Sul y Beibl
Pregeth

‘Y mae pob Ysgrythur wedi ei
hysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol
i hyfforddi, a cheryddu, a chywiro, a
disgyblu mewn cyfiawnder’
2 Timotheus 3.16

2 Timotheus 3.14-4.5
Ond glŷn di wrth y pethau a ddysgaist, ac y cefaist dy argyhoeddi ganddynt. Fe wyddost gan
bwy y dysgaist hwy, 15a’th fod er yn blentyn yn gyfarwydd â’r llyfrau sanctaidd, sydd yn abl i’th
wneud yn ddoeth a’th ddwyn i iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. 16Y mae pob
Ysgrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol i hyfforddi, a cheryddu, a chywiro, a
disgyblu mewn cyfiawnder. 17Felly y darperir dyn Duw â chyflawn ddarpariaeth ar gyfer pob
math o weithredoedd da. 1Yng ngŵydd Duw a Christ Iesu, yr hwn sydd i farnu y byw a’r meirw,
yr wyf yn dy rybuddio ar gyfrif ei ymddangosiad a’i deyrnas ef: 2pregetha’r gair; bydd yn
barod bob amser, boed yn gyfleus neu’n anghyfleus; argyhoedda; cerydda; calonoga; a hyn ag
amynedd diball wrth argyhoeddi. 3Oherwydd fe ddaw amser pan na fydd dynion yn goddef
athrawiaeth iach ond yn dilyn eu chwantau eu hunain, a chrynhoi o’u cwmpas liaws o athrawon
i oglais eu clustiau, 4gan droi oddi wrth y gwirionedd i wrando ar chwedlau. 5Ond yn hyn oll
cadw di ddisgyblaeth arnat dy hun: goddef galedi; gwna dy waith fel pregethwr yr efengyl;
cyflawna holl ofynion dy weinidogaeth.
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Ysgrifennwyd y bregeth hon gan Krish Kandiah. Mae’n un o gefnogwyr Cymdeithas y Beibl ac
mae’n gweithio gyda ni hefyd fel Cyfarwyddwr yr elusen Cartref er Daioni, mae’n ysgolhaig, awdur,
colofnydd a siaradwr cenedlaethol a rhyngwladol. Am bob pwynt mae’n ei wneud, mae Krish wedi
cynnwys stori bersonol, wedi ei hysgrifennu mewn teip italig. Teimlwch yn rhydd i ddyfynnu Krish
ym mhob achos, rhoi eich stori eich hun yn ei lle i ddarlunio’r pwynt, ei hepgor neu gyfuniad o’r
rhain. Mae gwybodaeth hefyd ynghylch sut mae’r Cymdeithas y Beibl yn darlunio pob pwynt, sydd
wedi ei ysgrifennu mewn teip trwm a llwyd. Hoffem ichi gynnwys y rhain ond os yw amser yn brin,
gellir hepgor y rhain hefyd os bydd angen. Daw’r holl ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd.
Cyflwyniad
Mae’r galwadau ffôn olaf gan y rheini ar fwrdd yr awyrennau a gafodd eu herwgipio ar 11 Medi
2001 yn ingol i wrando arnynt. Mae rhai ohonynt gan bobl oedd yn gweini ar yr awyrennau yn
gofyn am help penaethiaid y cwmnïau awyr. Mae rhai gan deithwyr yn ceisio’n daer cael
gwybodaeth, neu’n esbonio pam eu bod am geisio gwneud rhyw fath o wrthsafiad. Ond yn fwy na
dim, maent yn hynod deimladwy – ymgais i gyfleu cariad a sicrwydd. Yn wyneb angau, ymddengys
fod gadael i’n hanwyliaid wybod cymaint y maent yn ei gyfrif inni yn flaenoriaeth uchel.
Tybed pwy fyddech chi’n eu galw pe gwyddoch eich bod yn wynebu marwolaeth?
At bwy fyddech chi’n anfon eich llythyr olaf? A beth fyddech chi’n ei ysgrifennu?
Roedd yn rhaid i’r apostol Paul wneud yr un penderfyniad. Ac yntau’n gwybod ei fod ar fin cael ei
ddienyddio, mae’r apostol mawr, mewn cell carchar unwaith eto, yn codi ei ysgrifbin i ysgrifennu un
llythyr olaf. Nid yw’n ysgrifennu at yr awdurdodau i ymbil am ei ryddhau, nac at eglwysi yn gofyn
iddynt weddïo a phrotestio. Mae gan Paul flaenoriaethau mwy nag achub ei groen ei hun. Mae Paul
yn ysgrifennu at Timotheus, arweinydd eglwysig ifanc y mae wedi bod yn ei ddysgu a’i annog, ac
mae ei lythyr yn llawn o gariad, gobaith a gweledigaeth hefyd. Mae’r llythyr cyfan yn werth ei
ddarllen a’i werthfawrogi gan ei fod yn gosod safon i berthynas Gristnogol. Yng ngeiriau olaf Paul
deuwn i weld ei egwyddorion sylfaenol. Ond heddiw rydym yn canolbwyntio ar brif hanfod dadl
Paul, yr uchafbwynt y mae’r llythyr wedi bod yn adeiladu tuag ato. Mae’r llythyr wedi’i gyfeirio at y
Timotheus ifanc, ond mae gan Paul ddyfodol yr eglwys mewn golwg. Mae Paul yn galw ar
Timotheus i ddilyn ei gyfarwyddiadau:
hh Dal at y gwirionedd a drosglwyddwyd iddo trwy ei fam a’i nain (2 Timotheus 1.5 a 3.14-15)
hh Bod yn ddigon eofn i bregethu’n ffyddlon hyd yn oed pan fydd gwneud hynny yn
amhoblogaidd (4.2)
hh Cyflawni pob agwedd o alwad Duw ar ei fywyd (4.5).
Ond mae’r cyfarwyddiadau hyn i Timotheus er budd pob Cristion, ac mae’n rhaid i bawb ohonynt
ymwneud â’r rhan anhepgor mae’r Beibl am ei gael yn ein bywydau.
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Heddiw [yw Sul y Beibl ac] rydym yn dathlu’r ffordd mae’r Llyfrau Sanctaidd wedi chwarae rhan
anhepgor yn addoliad yr eglwys ers i’r Iesu gomisiynu ei ddisgyblion i fynd â’r efengyl i’r
cenhedloedd. Mae Paul yn rhoi pum rheswm inni yn y darlleniad hwn er mwyn sicrhau ein bod yn
cymryd y Beibl o ddifrif drosom ein hunain a hefyd ystyried sut rydym yn sicrhau i fod ar gael i bawb.
hh Mae’r Ysgrythur yn ein gwneud ni’n ddoeth a’n dwyn i iachawdwriaeth (3.15)
hh Mae’r Ysgrythur yn dod â ni’n agos at Dduw (3.16)
hh Yr Ysgrythur yw ffordd Duw o arwain ein datblygiad a’n twf fel Cristnogion (3.16)
hh Mae’r Ysgrythur yn ein darparu ar gyfer pob math o weithredoedd da (3.17)
hh Mae’r Ysgrythur yn ein cadw ni ar lwybr Duw (4.3-4)
1. Mae’r Ysgrythur yn ein gwneud ni’n ddoeth a’n dwyn i iachawdwriaeth (3.15)
Fel plentyn cofiaf gael fy ysbrydoli gan y pysgotwyr perlau a fyddai’n clymu craig at eu traed ac yn
disgyn 18 metr o dan wyneb y môr yn chwilio am berlau ymysg y gwelyau wystrys. Byddent yn dal eu
gwynt heb gymorth a heb rwystr tanciau ocsigen wrth chwilio am eu trysor gwerthfawr. I mi, gwaelod y
baddon oedd y dyfnaf y gallwn i fynd i weld drosof fy hun am ba hyd y gallwn ddal fy ngwynt. Waeth pa
mor galed y ceisiwn, wnes i erioed lwyddo am fwy na 20 eiliad cyn y byddwn yn codi fy mhen yn dyheu
am aer, gan deimlo syndod fy mod i’n dyheu mor daer am rywbeth sydd ar gael mor rhwydd.
Heddiw nid yw’r Beibl ond clic i ffwrdd ar ffôn clyfar. Yn ogystal mae gan y mwyafrif o’n cartrefi sawl
copi o’r Beibl mewn print ac mewn sawl cyfieithiad. Yn y byd gorllewinol mae gennym fersiynau
hawdd eu darllen, hawdd eu deall o’r Beibl ar gyfer pawb. Ond efallai gan ei fod ar gael mor rhwydd
ei bod yn bosibl i ni ei danbrisio.
Efallai fod Timotheus mewn perygl o gymryd y Beibl yn ganiataol. Ers ei blentyndod, roedd yr
Ysgrythur bob amser wedi bod yn rhan o’i fywyd. Mae Paul yn atgoffa Timotheus o’r dreftadaeth
gyfoethog a breintiedig, oherwydd mae arno eisau gadael gwaddol ym mywyd Timotheus ac ym
mywyd yr eglwys a fydd yn parhau i’r dyfodol.
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Yr Iesu yw’r unig ffordd y gellir cymodi merched a dynion, bechgyn a genethod, gyda Duw. Yr unig
ffordd mae marwolaeth yr Iesu ar y groes yn gwneud synnwyr yw, fel y gwnaeth yr eglwys fore
ddatgan: ‘nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, oblegid nid oes enw arall dan y nef, wedi ei roi i
ddynion, y mae i ni gael ein hachub drwyddo’ (Actau 4.12). Yr Iesu yn unig yw’r ffordd y gallwn ni gael
ein hachub rhag pechod a phrofi bywyd yn ei holl lawnder, eto mae’r ysgrythur yn hanfodol i’n
hiachawdwriaeth oherwydd ym mha ffordd arall y byddwn ni’n gwybod am Grist?
Hyd yn oed yn ei weinidogaeth ei hun ar y ddaear, roedd yr Iesu’n cyfeirio’n gyson at ysgrythurau’r
Hen Destament, yn dyfynnu ohonynt, yn eu hesbonio, gan ddangos sut roedd ei fywyd, ei
farwolaeth a’i atgyfodiad yn cyflawni’r cyfan roedd yr Ysgrythurau’n eu proffwydo (er enghraifft:
Mathew 5.1 a Luc 24.27). Yn yr un ffordd ag yr aeth yr eglwys fore ati i bregethu’r ysgrythur (Actau 2).
Mae Paul yn esbonio wrth Timotheus fod y llyfrau sanctaidd a drosglwyddwyd yn ffyddlon iddo gan
ei fam a’i nain yn hanfodol i’w ffydd.
Mae angen i’r rheini ohonom sy’n rhieni neu’n neiniau a theidiau glywed yr her yma – yn union fel
Eunice, mam Timotheus, a Lois, ei nain, mae gennym ran i’w chwarae wrth helpu ein plant neu wyrion
i adnabod a charu’r Iesu trwy’r ysgrythurau. Mewn gwirionedd mae gan bawb ohonom gyfrifoldeb i
helpu’r rheini a garwn i glywed a chael eu hysbrydoli gan Air Duw. Dywedir yn aml mai Cristnogion
yw’r unig Feibl y bydd rhai pobl yn ei ddarllen byth. Rhaid inni fyw, gweithredu a
gweddïo fel nad yw hyn yn wir. Mae angen inni gyffroi ac ysbrydoli pobl i glywed neu ddarllen yr
ysgrythurau fel y gellid agor eu meddyliau a’u calonnau i bryderthwch a rhyfeddol yr efengyl. Mae
Paul yn ei lythyr at y Rhufeiniaid yn ei gwneud yn glir iawn: ‘Felly, o’r hyn a glywir y daw ffydd, a daw’r
clywed trwy air Crist.’ (Rhufeiniaid 10.17).
Mae Cymdeithas y Beibl yn awyddus i’n helpu ni yn y swyddogaeth bwysig hon. Maent yn
darparu llyfrau straeon o’r Beibl i blant fel y stori wirioneddol ryfeddol am yr Iesu yn datgelu’r Hen
Destament i’w ffrindiau ar y ffordd i Emaus neu Agor y Llyfr sy’n ein galluogi ni rannu’r Beibl gyda
phlant ysgol.
2. Mae’r Ysgrythur yn dod â ni’n agos at Dduw (3.16)
Mae didoli’r holl llythyrau a ddaw drwy’r post yn dasg ddiflas y dyddiau hyn. Dyw anfonebau,
cylchlythyrau a chatalogau ddim yn ddiddorol iawn. Ond 25 mlynedd yn ôl, cyn Facebook, Skype,
Instagram neu hyd yn oed e-bost, roedd yn stori wahanol. Gan fod fy nghariad oes ar raglen astudio
dramor, roeddwn yn byw am sŵn llythyrau’n disgyn drwy’r drws ffrynt ar y llawr caled. Wedi eu
hysgrifennu â llaw ar bapur o liw ifori, roedd popeth ynglŷn â phob llythyr yn cyfrif, y cynnwys, yr
atalnodau, y pêrarogl ar yr amlen, arddull yr ysgrifennu. Heb y llythyrau hyn, ni fyddai’n perthynas wedi
cael ei chadw’n fyw, ni fyddem wedi dyfal barhau, ac mae’n fwy na thebygol na fyddem yn briod heddiw.
Mae gwybod bod Duw wedi anadlu ar Ysgrythur yn golygu y dylem ei thrysori, ei gwerthfawrogi, ysu
amdani a’i mwynhau. Caru Duw yw’r gorchymyn cyntaf a phennaf ac mae’r Ysgrythur yn rhan
anhepgor o garu Duw, oherwydd po fwyaf rydym yn adnabod Duw, y mwyaf y byddwn yn ei garu.
Heb wrando’n rheolaidd ar Dduw trwy ei air, ni fyddwn yn tyfu yn ein cariad a’n agosrwydd tuag ato.
Caiff yr holl Ysgrythur ei hanadlu gan Dduw. Yn nyddiau Paul, roedd y term ysgrythurau yn bendant
yn cyfeirio at yr Hen Destament. Ond yna yn 2 Pedr 3.16 wrth ddweud wrth bawb pa mor anodd yw
deall ysgrifau Paul, mae Pedr yn esbonio ‘Y mae rhai pethau ynddynt sydd yn anodd eu deall, pethau
y mae’r annysgedig a’r ansicr yn eu gwyrdroi, fel y maent yn gwyrdroi’r Ysgrythurau eraill hefyd, i’w
dinistr eu hunain.’ Mae Pedr yn cyfeirio at ysgrifau Paul fel yr Ysgrythur. Golyga hyn fod yr un safonau
o awdurdod a dibynadwyedd a gymerid yn ganiataol am yr Hen Destament yn wir am y Testament
Newydd hefyd. Ond rydym yn colli rhywbeth pwysig am natur yr Ysgrythur os mai ar fanylion
technegol ysbrydoliaeth yr Ysgrythur yn unig y canolbwyntiwn. Mae’r ffaith fod yr holl Ysgrythur wedi
ei hanadlu gan Dduw yn ddywediad hyfryd hefyd. Mae Duw wedi anadlu ei ysbryd o gariad i’r geiriau
sydd wedi cael eu diogelu’n ffyddlon, eu cyfieithu a’u hargraffu i ni. Neges Duw o gariad tuag atom
yw’r Ysgrythur fel y gallwn ddod i’w adnabod yn ddwfn ac yn agos.
Ers dros 200 mlynedd, mae Cymdeithas y Beibl wedi bod wrthi’n ffyddlon yn cyfieithu, argraffu a
dosbarthu’r Beibl yn ein gwlad ni a thramor.
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Mae’r wasg argraffu yn China wedi cynhyrchu dros 100 miliwn o Feiblau a phrin grafu’r wyneb y
maent ar y galw am yr Ysgrythur wrth i bobl ddeisyfu agosrwydd at Dduw.
A yw’r Ysgrythur yn teimlo fel llyfr sych a llychlyd i chi neu a yw yn eich cyfareddu fel llythyr caru
hirddisgwyliedig? Er mwyn ailgynnau arfer o ddarllen yr Ysgrithur ac ymhyfrydu ynddi, efallai y
gallwch gymryd rhywfaint o amser yr wythnos yma i ailedrych ar rannau o’r Beibl sydd wedi bod
yn arbennig o ystyrlon ichi yn y gorffennol. I lawer o bobl mae yna Salmau ac iddynt arwyddocâd
arbennig, neu efallai hanesion yr efengylau o’r Iesu. Os yw darllen y Beibl yn rheolaidd wedi dod yn
anodd, pam ddim ailedrych ar y rhannau hyn o’r Beibl ac wrth i chi eu darllen, gweddïo y bydd Duw
yn rhoi ichi flas newydd ar ei air?
Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd mynd yn ôl at lyfr, pam ddim rhoi cynnig ar Glwb Llyfrau’r
Beibl ar wefan Cymdeithas y Beibl? Am bob llyfr o’r Beibl mae nodiadau i’ch helpu chi i fynd ato,
a hyd yn oed awgrymiadau ar sut i drin adrannau cymhleth.
3. Yr Ysgrythur yw ffordd Duw o arwain ein datblygiad a’n twf fel Cristnogion (3.16)
Roeddwn allan yn siopa yn chwilio am offer coginio i’m mab wrth iddo gychwyn am y brifysgol.
Daethom i siop ddodrefn fawr cwmni o Sweden sydd hefyd yn cynnig pob math o gynhyrchion rhad i’r
tŷ. Pan welais fwndel o 7 o wahanol offerynnau coginio hanfodol roedd yn rhaid imi eu cael. Nid wyf yn
sicr sut fy mod fel oedolyn yng nghanol fy 40au wedi llwyddo i fyw heb rhai o’r offerynnau hyn a oedd
wedi eu cynnwys yn y bwndel ‘hanfodol’ hwn. Rywsut neu’i gilydd wnes i erioed feddwl prynu llwy pasta
na malwr tatws imi fy hun. Efallai fod hyn oherwydd bod gen i lwy fawr a fforc fawr sydd wedi gwneud y
tro am ddigon o hyd.
Â bod yn onest, mae llawer ohonom yn ei chael yn anodd gweld defnyddioldeb llawer o’r ysgrythur. Er bod Paul yn dweud wrthym fod ‘yr holl Ysgrythur yn fuddiol’, rydym wedi gallu dygymod
yn iawn heb ddefnyddio stori Esther, cyfreithiau bwyd yr Hen Destament neu lyfr Jwda ar gyfer ein
datblygiad ysbrydol. Ond byddwn yn eich annog chi bod Duw, yn wahanol i bwy bynnag a benderfynodd beth i’w roi ym mwndel offer cegin IKEA, y Duw a gasglodd, a oruchwyliodd ac a anadlodd ei Ysbryd i’r ysgrythur yn ein deall ni’n well nad ydym yn ein hadnabod ein hunain, yn ein caru
ddigon fel y byddai’r Iesu yn marw drosom ac felly pan ddywed wrthym ‘Mae pob Ysgrythur wedi
ei hysbrydoli gan Dduw, ac yn fuddiol i hyfforddi, a cheryddu, a chywiro, a disgyblu mewn cyfiawn’,
gellir ymddiried ynddo.
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Doeddwn i ddim yn gwybod pa mor bwysig oedd llyfr Ruth yn fy mywyd hyd nes imi eistedd ar lawr cwt
ffoadur yn Nyffryn Bekah yn siarad gyda gweddw ifanc a oedd wedi gorfod byw trwy drychinebau ac a
oedd bellach yn crafu bywoliaeth trwy gynaeafu grawnwin i ffermwr lleol. Doeddwn i ddim yn gwybod
pa mor ddefnyddiol oedd y Diarhebion i mi hyd nes oeddwn yn y brifysgol yn ceisio gweld sut i wneud
penderfyniadau da mewn amgylchedd gelyniaethus. Doeddwn i ddim wedi sylweddoli pa mor bwerus
oedd y Salmau hyd nes roeddwn allan o’m cynefin cysurus, mewn sefyllfa o fwlio yn y gwaith ac mewn
gwewyr salwch meddwl. Mae Duw wedi ysbrydoli’r cyfan o’r Ysgrythur ac mae’r cyfan ohono’n
ddefnyddiol. Mae angen i ni ymroi’n hunain i’w astudio, i fyfyrio ynddo a’i gofio.
Fel y gallech ddychmygu, mae gan Gymdeithas y Beibl rywbeth i’ch helpu chi gyda hynny hefyd.
Mae ap Cymdeithas y Beibl yn rhoi darlleniad a myfyrdod dyddiol ichi ar gyfer pob dydd o’r
flwyddyn.
4. Mae’r Ysgrythur yn ein darparu ar gyfer pob math o weithredoedd da (3.17)
Dw i’n bur sicr i’m chwilfrydedd gyda theclynnau gael ei danio wrth gael mynd i weld pob ffilm James
Bond yn y sinema yn blentyn gyda fy nhad. Roedd bob amser yr olygfa glasurol yn gynnar yn y ffilm lle
mae Q yn dod â’r cyfarpar diweddaraf i Bond. Oriawr gyda churiad sonig, car y gellir ei yrru â ffôn clyfar,
pin ysgrifennu gyda bom yndddi, naddion ymbelydrol y gallech eu gosod ar rywun roedd arnoch eisiau
ei olrhain neu sbectol pelydr-X. Byddwn yn gwneud nodyn gofalus o bob un o’r teclynnau gan
sylweddoli na fyddai’r ffilm drosodd hyd nes byddai pob un o’r teclynnau hyn wedi cael eu defnyddio er
mwyn achub y byd.
Mae ar Paul eisiau inni wybod bod yr ysgrythur yn ddefnyddiol ar gyfer mwy na’n dwyn i ffydd a
mwy hyd yn oed na’n twf mewn ffydd. Mae hefyd yn gweld yr ysgrythur fel cyfrwng hanfodol ar
gyfer gwasanaethu Duw yn y byd. Mae Duw yn disgwyl inni wneud daioni, ac mae dyletswydd ar
Gristnogion i wneud argraff gadarnhaol yn ein byd gan ddangos trugaredd, gras a thosturi Duw i’r
rheini mewn angen. Byddwn yn cael ein grymuso a’n harfogi i wneud hyn trwy’r ysgrythurau a
anadlwyd gan Dduw. Dylai darllen y Beibl ein ysbrydoli ni i wasanaethu Duw yn fwy penderfynol,
ond dylai hefyd ein harfogi ni i wasanaethu gyda doethineb a gwyleidd-dra. Po fwyaf y
gwasanaethwch yn y byd, y mwyaf y sylweddolwch ddoethineb yr ysgrythur. Po fwyaf y darllenwch
yr ysgrythur, y mwyaf y cewch eich symbylu i wasanaethu yn y byd. Mae’n gylch rhinweddol.
Mae’r Parchedig Liu yn China wedi bod yn derbyn hyfforddiant gyda chymorth Cymdeithas
y Beibl, sy’n ei helpu i ddysgu ei gynulleidfaoedd ers llawer blwyddyn. Mae’n weinidog i dros
6,500 o Gristnogion, yn sgil prinder gweinidogion sydd wedi eu hyfforddi mewn
duwinyddiaeth. Mae ei dystiolaeth o’r ysgrythur yn ei ddarparu ar gyfer gwasanaethu ei eglwys
yn ein hysbrydoli a’n herio ni yr un pryd.
5. Mae’r Ysgrythur yn ein cadw ni ar lwybr Duw (4.3-4)
Roedd y niwl mor dew ac roedd wedi disgyn mor gyflym. Roeddwn yn ymlwybro’n araf ar hyd y
draffordd gyda’m goleuadau niwl ymlaen heb wneud fawr o gynnydd. Teimlwn yn gaeth ac ar goll, ond
gwyddwn na allwn i stopio a disgwyl i bethau wella. Roedd yn rhaid imi fynd ymlaen. Daeth y llinellau
i nodi lonydd y draffordd yn ganllaw imi. Roeddent yn dangos pob llathen o’r ffordd, un ar y tro, gan fy
helpu i lywio drwy’r troadau, osgoi gwrthdrawiadau, ac – yn y diwedd – cyrraedd fy nghyrchfan.
Mae Paul yn treulio cymaint o egni yn pwysleisio pwysigrwydd yr ysgrythur i Timotheus
oherwydd ei fod yn sylweddoli y daw amser pan fydd hi’n anodd iawn i’r eglwys aros yn ffyddlon
ar lwybr Duw. Mae’n proffwydo amser pan fydd Cristnogion, yn lle ceisio’r gwirionedd, yn gadael
i’w chwantau eu hunain benderfynu beth maent yn ei glywed, ac yn cael eu camarwain gan gau
athrawiaethu. Mae Paul yn dychmygu amser ‘pan na fydd dynion yn goddef athrawiaeth iach ond
yn dilyn eu chwantau eu hunain, a chrynhoi o’u cwmpas liaws o athrawon i oglais eu clustiau, gan
droi oddi wrth y gwirionedd i wrando ar chwedlau.’ (4.3-4).
Mae’n hawdd deall pam y gall fod yn demtasiwn gwerthuso hyfforddi ar y graddau yr ydym yn
hoffi’r ffordd y mae’n swnio, neu a yw’n diwallu’n disgwyliadau, yn ein diddori neu’n cyfiawnhau yr
hyn a wnawn.
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Yn ein cymdeithas lle nad oes dianc rhag y cyfryngau, cawn ein boddi gan gymaint o negeseuon,
ymyraethau marchnata a barn cymaint o bobl ar sut y dylem feddwl am fywyd, trwy ddarlledu
di-dor y cyfryngau cymdeithasol. Eto, yn y niwl o gael ein gorlwytho â gwybodaeth, rydym yn
profi’n ddyddiol swyddogaethau’r ysgrythur sydd, fel y llinellau ar y draffordd, yn ein cadw ni ar
lwybr dilyn Duw.
Beth yw’r ffyrdd y gallwch wau’r broses o ddarllen a myfyrio ar yr ysgrythur i’ch bywyd bob dydd fel
eich bod yn gallu cadarnhau’n gysod bod cyfeiriad eich bywyd yn aros yn ffyddlon i Dduw ac nad
yw’n colli ei ffordd yn y gorlwyth o wybodaeth rydym yn byw ynddo?
Casgliad
Mae Paul wedi ysgrifennu apêl angerddol at ei annwyl fab yn y ffydd, Timotheus. Rydym wedi gallu
gwarando ar y sgwrs gyfrin rhyngddynt oherwydd bod Cristnogion, ers adeg yr eglwys fore, wedi
adnabod anadliad yr Ysbryd y tu ôl i’r geiriau hyn. Rydym wedi cael rheswm digonol i roi sylw
manwl i’r Ysgrythyr os oes arnom eisiau bod yn ddoeth i’n dwyn i iachawdwriaeth, ein tynnu’n nes
at Dduw, wedi’n harfogi i wasanaethu Duw ac aros yn ffyddlon iddo. Onid yw’r rhain yn
flaenoriaethau i bob Cristion?
Ond fel y llinellau ar ymyl traffordd, llythyr llawysgrifenedig yn y post, neu’r awyr a anadlwn, gallwn
yn hawdd gymryd y Beibl yn ganiataol. Ond o amgylch y byd, nid yw’r Beibl mor rhwydd ar gael i
Gristnogion mewn iaith y gallant ei deall. Os ydym am ddangos cariad at ein brodyr a’n chwiorydd,
mae angen inni sicrhau bod y cymorth hwn yn dod ar gael. Mae’n dal i fod angen anferthol am
gyfieithu’r Beibl yn y byd, ac felly pam na ystyriwch pa ran y gallai Duw fod yn ei ofyn i chi ei
chwarae fel bod y Beibl ar gael iddynt?

Lluniau gan Jon Challicom
Elusen gofrestredig 232759

6

