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Mae’r Gair Bywyd hwn yn wahoddiad i ni ein rhoi ein hunain ‘yn esgidiau pobl eraill’ fel mynegiant 

cadarn o wir gariad. Cariad mam efallai yw’r enghraifft orau o sut i fyw’r Gair Bywyd hwn. Mae mam yn 

gwybod sut i rannu hapusrwydd gyda phlentyn hapus ac wylo gydag un sy’n gofidio, heb feirniadu a 

heb ragfarn. 

Byddwch yn llawen gyda phobl sy’n hapus, a chrio gyda’r rhai sy’n crio (Rhufeiniaid 

12:15). 

Roedd Paul yn ysgrifennu at y Cristnogion yn Rhufain, yn disgrifio rhoddion mawr Duw i’r 

ddynoliaeth yn Iesu a rhodd yr Ysbryd. Yna awgrymodd sut y gallen nhw ymateb i’r gras 

roedden nhw wedi’i dderbyn, yn enwedig yn eu perthynas â’i gilydd ac â’r gymuned 

ehangach o’u cwmpas. 

Gofynnodd Paul iddyn nhw symud ymlaen o garu dim ond pobl oedd yn rhannu eu ffydd i 

garu pawb, fel y dywed yr Efengyl. I’r rheini sy’n credu, does dim ffiniau i gariad a does dim 

modd ei gyfyngu i ychydig o bobl yn unig. 

Manylyn diddorol yw ei fod yn siarad yn gyntaf am rannu hapusrwydd pobl eraill. Mewn 

gwirionedd, yn ôl John Chrysostom, yn o Dadau mawr yr Eglwys, eiddigedd sy’n ei gwneud 

yn anoddach rhannu hapusrwydd pobl eraill yn hytrach na’u problemau. 

Gall ymddwyn fel hyn ymddangos fel dringo mynydd sy’n rhy serth i ni, a chopa na allwn ni 

ei gyrraedd. Ond fe ddaw’n bosibl oherwydd bydd cariad Crist yn cynnal credinwyr, ac ni all 

dim byd na neb eu gwahanu oddi wrtho (cf. Rhufeiniaid 8:35). 

 
Byddwch yn llawen gyda phobl sy’n hapus, a chrio gyda’r rhai sy’n crio 

Wrth ystyried y geiriau hyn, dywedodd Chiara Lubich,  

“I garu mewn ffordd Gristnogol, rhaid i ni ‘wneud ein hunain yn un’ gyda phob cymydog… 

Gallwn fynd i mewn i’w calonnau a’u meddyliau cymaint ag sy’n bosib er mwyn deall eu 

hanghenion a rhannu eu dioddefaint a’u llawenydd. Mae’n golygu ‘plygu tuag at’ bobl eraill, 

gan rywsut ddod yn nhw, gwneud ein hunain yn nhw. Dyma yw Cristnogaeth. Daeth Iesu 

yn ddyn, daeth fel ni, i’n gwneud ni fel Duw. Yn y ffordd hon mae pobl yn teimlo eu bod yn 

cael eu deall a’u cefnogi.’ 

Mae’r Gair Bywyd hwn yn wahoddiad i ni ein rhoi ein hunain ‘yn esgidiau pobl eraill’ fel 

mynegiant cadarn o wir gariad. Cariad mam efallai yw’r enghraifft orau o sut i fyw’r Gair 

Bywyd hwn. Mae mam yn gwybod sut i rannu hapusrwydd gyda phlentyn hapus ac wylo 

gydag un sy’n gofidio, heb farnu a heb ragfarn. 

Byddwch yn llawen gyda phobl sy’n hapus, a chrio gyda’r rhai sy’n crio 

Mae cyfrinach i fyw y math hwn o gariad a pheidio ag aros o fewn ein pryderon, diddordebau 

neu ein byd ein hunain. Mae angen i ni gryfhau ein hundod â Duw, ein perthynas â’r Un sy’n 

ffynhonnell cariad. Dywedir bod coron coeden yn aml yn cyfateb â diamedr ei gwreiddiau. 

Gall fod yr un fath i ni: os ydym i’n dwysau ein perthynas â Duw, dydd wrth ddydd, byddwn 



 

ni’n fwy tebygol o rannu hapusrwydd a beichiau’r bobl o’n cwmpas. Bydd ein calon yn agor 

ac yn dod yn fwy abl i gynnwys y cyfan mae ein cymydog sydd gyda ni yn y presennol yn ei 

fyw. Yn yr un modd, bydd caru ein cymydog yn ein helpu ni i gael perthynas hyd yn oed fwy 

personol gyda Duw. 

Pan fyddwn ni’n byw fel hyn, fe welwn ni bethau’n newid o’n cwmpas, gan ddechrau gyda 

sut rydym ni’n cysylltu o fewn y teulu, yn yr ysgol, y gweithle neu’r gymuned. Byddwn yn 

ddiolchgar ein bod ni wedi cael profiad o roi cariad yn ddidwyll a rhydd, a chyn bo hir caiff ei 

ddychwelyd, y naill i’r llall. 

Cafodd dau gwpwl brofiad dwys o hyn. Roedd un cwpwl yn Gristnogion a’r llall yn Fwslimiaid, 

ac yn aml roedden nhw’n rhannu eu problemau a’u gobeithion gyda’i gilydd. Pan aeth Ben 

yn ddifrifol wael, treuliodd Titiana a Paolo lawer o amser yn yr ysbyty gyda gwraig Ben, 

Basma a’u ddau blentyn, tan i Ben farw. Yna, er ei bod mewn gofid o golli ei gŵr, gweddïodd 

Basma a’i ffrindiau Cristnogol dros berson arall oedd yn ddifrifol wael. Penliniodd ar ei mat 

gweddïo i gyfeiriad Mecca. Dywedodd Basma wrth Tatiana a Paolo “Beth sy’n fy ngwneud 

i’n hapusach na dim arall yw teimlo’n rhan o gorff lle mae pawb yn edrych ar ôl lles ei gilydd.” 
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