
Luc 16 1-13 

Cwestiwn y gallwn ni ofyn heddiw  wrth ddarllen yr efengyl yw pwy neu 
beth  ydym ni yn ei  garu fwyaf o fewn ein bywydau? Yn ail fe allwn ni 
ofyn beth sydd yn llenwi ein calonnau? Cwestiynau dwys a phwysig 
sydd yn dweud wrthym faint o gariad sydd gennym tuag at Dduw a 
thuag at eraill.  Yn wir,  mae’n siŵr bod yna  bethau o fewn ein 
bywydau sy`n bwysig i ni. I`r meddwl fe ddaw pethau megis teulu, 
cartrefi, ffrindiau, bwyd, eiddo ac arian. Gellid dweud bod y rhain i gyd 
yn bethau hanfodol o fewn ein bywydau bob dydd a rhaid yw eu cael i 
fyw bywyd cysurus. Fe fyddai Iesu yn ddigon bodlon i gytuno wrth 
ddweud eu bod yn bethau sydd angen arnom ar gyfer byw bywydau 
da. Ond mae yma gwestiwn arall- Sut gall dyn drwg rhoi enghraifft dda i 
eraill? Wrth i`r Iesu siarad â’i ddisgyblion rydym yn cwrdd â`r dyn 
cyfoethog yma o fewn ei  ddameg sydd ychydig yn wahanol i`r 
damhegion eraill. Rwy’n siŵr ein bod ni i gyd yn chwilio am gyfoeth, 
gyda`r Iesu yn gweld dim bai arnom, ond yr hyn mae`r Iesu yn trio ei 
ddangos yw nad y cyfoeth ariannol sydd gyda ni yw`r  peth pwysicaf, 
ond y cyfoeth rydym yn barod i’w gyfrannu i eraill. Ac fe allwn ni ofyn 
felly beth yw`r cyfoeth yna? Mae`n siŵr mai arian sy`n dod i`r meddwl 
ar unwaith ond mae yna bethau eraill sydd yn medru llenwi ein 
calonnau ac wrth ystyried cariad, parch, cyfeillgarwch fe allwn ni ail 
ofyn - Ydym ni`n gyfoethog?   Wel, y gwirionedd yw rydym yn medru 
dangos a rhannu ein harian gydag eraill, dangos parch tuag at bawb o`n 
cwmpas, dangos ein gweithredoedd caredig, cynnig gofal a chyfrannu 
tuag at yr anghenus neu rydym yn medru rhannu geiriau o gysur mewn 
amseroedd anodd. Dyma`r pethau mae Duw yn eu cymeradwyo ac yn 
ystyried yn wir gyfoeth.  Yn wir, rydym i gyd wedi derbyn talentau 
gwahanol, a dymuniad ein Duw yw ein bod yn medru defnyddio'r 
talentau yn gyfrifol. Rhaid cofio hefyd bod gyda ni`r cyfrifoldeb dros ein 
cyfoeth wrth ei ddefnyddio yn gyfrifol, yn onest ac yn gywir.  

Ie, rydym i gyd yn weision i Dduw gyda phopeth sydd gyda ni yn 
berchen iddo Ef.  Mor hapus yw Duw pan fyddwn yn rhoi ein 
gwasanaeth i eraill. Do, fe weithiodd Iesu dros bawb arall gan rannu ei 
gariad. Heddiw, fe allwn ni ofyn faint o le sydd gyda ni o fewn ein 



calonnau i gariad Duw? Un peth oedd yn siŵr, doedd gan y Phariseaid 
yma ddim lle o gwbl tuag at ei gariad. Yn ôl, Iesu rhaid yw naill ai rhoi 
lle i gyfoeth neu i Dduw o fewn ein calonnau, ac felly beth yw`r trysor 
rydym ni`n ei feddu o fewn ein calonnau? 

Mae llawer yn ystyried y ddameg yma fel un rhyfedd, ond roedd Iesu 
wedi sylweddoli nad oedd lle gan y Phariseaid i gariad Duw o fewn eu 
bywydau a`u cyfreithiau dynol, a`r neges yw bod eisiau i’n calonnau ni  i 
fod yn agored i gariad Duw yn hytrach na bod yn agored i gyfoeth y byd 
yma. Ie, y cwestiwn mawr - ydy ein calonnau yn llawn o`r cyfoeth 
cywir? 

 

The great question for us is – What are our treasures? 

 Do we fill our hearts with the true love of God?  

How important is God`s love within our lives? 

   

 

 

 


