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Sul y Gwahanglwyf

Darllen: Luc 5:13

Mae’r Efengylau Cyfolwg (Mathew, Marc a Luc) yn adrodd hanesion am

Iesu’n glanhau’r gwahangleifion, ond Luc yn unig sy’n sôn am Iesu’n

glanhau deg ohonynt. Yn yr hanes yn Luc 5:12–16, mae Iesu’n estyn ei

law ac yn cyffwrdd â’r gwahanglwyfus. Mae arwyddocâd arbennig i’r

cyffyrddiad hwn. Mae’n dangos cryfder di-ofn Iesu, sy’n pontio’r gagendor

a fodolai rhwng y gwahangleifion a gweddill y gymdeithas. Trwy gyffwrdd

â’r claf, mae Iesu’n dangos ei gydymdeimlad a’i dosturi ac yn llwyddo i

greu cymod.

Nid salwch corfforol yn unig oedd y gwahanglwyf, ond baich moesol ac

ysbrydol. Yng nghyfnod Iesu, edrychid ar y salwch hwn fel cosb oddi

wrth Dduw; ac felly teimlai’r unigolyn nid yn unig boen gorfforol ond

hefyd boen meddyliol ac ysbrydol. Roedd yn berson israddol, wedi ei

gondemnio gan ei gymdeithas a chan Dduw ei hun. Mae’r afiechyd yn

atgas ac yn anharddu’r dyn cyfan. Mae’n afiechyd cynyddol ac yn ymledu

dros y corff i gyd. Ac y mae’n ‘gwahanu’ dyn, sy’n cael ei alltudio o

gymdeithas ei deulu a’i ffrindiau ac yn cael ei gadw ar wahân, ar ynys

unig er enghraifft. Codir gwahanfuriau, a chedwir y gwahangleifion ymhell

oddi wrth bobl eraill. Mae hanes am un offeiriad fu’n barod i fentro i’r

anwybod trwy ymateb i gais ei esgob i fynd i weithio i blith y

gwahangleifion ar ynys Molokai. ‘Mi rydw i am fynd,’ oedd ateb Joseph

Damien. Am ddeuddeng mlynedd, bu’n gweithio’n ddiwyd yn eu plith yn

gofalu, bwydo a thrin eu clwyfau. Gyda’r nos, cyn noswylio byddai’n

darllen hanes Iesu’n dod wyneb yn wyneb â’r gwahangleifion, a’r gri yn

aml oedd iddo ddarllen y storïau am Iesu dro ar ôl tro. Ond un bore, wrth

godi o’r gwely, teimlodd y Tad Damien deimlad rhyfedd yn ei droed.

Gwyddai ar ei union ei fod yntau bellach yn un o’r gwahangleifion, ac

yno y bu wedyn hyd y diwedd yn gofalu am ei gyd ddioddefwyr. Bu farw

yn eu plith, a chladdwyd ei weddillion dan y goeden yr arferai eistedd

oddi tani pan oedd yn ddyn iach.
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Yr hyn a wnaeth Joseph Damien, fel ei Arglwydd, oedd estyn ei law i

gyffwrdd, tosturio a gofalu. Mae Iesu’n torri’r ddeddf, ond mae angen

dyn yn bwysicach na rheolau a gofynion cyfraith. Tybed pam y cyffyrddodd

Iesu â’r gwahanglwyf? Ai am fod rhyw dinc o amheuaeth yng nghwestiwn

y claf, ‘Syr, os mynni, gelli fy nglanhau’? (Luc 5:12). Gan estyn ei law

iddo, meddai Iesu, ‘Yr wyf yn mynnu, glanhaer di’ (Luc 5:13). Beth oedd

yr amheuaeth ym meddwl y claf? Ai amau parodrwydd Iesu i ymyrryd a

chyffwrdd â chlefyd mor heintus, clefyd oedd yn gwahanu pobl, oedd y

dyn? Daeth y dyn i brofi tosturi Iesu, gan nad derbyn ‘iachâd’ yn unig a

wnaeth ond derbyn hefyd ‘lanhad’. Bellach, nid dyn heintus sy’n

wrthodedig gan gymdeithas mohono ond dyn newydd. Ac er mwyn iddo

fod yn sicr o hyn, mae Iesu’n ei annog i’w ddangos ei hun i’r offeiriad er

mwyn cyflawni’r seremonïau angenrheidiol.

Hanfod pob profiad dwyfol yw gwybod fod Duw, yn Iesu, yn barod i

gyffwrdd â ni ac estyn ei law.

Myfyrdod pellach:

Beth ydi arwyddocâd Iesu yn estyn ei law heddiw?

Ai gwaith yr eglwys heddiw yw estyn llaw a cheisio goresgyn rhaniadau?




