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Sul y Gwahanglwyf

Darllen: Luc 5:12–13

Ceisiwch feddwl am rywun yn byw yn y ganrif gyntaf ac wedi ei heintio

â chlefyd creulon a dolurus: clefyd nad oedd gwella iddo. Roedd rhaid

iddo gefnu ar ei deulu a’i anwyliaid, a byw gyda phobl debyg iddo’i hun,

ymhell o gyrraedd pawb arall. Yna, un diwrnod mae’n ymddangos yn

holliach. Mae wedi ei wella gan bregethwr teithiol. Tybed faint o’i

gydnabod a fyddai’n barod i’w goelio?

Mae’n werth i ni edrych ar gyflwr y gþr gwahanglwyfus hwn. Arswydai’r

Iddew rhag afiechydon y croen, ac mae Lefiticus 13 a 14 yn rhestru rheolau

arbennig oedd ynghylch yr afiechydon hyn am eu bod yn heintus, yn

halogi’r bobl ac yn arwydd o gosb Duw. Fe gyfrifwyd gwahangleifion yn

aflan a disgwylid iddynt weiddi, ‘Aflan, aflan!’ er mwyn rhybuddio eraill

i gadw draw oddi wrthynt. Roedd y gwahangleifion i’w halltudio o blith

dynion a chymdeithas, ond roedd mwy o faich arnynt am fod yr haint yn

gosb oddi wrth Dduw. Dyma gyflwr truenus i fod ynddo. Roedd cyflwr

seicolegol y gwahanglwyfus yr un mor ingol â’i gyflwr corfforol, a

chynyddai baich euogrwydd. Roedd yn cael ei gasáu gan y gymdeithas, a

phen draw hyn oedd ei fod yn ei gasáu ei hun. Dyma gyflwr y dyn a

ddaeth at Iesu. Roedd yn aflan, ond cyffyrddodd Iesu ag ef.

Edrychwn ar graidd y digwyddiad yn Luc 5:13, ‘Estynnodd Iesu ei law a

chyffwrdd ag ef’.  Mor bwysig ydi cyffyrddiad, ysgwyd llaw, cofleidio

neu gusan. Gall amnaid neu gyffyrddiad o unrhyw fath fod yr un mor

bwysig â gair neu ddau. Ar awr ddwys, neu fel arwydd o gydymdeimlad,

mor effeithiol ydi cofleidio heb ddweud gair. Gan fod yr unigolyn hwn

wedi’i amddifadu o bresenoldeb ei deulu, mor allweddol oedd llaw Iesu’n

ymestyn ato. Nid oedd yr un creadur byw wedi cyffwrdd â’r unigolyn

hwn ers misoedd, blynyddoedd efallai, a dyma law’r Gwaredwr yn

cyffwrdd ag ef. Fedrwch chi feddwl am y llawenydd a ddaeth i’w ran?
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Yn ôl deddfau natur, fe ddylai Iesu fod wedi’i heintio ar ôl cyffwrdd â’r

dyn. Ond fel gyda llawer o’r hanesion am Iesu’n iachau, ef sy’n ‘heintio’

y dyn gwahanglwyfus hwn â gwellhad, yn union fel y lledaenodd ei gariad

a’i ras trwy holl gyfansoddiad y dyn. Er mwyn iddo gael sicrwydd o’r

glanhad, anogodd Iesu ef i’w ddangos ei hun i’r offeiriad a chyflawni’r

seremonïau angenrheidiol, fel y gallai’r offeiriad ei gyhoeddi’n lân.

Enghraifft oedd y digwyddiad hwn o Dduw ar waith yn Iesu. Ffynhonnell

nerthoedd a grymoedd Iesu oedd Duw ei hun. Cilio i’r mynydd a wnâi

Iesu er mwyn bod mewn perthynas â’i Dad. Efelychwn ef, ac efallai y

gallwn ninnau ddarganfod ffyrdd o ledaenu ei gariad a’i waith yn ein

cymunedau.

Myfyrdod pellach:

Pa heintiau sy’n ein cadw ni oddi wrth ein cyd-ddynion?

Sut fedrwn ni ‘estyn llaw’ heddiw?




