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Ein Byd

Darllen: Genesis 1:1, 31

Braidd yn gamarweiniol yw teitl yr adran hon, ‘Ein byd’. Nid ein byd ni

yw hwn ond byd Duw. Yn yr un modd, byddaf yn rhyfeddu wrth glywed

pobl yn cyfeirio at ein ‘capel ni’ – nid ein capel ni ydi o, ond ‘eglwys Iesu

Grist’. Dowch i ni fyfyrio, felly, ar fyd Duw.

Yn hanes creu’r byd yn Llyfr Genesis, diweddglo pob diwrnod oedd, ‘A

gwelodd Duw fod hyn yn dda’. Mae Duw wedi creu byd da. Mae Duw yn

dal i greu. Nid creu’r byd a’i adael wedyn a wnaeth Duw. Mae Duw yn ei

fyd heddiw, yn cyflawni ei fwriadau. Mae godidowgrwydd y greadigaeth

yn esgor ar ddwy wedd ym mywyd y Cristion. Yr elfen gyntaf yw arwain

dyn i blygu mewn addoliad gerbron y Creawdwr a chydnabod mai ei fyd

ef yw hwn. Gwyliwch yr haul yn machlud dros y gorwel ar noson braf o

haf, neu edrychwch ar y tirwedd pan fo’r eira wedi disgyn dros nos a’r

ddaear wedi ei thrawsnewid yn llwyr. Edrychwch ar y tonnau’n torri’n

ewyn gwyn ar y traeth pan fo ymchwydd y storm ar ei gwaethaf, neu ar

lonyddwch y goedwig ar fore braf o wanwyn. Canmolwn y Creawdwr a

diolchwn iddo am gael byw.

Wrth i ni blygu ac addoli a chydnabod hynny, cawn ein galw o’r newydd

i gydweithio â Duw, i ofalu a gwarchod. Mae hanes dyn ar hyd yr oesoedd

wedi dangos ei fod wedi osgoi ac anwybyddu hyn, gan dra-arglwyddiaethu

a difetha, rheibio a gwneud llanast di-ben-draw. Mae’r Beibl yn pwysleisio

stiwardiaeth a chydweithrediad dyn, ond anwybyddu hyn a wnaethpwyd

yn y gorffennol. Rydym wedi mynd ati i gyferbynnu’r seciwlar a’r

ysbrydol, pethau’r byd a phethau Duw. Mae’r Beibl yn glir iawn ar hyn –

pethau’r byd yw pethau Duw. Rydyn ni o hyd - yn enwedig yn ein gweddïau

– yn mynnu bod ‘y byd fel hyn’ a’r ‘byd fel arall’, yn dilorni a sarhau’r

byd. Ond cofiwn mai yn y byd yr ydym yn byw ac mai creadigaeth Duw

yw’r byd, ‘A gwelodd Duw fod hyn yn dda’.
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Ond gwrthod chwarae ei ran fel stiward y mae dyn – mae’n gwybod yn

amgenach. Mae dyn yn mynnu tynnu’n groes. Ceir darlun yn Llyfr Eseia

sy’n ddarlun byw iawn o’n planed ni’r dyddiau hyn: ‘Gwywodd y ddaear

a chrino, dihoenodd y byd ac edwino … Halogwyd y ddaear gan ei

phreswylwyr, am iddynt dorri’r cyfreithiau, newid y deddfau a diddymu’r

cyfamod tragwyddol’ (Eseia 24:4). Dydi dyn ddim yn barod i chwarae ei

ran fel cydweithiwr Duw – fel stiward cyfrifol.

Beth yw effeithiau ystyfnigrwydd dynolryw? Mae’r hinsawdd yn newid.

Ddiwedd 2013 a dechrau 2014, dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd,

gwelsom stormydd geirwon yn chwipio tir a môr. Roedd promenâd

Aberystwyth yn dyst o erwinder y storm. A thros y degawd diwethaf hwn,

mae mannau eraill o’r byd wedi profi stormydd a chorwyntoedd heb eu

hail. Ym marn hinsoddwyr, dyn sy’n gyfrifol am hyn. Yn raddol, mae

tymheredd y byd yn codi am fod nwyon fel carbon deuocsid a methan ar

gynnydd. Mae lefel y môr yn codi, tirwedd isel yn cael ei foddi, a rhannau

o’r blaned yn troi’n grastiroedd. Mae’r darlun ar gyfer y dyfodol yn

frawychus. Myfyriwn ar y geiriau hyn. ‘Arglwydd heddiw, yfory ac yn

dragywydd, heria ni heddiw i newid ein hagwedd, ac i fyw heddiw gan

baratoi ar gyfer yfory. Arwain ni.’

Myfyrdod pellach:

Pa gamau ydych chi (1) fel unigolyn, a (2) fel eglwys yn eu cymryd i

ddiogelu’r blaned?

Mae rhai’n dweud nad dyn sy’n gyfrifol am lygru’r blaned ond

digwyddiadau hollol naturiol? Cytuno?




