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Mae maddeuant yn goncwest ddyddiol, yn dwf parhaus yn ein hunaniaeth fel plant i Dduw. Yn bennaf 

oll, mae’n rhodd gan y Tad y gallwn, ac y mae’n rhaid i ni, ofyn iddo amdani. 

 
 
Rhaid i chi fod yn garedig, fel mae Duw eich tad yn garedig (Luc 6:36).  
 

Ar ôl datgan y Gwynfydau i’w ddisgyblion, dywed efengyl Sant Luc wrthym fod Iesu wedi 

gwahodd ei ddilynwyr i garu pob unigolyn fel brawd neu chwaer, hyd yn oed y rheini oedd 

yn cael eu hystyried yn elynion. Roedd y gwahoddiad hwn bron yn chwyldroadol ar y pryd 

ond mae Iesu’n datgan yn glir iawn ein bod ni i gyd yn frodyr a chwiorydd gan fod gennym 

un Tad sydd bob amser yn gofalu am ei blant. Mae Duw y Tad yn dymuno cael cyswllt â ni: 

mae’n ein hatgoffa o’n cyfrifoldebau ond ar yr un pryd mae ei gariad yn iachau, yn rhoi maeth 

i ni ac yn gofalu amdanom ni. Mae ei agwedd yn famol, yn drugarog ac yn dyner. Dyma 

drugaredd Duw sy’n estyn allan yn bersonol i bob un bod dynol yn eu gwendid a’u natur 

fregus. Mewn gwirionedd, mae’n well gan Dduw y bobl sydd wedi’u heithrio, eu gwrthod ac 

sydd ar ymylon cymdeithas. Mae trugaredd yn gariad sy’n llenwi ein calonnau ac sy’n llifo 

allan at bobl eraill, at gymdogion yn ogystal â dieithriaid, at y gymdeithas o’n cwmpas. Gan 

ein bod ni’n blant i Dduw, gallwn ei efelychu ac ymdebygu iddo yn ei ffordd nodweddiadol o 

garu - drwy dderbyn a chroesawu pobl eraill a gwybod sut i aros hyd nes bod eraill yn barod 

i dderbyn y cariad hwn. 

Rhaid i chi fod yn garedig, fel mae Duw eich tad yn garedig. 
 

Yn anffodus, yn ein bywydau personol a chymdeithasol rydym ni’n anadlu awyrgylch o 

elyniaeth a chystadleuaeth gynyddol, o amau ein gilydd, barnu ac ofni pobl eraill. Mae malais 

yn cronni ac yn arwain at wrthdaro a rhyfeloedd. Fel Cristnogion gallwn dystio’n glir ein bod 

yn gwrthod cael ein dal yn llif yr agweddau negyddol hyn. Gallwn geisio bod yn rhydd oddi 

wrthym ni ein hunain ac amgylchiadau allanol, a dechrau ailadeiladu’r clymau yn ein 

teuluoedd, gweithle, cymuned plwyf neu blaid wleidyddol sydd wedi gwanhau neu dorri. 

Os ydym ni wedi anafu rhywun, gadewch i ni fod yn ddigon dewr i ofyn am faddeuant a 

dechrau o’r dechrau. Mae’n weithred urddasol iawn. Os oes rhywun wir wedi tramgwyddo 

yn ein herbyn, gadewch i ni geisio maddau iddyn nhw a gwneud lle i’r person hwnnw unwaith 

eto yn ein calon, er mwyn iddyn nhw hefyd allu gwella’r clwyf. Ond beth yw maddeuant? 

Ysgrifennodd Chiara Lubich: “Nid anghofio yw maddau… nid yw’n wendid… nid yw’n golygu 

meddwl yn ysgafn am faterion difrifol, nac ystyried bod yr hyn sydd mewn gwirionedd yn 

ddrwg yn dda… nid difaterwch mohono. Gweithred glir o ewyllys yw maddeuant, ac felly 

mae’n weithred rydd sy’n croesawu’r llall fel y mae, er gwaethaf y drwg a wnaed i ni, fel y 

mae Duw yn ein croesawu ni bechaduriaid, er gwaethaf ein beiau. Mae maddeuant yn 

golygu peidio ag ymateb i ddrwg gyda mwy o ddrwg, ond gwneud yr hyn mae Sant Paul yn 

ei ddweud, ‘Paid gadael i ddrygioni dy ddal yn ei grafangau – trecha di ddrygioni drwy wneud 



daioni.’"1  Does dim modd bod mor galon-agored yn ddifeddwl. Mae’n goncwest ddyddiol, 

yn dwf parhaus yn ein hunaniaeth fel plant i Dduw. Yn bennaf oll, mae’n rhodd gan y Tad y 

gallwn, ac y mae’n rhaid i ni, ofyn iddo amdani. 

Rhaid i chi fod yn garedig, fel mae Duw eich tad yn garedig 
 

Adroddodd gwraig ifanc o Ynysoedd y Philipinau ei stori wrthym, "Dim ond un ar ddeg oed 

oeddwn i pan laddwyd fy nhad, ond chafwyd ddim cyfiawnder am ein bod yn dlawd. Ar ôl i 

fi dyfu i fyny fe astudiais y gyfraith oherwydd fy mod am gael cyfiawnder i farwolaeth fy nhad. 

Ond roedd gan Dduw gynllun arall i fi. Gwahoddodd cydweithiwr fi i gyfarfod â phobl oedd 

yn ymrwymo’n ddifrifol i fyw yn ôl yr Efengyl. Dechreuais i fyw yn yr un ffordd. Un diwrnod 

gofynnais i Iesu fy nysgu sut i fyw yn ôl ei eiriau ‘Cerwch eich gelynion’2 mewn ffordd real 

oherwydd roeddwn i’n dal i deimlo casineb y tu mewn i fi at y dyn oedd wedi lladd fy nhad. 

Y diwrnod nesaf yn y gwaith, cwrddais â phennaeth y grŵp troseddol hwnnw. Rhoddais wên 

o groeso iddo a’i holi am ei deulu. 

Ymatebodd yntau’n syn ac roeddwn innau’n rhyfeddu at yr hyn roeddwn i newydd ei wneud. 

Dechreuodd y casineb y tu mewn i fi ddadfeilio a chafodd ei drawsnewid yn gariad. Fodd 

bynnag, dim ond y cam cyntaf oedd hwnnw: mae cariad yn greadigol! Roeddwn i’n meddwl 

bod rhaid i bob aelod o’r grŵp troseddol dderbyn ein maddeuant. Ymwelais i a fy mrawd â 

nhw i ailsefydlu perthynas a thystio bod Duw yn eu caru! Gofynnodd un dyn i ni am faddeuant 

am yr hyn roedd wedi’i wneud yn ogystal â gweddïau iddo yntau a’i deulu." 
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1 Rhufeiniaid: 12:21 
2 Cf. Mt 5:44; Luc 6:27. 


