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Mae'r rhai sy'n galaru wedi'u bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu cysuro 

(Mathew 5:4). 

 

Oes yna unrhyw un o gwbl nad yw wedi galaru ar ryw adeg yn ystod ei oes? Oes yna 

unrhyw un nad yw wedi adnabod pobl eraill y mae eu tristwch wedi troi’n ddagrau? Y dyddiau 

hyn mae’r cyfryngau’n dod â delweddau o bedwar ban byd i’n cartrefi ac mae risg ein bod 

yn dod mor gyfarwydd â gweld dioddefaint fel y gallem ni droi’n ddi-hid am yr afon o boen 

sydd fel pe baio’n llifo o’n cwmpas. 

Roedd adeg pan oedd Iesu ei hun yn ei ddagraui ac fe welodd hefyd ddagrau ei bobl 

a ddioddefodd y canlyniadau pan feddiannodd dieithriaid eu gwlad. Tyrrodd pobl ato – y claf 

neu’r tlawd, gweddwon, pechaduriaid, pobl yr oedd pawb arall yn eu hosgoi: roedden nhw 

am glywed ei Air a chael eu gwella, yn gorfforol ac yn yr enaid. 

Yn Efengyl Mathew, Iesu yw’r Meseia sy’n cyflawni addewidion Duw i Israel ac am y 

rheswm hwn mae’n cyhoeddi: 

 

Mae'r rhai sy'n galaru wedi'u bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu cysuro  

  

Dyw Iesu ddim yn ddi-hid o’n trafferthion a’n dioddefaint: mae am i’n calonnau gael 

eu gwella o chwerwder hunanoldeb, mae am lenwi ein hunigrwydd a rhoi cryfder i ni ym 

mhob peth a wnawn. 

Dyma beth yr ysgrifennodd sylfaenydd Focolare, Chiara Lubich, mewn sylwebaeth ar 

y cymal hwn yn yr Efengyl:  

"... Gyda’r geiriau hyn, dyw Iesu ddim yn dymuno arwain pobl anhapus at agwedd o 

ildio drwy addo gwobr iddyn nhw yn y dyfodol. Mae’n meddwl am y presennol. Mewn 

gwirionedd, mae ei Deyrnas yma eisoes, er nad yw’n gyflawn. Mae’n bresennol yn Iesu sydd 

wedi goresgyn marwolaeth drwy atgyfodi ar ôl marw mewn adfyd mawr. Mae hefyd yn 

bresennol ynom ni, yn ein calonnau fel Cristnogion: mae Duw ynom ni. Mae’r Drindod yn 

byw ynom ni. Ac felly gallwn eisoes brofi’r hapusrwydd a addawyd gan Iesu… mae dioddef 

yn parhau ond ceir egni newydd i wynebu treialon bywyd a helpu eraill sy’n brwydro mewn 

rhyw ffordd: ceir cryfder newydd i oresgyn dioddefaint a’u gweld a’u croesawu fel achubiaeth 

fel y gwnaeth Iesu." ii 
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Gallwn ddysgu gan Iesu sut i fod yn dystion ac yn offerynnau cariad tyner a chreadigol 

y Tad at ein gilydd. Ei ddysgeidiaeth yw dechrau byd newydd lle caiff gwreiddiau ein 

cydfodolaeth eu gwella; mae’n denu presenoldeb Duw i’n plith ac mae hyn yn ffynhonnell 

ddiddiwedd o gysur sy’n sychu pob deigryn. 

Rhannodd Lena a Philippe o Libanus eu profiad gyda chyfeillion o’u cymuned sy’n 

byw mewn rhannau eraill o’r byd: 

“Annwyl gyfeillion, 

Diolch am eich dymuniadau arbennig iawn dros y Pasg eleni. Rydyn ni’n cadw’n dda 

ac yn ofalus i beidio a’n hamlygu ein hunain i’r feirws. Fodd bynnag rydyn ni ar y llinell flaen 

yn "Parrainage Liban" iii ac felly allwn ni ddim aros gartref drwy’r amser. Rydyn ni’n mynd 

allan bob dau ddiwrnod i sicrhau bod anghenion brys rhai teuluoedd yn gallu cael eu bodloni: 

mae angen arian, dillad, bwyd, meddyginiaeth ac ati arnyn nhw… Hyd yn oed cyn Covid-

19, roedd sefyllfa economaidd y wlad yn anodd iawn a nawr, fel pob man yn y byd, mae 

wedi gwaethygu. Ond nid yw rhagluniaeth yn brin: yr wythnos ddiwethaf anfonodd dyn o 

Libanus sydd bellach yn byw allan o’r wlad arian aton ni. Gofynnodd i Lena sicrhau bod 

deuddeg o deuluoedd yn cael prydau bwyd iawn dri diwrnod yr wythnos drwy gydol mis 

Ebrill. Roedd hyn yn gadarnhad hyfryd o gariad Duw na chaiff ei garedigrwydd fyth ei 

drechu." 

 

 

Letizia Magri 

 

 

 
 
i cf. Ioan 11:35; Lk. 19:41 
 
ii C.Lubich Gair Bywyd Tachwedd 1981 

iii Sefydliad sy’n helpu teuluoedd mewn angen yn Libanus yw Parrainage Liban, beth bynnag eu hil neu 
grefydd. Ei nod yw eu galluogi i ddod yn hunangynhaliol. Dechreuodd yn 1993 diolch i fenter grŵp o 
deuluoedd oedd yn ceisio rhoi gair bywyd ar waith ac oedd yn helpu mam i bump o blant yr oedd ei gŵr yn y 
carchar. Ers hynny mae wedi cynorthwyo dros 200 o deuluoedd. Caiff ei ariannu gan o ddeutu gant o 
unigolion a busnesau sy’n cefnogi ei waith. 
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