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Mae’r ddelwedd o wobr helaeth yn cael ei harllwys i’n côl yn gwneud i ni ddeall maint cariad Duw 

atom ni; mae’n ddiderfyn ac mae Duw yn cyflawni ei addewidion i ni mewn ffordd sy’n rhagori ar ein 

disgwyliadau i gyd. 

Os gwnewch roi, byddwch yn derbyn. Cewch lawer iawn mwy yn ôl – wedi'i wasgu i 

lawr, a'i ysgwyd i wneud lle i fwy! (Luc 6:38)  

“Yna aeth i lawr i le gwastad. Roedd tyrfa fawr o'i ddilynwyr gydag e, a nifer fawr o bobl 

eraill o bob rhan o Jwdea, ac o Jerwsalem a hefyd o arfordir Tyrus a Sidon yn y gogledd.” i 

Dyma eiriau’r efengylydd Luc wrth gyflwyno araith hir Iesu sy’n arwain at gyhoeddi’r 

Gwynfydau, gofynion Teyrnas Dduw ac addewidion y Tad i’w blant. 

Mae Iesu’n cyhoeddi ei neges yn rhydd i ddynion a menywod, o wahanol ethnigrwydd a 

diwylliannau, sydd wedi dod i wrando arno; mae ei neges yn fyd-eang ac yn cael ei 

chyflwyno i bawb. Gall pawb groesawu a deall ei eiriau a thrwyddynt gyflawni fel dynion a 

menywod a grëwyd gan gariad Duw yn ei ddelw ei hun. 

Os gwnewch roi, byddwch yn derbyn. Cewch lawer iawn mwy yn ôl – wedi'i wasgu i 

lawr, a'i ysgwyd i wneud lle i fwy! 

Mae Iesu’n datgelu newydd-deb yr Efengyl: mae’r Tad yn caru pob un o’i blant yn bersonol 

gyda chariad sy’n "goferu” ac yn rhoi iddyn nhw’r gallu i agor eu calonnau i’w brodyr a’u 

chwiorydd gyda haelioni cynyddol. Mae geiriau Iesu’n gofyn llawer ond hefyd yn cynnwys 

elfen o frys – i roi o’r hyn sydd gennym ni, hyd yn oed ein nwyddau materol; ar yr un pryd 

maen nhw’n sôn am groeso, trugaredd, maddeuant, haelioni ac adlewyrchu natur Duw. 

Mae’r ddelwedd o wobr helaeth yn cael ei harllwys i’n côl yn gwneud i ni ddeall maint cariad 

Duw atom ni; mae’n ddiderfyn ac mae Duw yn cyflawni ei addewidion i ni mewn ffordd sy’n 

rhagori ar ein disgwyliadau i gyd. Mae anferthedd ei gariad yn ein rhyddhau ni rhag y pryder 

y gallem ei deimlo oherwydd ein cyfrifiadau a’n cynlluniau cyfyngedig ni, o’r siom o beidio â 

derbyn gan eraill yn ôl ein mesur. 

Os gwnewch roi, byddwch yn derbyn. Cewch lawer iawn mwy yn ôl – wedi'i wasgu i 

lawr, a'i ysgwyd i wneud lle i fwy! 

O ran y gwahoddiad hwn gan Iesu, ysgrifennodd Chiara Lubich, sylfaenydd Mudiad 

Focolare: "Ydych chi erioed wedi derbyn rhodd gan ffrind a theimlo’r angen i dalu’n ôl? Os 

yw hyn yn digwydd i chi yna gallwch ddychmygu bod yr un peth yn wir i Dduw Cariad. Mae 

bob amser yn ad-dalu pob rhodd rydym ni’n ei rhoi i’n cymdogion yn ei enw. Nid yw Duw’n 

ymddwyn yn y ffordd hon i’ch cyfoethogi chi na’n cyfoethogi ni. Mae’n gwneud hyn 

oherwydd… po fwyaf sydd gennym ni, y mwyaf y gallwn ni ei roi; oherwydd - fel gwir 

stiwardiaid nwyddau Duw - rydym ni’n cylchdroi popeth yn y gymuned o’n cwmpas ni. Yn 

wir roedd Iesu’n meddwl yn y lle cyntaf am y wobr y byddwn yn ei chael ym Mharadwys ond 

yr hyn sy’n digwydd ar y ddaear hon yw ei rhagarweiniad a’i gwarant." ii 



 

Os gwnewch roi, byddwch yn derbyn. Cewch lawer iawn mwy yn ôl – wedi'i wasgu i 

lawr, a'i ysgwyd i wneud lle i fwy! 

Beth allai ddigwydd os byddem ni i gyd yn ymrwymo i garu fel hyn? Yn sicr byddai’n sail ar 

gyfer chwyldro cymdeithasol. 

Un tro, rhannodd Jesús o Sbaen y profiad canlynol: "Mae fy ngwraig a fi’n rhedeg cwmni 

rheoli a hyfforddi busnes. Beth amser yn ôl daethom yn frwd iawn dros egwyddorion 

Economi Cymundebiii a dysgu sut i’w cymhwyso yn ein hymwneud gyda phobl eraill mewn 

sawl ffordd: gyda chyflogeion, cwsmeriaid, cystadleuwyr, cyflenwyr, wrth dalu cyflogau, dod 

o hyd i rywbeth ar wahân i ddiswyddo, parchu prisiau, rhannu ein profiad a chyngor 

moesegol a hyd yn oed ymwrthod â’n helw. Achubodd yr ymddiriedaeth a grëwyd gyda 

chynifer o’n cysylltiadau ni yn ystod argyfwng ariannol 2008. 

Yn ddiweddarach, drwy gorff anllywodraethol "Levántate y Anda" (Codi a cherdded), 

cawsom gyfarfod ag athro Sbaeneg oedd yn byw ar yr Arfordir Ifori. Roedd yn dymuno 

gwella amodau byw ei bentref drwy agor ystafell esgor i famau beichiog. Astudion ni’r 

prosiect a chynnig y cyllid angenrheidiol. Ni allai gredu ein bod yn barod i wneud hyn. Roedd 

rhaid i fi esbonio iddo ein bod am rannu elw’r cwmni. Heddiw, mae’r ystafell esgor, a 

adeiladwyd gan Fwslimiaid a Christnogion a’i henwi’n “Brawdgarwch” yn symbol o gyd-

fodoli. 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae elw ein cwmni wedi cynyddu ddeg gwaith. Nawr gyda 

chwmnïau Economi Cymundeb eraill, rydym ni wedi creu’r “Fasnach Cymundeb 

Ryngwladol” ac mewn cydweithrediad ag entrepreneuriaid o Congo rydym ni wedi 

buddsoddi mewn cwmni newydd sy’n cludo bwyd o Kinshasa i bentrefi anghysbell." 
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i Cf. Luc 6:17-18 
ii C. Lubich.  Gair Bywyd Mehefin 1978 
iii https://www.edc-online.org 


