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Pam mae Duw cariad yn caniatáu i drychinebau ddigwydd? 

Darlleniad: Genesis 41: 1-40, 47-49, 53-57 

 

SGRIPT 

 

[Sleid 1] 

Rydym yn gweld trychinebau ar ein sgriniau teledu ac yn ein papurau newydd yn rheolaidd. 

Yn 2020 cafwyd sychder, llifogydd a stormydd ar draws America Ladin, Asia ac Affrica, yn ogystal â 

gwrthdaro hir ac effaith Covid-19 ar draws y byd.  

 

[Sleid 2] 

Ymatebodd yr elusen Gristnogol, ryngwladol i blant World Vision UK i argyfyngau mewn 24 o 

wledydd yn ystod y flwyddyn, gan gefnogi dros filiwn o bobl. 

Mae rhai o'r rhain yn drychinebau ar raddfa fawr y clywn amdanynt yn y DU, ond mae llawer o 

gymunedau sy'n wynebu trychinebau ar raddfa lai – llifogydd a sychder, nad ydynt yn cyrraedd y 

newyddion ond sy'n gallu achosi anrheithiad. Gwelwn ddigwyddiadau yn y wlad hon, gyda llifogydd 
mewn gwahanol rannau o'r DU yn dod yn ddigwyddiad rheolaidd, ac mae'r rhain yn achosi trallod i'r 

rhai sy'n gysylltiedig, ond gwyddom hefyd fod sychder a stormydd mewn rhannau eraill o'r byd yn 

achosi llawer mwy o ddioddefaint a thrallod i bobl. 

Rydym yn aml yn galw'r digwyddiadau hyn yn 'Drychinebau Naturiol' neu rydym yn defnyddio'r term 

'Gweithredoedd Duw' (Acts of God). 

Ond fel Cristnogion rydym yn credu mewn Duw Cariad, felly pam mae'n gadael i drychinebau 

ddigwydd? Mae'n hawdd bod braidd yn slic am hyn, a dweud bod Duw yn gwybod mwy na ni ac nad 

ydym yn deall ei ddibenion, ond mewn gwirionedd rwy'n credu bod y mater eithaf heriol i ni, ac yn 

her y mae llawer ohonom fel Cristnogion, yn ogystal â'r rhai nad ydynt o reidrwydd yn rhannu ein 

ffydd, yn ei chael hi'n anodd cymodi. 

Felly rydyn ni'n mynd i edrych ar hyn ychydig yn agosach [y bore yma/y prynhawn yma/heno]. 

[Sleid 3] 

I ddechrau: 

• Byddwn yn edrych ar yr hyn y mae pobl yn ei ddweud yn aml am drychinebau – ac yn 
enwedig yr hyn y gallai rhai Cristnogion ei ddweud 

• Yna byddwn yn edrych ar yr hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud ynghylch pam y gallai 

trychinebau ddigwydd 

• Yna byddwn yn edrych ar yr hyn y mae'r academyddion yn ei ddweud – damcaniaeth 

trychinebau 

• Ar ôl hynny cawn olwg fanylach ar stori benodol o'r Beibl i weld sut y gallai Joseff atal 

trychineb mawr rhag digwydd yn yr Aifft, a beth gall y stori honno ei ddysgu i ni 

• Ac yn olaf, byddwn yn edrych ar waith y mae'r elusen World Vision wedi bod yn ei wneud yn 
Uganda i helpu cymunedau lleol i fod yn fwy parod ar gyfer trychinebau fel nad ydynt yn cael 

effaith mor ddinistriol 



 

 

 

Felly, i ddechrau – beth mae pobl yn ei ddweud am drychinebau? 

I rai pobl, credant mai cosb Duw yw trychinebau, canlyniad pechod. 

 

[Sleid 4] 

Er enghraifft: 

Dywedodd y Pregethwr Teledu Americanaidd Pat Robertson mai achos daeargryn Haiti yn 2010 

oedd bod gan bobl Haiti yn cael 'Gytundeb gyda’r Diafol'. 

Yn 2012 ysgrifennodd Cynghorydd lleol UKIP at David Cameron, y Prif Weinidog ar y pryd, i ddweud 

bod y llifogydd yn y DU yn ganlyniad i basio'r gyfraith Priodasau Un-rhyw. 

Felly, ydy trychinebau yn ganlyniad i bechod? Beth mae'r Beibl yn ei ddweud? 

Yn yr Hen Destament ceir stori Job, a oedd yn ddyn da, cyfiawn, ond a oedd yn gorfod wynebu nifer 

o drychinebau yn ei fywyd. Roedd ei ffrindiau'n meddwl bod hyn i gyd wedi digwydd iddo oherwydd 

pechod. 

Yn Job 22:5 mae ffrind Job, Eliffas, yn dweud: 

"Na, mae’n rhaid dy fod wedi gwneud drwg, ac wedi pechu'n ddiddiwedd?" 

Fodd bynnag, mae'r stori lawn yn dangos nad yw hyn yn wir ac nad oedd Job wedi pechu i achosi'r 

holl ofid a ddaeth i’w fywyd. Yr oedd mewn gwirionedd yn ddyn da, ffyddlon, a chaniataodd Duw i'r 

pethau hyn ddigwydd iddo nid oherwydd pechod, ond am fod Duw yn gwybod y byddai'n parhau'n 

ffyddlon i Dduw hyd yn oed drwy'r digwyddiadau trychinebus hyn. 

Yn Efengyl Luc, ceir stori Tŵr Siloam, tŵr a chwalodd, gan ladd 18 o bobl. Mae Iesu'n gwrthod y farn 

eu bod yn bechaduriaid gwaeth nag eraill, ac mai dyna'r rheswm yr oeddent wedi marw. Dywed Iesu 
ein bod i gyd yn bechaduriaid a bod angen i bob un ohonom edifarhau. Ni allwn eistedd mewn barn 

dros y rhai sy'n dioddef ac awgrymu mai eu pechodau yw'r rheswm dros eu dioddefaint, fel cosb 

uniongyrchol gan Dduw. 

Yn Mathew 5 mae Iesu'n datgan bod yr haul yn codi ar y drwg a'r da ac mae'r glaw yn syrthio ar y 
cyfiawn a'r anghyfiawn. Nid yw Duw yn targedu pobl benodol, mae amgylchiadau a sefyllfaoedd da a 

drwg yn digwydd i bob un ohonom, nid oherwydd y gallai rhai fod wedi pechu neu eu bod yn waeth 

nag eraill neu'n fwy haeddiannol o gosb. 

Felly, mae'n ymddangos bod y Beibl yn gwrthod y syniad bod trychinebau yn ganlyniad uniongyrchol i 

bechod, ond mae llawer o bobl yn dal i dueddu i ddal gafael ar y syniad bod pethau drwg yn digwydd i 

ni fel math o gosb. 

Mae dadl bod trychinebau'n digwydd o ganlyniad i bechod, ond nid o reidrwydd pechod y rhai sy'n 

dioddef. Ond fe ddown yn ôl at hynny'n ddiweddarach. 

Felly, os nad yw trychinebau'n cael eu hachosi gan bechod a barn Duw – pam maen nhw'n digwydd? 

Cyfeirir at drychinebau yn aml fel 'Trychinebau Naturiol' – ac rydym yn meddwl am ddigwyddiadau fel 

llifogydd, sychder, daeargrynfeydd, seiclonau a chorwyntoedd fel 'Trychinebau Naturiol'. 

Ond mewn gwirionedd, nid oes dim byd 'naturiol' am drychineb. 

 



 

 

Mae llifogydd, sychder, seiclonau, daeargrynfeydd yn 'beryglon' 

Digwyddiadau naturiol yw'r rhain, ond nid oes rhaid iddynt arwain at drychineb o reidrwydd. 

Mae trychineb yn digwydd pan fydd perygl ond hefyd pan fydd pobl yn arbennig o agored i'r perygl 

hwnnw. 

Mewn geiriau eraill: 

 

[Sleid 5] 

PERYGL X GWENDIDAU   = TRYCHINEB     

Mae Perygl ynghyd â Gwendid yn arwain at Drychineb 

Felly gall perygl tebyg achosi trychineb mawr mewn rhai mannau a digwyddiad llawer llai difrifol 

mewn mannau eraill, lle mae pobl yn llai agored i niwed. 

I ddangos hyn, byddwn yn edrych ar rai trychinebau o'r gorffennol: 

 

[Sleid 6] 

Yn 2010 digwyddodd y daeargryn yn Haiti yr wyf eisoes wedi'i grybwyll, ac yr oedd Pat Robertson yn 

ei feio ar gytundeb â'r Diafol. Lladdwyd tua 150,000 o bobl gan y daeargryn. 

 

[Sleid 7] 

Yn fuan wedyn fe wnaeth daeargryn o faint tebyg iawn daro Chile, ond dim ond 525 fu farw. 

Efallai bod rhai gwahaniaethau ym maint y daeargryn, ond y gwahaniaeth mwyaf o bell ffordd oedd 

natur fregus y bobl. 

Mae Chile yn wlad fwy datblygedig a chyfoethocach na Haiti ac mae ganddi reoliadau llawer gwell ar 

adeiladu i sy’n golygu bod adeiladau’n gallu gwrthsefyll daeargrynfeydd yn well, ac maen nhw hefyd yn 

gallu gorfodi'r rheoliadau hynny. 

Mae Haiti'n dlawd iawn, gyda hanes hir o lywodraethu gwael, gyda llawer o bobl yn byw mewn tai o 
safon wael a seilwaith gwan. Felly, achosodd y daeargryn drychineb llawer mwy yn Haiti na Chile 

oherwydd y gwendidau llawer mwy yn Haiti. 

Hefyd, gall gwendidau newid dros amser. 

 

[Sleid 8] 

Cafodd Bangladesh ei daro gan seiclon mawr yn 1991 a laddodd 138,000 o bobl. 

 

[Sleid 9] 

Yn 2007 fe darodd seiclon tebyg iawn bron yr un rhannau o'r wlad, ond dim ond 3,447 o bobl fu 

farw. 



 

 

Felly pam y fath wahaniaeth rhwng y ddau seiclon? 

Y rheswm am hyn yn bennaf yw bod Bangladesh wedi gwneud llawer o waith i leihau natur fregus 

pobl i seiclonau yn y 15 mlynedd rhwng y ddau ddigwyddiad. 

Sefydlodd Bangladesh Systemau Rhybudd Cynnar fel y gallai pobl wybod ymlaen llaw fod seiclonau'n 

dod. Hefyd, adeiladwyd llochesi seiclon lle gallai pobl aros am ychydig ddyddiau tra bod y seiclon yn 

pasio drwodd. Hefyd, roedd llawer o waith wedi'i wneud i sicrhau bod pobl yn gwybod beth i'w 
wneud wrth glywed y rhybuddion cynnar. Roedd hyn i gyd yn gyfuniad o lywodraeth Bangladesh, 

grwpiau cymunedol a sefydliadau elusennol yn gweithio gyda'i gilydd. Er bod seiclon 2007 wedi achosi 

llawer o ddifrod, collodd llawer llai o bobl eu bywydau. 

Felly, er bod peryglon yn naturiol, nid yw trychinebau, maen nhw’n cael eu hachosi gan natur fregus 

pobl. 

Gall pobl fod yn agored i beryglon am amryw o resymau, ond mae llawer o'r rhesymau hynny'n 

gysylltiedig â thlodi, a'r diffyg dewisiadau sy'n deillio o fod yn dlawd. Fel arfer, y tlotaf a'r rhai sydd 

wedi eu hymyleiddio sy'n byw mewn lleoedd sydd fwyaf agored i lifogydd, er enghraifft, ac sydd â'r 

lleiaf o adnoddau i allu ymdopi â thrychineb ac i adfer ohono. Ac oherwydd nad oes gan y rhai sydd 

wedi eu hymyleiddio fwyaf lais sy'n cael ei glywed gan y rhai sydd mewn grym, ychydig a wneir i'w 

diogelu nhw rhag trychinebau posibl. 

Ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae newid yn yr hinsawdd wedi bod yn gwneud peryglon yn 

ddwysach ac amlach, ond y bobl fwyaf agored i niwed o hyd sy'n cael eu heffeithio fwyaf. A chyda 

digwyddiadau trychinebus yn digwydd yn amlach, mae'n rhoi llai fyth o amser i bobl wella o un 
digwyddiad cyn i rai eraill ddod i'r amlwg, gan wthio pobl a'u cymunedau ymhellach i dlodi a bod yn 

agored i niwed. 

Sy'n dod â ni'n ôl at bechod. 

Mae newid yn yr hinsawdd yn fater sydd wedi'i achosi i raddau helaeth gan y gwledydd cyfoethocaf yn 

y byd, drwy ein hanes o ollwng carbon deuocsid a nwyon tŷ gwydr eraill i'r atmosffer, sy'n parhau hyd 

heddiw. Fodd bynnag, y rhai lleiaf cyfrifol sy'n teimlo canlyniadau mwyaf negyddol newid yn yr 
hinsawdd, yn enwedig y rhai sy'n dioddef effeithiau'r sychder, y llifogydd a'r stormydd sy'n deillio o 

hynny. 

Yn y gorffennol efallai nad oeddem o reidrwydd yn ymwybodol o ganlyniadau ein gweithredoedd o 

ran newid yn yr hinsawdd, ond rydym yn sicr yn ymwybodol iawn bellach. Gellir ystyried ein hawydd 

am dwf economaidd parhaus, wedi'i ysgogi gan ddiwylliant prynu rhemp, trachwant a diffyg ystyriaeth 
o'r amgylchedd o'n cwmpas ac ar draws y byd fel pechod, wrth i ni anwybyddu cyfarwyddiadau Iesu i 

garu ein cymdogion fel ni ein hunain. 

Ac felly, efallai bod trychinebau'n ganlyniad i bechod, ond yn anffodus nid y rhai sy'n pechu yw’r 

dioddefwyr.  

Fodd bynnag, fel y gwelsom yn achos Bangladesh, mae pethau y gellir eu gwneud i leihau gwendidau 

pobl: 

 

[Sleid 10] 

• Bod yn fwy parod 

• Lliniaru risgiau 

• Adeiladu gwydnwch 

Mae'r darlleniad o’r Beibl a gawsom yn gynharach yn dangos hyn yn eithaf da. Efallai y gellid ei alw'n: 



 

 

[Sleid 11] 

"Joseff a'i Bolisi Rheoli Sychder Amryliw, Anhygoel" 

Dyma stori breuddwyd Pharo, lle'r oedd: 

• 7 buwch dew a 7 buwch denau, a 

• 7 tywysen iach a'r 7 tywysen wag 

Roedd hyn yn cynrychioli 7 mlynedd o ddigonedd ac yna 7 mlynedd o newyn. 

Roedd Joseff yn gallu dehongli breuddwydion Pharo ac felly fe'i rhoddwyd yn gyfrifol am ymateb yr 

Aifft i'r sefyllfa. 

Rhoddodd Joseff system ar waith i arbed bwyd o'r blynyddoedd o ddigonedd fel bod digon o fwyd i 

ymdopi â blynyddoedd o newyn. Felly, er bod 7 mlynedd gwael, roedd rheoli adnoddau'n dda yn 

ystod y 7 mlynedd da blaenorol wedi osgoi trychineb. 

Felly roedd gan Joseff System Rhybudd Cynnar effeithiol, drwy freuddwydion  am Pharo a gyda Duw 

yn ei helpu i ddehongli'r breuddwydion hynny. Felly, roedd yr Aifft wedi'i pharatoi'n well ar gyfer y 7 

mlynedd wael drwy gadw stociau o fwyd o'r 7 mlynedd da. 

Roeddent yn gallu lliniaru'r risgiau o'r 7 mlynedd gwael a sicrhau nad oedd pobl yr Aifft mor agored i 

niwed â'r rhai yn y gwledydd cyfagos, a oedd yn cynnwys teulu Joseff a ffodd o Israel i’r Aifft i chwilio 

am fwyd. 

Drwy gymryd camau cadarnhaol ymlaen llaw, roedd Joseff wedi gallu atal trychineb, er eu bod yn 

wynebu perygl difrifol. 

Mae World Vision yn dilyn yn y traddodiad Beiblaidd gwych hwn drwy weithio gyda chymunedau 

ledled y byd i'w helpu i reoli'n well yn wyneb amrywiaeth o wahanol beryglon. 

 

[Sleid 12] 

Yn Uganda bu World Vision yn gweithio gydag Awdurdod Meteorolegol Cenedlaethol Uganda a 

rhannau eraill o Lywodraeth Uganda mewn prosiect a ariannwyd gan UK Aid, drwy raglen gan 

Swyddfa Dywydd y DU o'r enw 'WISER'. 

Yn Uganda, roedd y Llywodraeth wedi bod yn cynhyrchu rhagolygon tywydd, gan gynnwys 

rhagolygon tymhorol i roi gwybodaeth hanfodol i bobl am dymhorau glawog oedd ar ddod. Yn 

anffodus, darparwyd y wybodaeth hon yn Saesneg, a defnyddio iaith dechnegol iawn, felly heb fod o 

gymorth i'r rhan fwyaf o bobl Uganda, yn enwedig y tlawd yng nghefn gwlad, sydd fwyaf agored i 

niwed yn sgil sychder a llifogydd a'r tymhorau yn newid a phatrymau tywydd sy'n deillio o newid yn yr 

hinsawdd. 

Felly gweithiodd World Vision gydag Awdurdod Tywydd Uganda i gyfieithu'r rhagolygon hyn i 22 iaith 

leol, a gweithiodd gyda'r awdurdodau lleol mewn 22 o wahanol ardaloedd, yn ogystal â gorsafoedd 

radio lleol, grwpiau cymunedol, arweinwyr ffydd ac arweinwyr cymunedol i sicrhau bod yr wybodaeth 

ar gael yn eang. Roedd y prosiect hefyd yn rhoi cyngor i ffermwyr ar yr hyn y gallant ei wneud mewn 

ymateb i'r wybodaeth yn y rhagolygon.  

Mae hyn wedi galluogi ffermwyr tlawd i fod yn fwy parod am gyfnodau o ddim digon neu ormod o 

law – gan ddod â mwy o sicrwydd ar adeg pan mae newid yn yr hinsawdd yn creu mwy o ansicrwydd 

am dymhorau, hinsawdd a thywydd. 

 



 

 

[Sleid 13] 

Erbyn diwedd y prosiect roedd dros 200,000 o bobl wedi'u cyrraedd yn uniongyrchol gyda'r 

wybodaeth wedi’i chyfieithu am y tywydd a’r hinsawdd ar draws y 22 ardal hynny. 

Ar ddechrau'r prosiect dim ond 13% o ffermwyr yn yr ardaloedd hyn oedd yn teimlo bod y 

rhagolygon a gawsant yn gywir ac yn berthnasol, ond ar ddiwedd y prosiect 18 mis hwn roedd hyn 

wedi cynyddu i 78%. Yn ogystal, cymerodd dros 80% o'r ffermwyr a dderbyniodd yr wybodaeth well 
gamau cadarnhaol i wella eu gwydnwch o ganlyniad. Felly mae dros 160,000 o ffermwyr bellach wedi 

mabwysiadu arferion newydd megis: 

• Dewis mathau penodol o gnydau i'w plannu 

• Plannu ar ddyddiadau a argymhellwyd 

• Cymryd camau rheoli plâu 

• Defnyddio technegau cadwraeth pridd 

• Plannu coed 

Felly bydd yr wybodaeth well hon, ynghyd â llawer o weithgareddau eraill y mae World Vision yn eu 

gwneud i gefnogi ffermwyr, yn eu helpu i addasu i newid yn yr hinsawdd a bod yn fwy gwydn i 

drychinebau a allai ddigwydd yn y dyfodol. 

Felly, wrth i mi gloi, hoffwn i chi gofio: 

 

[Sleid 14] 

• Nid cosb gan Dduw yw trychinebau 

• Gallwn helpu pobl i fod yn llai agored i beryglon naturiol 

• Bydd gweithredu ar newid yn yr hinsawdd yn helpu i wneud y tlotaf yn llai agored i niwed 
 

 

[Sleid 15] 

• Gweddïwch dros ffermwyr mewn gwledydd fel Uganda, y bydd ganddynt fynediad i 

wybodaeth a fydd yn eu helpu i wneud penderfyniadau gwell am beth i'w blannu a phryd 

• Gweddïwch dros lywodraethau, cymunedau a sefydliadau fel World Vision wrth iddynt helpu 

pobl i ailadeiladu ar ôl trychinebau – fel y byddant yn fwy gwydn i ddigwyddiadau tebyg yn y 

dyfodol 


