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Sul Cymorth Cristnogol

Darllen: Mathew 25:31–46

Bob blwyddyn ar ddechrau Mai, bydd yr eglwysi’n brysur yn paratoi ar

gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol. Wythnos o fynd o ddrws i ddrws

efo’r amlenni coch. Y drefn yn yr ardal hon yw bod aelodau’r gwahanol

eglwysi’n gyfrifol am wahanol ardaloedd. Byddant yn dosbarthu’r amlenni

ddechrau’r wythnos ac yn eu casglu ddiwedd yr wythnos. O brofiad, gwn

nad yw hwn yn waith pleserus, yn enwedig y casglu, gan fod pob math o

esgusodion yn brigo i’r wyneb. Yr un mwyaf cyffredin yw, ‘Rwyf wedi

colli’r amlen’ a phan fyddwch yn barod i roi un arall iddynt, ‘O, dydi’r

wraig ddim i mewn heno’. Roedd y ci wedi bwyta un amlen a’r plentyn

wedi rhoi un arall yn y bin sbwriel. A phan ymwelais ag un tÿ moethus yr

olwg, a dau gar yn y libart, Volvo ac Audi gyda rhifau’r flwyddyn gyfredol

arnynt, yr ateb a gefais gan þr y tÿ oedd, ‘Fedrwn ni ddim fforddio rhoi

eleni eto!’ Rhyfedd o fyd!

Efengyl Mathew yn unig sy’n cofnodi dysgeidiaeth Iesu ynglÿn â’r Diwedd

ac mae’r neges yn glir a diamwys. Mae’n cyfeirio at y defaid a’r geifr

(Mathew 25:32–33). Gellir olrhain y ddysgeidiaeth hon drwy’r Efengyl

ac mae’n cyrraedd ei hanterth yn y dywediadau hyn o’i eiddo yn y bennod

hon. Dywedodd wrth ei ddisgyblion na fyddent byth yn mynd i mewn i

deyrnas nefoedd os na fyddai eu cyfiawnder yn rhagori ar eiddo’r

ysgrifenyddion a’r Phariseaid (Mathew 5:20). Roedd y cyfiawnder hwn

yn golygu gweithredoedd yn hytrach na geiriau: ‘Felly wrth eu ffrwythau

yr adnabyddwch hwy’ (Mathew 7:20); ‘oherwydd bydd Mab y Dyn yn

ad-dalu yn ôl ei ymddygiad’ (Mathew 16:27). Ond nid aberthau’r gyfraith

oedd y gweithredoedd hyn ond yn hytrach drugaredd, a dylid arddangos y

trugaredd hwn tuag at y gwan a’r anghenus. Mae’n golygu cymorth yn y

pethau bychain, pethau cyffredin bywyd – rhoi bwyd i’r newynog a diod

i’r sychedig, croesawu dieithryn, ymweld â’r carcharor ac ymweld â’r

claf. Dyma bethau y gallwn i gyd eu gwneud. Nid helpu er mwyn cael ein

gweld gan eraill a chan Dduw, ond helpu am na allwn beidio â gwneud
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hynny. Helpu, am ei fod yn dod o’r galon; gan ei fod y peth mwyaf naturiol

i’w wneud.

Ond mae Iesu’n mynd ymhellach. Wrth i ni helpu eraill, rydyn ni’n helpu

Iesu ei hun. Un dywediad a glywn yn aml pan oeddwn yn athro oedd, ‘os

ydych chi’n gwneud eich gorau i’r plant fe fyddwch chi’n siþr o blesio’r

rhieni’. Ac i raddau helaeth roedd hyn yn wir. Sawl tro roedd rhieni’n

diolch i’r athrawon am eu gofal a’u consyrn am eu plant ac am wneud y

gorau iddyn nhw. Cyfeiriwn yn aml at Dduw fel Tad, a’r unig ffordd i

blesio Duw ydi gwneud ein gorau i’w blant trwy roi cymorth iddynt,

‘oherwydd bûm yn newynog a rhoesoch fwyd imi, bûm yn sychedig a

rhoesoch ddiod imi, bûm yn ddieithr a chymerasoch fi i’ch cartref; bûm

yn noeth a rhoesoch ddillad amdanaf, bûm yn glaf ac ymwelsoch â mi,

bûm yng ngharchar a daethoch ataf’ (Mathew 25:35–36). Ystyriwn yn

ofalus ein gweithredoedd.

Myfyrdod pellach:

Pa brofiadau mae eich eglwys chi wedi eu cael yn ystod Wythnos Cymorth

Cristnogol?

A ddylen ni gasglu’n gyson at waith Cymorth Cristnogol? Ydi wythnos

yn ddigon?




