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Pregeth
Sul y Beibl

Nehemeia 8. 1-4a, 5-6 ac 8-12 (BCN)
Pam trafferthu gyda’r Beibl?

Gan Andy Bissex, Cymdeithas y Beibl

Cyflwyniad

Cyfres o lyfrau na fyddech chi’n disgwyl eu canfod wedi eu rhestru fel y llyfr sy’n gwerthu 
orau gan y New York Times yw ‘The Book of Useless Information’. Wedi ei gynhyrchu gan The 
Useless Information Society, mae cyfrolau o’r llyfr hwn wedi gwerthu miloedd o gopïau. 

Yn y llyfrau hyn gallwch ddarllen ffeithiau cyfareddol fel, er enghraifft:

• Defnyddir cennau pysgod i wneud lipstic 
• Fod 10% o incwm blynyddol yr Unol Daleithiau’n dod o droseddu cyfundrefnol
• Amcangyfrifir fod hanner rhywogaethau pryfed cop y byd eto i’w canfod 
• Yn y 1920au roedd Hollywood yn cynhyrchu ddwywaith gymaint o ffilmiau ag a wnânt 

heddiw
• Mae babi jiráff yn chwe troedfedd o daldra pan gaiff ei eni   
• Mae gwerthiant gweithiau Shakespeare yn ail i’r Beibl yn unig
• A fy ffefryn! Mewn cyfnod o bum mlynedd yn ddiweddar mae 24 o breswylwyr Tokyo 

wedi bwrw eu pennau tra’n moesymgrymu i’w gilydd! 
Yn drist mae’r Beibl, oedd yn arfer cael ei ddefnyddio fel y prif gyfeirnod i’r rhan fwyaf o 
bobl mewn bywyd cyhoeddus yn ein cenedl, erbyn heddiw yn cael ei ystyried yn y  
Deyrnas Unedig i fod yr un mor ddiwerth â gwybodaeth y ‘Book of Useless Information’.

Ar gael mewn dros 400 o ieithoedd, wedi ei ysgrifennu filoedd  
o flynyddoedd yn ôl gan dros 40 awdur, llyfr roedd dynion a 
merched 500 can mlynedd yn ôl  wedi rhoi eu bywydau i’w  
gyfieithu a’i ddosbarthu yn y genedl hon, ac ar yr hwn yr 
adeiladwyd sylfeini cymdeithasol a moesol y gwareiddiad 
gorllewinol, ond heddiw yn cael ei weld gan y rhan fwyaf fel 
rhywbeth amherthnasol.     
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Heddiw rydym yn edrych ar ran o Nehemeia, pennod wyth. Mae llyfr Nehemeia yn codi 
cofnod dyn o’r enw Esra ac yn ei gymryd ymhellach. Roedd y bobl wedi dychwelyd i wlad 
Israel yn dilyn gorchymyn y Brenin Cyrus o Persia yn 538 CC y dylai yr holl garcharorion 
ddychwelyd adref. Mae penodau1-7 yn adrodd hanes ailadeiladu’r waliau dan Nehemeia 
ar waethaf gwrthwynebiad pobl y wlad.      
Mae canol y llyfr (7.73b- 10.39) yn adrodd hanes seremoni oedd yn adnewyddu’r cyfamod 
rhwng Duw a’i bobl a dathlu’r gyfraith. Ym mhennod wyth yn arbennig, darllenir Llyfr y 
Gyfraith, ac adnewyddir y weithred fawr o adnewyddu’r cyfamod. Mae’r adran hon yn  
dangos undod prosiectau Esra a Nehemeia. Gyda’r waliau yn ddiogel yn eu lle, mae  
cyfraith Moses unwaith eto’n cael lle amlwg yn y canol, gan mai nid diogelwch yn unig 
sy’n angenrheidiol i fywyd y gymuned, na hyd yn oed y deml, ond ymddiriedaeth yn Nuw 
ac ufudd-dod i air Duw a ddatguddiwyd drwy Moses.  
Yma y gwelwn ni gymuned sy’n gwerthfawrogi’r Ysgrythurau. Gadewch i ni feddwl am 
funud am ystum ac agwedd y bobl yma. Rydw i’n cael y nodweddion hyn yn heriol iawn! 
Yn adnodau 1-6 gwelwn dri o werthoedd sy’n dangos sut roedd y gynulleidfa enfawr yn 
gwerthfawrogi gair Duw: Gadewch i ni edrych gyda’n gilydd wrth i’r bobl ddangos undeb, 
sylwgarwch ac addoliad.  
Undeb – pobl Dduw yn dod at ei gilydd i glywed gair Duw. 
Dyma grŵp o bobl sydd wedi ymrwymo i glywed gair Duw (adnod 1). Rwy’n siŵr fod y 
grŵp yma’n cynnwys pob math o bobl – teuluoedd a phobl sengl, cyfoethog a thlawd, 
gwŷr a gwragedd, gweddwon a gwŷr gweddw, ifanc a hen. Rydw i’n siŵr fod pobl yno 
gyda phrofiadau gwahanol ac efallai yn byw dan amgylchiadau gwahanol. Roeddynt yn 
bobl oedd wedi dioddef caledi – cymysgedd go iawn o brofiadau! Yn union ‘run fath â ni. 
Ond ar waethaf cymaint a allai eu gwahanu – rydym yn gweld eu cynwysoldeb,  
parodrwydd i ddod at ei gilydd i glywed beth oedd gan Dduw i’w ddweud. 
Mae Cymdeithas y Beibl yn sefydliad sydd, am dros 200 mlynedd, wedi ac yn para i 
weithio o hyd ymhlith gwahanol fathau o bobl, o wahanol fannau ar draws y byd i’w helpu 
i agor yr Ysgrythurau. Yn yr un ffordd ag y mae’r grŵp yn yr adran hon yn amrywiol, rydym 
ninnau heddiw, ac mae Cymdeithas y Beibl yn credu pan fydd pobl yn cysylltu â’r Beibl, 
gall bywydau newid – er gwell. 
Mae Cymdeithas y Beibl yn helpu cymunedau ac unigolion i uno o gwmpas y Beibl. Llwyddodd 
prosiect y Samariad Trugarog yn Nala, Tanzania i alluogi teulu Cecilia i ddeall o’r Beibl nad 
oedd dioddef o HIV  yn golygu ei bod wedi ei chau allan, ond, a hithau’n ddim ond 12 oed y 
gallai gael ei chynnwys ym mhopeth roedden nhw’n ei wneud fel teulu. (Gweler biblesociety.
org.uk/latest/news/the-bible-showed-me-i-was-loved/ am y stori  lawn)
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Sylwgarwch – pobl Dduw yn newynu am air Duw
Yn y darn (adnod 3) mae’r bobl yn dod at ei gilydd mewn undod nid i frolio am gyflawni 
adeiladu’r wal fawr, na hyd yn oed i ddathlu gyda’i gilydd, ond i glywed geiriau cyfraith 
Duw. Ynghynt eleni cafodd Andy Bissex o Gymdeithas y Beibl, gyda thua 1,000 o rai eraill 
y fraint o fod yng Nghadeirlan Sant Paul i glywed yr actor ac Is-lywydd Cymdeithas y Beibl, 
David Suchet, yn darllen Efengyl Marc yn gyfan. Am ddwy awr eisteddodd yn syn, mewn 
tawelwch llwyr wrth i fywyd a gweinidogaeth Iesu olchi drosto. Teimlodd fod storïau ac 
adrannau cyfarwydd wedi magu ystyr newydd wrth iddo wrando – a phrofodd y  
digwyddiad cyfan i fod yn brofiad anhygoel o gyffrous a phwerus. Wn i ddim amdanoch 
chi, ond rwy’n cael y teimlad gwirioneddol fod hynny’n wir am y darn hwn. Y dyrfa fawr 
yn gwrando’n astud ac yn hiraethus wrth i Esra ddarllen. Gair Duw yn siarad â chalonnau a 
meddyliau’r dyrfa.     
Dros y byd i gyd mae pobl yn hiraethu am air Duw a’r un gair gan Iesu, sy’n dod â chysur, 
gobaith a goleuni – hyd yn oed dan yr amgylchiadau tywyllaf. Cyfarfu Alan Kember o 
Gymdeithas y Beibl â Salma* yng Ngwlad yr Iorddonen  yn Ebrill 2016. Mae Salma yn  
ffoadur o Fwslim a mae ei chartref yn Irac erbyn hyn yn rwbel. Dechreuodd ymweld â 
grŵp o ferched yng Ngwlad yr Iorddonen i rannu ei phryderon ac i astudio’r Beibl a  
roddwyd iddi. Meddai, ‘mae credu yn yr Iesu yn gwneud bywyd yn werth ei fyw, hyd yn 
oed pan nad ydw i’n berchen unrhyw beth.’  (Gweler biblesociety.org.uk/latest/news/how-
one-syrian-woman-discovered-hope-in-a-refugee-camp/ am y stori  lawn)
Addoli – pobl Dduw yn ymateb i awdurdod gair Duw.
Wrth i’r bobl wrando digwyddodd rhywbeth (adnod 6). Addolasant Dduw â’u breichiau yn 
ymestyn allan ac wedyn penlinio gyda’u wynebau ar y llawr. Adnabuasant lais unigryw ac 
awdurdodol Duw a ddatguddir yn yr Ysgrythurau. Mae hynny’n her go iawn i chi a fi. Beth 
ydym ni’n ddeall yw’r Beibl? Ai peiriant chwilio ysbrydol fel ‘Google’, rhywbeth rydym yn 
cysylltu â fo jest fel rhan o addoliad Dydd Sul? Neu ydy o’n llawer iawn mwy na hynny?
Mae Cymdeithas y Beibl newydd helpu i lansio tri Beibl newydd i gymunedau ethnig yn 
Tsiena. Mae’r dagrau oedd yn ffrydio dros wynebau llwyth yr Yi Du wrth iddynt lansio eu 
Beibl yn dangos arwyddocâd derbyn gair Duw am y tro cyntaf. Dywedodd y Parchedig 
Wenfu wrth Hazel Southam fod ‘Ei obaith pennaf wedi’i gyflawni.’ (Gweler biblesociety.org.
uk/get-involved/donate/appeals/translating-the-bible-into-new-languages/ am y stori’n  
llawn)
Felly yn y rhan gyntaf o’r rhan yma (adnodau 1-6), gwelsom sut mae’r bobl yn dangos  
undod, sylwgarwch ac addoliad. Beth wnaethon nhw wedyn? Dyma nhw’n gweithredu 
gair Duw a’i rannu ymhlith eraill, ac yn yr un ffordd dylem ninnau wneud hynny hefyd.

Ff
ot

og
ra

ffi
ae

th
 g

an
 Jo

n 
Ch

al
lic

om



4

Ff
ot

og
ra

ffi
ae

th
 g

an
 Jo

n 
Ch

al
lic

om

Sut gallwch chi a’ch eglwys helpu?

Sut gallwn weithredu’r neges hon a rhannu ei newyddion da fel y gwnaeth y 
bobl yng nghyfnod Esra?

Gweddïwch – Byddwch yn rhan – Rhowch

Dyma rai ffyrdd gwych y gallwn ni fel eglwys ac fel unigolion gefnogi gwaith 
Cymdeithas y Beibl.

?

Gweithredu Gair Duw

Yn ail ran y bennod (adnodau 8-12) gwelwn weithredu’r Ysgrythur yng nghalonnau a  
bywydau’r bobl. 

Wrth iddynt glywed, wrth iddynt ddeall, maent yn ei weithredu a gwelwn air Duw yn cael 
effaith. Mae’r un fath i ni heddiw. Siaradodd Cymdeithas y Beibl gyda Chris* a ddwedodd 
sut roedd darllen Salm 139 wedi bod o gymorth anferth iddo ef a’i wraig pan gafodd eu 
plentyn ddiagnosis yn y groth o fod  yn dioddef o Syndrom Edwards. Mewn cyfnod  
anhygoel o drawmatig bu o gymorth oherwydd beth bynnag fo’r boen absoliwt ar y 
funud, mae amcan mwy. (Gweler post Facebook Cymdeithas y Beibl o Ddydd Mawrth, 
Gorffennaf 4 2010 am y stori’n llawn)

I ddechrau , yn y rhan hon, mae’r bobl yn amlwg yn teimlo wedi eu herio ac wedi eu  
pryfocio – rydym yn darllen eu bod yn dechrau wylo a galaru. Cyffyrddwyd â’u cydwybod, 
ond wrth iddynt wylo a galaru, mae’r Ysgrifenyddion fu’n egluro yn dweud wrthynt bod 
‘na Newyddion Da! 

Mae’r bobl sy’n galaru yn cael eu hatgoffa fod Duw wedi maddau eu drwg weithredu – 
felly gallant lawenhau! 

Rydym ninnau hefyd yn clywed geiriau adnod 10. ‘Peidiwch a galaru, oherwydd  
llawenhau yn yr Arglwydd yw eich nerth.’

Gair Duw wedi’i rannu

Nid yw bendithion yr Ysgrythur iddynt eu hunain, ond i’w rhannu ag eraill. Mae adnod 10 
hefyd yn dangos wrth iddynt lawenhau yn naioni Duw, roedd y fendith i’w rhannu gydag 
eraill. Mae’n fraint fawr sydd gennym ni hefyd – ein bod wedi ein bendithio gymaint, y 
gallwn ddweud wrth eraill a rhannu’r neges am gariad Duw – wedi ei ddatguddio yn y  
Beibl yn ein cymuned ac o amgylch y byd. Mae Cymdeithas y Beibl ar genhadaeth i gynnig 
y Beibl i’r byd ac mae angen ein cymorth ni ar y genhadaeth honno! 
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Gweddi Cymdeithas y Beibl yw mai drwy ddarparu’r Beibl, y bydd pawb ym mhobman, 
yng ngeiriau’r Apostol Paul , un dydd yn gallu ‘...amgyffred ynghyd â’r holl saint beth yw 
lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod  
uwchlaw gwybodaeth..’ ac ‘ felly y dygir chwi i gyflawnder, hyd at holl gyflawnder Duw.’  
(Effesiaid 3 18 – 19) 

Gwirfoddolwch i drefnu Clwb Llyfrau’r Beibl – Dewiswch lyfr o’r Beibl fel Nehemeia, ei 
ddarllen ac wedyn cyfarfod gyda chyfeillion i sgwrsio amdano. Llwythwch i lawr y  
canllawiau cynorthwyol gan gynnwys cynghorion, cwestiynau i’w trafod a chynghorion i 
ymdrin ag adrannau anodd. (Gweler biblesociety.org.uk/biblebookclub am fwy o wybodaeth)

Yn olaf, meddyliwch ai fel cymuned unedig y gallwch chi weithredu Adnodau 10 a 12 – 
bwytewch ac yfwch gyda’ch gilydd ac anfon anrhegion i unrhyw un sydd heb ddim, am 
fod y dydd hwn yn sanctaidd i’n Harglwydd. Gallwch wneud hyn drwy roi rhodd eglwysig 
ar y cyd i Gymdeithas y Beibl, neu drwy roi rhodd bersonol i ddangos eich cefnogaeth i’r 
weledigaeth o fyd lle mae gan bawb gyfle i gael mynediad at y Beibl ac yn gallu adnabod 
ei werth iddyn nhw, eu teuluoedd a’u cymunedau.

Wrth i ni ystyried profiad pobl Dduw wrth iddyn nhw sefyll y tu allan i Borth y Dŵr yn  
Jerwsalem filoedd o flynyddoedd yn ôl, eu hundod, eu sylwgarwch, eu addoliad a’u  
haelioni, gadewch i ni fel pobl Dduw heddiw ymwneud â’r Beibl ein hunain a’i rannu  
gydag eraill. Bydded i ni ddydd ar ôl dydd  gofio nad yw’r Beibl yn lyfr o wybodaeth  
di-fudd, ond yn lyfr sy’n annog undod, yn haeddu sylwgarwch ac yn ysbrydoli  addoliad.  

Gadewch i mi orffen gyda geiriau Brenda Dainton, un arall a garodd y Beibl ar hyd ei hoes 
ac yn gefnogwr Cymdeithas y Beibl.

‘Am fy mod yn caru’r Beibl rydw i eisiau i bawb arall ei garu hefyd. Mae gan bawb yr hawl i 
gael gair Duw, i gael eu dysgu sut i’w ddarllen ac i gysylltu ag o’.
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