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Sancteiddrwydd

Darllen: 2 Pedr 1: 11

Hilaire Belloc ddywedodd. ‘Wrth heneiddio, peidiwch â phoeni am geisio

osgoi temtasiynau, bydd temtasiynau yn eich osgoi chwi’. Ydych chi’n

credu hyn? Yn sicr, mae rhai temtasiynau yn llithro i ffwrdd fel rydyn

ni’n aeddfedu, ond mae eraill yn aros am byth. Ond yr hyn sy’n gwneud

ymwrthod â themtasiwn yn anodd i rai pobl ydi nad ydyn nhw eisiau eu

hosgoi yn llwyr. Ac y mae hynny’n wir am gynifer ohonom.

Dowch i ni edrych ar rai ystadegau. Yn ôl ffigyrau’r Swyddfa Ystadegau

Genedlaethol, yn 2011 roedd 33 y cant o ddynion a 16 y cant o ferched yn

‘yfwyr peryglus’. Mewn llai nag ugain mlynedd, roedd niferoedd y

marwolaethau yn gysylltiedig ag alcohol wedi dyblu, yn agos at 9,000, a

gwariant teuluoedd ar alcohol dros £40 biliwn. Mae dros 4.2 miliwn o

wefannau pornograffi, ac un o bob tri o blant deg oed wedi gweld

delweddau anweddus ar y we. Mae 81 y cant o ieuenctid rhwng 14 ac 16

oed yn gwylio’r gwefannau hyn yn gyson. Yn y frwydr i leihau dibyniaeth

ar gyffuriau, mae’r ystadegau’n dangos yn 2009–10 fod 20 y cant rhwng

16 a 24 oed yn dal i gymryd cyffuriau, a 22 y cant o ieuenctid rhwng 11 a

15 oed. Yn ôl ystadegau’r Comisiwn Gamblo, yn 2010 roedd dros 45,000

â phroblem gamblo yn Ynysoedd Prydain. Mae’r ffigyrau’n dangos fod

yna unigolion a theuluoedd yn ceisio byw mewn cymdeithas sy’n dyrchafu

llwyddiant, cyraeddiadau a hapusrwydd. Mae teuluoedd, a theuluoedd

Cristnogol hefyd, yn credu bod bywyd yn un frwydr barhaol yn erbyn

grymoedd y tywyllwch. Gwyddai Paul o brofiad, ‘Nid oes un prawf wedi

dod ar eich gwarthaf nad yw’n gyffredin i bawb. Y mae Duw’n ffyddlon,

ac ni fydd ef yn gadael ichwi gael eich profi y tu hwnt i’ch gallu; yn wir,

gyda’r prawf, fe rydd ef ddihangfa hefyd, a’ch galluogi i ymgynnal dano’

(1 Corinthiaid 10:13). Mae dau gysur ymhlyg yn yr adnod – y cysur cyntaf

yw nad ydym ar ein pennau’n hunain, a’r ail yw bod Duw efo ni. Ond sut

mae gweithredu? Un peth sy’n sicr yw y dylem ofalu peidio â thrafod y

broblem gan swnio’n grefyddol ac oeraidd, a dweud, ‘Bydd popeth yn
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iawn’. Perygl arall yw ceisio ynysu’r broblem, a’i thrin ar wahân i weddill

bywyd, gan wahanu bywyd a phersonoliaeth yn dda a drwg. Gall hynny

yn ei dro arwain at gasáu’r hunan. Yn y Bregeth ar y Mynydd, dywedodd

Iesu wrth ei ddisgyblion am garu eu gelynion. Felly, y ffordd orau i ennill

eich gelyn yw ceisio’i wneud yn ffrind i chi, a’r ffordd orau i ddelio â

themtasiwn yw, nid ei anwybyddu a’i wadu, ond yn hytrach geisio deall

beth yw ei wreiddiau ac ymateb yn gadarnhaol iddo yn ein bywydau. Efallai

fod y dyhead i or-yfed yn deillio o broblem sylfaenol o boeni a phryderu

am wahanol bethau, ac o ddelio â’r broblem honno y bydd y gor-yfed yn

lleihau.

Gydol ei weinidogaeth, roedd Iesu’n sôn am y ffordd gadarnhaol; ond

rydyn ni’n pwysleisio’r ffordd negyddol. Droeon, gwelodd yr holl

gadwynau a’r llyffetheiriau a oedd yn gwasgu ar bobl. Ei ddyhead yw

llacio’r rhwystrau a’n gollwng yn rhydd i ffordd newydd o fyw.

Myfyrdod pellach:

Pa demtasiynau ydych chi’n eu hwynebu?

Onid cynnig rhywbeth gwell, amgenach y mae Efengyl Iesu?




