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Cynhaliaeth

Darllen: Salm 65:11–13

Byddwn yn arfer darllen y Salm hon ar yr þyl Ddiolchgarwch am y

Cynhaeaf, gan roi sylw manwl i adnodau 9–13. Mae adran gyntaf y Salm

yn moli Duw Seion, ‘Mawl sy’n ddyledus i ti, O Dduw, yn Seion, ac i ti,

sy’n gwrando gweddi, y telir adduned’ (adnodau 1–2). Mae’n mynd ymlaen

i foli Duw’r Creawdwr sydd wedi creu’r mynyddoedd a phellafoedd y

môr. Awgrymir gan rai mai emyn mawl a geir yma, i ddathlu diwedd

cyfnod o sychder mawr ac i ddiolch am gael osgoi newyn a marwolaeth.

Ond mae’n fwy na thebyg mai emyn ar gyfer Gþyl y Flwyddyn Newydd

a gynhelid yn yr hydref ydi hwn. Canmolir Duw am ei greadigaeth, ac

edrychir ymlaen at flwyddyn newydd ffrwythlon. Dyma’r Duw sydd wedi

rhoi trefn ar y cynfyd a’r Duw sy’n dal i drefnu ar gyfer dyn, ‘Fel hyn yr

wyt yn trefnu ar ei chyfer: dyfrhau ei rhychau, gwastatáu ei chefnau, ei

mwydo a chawodydd a bendithio’i chnwd’ (9–10).

Yn yr adran gyntaf cyfyngir ar Dduw - Duw Seion. Mae’n Dduw y gall yr

addolwyr uniaethu ag ef, am ei fod yn Dduw sy’n barod i’w derbyn ac i

wrando arnynt a’u hateb, ‘Y mae ein troseddau’n drech na ni, ond yr wyt

ti’n eu maddau’ (3). Felly, yng Ngþyl y Flwyddyn Newydd, mae’r

addolwyr yn cydnabod eu dyled i Dduw am y flwyddyn aeth heibio ac yn

addunedu i fod yr un mor driw iddo eto yn y flwyddyn newydd. Mae’r

addolwyr yn mynd ymlaen i gydnabod mai hwy y mae Duw wedi eu dewis

a’u dwyn yn agos ato, ac i ddeisyf arno i’w digoni ‘â daioni dy dÿ’ (4).

Maent yn ymwybodol o’r berthynas arbennig sydd rhyngddynt a Duw, ac

yn cydnabod mai ewyllys grasol Duw sydd wedi eu dewis a’u dethol a’u

harwain i gynteddau’r Deml. Dyma’r Duw sy’n eu cynnal.

Yna, mae’r Salmydd yn ehangu ei orwelion ac yn mynd ati i ddisgrifio

gwaith Duw fel creawdwr y byd gan ddweud bod holl gyrion y ddaear yn

ymddiried ynddo. Mae’n Dduw sydd wedi darostwng tryblith y cynfyd ac

wedi creu trefn o anrhefn, gan iddo dawelu ‘rhu’r moroedd, rhu y tonnau,
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a therfysg pobloedd’ (7). Mae’n Dduw sy’n gallu tawelu’r elfennau; mae

hefyd yn gallu tawelu pobloedd; mae’r cyfan dan ei lywodraeth.

Yn adnodau 9-13, mae’r Salmydd yn edrych ymlaen at y flwyddyn newydd

yn hyderus. Gan mai Duw sydd â’i lywodraeth yn eang yw Duw, mae’n

sicr o weithredu yn yr un modd yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Bydd

‘yn gofalu am y ddaear ac yn ei dyfrhau’ (9), a hynny’n elfen bwysig er

mwyn sicrhau ffrwythlondeb a chnwd toreithiog. Rheolodd y dyfroedd

yng ngwawr y greadigaeth, ac felly fe all hefyd ddyfrhau’r ddaear - ‘y

mae afon Duw’n llawn o ddþr’ ( 9). Yn adnodau 11-13, ceir mawl i dymor

o lwyddiant, ac mae’r bardd yn disgrifio natur ar ei gorau yn ymuno yn y

llawenydd o flwyddyn newydd dda, ‘Y maent yn bloeddio ac yn

gorfoleddu’ (13). Neges ganolog y Salm yw mai Duw’r Creawdwr sydd

wedi dod â’r gorfoledd hwn i’w bobl yn ei dÿ. Boed i’r Duw hwn, a

drefnodd y cosmos, adnewyddu ei weithredoedd a’n cynnal ninnau.

Myfyrdod pellach:

Beth yw eich syniad chi o Dduw’r Creawdwr?

Sut mae dehongli hyn mewn cyfnod o newid hinsawdd? Ydi Duw yn dal

i’n cynnal?




