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Gwirionedd

Darllen: Ioan 14:6

Mae’n anodd bod yn wahanol i bawb arall. Haws o lawer yw mynd efo’r

llif, a chadw’n ddistaw pan ydych chi’n anghydweld ag eraill. A gall fod

yn embaras llwyr i ofyn cwestiwn sy’n dangos nad ydych chi wedi deall

beth glywsoch chi. Mae’n well cadw’n ddistaw – a gadael i bawb feddwl

eich bod chi’n ddwl – nag agor eich ceg a phrofi hynny. Dydi hi ddim yn

hawdd gofyn cwestiwn, yn enwedig o fewn cymuned ffydd. I rai, arwydd

o’n diffyg ffydd yw gofyn cwestiwn.

Yn yr oruwchystafell, roedd Iesu’n ceisio paratoi a chryfhau ei ddisgyblion

ar gyfer yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo. Roedd yna newid

chwyldroadol o’u blaen, ‘Fe wyddoch y ffordd i’r lle’r wyf fi’n mynd’

(Ioan 14:4). Gwyddai Iesu’n dda mor anodd oedd ‘symud’ ei ddisgyblion

ac ehangu eu gorwelion. Ond roedd Thomas yn ddigon gonest, ‘Arglwydd,

ni wyddom i ble’r wyt yn mynd. Sut y gallwn wybod y ffordd?’ (Ioan

14:5). Sylwch nad gofyn ar ei ran ei hun yn unig yr oedd, ond ar ran y

gweddill hefyd – ‘ni wyddom’. Mae Thomas yn siarad yma ar eu rhan i

gyd. Fo ydi’r un sy’n ddigon dewr i ofyn ac i chwilio am atebion.

Ond dydi ateb Iesu ddim mor glir â hynny. Nid map a chwmpawd y mae’n

ei roi iddyn nhw, ond ei bresenoldeb. Fe gaiff y disgyblion eu galw i fyw

fel yr oedd o wedi byw. Er na fyddai’r disgyblion yn ei weld mwyach, fe

fyddai Iesu gyda nhw ar y daith. Roedd o’n disgwyl iddyn nhw weithredu,

a dod i benderfyniadau, a thystio iddo yn eu bywydau. Tystio i’r gwirionedd

yr oedden nhw wedi’i dderbyn ganddo fo tra buon nhw yn ei gwmni.

Byddai pobl yn eu hadnabod oherwydd eu ffordd o fyw ac oherwydd eu

hymroddiad iddo. Fel ‘Pobl y Ffordd’ yr oedd dilynwyr Iesu’n cael eu

hadnabod ar y cychwyn – nid am eu bod yn dilyn ffordd arbennig, ond am

eu bod yn byw bywyd Iesu yn eu bywydau eu hunain. Nid dilyn Iesu i’r

gwirionedd fyddai’r disgyblion yn ei wneud, ond ‘byw’ Iesu. Mae’n debyg

bod rhyfeddod a newydd-deb y ffaith hon yn codi braw ar Thomas a’r
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criw, ond roedd hyn yn rhywbeth a fyddai’n tyfu a datblygu yn eu bywydau.

Does yna ddim cofnod sut y bu i Thomas ymateb i eiriau Iesu. Rwy’n siþr

fod yna fwy o gwestiynu wedi digwydd. Beth sy’n digwydd pan nad ydym

ninnau – fel Thomas a’r criw – yn deall? Mae gofyn dal ati, ac fe ddaw’r

cadarnhad yn nes ymlaen. Fe ddywedodd yr athronydd Daneg, Sören

Kierkegaard, ‘Dim ond trwy edrych yn ôl y gallwn ddeall bywyd, ond

mae’n rhaid ei fyw trwy edrych ymlaen’. Droeon, mae yna amgylchiadau

pan fo’n meddyliau’n ansicr a ninnau’n cwestiynu, ac eto ym mer ein

hesgyrn rydyn ni rywsut yn gwybod yr ateb.

Dydi Cristnogion ddim yn cael atebion clir a phendant i’w cwestiynau

bob amser – er bod rhai yn credu mai felly y mae hi. Ceisiwch y gwirionedd,

a gochelwch y rhai sydd bob amser yn iawn ac yn siþr o’u pethau. Gwell

o lawer ydi pydru ymlaen a dal i ofyn y cwestiynau na chuddio dan gaddug

o ystrydebau duwiol sy’n medru cuddio anwybodaeth. Os ydyn ni’n ‘byw’

y Ffordd a’r gwirionedd, bydd ein ffordd o fyw yn fwy o dystiolaeth i Iesu

a’i deyrnas na geiriau’n unig. Fe ddywedodd rhywun, ‘Pregethwch yr

Efengyl ac os bydd raid defnyddiwch eiriau’. Hoffwn ychwanegu ‘a

daliwch i ofyn cwestiynau’.

Myfyrdod pellach:

Ai mynd efo’r mwyafrif ydi’r ffordd orau?

Pa mor aml fyddwch chi’n cael cyfle i ofyn cwestiynau yn yr oedfa?




