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Y Synhwyrau

Darllen: Ioan 9:25

Anghofia’ i byth, pan oeddwn i’n fachgen ifanc, mynd i gae pêl-droed un

o dimau enwocaf y gynghrair yn Lloegr. Roedd hi’n gefn gaeaf a’r

strydoedd yn wlyb, tywyll a digroeso. Ychydig iawn o oleuadau oedd ar y

strydoedd bryd hynny. Ar ôl cyrraedd y cae, digon tywyll oedd hi yno

hefyd, yn enwedig o gwmpas yr eisteddle. Ond ychydig funudau cyn i’r

gêm ddechrau dyma’r llif oleuadau’n goleuo’r maes chwarae a’r

eisteddleoedd. Roedd pob twll a chornel i’w gweld yn glir. Doedd dim yn

fwy dramatig ac ysbrydoledig na’r goleuni’r noson honno, a hwnnw’n

trywanu’r tywyllwch. Mor llachar! Y goleuni a’r cyffro yn ymdoddi’n

un! Diolch am lygaid i weld.

Nid felly oedd hi i’r dyn dall o’i enedigaeth y sonia Ioan amdano. Yn ôl

pob hanes, pregethu ar hanes y gþr dall un noson fu’n ysbrydoliaeth i

Rhys Nicholas gyfansoddi ei emyn ‘Tydi a wnaeth y wyrth, O! Grist, Fab

Duw’. Ar ôl i’r pregethwr fynd adref y noson honno, ac wrth iddo ddal i

fyfyrio ar y llawenydd a’r wefr a ddaeth i ran y truan hwn, fe lifodd geiriau’r

emyn i’r awdur heb fawr o drafferth, ‘lle’r oeddwn gynt yn ddall rwy’n

gweld yn awr’. Roedd y geiriau hyn wedi’u sylfaenu ar brofiad y dyn dall,

‘Un peth a wn i: roeddwn i’n ddall, ac yn awr rwyf yn gweld’ (Ioan 9:25).

I ddisgyblion Iesu, problem ddiwinyddol oedd y gþr hwn, ‘Rabbi, pwy a

bechodd, ai hwn ynteu ei rieni?’ (9:2) Gwrthod y ddau awgrym wna Iesu.

Yr hyn sy’n bwysig iddo fo yw nid yn gymaint sut y gellid esbonio cyflwr

y dyn, ond yn hytrach sut y gallai ei gyflwr fod yn gyfrwng i ogoneddu

Duw. Mewn gair, mae pob sefyllfa a chyflwr dynol, pa mor ddifrifol

bynnag, yn gyfle creadigol i Dduw, dim ond i ddyn droi ato. Yn Efengyl

Ioan, arwydd o ogoniant a gallu Duw ydi’r gwyrthiau neu’r ‘arwyddion’.

Sylwch mai Iesu sy’n cymryd y cam cyntaf. Nid yw’n holi dim am gefndir

na ffydd y gþr, dim sôn o gwbl a yw ‘wedi ei achub!’ Ond yr oedd rhaid

wrth gydweithrediad y dyn cyn i’r feddyginiaeth gael ei chwblhau. Mae’r
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dyn yn ufuddhau’n llwyr i ofynion Iesu ac yn mynd i bwll Siloam neu

bwll yr Anfonedig i ymolchi. Diddorol yw sylwi ar adweithiau’r gwahanol

garfanau i’r digwyddiad. Roedd ei gymdogion a’i gydnabod yn ei adnabod

fel y cardotyn dall, ac roedden nhw’n amharod i dderbyn y newid oedd

wedi digwydd iddo. Ceisiodd y dyn esbonio’r digwyddiad trwy ddweud

mai’r ‘dyn a elwir Iesu’ (9:11) fu’n gyfrifol am ei wella. Adwaith y

Phariseaid oedd anwybyddu’r wyrth a chanolbwyntio ar y cyhuddiad ei

fod wedi ‘torri’r Saboth’. Maen nhw’n holi’r dyn, a’i ateb iddyn nhw yw

‘Proffwyd yw ef’ (9:17). Mae Iesu’n mynd yn fwy o hyd yn ei olwg.

Doedd dim amdani ond holi ei rieni er mwyn iddynt gadarnhau’r ffaith ei

fod yn fab iddynt, ac iddo fod yn ddall o’i enedigaeth. Ar ôl cael ei

groesholi, mae’r dyn yn datgan, ‘Oni bai fod y dyn hwn o Dduw, ni allai

wneud dim’ (9:33). Yna ‘taflasant ef allan’ (9:34), ac ar yr un pryd fe

wrthodon nhw Iesu Grist. Mae dynion yn dal i garu’r tywyllwch yn fwy

na’r goleuni.

Myfyrdod pellach:

Onid yw’r digwyddiad hwn yn dangos ein bod yn fwy parod i

ddamcaniaethu am Iesu yn hytrach na’i garu?

Ai proses raddol ac araf yw dod i adnabod Iesu?




