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Wedi’i seilio ar Salm 19.7—14; 
Eseia  55.1—11; 
Colosiaid  3.12—17 

CYFLWYNIAD
Gadewch i ni gymryd munud neu ddau i  
feddwl am y gweithgareddau rydym yn eu 
mwynhau. Gall fod yn rhywbeth rydych yn 
mwynhau ei wneud yn rheolaidd fel 

•  Cerdded yn y wlad? 

•  Mwynhau pryd da o fwyd gyda’ch ffrindiau?  

•  Siopa am ddillad hydref/ gaeaf?

Neu’n rhywbeth arbennig rydych yn ei 
gael ambell dro fel 

•• Brigo’r tonnau neu dorheulo ar y traeth?

•• Mynd i gêm bêl-droed fawr neu gem rygbi fawr?

Neu digwyddiad unwaith mewn oes ble rydych yn gweld hanes yn cael ei greu fel 

•• Pasiant Jiwbilî Diemwnt y Frenhines neu’r cyngerdd rhyfeddol hwnnw o flaen Palas Buckingham?

•• Ras derfynol y 100 medr yn y Gemau Olympaidd?

Mae Salm 19 yn dechrau drwy ddathlu rhyfeddod y greadigaeth ac mae pob rheswm dros i ni 
fwynhau yr holl bethau y buom yn meddwl amdanyn nhw – oherwydd maent yn ffyrdd o ddathlu. Yn 
fwy na hynny, yn ffyrdd o ymuno gyda Duw yn ei ddathliad o’r byd rhyfeddol mae wedi ei ddarparu. 

Ond mae Salm 19 yn mynd yn ei flaen i rywbeth sydd hyd yn oed yn well  - ydi, rhywbeth hyd yn oed 

-A6 Welsh BS postcard:Layout 3  31/7/12  12:03  Page 1

Naill ai defnyddiwch sleidiau soced drydan/lluniau i ddangos pob awgrym neu am ddull 
mwy rhyngweithiol gofynnwch i bobl gael sgwrs gyda’i gilydd am yr hyn y bydden nhw 
mewn gwirionedd yn hoffi ei wneud.
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yn fwy syfrdanol a rhyfeddol.  ‘Dyw hyd yn oed gogoniant yr awyr neu’r mynyddoedd yn ddim ond yn 
ffordd o ‘gynhesu’r gynulleidfa’ ar gyfer yr hyn sydd i ddod!  Dywed y Salmydd wrthym,   

‘Y mae deddfau’r Arglwydd yn gywir, yn llawenhau’r galon’ (adnod 8).  

I’n helpu i werthfawrogi mor syfrdanol yw’r ffaith fod Duw wedi siarad â ni a rhannu ei galon drwy ei 
eiriau i ni, mae’r Salmydd yn defnyddio delweddau awgrymog cryf. 

‘Mwy dymunol ydynt nag aur, na llawer o aur coeth ‘ (adnod 10a)

Mae gemwaith aur bob amser wedi bod yn arwydd gwerthfawr o gyfoeth a statws.  Yr un fath â’r clust 
dlysau sy’n pelydru a’r mwclis coeth sy’n cael eu gwisgo gan enwogion ar y carped coch.  Neu dlysau’r 
goron.  Mae rhoddion aur yn cael eu trysori ac maent yn werthfawr – fel modrwy dyweddïo brydferth 
gyda’i haddewid o gariad a ffyddlondeb. 

Fel y rhodd aur a fydd yn para am oes, felly mae’r fraint o wybod rhywbeth am feddwl Duw, fel y 
gwnaeth y Salmydd. 

Mae’r Salmydd wedyn yn rhoi i ni ddelwedd synhwyrus iawn o’r hyn mae’r ‘galon sy’n llawenhau’ yn 
debyg iddo..... 

‘Melysach na mêl ac na diferion diliau mêl’ (adnod 10b) 

Waw, dychmygwch hynny! 

Y neithdar rhyfeddol cyfoethog ei liw yn diferu o’r diliau mêl ac yn syrthio i’ch ceg.  Rydw i’n hoffi 
bariau Crunchie, rydw i’n hoffi hufen iâ bariau Crunchie  - y talpiau pefriog hynny o felyster.  Ond mae 
hyn yn fy nghymryd i lefel uwch o ecstasi!    

Felly heddiw, rydym yn dathlu rhodd Duw o’r Ysgrythur, felly gadewch i ni ymuno yn y dathlu. 

Dyma rai o’r bendithion mae’r Salmydd am i ni eu cofio. 

1. Mae gair Duw yn ein hadfywio! (adnod 7)
‘Rydw i angen coffi!’ ar ôl y siopa ’na i gyd; Caffi  Marks and Spencers ‘Revive’ neu Costa neu 
Starbucks? Be ydi’ch dewis chi? 

Mae adnod 7 yn dweud fod gair Duw yn ‘adfywio’r enaid’. Dydy hynny ddim yn golygu dim ond y 
rhan ysbrydol ohonom  - ond y cyfan ohonom fel y dywed Beibl y Newyddion Da  ‘mae’n rhoi nerth 
newydd’. 

Mae Llyfr Eseia yn gwneud yr un pwynt yn ein darlleniad arall, Eseia 55 – gadewch i ni glywed eto rai 
o’r geiriau nodedig hynny....

Disgrifiwch raglen fwyd/ ffermio ble mae hyn wedi ei ddangos

Am wasanaeth mwy rhyngweithiol naill ai cynhaliwch bleidlais neu gweinwch goffi da nawr!

Darllenwch, os gwelwch yn dda Eseia 55: 1—3, gan bwysleisio ‘syched’ yn  adnod 1 a  
‘chewch fwyta’r hyn sydd dda’ yn adnod 2 ac yn fwy na dim ‘byddwch fyw’ yn adnod 3.
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Ac y mae Iesu’n cydio yn y ddelwedd hon – Ioan 4. 7–15 cymharwch 37–39. Mae’n sôn am ddŵr 
bywiol – nid yn unig  ffres – fel ffynnon  – yn cynnal bywyd ac yn rhoi, ond hefyd yn ffynnon o ddŵr 
o’n mewn.  Mae hyn yn sôn am egni gorfoleddus gan Dduw sy’n ffrydio oddi wrthym ni i eraill.  

Cysylltwch â’r ymgyrch ‘Bendith arnoch’
Dyna pam wrth i ni ddathlu Sul y Beibl rydym yn annog pobl i ganfod ffyrdd i wneud y Beibl yn 
weithredol a ‘Bendithio eraill.’

Straeon Cymdeithas y Beibl...

Phalla Chrey
Phalla Chrey, un o’r cannoedd o filoedd o Gristnogion yn un 
o’r eglwysi sy’n tyfu gyflyma’ yn y byd  – Cambodia … 

‘Pe bai gen i Feibl fy hun, fyddai fo jest yn fi a Duw. Buaswn 
yn ei ddarllen yn araf, a’i sawru air am air.’ meddai 

Roedd hi’n arfer bod â’i Beibl ei hun, ond does ganddi hi 
ddim un bellach. 

Rhoddodd Chrey, 22, ei chopi i’w brawd pan adawodd y 
pentref. Ac, fel cymaint o bobl Cambodia, mae hi’n ffermwr 
reis ymgynhaliol:  mae cost Beibl yn foethusrwydd a fedr 
hi ddim fforddio un arall.  Ond roedd hi’n gwerthfawrogi’r 
Beibl gymaint nes ei bod yn barod i’w roi i ffwrdd i roi cyfle 
i’w  brawd glywed gan Dduw.

Maria                                         

Mae Maria, sy’n 15 oed, yn byw yn  Nicaragua ac 
mae ganddi  Lewcemia. 

Mae’n cymryd dwy awr mewn tacsi a phedair 
awr ar fws i deithio i’r unig ysbyty cancr i gael 
triniaeth.  

Gyda chymorth gan Gymdeithas y Beibl, mae 
Maria a’i rhieni yn aros mewn lloches ar diroedd yr 
ysbyty yn ystod ei thriniaeth. Yno, maent yn cael 

dosbarthiadau Beiblaidd, sesiynau cynghori a gweddïo, a rhodd o’u Beibl eu hun.

Naill ai cyfeiriwch at y daflen newyddion neu darparwch rhai syniadau am ’fendithion’ lleol 
neu dwedwch ‘ond mwy o hyn yn nes ymlaen’.  Efallai yr hoffech ddefnyddio tystiolaeth 
rhywun yn eich cynulleidfa yn y fan yma a/neu straeon o Gymdeithas y Beibl isod.  Dylai’r 
straeon ddarlunio’r pwynt fod yr Ysgrythur nid yn unig wedi dod â bywyd newydd iddyn nhw 
ond eu bod wedi eu symbylu i’w rannu ag eraill.
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Dywed Rebeca, sy’n gweithio i Gymdeithas y Beibl Nicaragua,  ‘Pan fydd plant yn cael diagnosis, mae 
’na funudau anodd.  Rydym ni’n rhoi gobaith iddyn nhw nad yw pob peth ddim ar ben.” 

Gallwch weld y gobaith yng ngeiriau  Maria, sy’n dweud, ‘Rydw i’n diolch i Dduw oherwydd, drwy 
wirfoddolwyr Cymdeithas y Beibl rydw i wedi gallu ymddiried ynddo Ef.  Rydw i’n parchu’r meddygon, 
ond rydw i’n gwybod mai Duw yw fy meddyg i. ‘

‘Yn y bore, darllenaf y Beibl a dderbyniais yn fy ystafell yn yr ysbyty.  Rydw i’n hoffi Salm 91 oherwydd 
dysgais i fyw dan gysgod yr Hollalluog.  Dyna’r gair rydw i’n ei gyhoeddi i’m bywyd i a’m teulu.’

‘Pan oeddwn yn yr ysbyty roeddwn yn wynebu marwolaeth, ond nawr dyma fi yn gogoneddu Duw 
oherwydd iddo fy nghymryd i allan o’r fan honno.’

2. Mae Gair Duw yn goleuo’r llygaid. (adnod 8)

Eto gyda’r sbectol orau dydi’r rhan fwyaf o bobl ddim mewn gwirionedd yn gweld yn glir.  Efallai eu 
bod yn rhyfeddu at  y cread ond yn aml nid ydynt yn gweld yr hyn sy’n wirioneddol dda, yn werth ei 
ddathlu, yn dal ymlaen ato yn ystyrlon ac yn  gyflawn.    

Mae cymaint i’n drysu o’n cwmpas. 

Beth yw’r gwerthoedd ddylai fod yn sail i’n byw ni? 

Beth wnaiff roi bywyd cyflawn a llewyrchus i ni? 

A yw’r cyflawnder y chwiliwn ni amdano ym mhopeth mae’r hysbyseb yn ei ddweud wrthym; ai’r ateb 
gorau o angenrheidrwydd yw’r hysbyseb sy’n apelio fwyaf atom?  

Beth wna’r Ysgrythur yw ein meithrin gyda golwg Dduwiol a golwg real ar y byd. Mae hyn yn ein 
helpu i weld y twyll yn yr holl bobl hynny a’r pethau sy’n ceisio cynnig i ni ‘hwn neu’r llall’ fel yr ateb 
i’n problemau.  Hyd yn oed yn fwy hanfodol, mae’r Ysgrythur yn ein helpu i adnabod nad yw ein 
gwerth mewn meddiannau ond mewn cael ein caru gan Dduw.

Os ydych chi wedi siarad â phobl a gafodd dynnu cataract yn ddiweddar, byddwch yn gwybod am 
y  llawenydd llwyr o gael gweld eto ar ôl y driniaeth, naill ai i ddarllen, gweld wynebau ffrindiau neu 
deulu’n gliriach, neu hyd yn oed gwylio Pobl y Cwm!

Dyna pam rydym yn gallu dathlu ar Sul y Beibl.

Galwad i weithredu: 
Efallai y gallech chi anfon rhai geiriau o Salm 91 at rywun heddiw sydd mewn angen cysur. 

Cyfeiriwch at hysbyseb Specsaver.  Rydym ni’n mynd i helbul os nad ydym ni’n gweld yn 
glir!  Gwelwch clip http://www.youtube.com/watch?v=0ITBMnVyygY

Am ddull mwy rhyngweithiol – cynhaliwch gyfweliad â rhywun all gadarnhau’r profiad hwn. 
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3. Mae Gair Duw yn arwain at faddeuant (adnod 12)
Hyd yn hyn, gwelsom fod yr Ysgrythur yn gallu’n hadfywio ni a’i fod yn agor ein llygaid i weld ein 
hunain a’n byd yn gliriach.  Maen nhw’n ddau reswm gwych dros ddathlu’r Ysgrythur.  Ond mae hyd 
yn oed fwy.  

‘Glanha fi oddi wrth fy meiau cudd’ 

Mae’r Beibl yn defnyddio pob math o ddarluniau i’n cynorthwyo i ddeall a theimlo’r gwahaniaeth 
y mae maddeuant Duw yn ei wneud – er enghraifft golchi a glanhau. Meddyliwch am amser pan 
oeddech yn wirioneddol chwyslyd neu pan oedd tywod rhwng bysedd eich traed .Mae’r Beibl yn ceisio 
dweud wrthym fod y profiad o gael maddeuant  yn rhyddhau ac yn  adfer. Yma mae’r profiad fel 
gwybod nad ydych chi’n teimlo’n iach ac heb wybod pam; mae gennych broblem gudd  - rydych yn 
mynd at y meddyg ac yn canfod fod ryw ddiffyg (thyroid/gwaed/anghydbwysedd cemegol?) neu fod 
gennych haint sydd, heb i chi wybod, yn eich tynnu i lawr a gwanio’ch egni.  

Mae’r meddyg yn pennu triniaeth ac mae’r broblem wedi ei chlirio. “Rydw i’n teimlo fel dyn/dynes 
newydd ; Mae gen i gymaint mwy o ynni: Gallaf fwynhau bywyd gymaint yn fwy’ – dyma’r math o 
bethau ddwedwn ni.  Mae’r un peth yn  wir am dderbyn maddeuant gan Dduw.  Mae’n  ryddhad 
rhyfeddol  i wybod y gellir delio â phopeth rydych chi’n ei gasáu amdanoch eich hunan a phopeth sy’n 
eich niweidio chi, a phopeth sy’n rhwystro eich perthynas â Duw.  Y fath rhyddid gorfoleddus sy’n dod 
gyda maddeuant gwirioneddol!  

Felly mae’r Salmydd yn gwybod mai Duw yw ei  noddfa (craig) a’i  Waredwr (gweler adnod 14).

CASGLIAD
Felly dyma dri rheswm gwych pam y dylem fod yn neidio i fyny ac i lawr wedi’n cyffroi  ac yn dathlu 
fod Duw wedi darparu’r Ysgrythur ar ein cyfer.  

Ond efallai eich bod yn meddwl am hyn - onid ydi hyn yn mynd ychydig dros ben llestri? 

Sut mae hyn i gyd yn gweithio?  Doedd gan y Salmydd ddim jest Cyfraith Duw ar sgrôl wedi ei gadw 
mewn cwpwrdd – neu hyd yn oed mewn crochan o glai – i’w gadw’n ddiogel.  O na! Dydi o ddim yn 
golygu ei fod wedi dysgu’r deddfau hyn ar ei go - er fod gwybod y Beibl yn fantais fawr.   Yn sicr nid 
yw’n ymosod ar bobl eraill gyda’i wybodaeth o’r Beibl!  Na, mae’n golygu ei fod wedi trwytho’i hunan 
yn ffyrdd Duw ac, ym mhob ffordd y gall, mae’n troi’n weithredoedd ymarferol.  Fel mae adnod 8 yn y 
Fersiwn Newyddion Da yn Saesneg yn dweud,  

Mae’r rhai sy’n ufuddhau iddynt yn hapus. (cymharwch adnod 11b)

Byddai’n drawiadol i ofyn i rywun yn y gynulleidfa i egluro sut mae mewnwelediad o’r Ysgrythur wedi 
eu helpu i ‘weld’ bywyd yn gliriach a’u cael nhw i ddiweddu drwy ddweud ‘dyma un rheswm pam 
fy mod i am ddathlu rhodd Duw o’r Ysgrythur’.  Ond cadwch hwn yn fyr – dim ond dau funud ar y 
mwyaf.  Fel arall bydd pobl yn colli llif y gwasanaeth! 

Os yw’n addas gellir gwneud cysylltiadau o’r fan yma ymlaen â Iesu Grist – ffynhonnell ein 
ffynhonnell ein maddeuant gan Dduw: gellir cyfeirio at y dathliad mae’r tad yn ei symbylu 
am fod ei fab wedi dod yn ôl (Luc 15 20- 24). 



Tudalen 6Sul Y Beibl 2012 :Pregeth

Felly dyma pam ein bod yn dathlu’r Beibl.

Mae ei neges yn ein hadfywio; mae’n rhoi ffordd newydd o weld bywyd yn ei gyfanrwydd i gyd ac 
mae’n dwyn maddeuant dwfn sy’n ein rhyddhau.

Felly  dewch, ymunwch yn y dathlu a sicrhewch eich bod yn ei basio ymlaen.  Fel mae 
geiriau’r Salmydd wedi’n bendithio ac fel mae’r llythyr at y Colosiaid yn ein hannog, 
gadewch i  ni fendithio pobl eraill gyda adnodau a gweithredoedd dan.

NAILL AI  
Rydym am ddathlu  drwy ganu caneuon ardderchog o ddiolch i Dduw 

Rydym yn mynd i ddathlu drwy wneud casgliad i waith Cymdeithas y Beibl; dewch i ni weld faint 
allwn godi gyda’n gilydd a gwybod y bydd eraill yn ymuno yn y dathlu oherwydd ein haelioni (2 
Corinthiaid 9. 8–9).

A/NEU
Rydym yn mynd i ddathlu drwy fendithio eraill – Mae llawer o syniadau yn y daflen newyddion/ yn 
dod i fyny ar y sgrin.  Mae X Y Z yn mynd i ddal hysbyslen i fyny ac os ydych am fendithio eraill drwy 
eu prosiect yna ewch drosodd a chanfod mwy.  Mewn grwpiau cartref, grwpiau cell byddwn yn dilyn 
hyn – felly peidiwch â cholli cyfle. 

A/NEU 
Rydym am fendithio eraill drwy gyflwyno’n bendith ni oddi wrth Dduw drwy’r Beibl 

• Ymunwch â Beibl y Mis  

• Cymerwch ran yn yr Ymgyrch Bendithiwn di

• Rhannwch eich stori am sut mae’r Beibl wedi’ch cynorthwyo chi a chalonogi eraill 

• Cyfrannwch fel eglwys at waith Cymdeithas y Beibl.

David Spriggs Ymgynghorydd Beibl ac  Eglwys, Cymdeithas y Beibl 

12 Mehefin 2012

Os gwelwch yn dda darllenwch Colosiaid 3. 16—17 i os yn addas!

Efallai ei bod yn addas yn y fan hon i gyfeirio’n ôl at Jiwbilî Diemwnt y Frenhines neu 
digwyddiad a drefnwyd gan eich cynulleidfa neu pobl oedd a rhan yn y Gemau Olympaidd 
ac atgoffa pobl o’r hwyl a’r egni ychwanegol sy’n dod o wneud pethau gyda’n gilydd. 


