
Mae Dydd Gweddi Byd Eang y
Chwiorydd yn cael ei chynnal ar ddydd
Gwener gyntaf y Grawys – ac mae’r
gwasanaeth arbennig hwnnw eleni
wedi cael ei pharatoi gan wragedd y
Philipinas. Mae’r
gwasanaeth yn
cynnwys elfennau
gwerthfawr iawn ar
gyfer ein myfyrdod
Corwynt Cariad cyntaf
yn ystod y Grawys
eleni.

Mae’r llun sydd ar glawr
eu gwasanaeth yn
adlewyrchu’r
anghyfartaledd mawr
sy’n rhan o brofiad y
tlawd a chyfoethog –
nid yn unig yn y
Philipinas ond ar draws
y byd. Un ochr yn
lliwgar a deniadol – a’r
llall yn dywyll a dwys.
Ochr dde’r llun yn
mynegi ffrwythlondeb,
harddwch y tir a’r môr –
a’r ochr chwith yn
dangos adeiladau uchel
a llwm a golwg ar
‘hagrwch cynnydd ar
wyneb trist y gwaith’.
Mae golwg trist ar
wyneb y plentyn unig
sy’n darllen.

Ym mlaen y llun mae
tair merch yn dal dail
banana a digonedd o
fwyd – ond mae’r bwyd
da ar yr ochr dde a
gweddillion pysgod ar
yr ochr chwith.

Mae’r ferch yn y canol
yn cuddio’i llygad dde rhag gweld y
tlodi a’r difrod – ac yn gwneud i mi
feddwl sawl gwaith dwi wedi diffodd y
teledu’n ddiweddar rhag gorfod
wynebu cwestiynau anodd a
chydwybod euog ein byd. Mae hi’n dal
clorian anghytbwys yn ei llaw.
Yn ffermydd reis y Philipinas bydd

cymdogion yn dod at ei gilydd i blannu
ac i fedi’r cnwd. Does neb yn cael
cyflog ond mae’r cynnyrch yn cael ei
rannu rhwng pawb. ‘Dagyaw’ yw’r enw
a roddir ar yr arfer yma. Mae ‘dagyaw’

yn arfer da i adeiladu cymuned a’i
chynnal – gofal a chydymdeimlad ar
waith.

Y darlleniad a ddewiswyd yn y
gwasanaeth yw dameg y gweithwyr yn
y winllan (Mathew 20:1-16) ac mae
chwiorydd y Philipinas wedi cynnig

ambell i gwestiwn i’n herio. Credaf ei
bod yn werth edrych arnynt eto yn
nhawelwch yr aelwyd – neu mewn
seiat – i gnoi cil a myfyrio ymhellach
arnynt.

Yn y stori mae Iesu’n
defnyddio haelioni’r
ffermwr i helpu inni
ddeall teyrnas nefoedd.
Pam talu’r un faint i’r
rhai fu’n segur tan yn
hwyr y dydd a’r rhai fu’n
gweithio o’r dechrau?
Sut mae ‘dagyaw’ yn
cymharu â haelioni’r
ffermwr?

Ydy hyn yn edrych yn
annheg i chi?

Pwy yw’r rhai olaf yn
eich cymuned? –
fyddech chi’n eu
gwahodd i’r cynhaeaf?

Ble mae Duw yn eich
galw chi i weithredu
cyfiawnder?

Sut ydych chi’n ymateb
i alwad Duw heddiw?

‘Diolch i Ti,
ein Tad am
Ddiwrnod
Gweddi Byd

Eang y Chwiorydd sy’n
uno dy blant mewn
ffordd mor newydd a
chyffrous ar draws
ffiniau gwledydd, iaith a
diwylliant. Gweddïwn
dros bobl y Philipinas a
phawb ar draws y byd
sy’n dioddef gorthrwm
ac anghyfiawnder.

Llanw’n calonnau a’th gariad diragfarn
a diamod wrth i ni geisio ymateb i
gwestiynau dyrys ein byd heddiw ac
arwain ni ar hyd llwybrau cyfiawnder a
thegwch dy Fab, ein Harglwydd Iesu
Grist, Amen.’

Anna Jane Evans
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Myfyrdod Corwynt Cariad y Grawys


