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Addoli

Darllen: Seffaneia 1:7

Mae gan awdur Llyfr y Pregethwr rybudd i ni, ‘Gwylia dy droed pan

fyddi’n mynd i dÿ Dduw’ (Pregethwr 5:1). Yn yr adran hon, mae’r awdur

yn trafod beth ddylai agwedd dyn fod wrth gyflwyno’i ddyheadau a’i

ddeisyfiadau gerbron Duw. Beth yw’r cam cyntaf? Dysgu gwrando: ‘Y

mae’n well nesáu i wrando nag offrymu aberth ffyliaid’. Faint o gyfle a

gawn ni mewn addoliad i wrando ar Dduw? Dim llawer. Fe geir canu a

darllen a phregethu. O bosibl eich bod yn dweud bod gwrando ar y

darlleniad ac ar y bregeth yn bwysig; ond ceisiwch am funud ddehongli

ein gweddïau. Fel arfer, unigolyn sy’n llefaru, ond faint o amser sy’n cael

ei roi i wrando ar yr hyn sydd gan Dduw i’w ddweud? Nemor ddim. Rwy’n

cofio unwaith i mi ofyn, mewn capel dieithr, am ysbaid o dawelwch yng

nghanol y weddi; ac er fy mod wedi rhybuddio ymlaen llaw y byddai yna

ddistawrwydd i wrando ar Dduw, ymateb un wraig wrth y llall yn ystod y

distawrwydd oedd, ‘Ydi o’n sâl deudwch?’ Iddi hi, roedd y tawelwch yn

arwydd nad oedd y pregethwr yn medru mynd ymlaen â’r gwasanaeth neu

â’r rhaeadru geiriau gerbron Duw. Tybed hefyd oes yna ormod o fân siarad

cyn i’r oedfa ddechrau? Oni ddylem ein paratoi ein hunain yn y

distawrwydd, a chanolbwyntio ein meddyliau ar Dduw er mwyn bod ar y

donfedd gywir? Felly, yn ôl Llyfr y Pregethwr, gwir agwedd yr addolwr

ger bron Duw yw distawrwydd gwrandawgar.

Mae’r adnodau nesaf (2 a 3) yn tanlinellu’r bwlch sydd rhwng Duw a dyn,

ac felly mae’n bwysig fod dyn yn ymbwyllo ac yn peidio â gorddefnyddio

geiriau. Unwaith eto, dadansoddwn ein gweddïau cynulleidfaol. Pentyrru

ac amlhau geiriau, gan dybio bod hynny’n siþr o blesio Duw. Cofiwn am

ddameg y Pharisead a’r casglwr trethi yn Efengyl Luc. Aeth y ddau i’r

deml i weddïo. Roedd y Pharisead yn llawn ohono’i hun; yn ei ganmol ei

hun ac yn dweud wrth Dduw cystal dyn oedd o. Rhoddodd dystiolaeth

ardderchog ohono’i hun. Nid nepell oddi wrtho roedd y casglwr trethi’n

gweddïo, ‘O Dduw, bydd drugarog wrthyf fi, bechadur’ (Luc 18:13). Yn
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ôl Iesu, ‘Dyma’r un a aeth adref wedi ei gyfiawnhau, nid y llall’ (14).

Gofyn am gymorth Duw yn awr ei angen, ac erfyn am drugaredd, a wnaeth

y casglwr trethi; canmol ei hun, gan awgrymu nad oedd arno angen Duw

o gwbl, a wnaeth y llall. Yn y ddameg, dim ond saith gair oedd gweddi’r

pechadur; roedd gweddi’r Pharisead bron i saith gwaith cymaint. Cymharu

ei hun ag eraill oedd gwendid y Pharisead, ond roedd y casglwr trethi’n

canolbwyntio arno’i hun a’i angen am Dduw.

Mor aml y clywn ni feirniadu pobl sy’n darllen eu gweddïau. Ym marn

rhai, dim ond gweddi lafar (o’r frest) sy’n cyrraedd Duw. Mae perygl i’r

weddi lafar fod yn gwmpasog, ac iddi fynd ymlaen ac ymlaen gan

ddibynnu’n helaeth ar ddawn y gweddïwr. Wrth baratoi gweddi ar bapur,

rydych chi’n cynllunio’n fanwl ac yn cadw cydbwysedd rhwng elfennau

hanfodol gweddi. Cyfrifoldeb mawr yw arwain eraill mewn gweddi, boed

ar lafar neu’n ysgrifenedig, gan geisio bod yn llais i’w diolchiadau, eu

deisyfiadau, eu dymuniadau a’u dyheadau.

Trwy addoli yn weddaidd mae’r enaid yn dyheu am Dduw. Ac o ganfod

Duw yn nyfnder ei enaid ac ymateb iddo, fe brofir gwefr y berthynas ag

ef.  Ac o roi amser i addoli, bydd yr unigolyn wedyn yn tyfu yn ei

adnabyddiaeth o Dduw.

Myfyrdod pellach:

Pa mor bwysig ydi ‘gwrando’ yn ystod gweddi?

Ydych chi’n cytuno â’r mân siarad sy’n digwydd ymhlith yr addolwyr

cyn i’r oedfa ddechrau?




