi, ac yn fy achub i; does gen i ofn neb. Salmau 27 

[26]:1). 

 

“Yn fuan ar ôl geni Mariana, dywedodd y meddygon wrthym fod ganddi gamffurfiad 

difrifol yn yr ymennydd ac na fyddai byth yn gallu cerdded na siarad. Roeddem ni’n teimlo 

bod Duw yn gofyn i ni ei charu fel yr oedd, a thaflon ni ein hunain i’w freichiau fel petai, ac 

ymddiried ynddo ynghylch y dyfodol.” Dyna beth yr ysgrifennodd Alba, mam ifanc o Brasil. 

Aeth yn ei blaen, “Bu Mariana’n byw gyda ni am bedair blynedd gan adael neges o gariad 

gyda phawb a gafodd gwrdd â hi. Chlywon ni ddim mohoni’n dweud y geiriau ‘Mam’ na ‘Dad’ 

erioed, ond yn ei thawelwch roedd yn siarad drwy’r golau llachar oedd yn dod o’i llygaid. 

Doedden ni ddim yn gallu ei dysgu i gymryd ei chamau cyntaf ond dysgodd hi ni i gymryd y 

camau cyntaf i garu, ac ildio ein hunain i gariad. Roedd yn rhodd o gariad Duw i’r teulu cyfan: 

gallem grynhoi popeth oedd hi mewn un frawddeg: does dim modd egluro cariad mewn 

geiriau.” 

Mae rhywbeth tebyg yn digwydd i bob un ohonom ni heddiw: pan fyddwn ni’n 

wynebu’r dasg amhosibl o lywodraethu ein bodolaeth gyfan mae angen golau - hyd yn oed 

y llygedyn lleiaf o olau - i ddangos y ffordd ymlaen i ni a’r camau i’w cymryd heddiw at 

waredigaeth bywyd newydd. 

 

Mae'r Arglwydd yn rhoi golau i mi, ac yn fy achub i; does gen i ofn neb. Salmau 27 

[26]:1). 

 

Dywed y weddi hynafol hon yn llyfr y Salmau wrthym fod pobl ym mhob cornel o’r 

ddaear ac yn ystod pob cyfnod o hanes y ddynoliaeth, wedi profi tywyllwch poen, ofn, 

amheuaeth ac unigrwydd. Ymhellach, ar adegau, mae amgylchiadau wedi ymddangos fel 

‘gelyn’ sy’n cynllwynio i rwystro eu breuddwydion ar gyfer y dyfodol. 

 

Mae’n debygol fod yr awdur yn berson a gyhuddwyd ar gam a’i adael gan bawb wrth 

aros am ddyfarniad. Mae’n ansicr am y dyfodol ond yn dibynnu ar Dduw nad yw erioed wedi 

gadael ei bobl yn ystod cyfnodau o dreialon ac adfyd. Mae’n gwybod am weithredoedd Duw 

sy’n rhyddhau ac fe ddaw o hyd i oleuni a chysgod sicr ynddo. 
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Gan fod y person hwn yn ymwybodol pa mor fregus ydyw, mae’n agor i Dduw ac yn 

ymddiried ynddo, gan groesawu ei bresenoldeb yn ei fywyd. Mae’n hyderus yn aros am y 

fuddugoliaeth derfynol a baratowyd gan lwybrau ei gariad nad oes modd eu dirnad. 

 

Mae'r Arglwydd yn rhoi golau i mi, ac yn fy achub i; does gen i ofn neb. Salmau 27 

[26]:1). 

 

Mae hwn yn amser priodol i ailgynnau ein hymddiriedaeth yng nghariad y Tad, sy’n 

dymuno hapusrwydd ei blant. Mae’n barod i ymgymryd â’n holl bryderoni fel nad ydyn ni’n 

cael ein cau ynom ni ein hunain ond yn rhydd i rannu ein goleuni a’n gobaith gydag eraill. 

 

Fel yr ysgrifennodd sylfaenydd Focolare, Chiara Lubich, “Mae gair bywyd yn ein 

harwain ar hyd y llwybr o dywyllwch i oleuni, o’r ‘fi’ i’r ‘ni’… Mae’n wahoddiad i adfywio ffydd: 

mae Duw yn bodoli ac yn fy ngharu… Ydw i’n cyfarfod â rhywun? Ddylwn i gredu drwy’r 

person hwnnw bod gan Dduw rywbeth i’w ddweud wrthyf i… Oes gen i waith i’w wneud? 

Dyna pryd ydw i’n parhau i ymddiried yn ei gariad. Mae rhywbeth yn gwneud i mi ddioddef: 

rwyf i’n credu bod Duw yn fy ngharu. Mae rhywbeth yn fy llenwi â llawenydd: mae Duw yn 

fy ngharu. Mae yma gyda fi, mae gyda fi bob amser. Mae’n gwybod popeth amdanaf i ac yn 

rhannu pob meddwl, pob llawenydd, pob awydd gyda fi. Mae’n rhannu fy holl bryderon a 

phob her rwyf i’n eu hwynebu mewn bywyd. Sut mae modd adfywio’r ffydd hwn?... Drwy 

edrych amdano yn ein plith. Mae wedi addo bod yna pan fydd dau neu fwy yn unedig yn ei 

enwii. Gadewch i ni fabwysiadu agwedd o gyd-gariad fel y disgrifir yn yr efengyl pan fyddwn 

ni’n cyfarfod â phobl sy’n byw gair bywyd. Byddwn yn rhannu ein profiadau ac yn mwynhau 

ffrwyth ei bresenoldeb: llawenydd, heddwch, goleuni a dewrder. Bydd yn aros gyda phob un 

ohonom a byddwn yn teimlo ei fod yn agos ac yn weithredol drwy gydol ein bywydau bob 

dyddiii.’ 

 

 

Letizia Magri 

 

 

 

 
i  Cf.1Pt.5:7 
ii Cf. Mt.18:20 
iii Chiara Lubich, Gair Bywyd, Gorffennaf 2006 
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