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Bendithion

Darllen: Salm 37:29, 34

Cyn mynd ati i fyfyrio ar Salm 34, mae’n werth edrych ar y teitl a roddir

iddi yn y Beibl gan ei bod yn cyfeirio at ddigwyddiad hanesyddol.

Digwyddiad yn hanes Dafydd a groniclir yma, pan newidiodd ei ymddygiad

o flaen Abimelech a chael ei yrru ymaith. Ceir y cefndir i’r digwyddiad

hwn yn 1 Samuel 21:11–16 pan ddarfu i Dafydd ‘ymddwyn fel ynfytyn

yn eu mysg, a chripio drysau’r porth, a glafoerio hyd ei farf’ (1 Samuel

21:13). Mae’n amlwg o’r digwyddiad hwn mai Achis, brenin Gath ddylai

fod yn y teitl ac nid Abimelech. Fel y gwelwn nid oes dim yn y Salm ei

hun i gadarnhau’r cysylltiad hwn â Dafydd a gellir tybio mai traddodiad

diweddar ydoedd.

Mae’r Salm yn agor gyda geiriau o foliant personol ond mae’r awdur yn

mynd ymlaen wedyn i wahodd eraill i fawrygu ac i ymuno yn yr addoliad,

‘Mawrygwch yr Arglwydd gyda mi, a dyrchafwn ei enw gyda’n gilydd’

(Salm 34:3). Mae’n mynd ymlaen mewn ysbryd o ddiolchgarwch i gyfleu

gerbron ei wrandawyr cymaint y mae’r Arglwydd wedi’i wneud iddo,  sef

ei waredu o’i holl ofnau a’i holl gyfyngderau. Ac yna mae’n mynd ati i

ymhelaethu ar ei brofiadau dyrchafol ac annog ei wrandawyr i brofi daioni

Duw drostynt eu hunain.

Mae ail ran y Salm, adnodau 11–22, yn anogaethau cyffredinol yn null

Llenyddiaeth Doethineb, a thema ganolog yr adran hon yw ‘ofn yr

Arglwydd’. Mae’n galw ei wrandawyr yn ‘blant’, ac ar sail ei brofiad

mae’n dysgu iddynt mor werthfawr yw ‘ofn yr Arglwydd’. Yna mae’n

mynd ymlaen i restru cynghorion ar gyfer byw’r bywyd llawn: ‘Cadw dy

dafod rhag drygioni a’th wefusau rhag llefaru celwydd. Tro oddi wrth

ddrygioni a gwna dda, ceisia heddwch a’i ddilyn’ (13–14). Yn rhan olaf y

Salm (adnodau 15–22), pwysleisir y gwahaniaeth rhwng y rhai sy’n ofni

Duw a’r rhai nad ydynt. Mae’r cyfiawn yn dioddef llawer, ond ‘Pan

waedda’r cyfiawn am gymorth, fe glyw’r Arglwydd a’u gwaredu o’u holl
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gyfyngderau’ (17). Fel ym mhrofiad yr addolwr ei hun, mae gwaredigaeth

a diogelwch i’r rhai sy’n gwneud Duw yn lloches iddo.

Yn y Salm hon, felly, mae’r awdur yn agor ei galon ac yn mynegi’i brofiad

o’i berthynas â Duw. Yna mae’r profiad yn troi’n dystiolaeth, a’r wybodaeth

yn troi’n hyfforddiant. Dyma fy mhrofiad i, meddai’r Salmydd, dysgwch

oddi wrtho. Pam na fedrwn ninnau rannu’n profiadau a’n tystiolaeth ag

eraill? Pam ydyn ni mor dawedog? Byddai ein tystiolaeth yn fwy credadwy

na sawl pregeth, rwy’n siþr. Yn Llyfr yr Actau, mae Pedr ac Ioan o flaen

y llys Iddewig am eu bod wedi gwella’r dyn claf wrth borth y Deml. Roedd

y ddau yn huawdl gerbron y llys, a meddent, ‘Ni allwn ni dewi â sôn am y

pethau yr ydym wedi eu gweld a’u clywed’ (Actau 4:20). Dyma oedd eu

profiad a’u tystiolaeth, ac roeddent yn barod i sefyll yn gadarn. A dyna fu

hanes yr apostolion weddill eu bwyd. Efelychwn hwy!

Myfyrdod pellach:

Pa mor wir ydi geiriau’r Salmydd yn ôl eich profiad chi o Dduw?

Oes yna le i aelodau’r eglwys leisio eu profiadau, a sôn am y bendithion

yn ystod addoliad?




