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Hyd yn oed pan fyddwn ni’n wynebu sefyllfaoedd cymhleth a thrasig sydd y tu hwnt i’n rheolaeth ni, 

mae yna rywbeth y gallwn ac y mae’n rhaid i ni ei wneud i gyfrannu at “les” cymdeithas. Gallwn barhau 

i ymgysylltu gydag agwedd hael a chyfrifol, heb ddisgwyl unrhyw fath o wobr. 

“Felly, am fy mod i, eich Arglwydd a’ch Athro wedi golchi’ch traed chi, dylech chi 

olchi traed eich gilydd.” (Ioan 13:14).  

Wrth gofio’r oriau olaf a dreuliodd gydag Iesu cyn ei farwolaeth, mae Ioan yr Efengylwr yn 

canolbwyntio ar olchi’r traed. Yn y gorffennol, yn y Dwyrain Canol, roedd hyn yn arwydd o 

groeso i ymwelwyr oedd yn cyrraedd ar ôl teithio ar ffyrdd llychlyd. Gweision fel arfer fyddai’n 

perfformio’r weithred. 

Dyma’r union reswm pam nad oedd y disgyblion yn awyddus i adael i’w hathro wneud hyn i 

ddechrau. Fodd bynnag, esboniodd yntau, 

Felly, am fy mod i, eich Arglwydd a’ch Athro wedi golchi’ch traed chi, dylech chi olchi 

traed eich gilydd.   

Drwy’r ddelwedd hynod ystyrlon hon, mae Ioan yn datgelu holl genhadaeth Iesu: daeth ef 

sy’n Arglwydd ac yn athro i mewn i hanes y ddynoliaeth i gyfarfod â phob dyn a menyw, i’n 

gwasanaethu ni a’n harwain yn ôl at y cyfarfyddiad gyda’r Tad. 

Ddydd ar ôl dydd, drwy gydol ei fywyd ar y ddaear, roedd Iesu bob amser yn gollwng pob 

arwydd o’i fawredd, a’r noson honno roedd yn paratoi i roi ei fywyd yn rhydd ar y groes. 

Dyna pryd, fel gwaddol, y trosglwyddodd y wers hon, oedd mor bwysig iddo, i’w ddisgyblion: 

Felly, am fy mod i, eich Arglwydd a’ch Athro wedi golchi’ch traed chi, dylech chi olchi 

traed eich gilydd.  

Mae’n wahoddiad clir a syml, un y gallwn ni i gyd ei deall a’i rhoi ar waith ar unwaith, ym 

mhob sefyllfa ac ym mhob cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol. 

Ar ôl derbyn datguddiad cariad Duw drwy fywyd a geiriau Iesu, mae gan Gristnogion 

“ddyled” i’w cymdogion. Maen nhw’n ceisio dynwared Iesu drwy groesawu a gwasanaethu 

eu brodyr a’u chwiorydd, a thrwy hynny ddod yn llysgenhadon cariad. Eu nod yw gwneud yr 

un fath ag Iesu: yn gyntaf drwy garu mewn ffyrdd ymarferol ac yna dilyn hyn gyda geiriau o 

obaith a chyfeillgarwch. 

Mae ein tystiolaeth yn fwy effeithiol o lawer pan fyddwn yn troi ein sylw yn rhydd ac yn 

anhunanol at y tlodion, gan wrthod hefyd agweddau gwasaidd at bobl sydd â grym a statws. 

Hyd yn oed pan fyddwn ni’n wynebu sefyllfaoedd cymhleth a thrasig sydd y tu hwnt i’n 

rheolaeth ni, mae yna rywbeth y gallwn ac y mae’n rhaid i ni ei wneud i gyfrannu at “les” 

cymdeithas. Gallwn barhau i ymgysylltu gydag agwedd hael a chyfrifol, heb ddisgwyl unrhyw 

fath o wobr. 



Ymhellach, mae Iesu yn gofyn i ni dystio i gariad nid yn unig yn bersonol, ym mhopeth a 

wnawn, ond hefyd fel cymuned, fel pobl Duw sydd â chyd-gariad yn gyfraith sylfaenol. 

Felly, am fy mod i, eich Arglwydd a’ch Athro wedi golchi’ch traed chi, dylech chi olchi 

traed eich gilydd.   

Ar ôl y geiriau hyn, ychwanegodd Iesu, “Dw i wedi rhoi esiampl i chi er mwyn i chi wneud yr 

un peth i'ch gilydd. Dych chi'n gwybod y pethau yma, ond eu gwneud sy'n dod â bendith.”1 

Gan fyfyrio ar y cymal hwn yn yr Efengyl, ysgrifennodd Chiara Lubich: "‘Cewch eich 

bendithio…’. Mae’r cyd-wasanaeth a’r cyd-gariad y dysgodd Iesu drwy’r weithred ryfedd hon 

felly’n un o’i wynfydau. Sut felly fyddwn ni’n byw’r gair yn ystod y mis hwn? Nid yw Iesu’n 

gofyn i ni ei ddynwared drwy gopïo’r hyn a wnaeth yn ddifeddwl, er ei fod yn parhau’n 

enghraifft ddisglair a diguro. Mae gwneud yr hyn a wnaeth Iesu’n golygu deall bod gan ein 

bywyd Cristnogol ystyr os ydym ni’n byw “ar gyfer” pobl eraill, os ydym ni’n ystyried ein 

bodolaeth fel gwasanaeth i’n brodyr a’n chwiorydd ac yn seilio ein bywyd cyfan ar hyn. Yna 

byddwn ni wedi cyflawni’r hyn sydd gan Iesu yn ei galon. Byddwn ni wedi byw’r Efengyl a 

byddwn ni wir yn derbyn bendith ". 

Letizia Magri  

                                                           
1   1 Cf. Ioan 13:15-17. 
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Y mis nesaf 
Shalôm! Yn union fel anfonodd y Tad fi, dw i hefyd yn eich anfon chi. (Ioan 20: 21) 

 

 

 

 

 

 

 
 


