
Y mae credu yn Nuw fel Creawdwr a
gweld y byd hwn fel ei greadigaeth yn
esgor ar ddwy elfen hanfodol yn y
bywyd Cristnogol, meddai’r Parch Elfed
ap Nefydd Roberts – addoliad a
gwaith. Bu harddwch a gogoniant y byd
yn destun rhyfeddod erioed ac yn
symbyliad i ddyn blygu’n addolgar
gerbron y Creawdwr mawr. Ond golyga
hefyd ystyried y byd hwn fel eiddo
Duw, ei warchod yn ofalus a’i drin yn
gyfrifol.

Duw piau’r ddaear,
wedi’r cwbl. Mae
byddinoedd trymion,
grymus, wedi bod
wrthi ar draws y
canrifoedd yn ceisio
ennill yr holl fyd ond
fe gafodd pob un ei
chodwm yn ei dro.
‘Gwyn eu byd y rhai
addfwyn, canys hwy
a etifeddant y
ddaear’. O bawb, yr
addfwyn fydd piau
hi, meddai’r Iesu,
gan haeru ei bod yn
bosibl meddiannu’r
ddaear heb
ffrwydro’r un bom,
a dod yn berchen
ar diroedd heb wario’r un bunt.

Y mae disgrifiad hyfryd Robin Williams
o’i fagwraeth ar stad Gwynfryn, ym mro
Eifionydd yn egluo’r hyn rwyf am ei
ddweud i’r dim. Saer coed yn gweithio i
aeres stad Gwynfryn oedd ei dad a
bu’r teulu’n byw ar y stad yn rhinwedd
y swydd honno. ‘Pan oeddwn i’n
blentyn’, meddai, ‘mi fyddwn yn
meddwl mai fi oedd piau stad
Gwynfryn i gyd. Wrth dyfu trwy
flynyddoedd mebyd, fe ddois i adnabod
llanerchau dethol ar dir y stad, ymhell,

bell o bob man, oedd yn nefoedd i
fachgen yn codi’n bedair oed. Yn y
gwinllanoedd mawr mi fyddwn yn
dysgu galw’r coed bob un wrth eu
henwau: derw, ynn, castanwydd,
criafol, celyn, pinwydd, masarn, gwern,
ysgaw, llawryf… Mi fyddwn yn gwybod
lle byddai’r mafon yn tyfu, y mefus
gwylltion a’r llus, y mwyar duon a’r
cnau. Gwylio’r brain yn nythu’n uchel a
blêr yn y brigau, a’r robin goch gyda’i

nyth digon o ryfeddod mewn clawdd.
Clywed colomen wyllt yn fflapian yn
swnllyd o’i chuddfan yn y llwyn eiddew,
a gwybod os doi terfysg i’r ardal y
byddai’r ffesant yn ateb pob taran yn
ddi-feth. Ar dro, mewn gwrych, mi
welwn ddraenog bach trwynfain; bryd
arall, lwynog yn sleifio drwy’r rhedyn,
gwiwer goch yn llamu’n rhyfygus o
gangen i gangen. Roedd brithyll yn y
dorlan a llysywod duon o dan gerrig yr
afon, creyr glas yn sefyll ar un goes, ac
ar foment o wyrth, fe gawn weld

dyfrgi’n llifo allan o’r dfir. Yn eu tymor
fe ddoi cawodydd o betalau ar lawr y
winllan: eirlysiau, daffodil, briallu, foiled,
blodau’r gwynt, bwtsias y gog a
gwyddfid. A’r goedwig drwchus yn
llawn o’r persawrau mwyaf godidog.’

Wrth chwarae o ddydd i ddydd yng
nghwmni natur fe ddaeth Robin
Williams i gredu’n reddfol mai fe oedd
piau’r rhyfeddodau hyn i gyd. Iddo fe,
yng nghoedwigoedd y Gwynfryn yr

oedd Nefoedd, ac
yn y fan honno yn
rhywle yr oedd Duw
yn byw. 

Profiad tebyg gefais
i am ddeuddeg
mlynedd pan oedd
fy nhad yn
ysgolfeistr mewn
ysgol breswyl yng
Nghaergaint;
rhyddid i grwydro yn
ystod gwyliau’r
ysgol a dod i deimlo
mae ni, fel teulu
oedd piau’r
meysydd i gyd!
‘Enw Syr Hugh
Ellis-Nanney oedd
ar lyfrau’r Gyfraith’,
meddai Robin

Williams, ‘ond tybed beth a ddywedai’r
hen aristocrat hwnnw pe gwyddai fy
mod i’n meddiannu’i stad o fesul
wythnos a mis a blwyddyn?’

Ie, Duw sydd biau’r ddaear hon, a’n
braint ni yw gofalu amdano a’i
warchod. Gadewch inni addoli Duw’r
Creawdwr wrth ddod ynghyd unwaith
yn rhagor eleni yn ein cyrddau
diolchgarwch, i ddiolch am ei
greadigaeth a’i ofal grasol drosom.

Parch Nicholas Bee.
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Diolchgarwch
Unwaith eto yn ein gfiyl ddiolchgarwch, rydym yn cael cyfle i ddiolch i Dduw am ei
ofal drosom. Y mae neilltuo diwrnod ac amser penodol yn rhoi cyfle arbennig inni

sylweddoli mor fawr yw ein dyled iddo ac mor fawr yw ein dibyniaeth ar Dduw sydd
wedi’n cynnal a’n cadw hyd heddiw.

‘Nid oes
yna yr un

glaswelltyn, 
nid oes yna

unrhyw liw yn y
byd na fwriadwyd

iddynt beri i ni lawenhau.’

John Calfin


