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Amynedd

Darlleniad: Iago 5: 7-11

O! Dduw, ‘ffynhonnell pob dyfalbarhad ac anogaeth’, canmolwn di
am dy fawr amynedd tuag atom.  Diolchwn i ti dy fod yn Dduw
trugarog a graslon, ‘araf i ddigio a llawn ffyddlondeb’.  Ni
wnaethost â ni yn ôl ein pechodau, ac ni thelaist i ni yn ôl ein
troseddau.  Gwyddost ein deunydd, ac yr wyt yn cofio mai llwch
ydym.

‘Rhyfedd amynedd Duw
Ddisgwyliodd wrthym cyd’.

Clodforwn di, O! Arglwydd, am ‘amynedd Crist’.  Diolch am
iddo fod mor amyneddgar â  phechaduriaid, yn condemnio’r drwg,
ond yn fodlon achub hyd yr eithaf.  Rhyfeddwn at ei ras a’i
drugaredd yn ei ymwneud â phobl, a diolchwn ei fod mor
amyneddgar heddiw ag y buodd erioed:

‘Mae e’n maddau beiau mawrion,
Mae e’n caru yn ddi-drai,
A’r lle caro, mae ei gariad
Yn dragywydd yn parhau:
Nid oes terfyn
I’w amynedd ef, a’i ras’.

Gofynnwn i ti, O! Arglwydd da, i feithrin amynedd ynom ni.
Helpa ni i ddisgwyl ‘yn dawel am yr Arglwydd’, ac i ‘aros yn
amyneddgar amdano’. Y mae ‘amynedd yn well nag ymffrost’, a
dymunwn ei feithrin yn ein bywyd.

‘Araf iawn wyf fi i ddysgu,
Amyneddgar iawn wyt ti.’

Cyffeswn ger dy fron ein diffyg amynedd.  Rydym yn aml yn
llawdrwm ar eraill, heb oddef ein gilydd mewn cariad.  Cyfeiria ein
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calonnau ‘at amynedd Crist’, gan ein hatgoffa mai digon i ni dy ras
di, a bod y prawf ar ein ffydd ‘yn magu dyfalbarhad’.

Sylweddolwn fod arnom angen amynedd yn fawr iawn.  Hir pob
aros, ond yn fynych nid oes gennym yr amynedd i ddisgwyl cyhyd.
Atgoffa ni’n barhaus ‘fod un diwrrnod yng ngolwg yr Arglwydd fel
mil o flynyddoedd, a mil o flynyddoedd fel un diwrnod’.  Anfonaist
dy Fab i’r byd yng nghyflawniad yr amser, ac nid wyt Ti’n oedi
cyflawni addewid Ei ailddyfodiad.  Bod yn ymarhous wrthym yr
wyt am nad wyt yn ‘ewyllysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb
ddod i edifeirwch’.

Cynorthwya ni felly, O! Arglwydd, i fod yn amyneddgar ‘hyd
ddyfodiad yr Arglwydd’.  Gwelwn ‘fel y mae’r ffermwr yn aros am
gynnyrch gwerthfawr y ddaear, yn fawr ei amynedd amdano nes i’r
ddaear dderbyn y glaw cynnar a’r diweddar’.  Helpa ninnau hefyd i
fod yn amyneddgar, gan ein cadw’n hunain yn gadarn, ‘oherwydd
y mae dyfodiad yr Arglwydd wedi dod yn agos’.  Ystyriwn ‘fel
esiampl o ddynion yn dioddef yn amyneddgar, y proffwydi a
lefarodd yn enw’r Arglwydd’.  Clywsom hefyd am ddyfalbarhad
Job, a gwelsom ‘y diwedd a gafodd ef gan yr Arglwydd; y mae’r
Arglwydd yn dosturiol a thrugarog’.

O! Iesu da, dywedaist mai’r ‘sawl sy’n dyfalbarhau i’r diwedd a
gaiff ei achub’.  Rho i ni felly’r grymuster ‘i ddyfalbarhau a
hirymaros yn llawen ym mhob dim’.

‘Dal fi, Arglwydd, hyd y diwedd,
N’ad im fethu ar fy nhaith;
Cadw ynof yr amynedd
Nad yw’n blino yn dy waith;
Rho imi’r hyder
Nad yw’n edrych byth yn ôl!’

Nertha ni i wneud ein galwad a’n hetholedigaeth yn sicr, gan
gofio fod gennyt ti’r gallu i’n cadw rhag syrthio, a’n gosod yn ddi-
fai a gorfoleddus gerbron dy ogoniant.

Ac i ti, yr unig Dduw, ein Gwaredwr, trwy Iesu Grist ein
Harglwydd, y byddo gogoniant a mawrhydi, gallu ac awdurdod,
cyn yr oesoedd, ac yn awr, a byth bythoedd!  Amen.

Peter Davies


