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Y Greadigaeth

Darllen: Genesis 2:1–2

Dau declyn sydd wedi fy nghyfareddu ar hyd y blynyddoedd ydi’r telesgop

a’r microsgop: y cyntaf o’r ddau i weld y pell yn agos, a’r ail i weld y bach

yn fawr. Mae edrych trwy’r telesgop ar y lleuad, y planedau a’r sêr yn

gyfareddol. Ambell dro, daw rhywbeth dieithr heibio i ni, megis comed

neu seren wib. Rwy’n cofio dilyn comed Hale-Bopp yn 1996 a 1997, un o

gomedau mwyaf llachar yr ugeinfed ganrif. Digwyddiad hanesyddol gan

na welwn ni mohoni eto tan y flwyddyn 4385! Mae meddwl am hynny’n

ddigon i godi arswyd ar unrhyw un. Ond beth am y microsgop, i weld y

bach yn fawr? Rwy’n cofio mynd â theclyn fel hyn i’r ysgol i’w ddangos

i’r plant. Roeddent i gyd wedi gwirioni wrth edrych ar flewyn o’u gwallt,

a deilen, a choes pry copyn. Y Nadolig hwnnw, bu Siôn Corn yn brysur

yn mynd â microsgop i bob tÿ bron. Roeddent wrth eu boddau yn rhyfeddu

at gywreinrwydd y byd o’u cwmpas. Rhyfeddod byd Duw.

Cred y Cristion fod y byd yn bod yn ei holl ryfeddod, ei holl gyfoeth a’i

gymhlethdod, nid oherwydd unrhyw ddamwain neu siawns gosmig ond

oherwydd meddwl a phwrpas Duw. Gweithred Duw a ddaeth â’r byd a’r

bydysawd i fodolaeth. O’r cychwyn, mae’r Beibl yn cyhoeddi, ‘Yn y

dechreuad creodd Duw y nefoedd a’r ddaear’ (Genesis 1:1). Nid dadlau

hyn a wna’r awdur, ond mynegi ffaith. Creadigaeth Duw yw’r byd, ac

mae Duw wedi creu byd da. Sylwch mor aml y ceir y geiriau, ‘A gwelodd

Duw fod [hyn] yn dda’ (Genesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31) ym mhennod

gyntaf Genesis. Dengys hyn yn glir fod Duw wedi creu’r byd, wedi creu’r

materol. Nid yw crefydd Feiblaidd felly’n derbyn y syniad fod y materol

yn ddrwg.

Mae dau beth pwysig i’w cofio. Yn gyntaf, mae Duw yn dal i greu. Yn ail

bennod Genesis, mae’r adnodau cyntaf yn datgan fod Duw wedi gorffen

ei waith, ‘Felly gorffennwyd y nefoedd a’r ddaear a’u holl luoedd. Ac

erbyn y seithfed dydd yr oedd Duw wedi gorffen y gwaith a wnaeth, a
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gorffwysodd ar y seithfed dydd oddi wrth ei holl waith, (Genesis 2:1–2).

Er hynny, credai’r Hebrëwr fod Duw yn parhau i weithio ym mywyd y

genedl, a’r hyn a gawn yng ngweddill yr Hen Destament yw Duw’n creu

ac yn arwain ei bobl i brofiadau ac anturiaethau newydd. Datblygir yr un

syniad yn nysgeidiaeth Iesu yn y Testament Newydd, sef bod Duw’n

gweithio ac yn parhau i greu ym mywyd Iesu ei hun, ac yna yn hanes yr

Eglwys. Yn yr ymrafael rhwng Iesu a’r sefydliad wedi iddo iachau’r claf

wrth bwll Bethesda, grym dadl Iesu yw, ‘Y mae fy Nhad yn dal i weithio

hyd y foment hon, ac yr wyf finnau’n gweithio hefyd’ (Ioan 5:17).

Elfen arall i’w phwysleisio yw bod Duw’n parhau mewn perthynas â’i

fyd a’r greadigaeth. Cred rhai bod Duw wedi ein gadael ac wedi gadael y

byd i’w hap. Ond y gwir yw bod yr holl greadigaeth yn dal yn ddibynnol

ar Dduw. Nid Duw sydd wedi creu ei fyd ac yna ei adael yw Duw. Mae

Duw efo’i bobl heddiw ac yn cynnal ei greadigaeth. Amlygir hyn yn y

syniad arall am Dduw, sef mai cariad yw Duw. Daw’r ddwy elfen at ei

gilydd yn ei gariad at y greadigaeth a’i gariad at ddynolryw.

Myfyrdod pellach:

Beth yw gwaith dyn yn y greadigaeth?

Sut mae Duw yn creu heddiw?




