
MYFYRDODAU CYHOEDDUS

224

Y Rhai sy’n Gofalu

Darllen: Salm 23:4

Dyma gyfle i ni heddiw roi ein hunain yn esgidiau pobl eraill. Beth am

fam sydd ar fin rhoi genedigaeth i’w hail blentyn? Mae’r plentyn cyntaf

yn dioddef o afiechyd nad oes gwella iddo, a’r meddygon wedi darogan y

bydd y plentyn sydd ar fin cael ei eni’n dioddef o’r un afiechyd creulon.

Ac yna’r gþr hwnnw sy’n disgwyl clywed o fewn awr neu ddwy a fydd

yn colli ei waith. Mae’r dirwasgiad wedi gadael ei ôl ar y cwmni a’r

cyfarwyddwr yn mynnu bod rhaid diswyddo gweithwyr. Mae ganddo

wraig, tri o blant a morgais o gan mil o bunnau. Ac wedyn, dyna’r gþr a’r

wraig oedrannus sydd wedi byw yn eu bwthyn ar lan y môr ers iddyn nhw

briodi hanner can mlynedd yn ôl. Mae stormydd y gaeaf diwethaf wedi

gadael eu hôl, ac mae’r awdurdodau’n mynnu bod rhaid iddyn nhw chwilio

am gartref newydd gan fod ymchwydd y môr wedi gadael y tir o’u cwmpas

yn ansefydlog a pheryglus. Beth fedr yr holl bobl hyn ei wneud? Sut allan

nhw wynebu cymaint o ansicrwydd a phryder? Fe all pryder ein

goddiweddyd a’n llethu. Ond y mae yna ateb, sef gweld Duw fel Duw

sydd gyda ni yn ein pryderon a’n hansicrwydd.

Mae Salm 23 yn ein harwain i gydnabod Duw. Mae Duw’n weithredol

ym mywydau pobl. Mae Duw yn ein harwain, ‘a thywys fi gerllaw y

dyfroedd tawel’ (Salm 23:2) ac yn cynnig adfywiad a dechreuad newydd

i ni, ‘ac y mae ef yn fy adfywio’ (3). Mae hefyd yn cynnig i ni’r adnoddau

angenrheidiol i wneud yr hyn y mae’n ei ewyllysio, ‘nid ofnaf unrhyw

niwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi, a’th wialen a’th ffon yn fy nghysuro’

(4). Y gair a ddefnyddir yn y salm i fynegi bod Duw’n gweithredu yw

‘trugaredd’ (6). Mae’r gair hwn yn gyfieithiad o’r gair Hebraeg chesed,

sy’n golygu caredigrwydd, tynerwch a chariad; yr un ystyr sydd i’r gair

‘gras’ yn y Testament Newydd. Mae’n para am byth, ‘Ond y mae

ffyddlondeb yr Arglwydd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb’ (Salm

103:17).
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Sut mae’r addolwr i ymateb pan fydd stormydd a threialon bywyd yn ei

oddiweddyd? Yn ôl y Salmydd, nid ‘peidiaf â phoeni a phryderu gan na

fydd y pethau hyn yn digwydd i mi’ yw’r ymateb, ond yn hytrach ‘os daw

treialon i’m rhan bydd Duw yng nghanol fy mywyd yn fy nghynnal drwy’r

cwbl’. Ni wyddom beth sydd gan yfory ar ein cyfer, ond gwyddom fod

pob yfory yn llaw Duw, ‘Er imi gerdded trwy ddyffryn tywyll du, nid

ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi’ (Salm 23:4). Yng

nghyfnod Iesu, byddai bugail yn gorfod arwain ei braidd trwy leoedd culion,

tywyll lle byddai lladron yn cuddio neu anifeiliaid rheibus yn barod i

ymosod a lladd. Mae Duw’n bresennol yn y lleoedd hynny, i nerthu’r rhai

sydd yng ngafael poen, perygl, unigrwydd, ofn, amheuaeth a marwolaeth.

Nid yw Duw’n addo y bydd yn ein harwain o’r dyffrynnoedd tywyll, du

ond yn hytrach yn addo y bydd gyda ni i’n nerthu a’n dyrchafu yn y lleoedd

hynny.

Myfyrdod pellach:

Tybed fedrwch chi aralleirio’r Salm hon gan ddefnyddio delweddau

cyfoes?

Beth ydi ystyr ‘a byddaf yn byw yn nhÿ’r Arglwydd weddill fy nyddiau’

yng nghyd-destun y Salm?




