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Sul y Beibl

Darllen: Salm 139:23

Soniwn o hyd am yr ‘Efengyl’. Ond beth yw’r ‘Efengyl’? Mae’r cysyniad

o ‘chwilio’ yn elfen bwysig ym mywyd y Cristion, sef y meidrol yn

‘chwilio’ am Dduw. Ond y neges a ddaw yn amlwg drwy’r Beibl yw’r

cysyniad o Dduw yn ‘chwilio’ am greadur o ddyn. Cawn hyn ar ei orau yn

y damhegion yn Luc 15. Mae’r bugail yn mynd i chwilio am y ddafad, y

wraig yn chwilio am y darn arian, a’r tad yn chwilio am y ddau fab. Un

felly ydi Duw, a daw hyn yn amlwg yn y Salm bwerus a phrydferth hon -

Salm 139. Mae geiriau agoriadol y Salm yn mynd at ddyfnderoedd y

profiadau dynol, ‘Arglwydd, yr wyt wedi fy chwilio a’m hadnabod’ (Salm

139:1). Dengys hyn fod Duw yn ein hadnabod yn drylwyr, fel y mae gþr

a gwraig yn adnabod ei gilydd. Felly, mae’r syniad o berthynas yn bwysig

yn y Salm. Pan ddaw unigolyn yn ymwybodol ohono’i hun, gall un o dri

pheth ddigwydd. Yn gyntaf, fe all ymchwyddo a chredu mai ef yw

canolbwynt y cyfan. Yn ail, fe all ei ofni ei hun, a’r perygl wedyn yw ei

fod yn ei guddio’i hun. Neu’n drydydd, fe all gyflwyno’r ‘hunan’ er lles

eraill ac i dasg arbennig. Mae awdur y Salm hon yn ymwybodol iawn

ohono’i hun. Sylwch mor aml y ceir yr elfen ‘fyfïol’ yn y Salm. Ond er ei

bod yn amheus a yw’n ei adnabod ei hun o ddifrif, mae’n edrych y tu hwnt

i’r ‘hunan’ at Dduw ac yn ei gyflwyno’i hun at wasanaeth Duw, ‘Chwilia

fi, O Dduw, iti adnabod fy nghalon; profa fi, iti ddeall fy meddyliau’

(139:23).

Mae tri gwirionedd am Dduw yn amlygu eu hunain yn y Salm: (1) Mae

Duw’n gwybod; (2) Mae Duw’n bresennol; (3) Mae gan Dduw bwrpas.

Mae Duw’n gwybod y cwbl amdanom, ‘yr wyt wedi deall fy meddwl o

bell’ (139:2) ac ‘Oherwydd nid oes air ar fy nhafod heb i ti, Arglwydd, ei

wybod i gyd’ (139:4). Ceir adlais o hyn yn Efengyl Ioan, ‘Nid oedd arno

angen tystiolaeth neb ynglÿn â’r ddynolryw; yr oedd ef ei hun yn gwybod

beth oedd mewn dynion’ (Ioan 2:25). Gall y profiad hwn naill ai ein dychryn
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neu roi cysur a sicrwydd i ni. Teimlai Job ansicrwydd mawr, a gofynnodd,

‘Pa bryd y peidi ag edrych arnaf, ac y rhoi lonydd imi lyncu fy mhoeri?’

(Job 7:19). Ond gweld y sicrwydd a’r cadernid yr oedd Ioan yn ei lythyr,

‘oherwydd y mae Duw yn fwy na’n calon, ac y mae’n gwybod pob peth’

(1 Ioan 3:20).

Mae adnodau 7–12 yn Salm 139 yn pwysleisio’r ffaith fod Duw’n bresennol

ym mhob man, ‘Os dringaf i’r nefoedd … os cymeraf adenydd y wawr a

thrigo ym mhellafoedd y môr, yno hefyd fe fydd dy law yn fy arwain’

(Salm 139:8, 9-10). Unwaith eto, gall y cysyniad hwn fod yn ddychryn ac

yn fendith. Ydi, mae’n gysur fod Duw’n mynd i chwilio am yr un ddafad

sydd ar goll; ond gall hefyd fod yn ddychryn am fod hynny’n gallu newid

ein ffordd o fyw. Uwchben yr ystafell yr oedd y botanegydd enwog,

Linnaeus, yn darlithio ynddi, roedd y geiriau hyn: ‘Byddwch fyw yn onest,

mae Duw yn bresennol yma’. Mae gan Dduw bwrpas a chynllun ar gyfer

popeth a greodd. Mae Duw’n ein hadnabod (139:1–6) ac yn holl bresennol

yn ein plith (139:7–12) oherwydd mai ef sydd wedi ein creu. Mae gan

Dduw gynllun ar gyfer awdur y Salm yn benodol, ‘Ti a greodd fy

ymysgaroedd, a’m llunio yng nghroth fy mam’ (Salm 139:13). Mae’r ffaith

fod Duw wedi ein llunio yn sicr o effeithio ar ein ffordd o fyw. Yng

ngeiriau’r Santes Teresa o Avila yn yr unfed ganrif ar bymtheg: ‘Dy eiddo

di wyf fi, rwyf wedi fy ngeni i Ti. Beth yw dy ewyllys di i mi? Boed i mi

fod yn gyfoethog neu’n dlawd. Wedi fy nghysuro neu’n unig gan fy mod

yn eiddo i Ti a Thi yn unig. Beth yw dy ewyllys Di i mi?’

Myfyrdod pellach:

Sut ydych chi’n dehongli’r cysyniad o Dduw yn gwybod amdanom?

Ydi cynlluniau Duw ar ein cyfer yn ein cyfyngu?




