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Rhaid trawsnewid ein calonnau os ydym ni am fabwysiadu agweddau newydd a sefydlu perthnasoedd 

dilys a chyfiawn. Mae bod yn ostyngedig yn golygu bod yn ymwybodol nad ydym ni’n ddim byd, 

teimlo’n fach gerbron Duw ac felly ein gosod ein hunain yn ei ddwylo, fel plant. 

Bydd Duw yn torri crib pobl falch, ac yn anrhydeddu’r rhai gostyngedig.  (Luc 14:11) 

Yn aml mae’r Efengylau’n nodi bod Iesu’n hapus i dderbyn gwahoddiad i rannu pryd o fwyd 

gyda phobl eraill: roedd adegau o’r fath yn gyfnodau o gyfarfod, cyfleoedd i wneud ffrindiau 

a chryfhau perthnasoedd. 

Yn y darn hwn o Efengyl Luc, mae Iesu’n sylwi ar ymddygiad y gwesteion: mae ras i eistedd 

yn y llefydd gorau sydd wedi’u cadw i’r pwysigion; mae’r awydd pryderus i gadarnhau statws 

cymdeithasol yn amlwg. 

Mae’n meddwl am wledd arall a gynigir i’r holl blant yn nhŷ ei Dad: caiff ei chynnig i’r bobl 

nad ydyn nhw wedi ‘sicrhau hawliau’ oherwydd eu bod yn honedig uwchraddol. 

Yn wir, caiff y llefydd gorau eu cadw i’r rheini sy’n eu gosod eu hunain yn olaf, yn 

gwasanaethu eraill. Dyna pam ei fod yn dweud: 

Bydd Duw yn torri crib pobl falch, ac yn anrhydeddu’r rhai gostyngedig. 

Drwy fynnu bod yng nghanol y sylw – gyda’n trachwant, ein balchder, ein gofynion a’n 

cwynion – rydyn ni’n syrthio i demtasiwn eilunaddoliaeth, hynny yw, addoli duwiau ffug, nad 

ydyn nhw’n haeddu anrhydedd ac ymddiriedaeth. 

Felly'r peth cyntaf mae Iesu fel pe bai yn ei ofyn i ni yw i ni ddod i lawr o ‘bedestal’ ein ego 

a gwneud Duw ei hun - ac nid ni ein hunain - yn ffocws ein sylw mewn bywyd. Duw sydd â’r 

safle anrhydeddus! 

Mae’n bwysig gwneud lle iddo, dwysau ein perthynas a gadael iddo ein dysgu am agwedd 

efengylaidd gosod ein hunain yn y safle olaf. Yn wir, drwy wneud hynny rydym yn dewis y 

lle y mae Duw ei hun wedi’i ddewis, yn Iesu. Er ei fod yn Arglwydd, mae wedi dewis rhannu’r 

cyflwr dynol a datgan cariad y Tad i bawb. 

Bydd Duw yn torri crib pobl falch, ac yn anrhydeddu’r rhai gostyngedig. 

Mae hon hefyd yn wers lle gallwn ddysgu sut i feithrin brawdoliaeth – lle’r ydyn ni’n dysgu 
cyfrannu at ffurfio cymuned o fenywod a dynion, oedolion a phlant, yr iach a’r claf sy’n 
gallu adeiladu pontydd a gwasanaethu lles pawb. 
 
Fel Iesu, gallwn gysylltu â phob cymydog heb ofn, gallwch gerdded ochr yn ochr yn ystod 
cyfnodau anodd a llawen; gallwn werthfawrogi ei nodweddion, rhannu eiddo materol ac 
ysbrydol, annog, cynnig gobaith a maddau. Byddwn yn cyflawni uchafiaeth elusen a 
rhyddid plant Duw. 



 

Mewn byd sydd mor glaf oherwydd awydd am lwyddiant personol sydd wedi arwain at 
chwalu cymdeithas, mae ymddwyn fel hyn yn golygu mynd yn erbyn y llif: mae’n chwyldro 
cwbl efengylaidd. 
Dyma gyfraith y gymuned Gristnogol fel yr ysgrifennodd yr apostol Paul: “Byddwch yn 
ostyngedig, a pheidio â meddwl eich bod chi'n well na phobl eraill.”i   
 
Bydd Duw yn torri crib pobl falch, ac yn anrhydeddu’r rhai gostyngedig 

Fel yr ysgrifennodd Chiara Lubich: "Ydych chi wedi sylwi? Yn y byd mae gan bopeth drefn 

gwbl wahanol. Mae cyfraith yr ego yn parhau… Ac fe wyddom y canlyniadau poenus… 

anghyfiawnder ac anwiredd o bob math. Fodd bynnag, nid yw Iesu’n canolbwyntio’n 

uniongyrchol ar y mathau hyn o gam-drin ond yn troi ei feddwl at y galon ddynol, y gwraidd 

o ble maen nhw’n codi… Rhaid trawsnewid ein calonnau os ydyn ni am fabwysiadu 

agweddau newydd a sefydlu perthnasoedd dilys a chyfiawn. Mae bod yn ostyngedig yn 

golygu mwy na pheidio â bod yn uchelgeisiol ac yn drechol, mae hefyd yn golygu bod yn 

ymwybodol nad ydyn ni’n ddim byd, teimlo’n fach gerbron Duw ac felly ein gosod ein hunain 

yn ei ddwylo, fel plant. 

Sut gallwn ni fod yn ostyngedig? Drwy wneud beth wnaeth Iesu a gweithredu o gariad i’n 

brodyr a’n chwiorydd. Mae Duw yn ystyried bod popeth a wnawn i bobl eraill yn cael ei 

wneud iddo fe. Felly, mae’n fater o’n gosod ein hunain mewn man is a’u gwasanaethu nhw… 

A byddwn yn sicr yn cael ein dyrchafu yn y byd nesaf, yn y bywyd arall. Mae gwyrdroi sefyllfa 

fel hyn eisoes yn bresennol yn yr Eglwys: yn wir rhaid i bwy bynnag sy’n gorchymyn fod yn 

was i eraill. Mae sefyllfaoedd felly eisoes wedi newid. Os yw’r geiriau hyn rydyn ni wedi’u 

hastudio mor ofalus yn cael eu byw, mae’r Eglwys eisoes yn arwydd o’r byd i ddod".ii 
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i cf. Philipiaid 2:3 
ii C. Lubich Gair Bywyd Hydrf 1995 


