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Fi ydy'r bugail da. Mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid (Ioan 10:11). 

Mae delweddau o ddiwylliant beiblaidd a chyfeiriadau at arafwch y bywyd nomadig a 
bugeiliol yn ymddangos ymhell o’n hanghenion dyddiol ni am effeithlonrwydd a 
chystadleuaeth. Eto i gyd ambell waith rydyn ni hefyd yn teimlo’r angen i oedi, dod o hyd i 
rywle i orffwys a dod ar draws rhywun sy’n ein croesawu fel yr ydym ni. 

Mae Iesu’n ei gyflwyno ei hun fel yr un sydd, yn fwy na neb arall, yn barod i’n croesawu 
a chynnig gorffwys i ni: yn wir mae’n barod i roi ei fywyd dros bob un ohonon ni. 

Yn y darn hir o Efengyl Ioan lle mae’r gair bywyd hwn i’w weld, mae’n ein sicrhau ni mai 
fe yw presenoldeb Duw yn hanes pob person fel yr addawodd y proffwydi i bobl Israel.i 

Iesu yw’r bugail a’r arweinydd sy’n adnabod ac yn caru ei ddefaid; hynny yw, mae’n 
adnabod ac yn caru ei bobl flinedig sydd weithiau ar goll. Dyw Iesu ddim yn ddieithryn sy’n 
anwybyddu anghenion y praidd, nac yn lleidr sy’n dod i ddwyn, nac yn ysbeiliwr sy’n lladd ac 
yn gwasgaru, nac yn hurfilwr sy’n gweithredu er ei les ei hun yn unig. 

Fi ydy'r bugail da. Mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid. 

Ynn sicr, mae’r praidd mae Iesu’n cyfeirio ato fel ei braidd ei hun yn cynnwys ei 
ddisgyblion a phawb sydd eisoes wedi derbyn rhodd bedydd ond mae eraill hefyd. Mae Iesu’n 
adnabod pob creadur dynol, mae’n eu galw wrth eu henwau ac yn gofalu’n dyner am bob un. 

Ef yw y gwir fugail, ac nid yn unig mae’n ein harwain at fywyd ac yn chwilio amdanom 
ni pan fyddwn ni’n crwydroii ond mae eisoes wedi rhoi ei fywyd fel bod modd cyflawni ewyllys 
y Tad, hynny yw, er mwyn i ni gael profi llawnder cymundeb personol gydag ef ac, er ein bod 
wedi’n clwyfo’n farwol gan bechod, gallwn ailddarganfod ein brawdoliaeth a’n chwaeroliaeth. 

Gall pob un ohonon ni geisio adnabod llais Duw, clywed ei air yn ein cyfarch a’i ddilyn 
gydag ymddiriedaeth. Yn bennaf oll, gallwn fod yn sicr ein bod yn cael ein caru, ein deall ac yn 
derbyn maddeuant diamod gan yr un sy’n dweud wrthym ni: 

Fi ydy'r bugail da. Mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid. 

 

Pan fyddwn ni’n profi’r presenoldeb tawel ond pwerus hwn yn ein bywydau, o leiaf 
mewn ffordd fach, mae’r awydd i rannu hyn a chynyddu ein gallu i ofalu a chroesawu pobl 
eraill yn dechrau llosgi yn ein calon. Gan ddilyn enghraifft Iesu, gallwn geisio adnabod a deall 
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aelodau o’n teulu, ein cydweithwyr a’n cymdogion yn well: gallwn ddecrhau gadael i 
anghenion pobl eraill dorri ar draws ein bywydau heddychlon. 

Gall cariad roi dychymyg gwych i ni: gallwn ddod o hyd i ffyrdd o gynnwys pobl eraill 
yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud a ffyrdd newydd o ymgysylltu â nhw. Yn ein ffordd fach ein 
hun, gallwn gyfrannu at adeiladu cymunedau brawdol ac agored, sy’n gallu cyd-fynd yn 
amyneddgar ac yn ddewr â phobl eraill ar eu taith drwy fywyd. 

Gan fyfyrio ar yr un darn o’r Efengyl, ysgrifennodd Chiara Lubich: "Bydd Iesu’n dweud 
yn agored amdano ef ei hun: 'Y cariad mwya all unrhyw un ei ddangos ydy bod yn fodlon marw 
dros ei ffrindiau’ (Ioan 15:13). Ac mae’n byw ei rodd i’r eithaf. Mae ei gariad yn gariad offrymol, 
hynny yw, cariad sydd wedi’i greu o barodrwydd gwirioneddol i gynnig, i roi ei fywyd. Mae Duw 
hefyd yn gofyn i ni ... am weithredoedd o gariad sydd (o leiaf o ran bwriad a phenderfyniad) yn 
cynnwys mesur ei gariad... Dim ond cariad fel hyn sy’n gariad Cristnogol: nid unrhyw gariad, nid 
rhith o gariad ond cariad mor fawr fel ei fod yn rhoi bywyd yn y fantol... Drwy wneud hyn, bydd ein 
bywydau fel Cristnogion yn gwneud naid ansoddol, naid ansoddol enfawr. Ac yna fe welwn 
ddynion a menywod o bedwar ban byd yn ymgasglu o gwmpas Iesu, a chael eu denu gan ei lais " 
iii 

 

Letizia Magri 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i   Cf  Eseciel. 34:24-31 
ii  Cf  Luc. 15:2-7, Mathew. 8:12-14 
iii C. Lubich Gair Bywyd Ebrill 1997 
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