
GEIRIAU CYHOEDDUS

117

Sul y Gwahanglwyf
Hanfod pob profiad yw gwybod fod Duw, yn Iesu, yn barod i gyffwrdd
â ni ac estyn ei law.
EMYNAU
Mae’r Cristion yn ymddiried yn Nuw yn y fagddu dywyll, dan bwysau’r
groes a phan fo’r llwybr yn serth, ac ni chaiff ei siomi:
Ymddiried wnaf yn Nuw
    er dued ydyw’r nos;
daw ei addewid ef
    fel golau seren dlos:
mae nos a Duw yn llawer gwell
na golau ddydd a Duw ymhell.

Penrith (Caneuon Ffydd: 77)

Iesu sy’n cynnig iachâd yn ogystal â gobaith a dyhead:
Am iddo gynnig ei iachâd
    a balm i glwyfau’r byd,
a throi’r tywyllwch dilesâd
    yn fore gwyn o hyd,
moliannwn ef, moliannwn ef
sy’n rhoi i’r ddaear harddwch nef.

W. Rhys Nicholas (Caneuon Ffydd: 132)

Yr un yw Iesu oedd yn cynnig ei law i’r gwahanglwyfus pan oedd yma
yn nyddiau ei gnawd â’r un sydd yn cynnig ei law i drueiniaid heddiw:
O Iesu mawr, y Meddyg gwell,
gobaith yr holl ynysoedd pell,
dysg imi seinio i maes dy glod
mai digyfnewid wyt erioed.

William Williams (Caneuon Ffydd: 306)
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‘Estyn dy law’ yw cyfarchiad Iesu ymhob oes:
Dwylo ffeind oedd dwylo
    Iesu ymhob man,
yn iacháu y cleifion
    a bendithio’r gwan;
golchi traed blinedig,
    dal rhai isa’r byd,
dwylo ffeind oedd dwylo
    Iesu Grist o hyd.

Margaret Cropper cyf. Dafydd Owen (Caneuon Ffydd: 372)

Ar drothwy’r Nadolig 1918 a’r byd dan glwyfau rhyfel y canodd yr
emynydd y geiriau hyn am y tro cyntaf:
Cofia’r byd, O Feddyg da,
    a’i flinderau;
tyrd yn glau, a llwyr iachâ
    ei ddoluriau;
cod y bobloedd ar eu traed
    i’th was’naethu;
ti a’u prynaist drwy dy waed,
    dirion Iesu.

J. T. Job (Caneuon Ffydd: 846)

Dro ar ôl tro mae Duw yn dod ar ein traws yn ein gwendid ac mae’n
defnyddio pob math o gyfryngau i’n hadfer:
Deui atom yn ein gwendid
    gan ein codi ar ein traed,
drwy dy Ysbryd, drwy dy bobol,
    sefyll yr wyt ti o’n plaid.

Glen Baker cyf. Cynthia Saunders Davies (Caneuon Ffydd: 849)
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GWEDDÏAU
Uniaethu efo’r dyn mewn angen wyt ti bob gafael:
Ti yr un sydd, yn dy ras,
yn dewis pethau ffôl y byd i gywilyddio’r doeth,
yn dewis y gwan i gywilyddio’r cedyrn.
Ti sydd yn adfer y gwahanglwyf,
yn cofleidio’r gwrthodedig,
yn rhoi urddas i’r dirmygedig,
ac yn rhoi gobaith i’r gwangalon.
Rhoes dy Fab heibio ei ogoniant
i olchi traed pechaduriaid.
Daeth i’n plith megis un wedi ei ddirmygu a’i wrthod;
cymerodd ein gwendidau, a dygodd ein clwyfau;
safodd yn unig i ddioddef ein cosbedigaeth. Amen.

Tecwyn Ifan

Diolchwn am feiddgarwch Iesu yn herio hualau a rheolau ei
gymdeithas:
Diolchwn i ti, O! Dad pawb oll, am feiddgarwch Iesu yn estyn ei law i
gyffwrdd â’r anghyffyrddadwy. Hyd at ein dyddiau ni, bu’n duedd i
neilltuo’r rhai a drawyd â’r gwahanglwyf a’u cadw ar wahân. Maddau
inni am barhau’r duedd hon er i Iesu danseilio’r hen arferiad ugain canrif
yn ôl. Molwn di am Iesu Grist a ddug y sawl a adawyd o’r neilltu yn ôl i
gymdeithas lawn â’u cyd-ddynion. Gweddïwn yn awr dros bob un sy’n
teimlo’n wrthodedig gan ei deulu neu ei gymdeithas yn ein gwlad a’n
byd heddiw. Gofynnwn i ti faddau inni am fod mor barod i wahaniaethu
rhyngom ni a nhw. Gwna ni’n gyfryngau hedd a chymod; helpa ni i
ehangu ein cortynnau fel y medrwn gyfrif mwy a mwy o’th anwyliaid di
ymhlith y ‘ni’. Dilea wahanfuriau rhagfarn, cred, lliw, iaith, cenedl a hil
o’n plith a dyro i ni i gyd brofiad byw o gael ein cynnwys yng nghymundeb
diwarafun y Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân. Amen.

Saunders Davies
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Maddau i ni am roi bri ar ryfel a dinistr yn hytrach na chodi creadur
o ddyn ar ei draed:
Maddau i ni ein bod yn byw mewn cymdeithas sy’n teimlo bod creu
arfau ac offer dinistr yn rhagori ar feddyginiaeth a gwellhad i’r
gwahanglwyfus. Cynorthwya ni i’th wasanaethu di drwy ofalu am ein
gilydd mewn trugaredd a thosturi, fel y gall y clwyfus edrych ymlaen i’r
dyfodol mewn gobaith a hyder. Arwain ni at gymdeithas sy’n amddifad
o newyn a thlodi fel y dilëir yr afiechyd hwn o’n byd.

‘Rho inni’n fuan weled dydd
Na cheir, drugarog Dduw,
Na newyn blin na thlodi chwaith,
Na neb heb gyfle i fyw.’

Gwyddom, O! Dad, dy fod yn y canol yn cyd-ddioddef gyda’th blant
sydd dan eu doluriau. Amen.

Gwyn Thomas

Gwaith pob Cristion yw eiriol dros y cleifion a’r cystuddiol, y galarus
a’r unig:
Eiriolwn, Arglwydd,
Ar ran y cleifion a’r cystuddiol
      a’r sawl sydd heb obaith gwellhad;
Ar ran y rhai sy’n gweini ar eraill,
      yn lleddfu poen ac yn iacháu afiechydon:
Arglwydd, clyw ein gweddi.
Ar ran y galarus a’r unig
      a’r sawl y mae hiraeth yn eu llethu;
Ar ran yr amddifad a’r digyfaill
      a’r sawl sydd heb neb i weddïo trostynt:
Arglwydd, clyw ein gweddi. Amen.

Elfed ap Nefydd Roberts
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Treuliodd Iesu ran helaeth o’i weinidogaeth yn gwella ac adfer y
cleifion:
Canmolwn di, Arglwydd, am gael Iesu i’n byd, ac am ei fywyd daionus
ar y ddaear. Am iddo fynd o amgylch gan wneud daioni, clodforwn di,
O Dduw. Diolch i ti am ei gariad mawr tuag atom, ac am ei ymwneud
grasol â ni. Diolchwn i ti am ei barodrwydd i gyfeillachu â phobl o bob
gradd a chefndir, ac yn arbennig y rhai oedd ar lawr: y claf a’r clwyfus,
yr unig a’r amddifad, y llesg a’r gwan. Bendigwn di am y berthynas
iachusol fu rhyngddo a’r bobl hyn ac â phawb, yn wir, a welodd yn dda
i ddod ato. Rhyfeddwn, Arglwydd, at dy allu i iacháu. Iachawdwr byd
wyt ti, ac nid da gennyt weld byd poenus a dioddefus. Amen.

Oedfaon Ffydd: (gol.) Aled Davies

ADNODAU
Mae’r ddeddf ynglÿn â’r gwahanglwyf yn mynd â ni’n ôl i’r Pum Llyfr:
Mewn achos o wahanglwyf, gofalwch wneud popeth yn ôl fel y bydd yr
offeiriaid o Lefiaid yn eich cyfarwyddo; gofalwch wneud yn union fel y
gorchmynnais i iddynt.

Deuteronomium 24: 8

Bu’n rhaid i’r brenin Usseia, brenin Jwda, ymneilltuo o gyrraedd pobl
o achos y gwahanglwyf:
Aeth yntau allan ar frys, oherwydd i’r ARGLWYDD ei daro. A bu’r
Brenin Usseia yn wahanglwyfus hyd ddydd ei farw, yn byw o’r neilltu
yn ei dÿ o achos y gwahanglwyf, ac wedi ei dorri allan o dÿ’r
ARGLWYDD. Daeth Jotham ei fab i oruchwylio’r palas ac i reoli pobl y
wlad.

2 Cronicl 26: 21

Ar ôl ei lanhau gorchymyn Iesu i’r gþr oedd iddo ddangos ei hun i’r
offeiriad:
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A dyma ddyn gwahanglwyfus yn dod ato ac yn syrthio o’i flaen a dweud.
“Syr, os mynni, gelli fy nglanhau.”

Mathew 8: 2

Mae’n amlwg nad oedd ar Iesu ofn ymwneud â’r gwahanglwyfus na
chyffwrdd ynddynt. Yma y mae yn nhÿ Simon y gwahanglwyfus:
Pan oedd Iesu ym Methania yn nhÿ Simon y gwahanglwyfus, daeth gwraig
ato a chanddi ffiol alabaster o ennaint gwerthfawr, a thywalltodd yr ennaint
ar ei ben tra oedd ef wrth bryd bwyd.

Mathew 26: 6–7

Yn ôl Marc, yn gynnar ar ddechrau’r weinidogaeth daeth dyn ato yn
ymbil ar ei liniau i gael ei wella:
Ymadawodd y gwahanglwyf ag ef ar unwaith, a glanhawyd ef.

Marc 1: 42

Daeth deg i gael eu gwella ond dim ond un a fentrodd yn ôl i ddiolch:
Atebodd Iesu, “Oni lanhawyd y deg? Ble mae’r naw? Ai’r estron hwn yn
unig a gafwyd i ddychwelyd ac i roi gogoniant i Dduw?”

Luc 17: 17–18

DYWEDIADAU A THRADDODIADAU
Yn ôl hen ddogfennau arferid defnyddio gwaed fel meddyginiaeth i
wella’r gwahanglwyf. Roedd gwaed morwynol a gwaed plant yn eithriadol
o nerthol. Defnyddid hefyd waed cþn, gwaed þyn a hyd yn oed gwenwyn
y neidr cobra i wella’r aflwydd.
O’r drydedd ganrif ar ddeg ymlaen i’r ugeinfed ganrif alltudiwyd y
gwahangleifion i ynysoedd pellennig neu ardaloedd a elwid yn leprosa-
rium.
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Rhwng 2001 a 2010 roedd 129 o bobl yn dioddef o’r gwahanglwyf yng
Nghymru a Lloegr.
Yn eglwys hynafol Pistyll ym Mhenrhyn Llÿn mae agen wrth ymyl yr
allor lle byddai’r gwahangleifion oedd allan yn yr awyr agored yn gallu
derbyn y cymun gan nad oeddynt yn cael mynediad i mewn i’r eglwys.
Mae’r dystiolaeth fwyaf hynafol o’r gwahanglwyf ym Mhrydain yn mynd
â ni’n ôl i weddillion gþr ifanc yn ei arddegau mewn bedd y Llychlynwyr
ar Ynysoedd Erch. O ddadansoddi ei weddillion mae’n amlwg ei fod
wedi dioddef yn arw gan fod esgyrn ei wyneb wedi datgymalu’n llwyr
ac felly’n ei gwneud hi’n anodd iddo anadlu a bwyta.




