GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Y Greadigaeth
Darlleniad 1: Rhufeiniaid 1: 19-23, 8: 18-25
Darlleniad 2: Effesiaid 1: 9-10
Ein Tad, maddau i ni am ystyried y greadigaeth o’n safbwynt
materol a gorllewinol. Aethom i gredu ei bod yno i’w hecsploitio.
Dyna’r meddylfryd yr ydym wedi’i allforio i’r gwledydd eraill a’i
orfodi arnynt drwy Fanc y Byd a’r Gronfa Ariannol Ryngwladol
(IMF).
Diolch i ti nad yw pobl na llywodraethau’r gwledydd wedi derbyn
hyn fel efengyl pur. Diolch i ti eu bod yn gosod safbwyntiau
gwahanol gerbron fforwm y byd, safbwyntiau ysbrydol yn hytrach
na rhai materol, rhai cymdeithasol yn hytrach na rhai hunanol. Agor
ein clustiau a’n calonnau i glywed beth a ddywedant wrthym.
Gostwng ni i ddeall bod cymunedau sy’n dlawd mewn arian yn
gyfoethog mewn patrymau byw. Dyrchafa ni fel y gallwn ddysgu
oddi wrthynt sut i adfer bywyd ein gwlad ni.
Mae’n od bod Cymry fel ni wedi llyncu’r hunanoldeb materol sydd
mor gyffredin yn ein cymdeithas gyfoes. Ers rhyw ganrif y
digwyddodd hyn, medd rhai haneswyr - ers inni gael ein
meddiannu gan y pwyslais Prydeinig ar ‘ddod ymlaen yn y byd’.
Ond fe ddywed ein cefndir Celtaidd a Christnogol yn wahanol
wrthym. Oddi yno y daw ein parch at y coed (y derw yn enwedig)
a’n mawrygu o’r dþr (yn afon, llyn neu ffynnon sanctaidd).
Maddau inni os ydym yn bradychu’n hanian hanesyddol trwy ein
harferion modern. Arwain ni’n ôl at ein gwreiddiau ynot ti.
‘Oherwydd y mae’r hyn y gellir ei wybod am Dduw yn
amlwg ... Yn wir, er pan greodd Duw y byd, y mae ei
briodoleddau anweledig ef, ei dragwyddol allu a’i
dduwdod, i’w gweld yn eglur gan y deall yn y pethau
a greodd ... ’
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Diolch i ti am y blodau a’r creaduriaid sy’n eu peillioni. Diolch i ti
am y Madagascar periwinkle sy’n gallu lliniaru effaith cancr gwaed
y plant. Agor ein meddyliau i ddysgu am y llu planhigion llesol
sydd gennym ar draws ein daear. Boed inni eu defnyddio a’u
diogelu yn ôl dy weledigaeth di.
Diolch i ti am y coed sydd yn ein byd. Deffro ni i’w pwrpas yn
cadw’r dþr gyda’r wyneb, yn clymu’r pridd ynghyd, yn cyfrannu at
ein hawyr iach a’r lleithder ynddo. Rho ynom awydd i blannu coed
yn lle eu torri a’u clirio o ffordd ein datblygiadau ni. Maent yn
llythrennol yn anadlu bywyd i’r byd ac yn cadw’r anialwch draw.
Diolch i ti am deulu dyn a’i amrywiaeth rhyfeddol. Yn y corff, yr
ydym yn rhan o fywyd y cread - yn dilyn patrwm amser a daear.
Mae hadau’r dyfodol i’w hau gennym o hyd. Ond dysgwn (gan
genhedloedd y dwyrain gan mwyaf) bod undod corfforol ar ei orau
yn arwain at undod ysbrydol. A dyna’th wers di yn ein hwynebu
eto - trwy ein huniaethu’n hunain â thi ac â’r cread, cawn fywyd
llawn a chytbwys.
‘Hysbysodd i ni ddirgelwch ei ewyllys, y bwriad a arfaethodd
yng Nghrist yng nghynllun cyflawniad yr amseroedd, sef
dwyn yr holl greadigaeth i undod yng Nghrist, gan gynnwys
pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear.’
Bendithia ni i’th waith, i’th Eglwys, i’th fyd, i’th bobl, oherwydd
Iesu Grist, dy Fab. Amen.
Roger Ellis Humphreys
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