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Sul Cymorth Cristnogol

Darllen: Eseia 1:2, 20

Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol mae’n werth gofyn pwy sy’n rhoi

cymorth i bwy. Wel, meddech chi, mae’r casglu o ddrws i ddrws, y daith

noddedig a’r gweithgareddau eraill yn sicr o fod o gymorth i’r trueiniaid

sy’n newynu a sychedu. Ond beth am ochr arall y geiniog? Beth am y rhai

sy’n casglu ac yn noddi? Yn ein bywydau a’n heglwysi cyffyrddus, rydyn

ni hefyd angen cymorth, nid i wella ein ffordd o fyw ond i ymestyn ein

tosturi a’n cariad. A dyma’r cymorth y mae tlodion y byd yn ei roi i ni.

Mae anffodusion y byd yn rhoi her newydd i ni, a gweledigaeth i Eglwys

Iesu Grist ddarganfod o’r newydd genadwri Iesu, ‘yn gymaint ag ichwi ei

wneud i un o’r lleiaf o’r rhain, fy nghymrodyr, i mi y gwnaethoch’ (Mathew

25:40).

Mae Wythnos Cymorth Cristnogol yn ein deffro, ein dwysbigo ac yn ein

gorfodi i ystyried o’r newydd beth yw ystyr gofalu am ein cymydog, ac fe

ddylai hyn fod ar frig agenda’r Eglwys am ei fod yn cael blaenoriaeth yng

ngweinidogaeth Iesu. Angen dyn oedd uchaf ar y rhestr ganddo ef. Nid

atodiad, ond blaenoriaeth ydi ‘gofal a chonsyrn’ am eraill. Wedi i ni ganu’r

emynau gydag arddeliad, gwrando ar y bregeth yn astud, mynychu’r Undeb

neu’r Henaduriaeth neu’r Corff Llywodraethol, a threfnu ein heglwysi’n

weddus, mae tlodion y byd heddiw’n crefu am grystyn a llymaid o ddþr.

Dyma’r bobl sy’n herio’r Eglwys, yn ein dwysbigo a’n cynhyrfu, ein

haflonyddu a’n styrbio, ac yn gwneud i ni ofyn a yw gofal am eraill yn

ganolog ym mywyd ein heglwysi. Os nad ydyw, nid Eglwys Iesu Grist

mohoni.

Mewn sawl ardal erbyn hyn, mae eglwysi’n dod at ei gilydd i drefnu a

chasglu ar gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol. Mae hynny’n wyrth ynddo’i

hun! Ac fel arfer, bydd cynulleidfaoedd yn ymuno ar ddiwedd yr wythnos

i ofyn bendith Duw ar ddigwyddiadau a chasgliadau’r wythnos.

Meddyliwch am funud: anffodusion a thlodion y byd sy’n ein cymell i
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fynd i gasglu, sef pobl na welwn ni byth mohonynt, dieithriaid hollol.

Nhw sy’n ein tynnu at ein gilydd, a nhw hefyd sy’n ein herio i weld o’r

newydd gynllun Duw ar gyfer y byd. Nhw sy’n ein cymell i adael ein

hadeiladau a mynd allan, a thrwy wneud hynny rydyn ni’n cenhadu yn

enw Iesu gan mai cymorth ‘Cristnogol’ yw hwn. Y tlodion yn ein harwain

i ail feddwl am yr Efengyl.

Ystyriwn o’r newydd dri pheth sy’n digwydd yn ystod yr wythnos hon –

cenhadaeth, undod ac adnewyddiad, a’r cyfan yn ein harwain i ail feddwl.

Felly pwy sydd yn ein dysgu a’n hyfforddi yn ystod yr wythnos hon?

Gweinidogion, offeiriaid, cylchoedd chwarter a’r henaduriaethau? Na.

Tlodion ac anffodusion y byd sy’n ein dysgu, a mwy na hynny yn ein

herio. Yng nghanol ein byd o ddigonedd, ein byd cyffyrddus, mae Iesu

am i ni gerdded y llwybr a gerddodd ef, llwybr cariad; a thrwy ei gymryd

o ddifrif fe allwn ddarganfod ein hunain o’r newydd.

Myfyrdod pellach:

Holwch beth oedd cyfraniad eich eglwys chi at lwyddiant yr wythnos?

Tasg am wythnos neu dasg gyson bob mis?




