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DUW’R GOLEUNI
(Gwasanaeth Dechrau’r Flwyddyn)

Llefarydd:

‘Myfi yw goleuni’r byd. Ni fydd neb sy’n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn

y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni’r bywyd.’

‘Y mae’r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw’r tywyllwch

wedi ei drechu ef.’

‘Yr Arglwydd yw fy ngoleuni a’m hiachawdwriaeth, rhag pwy yr ofnaf?

Yr Arglwydd yw nerth fy mywyd, rhag pwy y dychrynaf?’

Gweddïwn:

Yng nghlyw ac yn ysbryd neges dy Air, tywys ni, ein Tad, i’th addoli ym

mhrydferthwch dy sancteiddrwydd, ac i ymddiried yn arweiniad yr

Ysbryd Glân, fel y bydd popeth a wnawn yn gyfrwng bendith i’n gilydd

ac yn destun clod i ti yn Iesu Grist. Amen.

Emyn:  97 – Anfeidrol Dduw rhagluniaeth

Darlleniad:  Ioan 1: 1–18

Emyn:  222 – Tyrd atom ni, O Grëwr pob goleuni

Gweddïwn:   (os dymunir, gall nifer ddarllen y weddi hon)

(a)

Ein Tad nefol a sanctaidd, yn ein gweddïau, dyro inni ras i’th chwennych

di â’n holl galon, fel y gallom, o’th chwennych di, dy gael, ac o’th gael,

dy garu yn ôl dy haeddiant yn Iesu Grist.

‘Un fendith dyro im,

Ni cheisiaf ddim ond hynny:

Cael gras i’th garu di tra bwy’,

Cael mwy o ras i’th garu.’
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(b)

Yn dy drugaredd, ein Tad, dyro inni oleuni dy gariad i weld ein cyflwr

a’n hangen. Heb d’oleuni di, ni allwn weld dim – dim ond tybio ein bod

yn well nag yr ydym. O Dad, llewyrcha d’oleuni arnom, ac ymgeledda

ni â’th gariad.

‘Dy olau di, fy Nuw,

    Yn wyneb Iesu mawr

Yw f’unig obaith mwy

    Ar dywyll ffyrdd y llawr.’

(c)

Yn dy drugaredd, dyro inni, ein Tad, oleuni dy gariad inni adnabod ein

hunain fel dy blant, ac fel brodyr a chwiorydd i’n gilydd yn Iesu Grist.

Heb d’oleuni di, ni allwn adnabod ein gilydd mewn dyfnder, na

gwerthfawrogi cwmni ein gilydd. O Dad, llewyrcha d’oleuni arnom, a

chlyma ni’n un yn dy gariad mawr.

‘Tyred, Arglwydd Iôr, i lawr,

Tyred yn dy gariad mawr;

Tyred, una ni bob un

Yn dy gariad pur dy hun.’

(ch)

Yn dy drugaredd, dyro inni, ein Tad, oleuni dy gariad i weld yr angen

mawr yn ein byd heddiw, ac i wneud yr hyn a allwn er mwyn Iesu

Grist.  O Dad, llewyrcha d’oleuni arnom, fel yr adlewyrchwn oleuni dy

gariad i bwy bynnag a’i myn.

‘O gariad mawr, i ti dy hun

Gofio ac arbed euog ddyn;

O dysg i ninnau drwy ein hoes,

Drwy garu dyn, liniaru’i loes.’
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(d)

Yn dy drugaredd dyro inni, ein Tad, oleuni dy gariad i fwynhau harddwch

dy fyd, ac, o’i fwynhau, ei werthfawrogi yn ddiolchgar.

‘Tydi, a roddaist liw i’r wawr

    A hud i’r machlud mwyn,

Tydi, a luniaist gerdd a sawr

    Y gwanwyn yn y llwyn,

O cadw ni rhag colli’r hud

Sydd heddiw’n crwydro drwy’r holl fyd.’

O Dad, gwyddom fod llawer rhan o’th fyd yn cael ei lygru oherwydd

inni gamddefnyddio dy greadigaeth. Cyffeswn ein methiant, ac yn enw

Iesu Grist, erfyniwn am dy faddeuant. O Dad, trugarha wrthym, a gwna

ni yn stiwardiaid cyfrifol yn dy fyd.

(dd)

Yn dy drugaredd dyro inni ysbryd diolch am oleuni dy gariad yn Iesu

Grist, ac ysbryd ymddiried y bydd dy gariad yn parhau i lewyrchu

arnom, ac mai eiddot ti yw’r fuddugoliaeth derfynol, a’r gallu a’r

gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.

Emyn:  754 – Tydi yw seren y canrifoedd maith

Llefarydd:

Y mae  tywyllwch a goleuni yn ddelweddau amlwg iawn yn hanesion

geni Iesu Grist. Yn nhywyllwch y nos y syfrdanwyd y bugeiliaid gan

oleuni angylion o’r nefoedd yn moli Duw. Yn y nos y gwelodd y doethion

seren ddisglair Bethlehem, ac yn y nos y gwelodd Mair a Joseff oleuni

rhyfeddol Duw yn wyneb baban bach. Y mae goleuni yn un o eiriau

mawr Ioan yn ei Efengyl, ac yn y bennod gyntaf, fe ddywed fod goleuni

Iesu Grist ‘yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw’r tywyllwch wedi ei

drechu ef’.

Mae’n hawdd ymollwng yng nghanol trymder y gaeaf i gredu fod

y goleuni wedi ei drechu gan y tywyllwch. Mae’n dywyllwch arnom

pan godwn yn y bore, ac mae’n dywyllwch arnom yn mynd i’r gwely.
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Hynny yw, mae’r rhan fwyaf o’r pedair awr ar hugain yr adeg hon o’r

flwyddyn yn dywyllwch. Mae’n hawdd credu hefyd ei bod hi felly yn

ysbrydol yn ein byd, a bod galluoedd y tywyllwch yn gryfach na

galluoedd y goleuni. Yng Nghymru heddiw mae llawer o’n heglwysi yn

dirywio ac yn darfod. Mae’n ddechrau blwyddyn newydd arnom, a

gofynnwn yn ddifrifol, beth ddaw ohonom, a phryd y gwelwn doriad

gwawr ysbrydol unwaith eto yn ein gwlad? Wrth gwrs, nid yw hyn yn

newydd yn ein hanes. Bu cyfnodau tywyll o drai a dirywiad ysbrydol

yn hanes yr Eglwys erioed. Digwyddodd hynny yng Nghymru o’r blaen,

a bu’n rhan o brofiad yr Eglwys ar hyd y canrifoedd.

Llefarydd:

Fe geir cyfeiriadau at gyfnodau tywyll yn y Beibl hefyd, yn arbennig

yng nghyfnod yr Hen Destament.  Cyfnod tywyll iawn yn hanes y genedl

Iddewig fu cyfnod y gaethglud yn yr Aifft, pan wnaed hwy yn

gaethweision a’u gorfodi i weithio yn ddidrugaredd.  Digwyddodd

rhywbeth tebyg ganrifoedd yn ddiweddarach, pan gaethgludwyd pobl

ifanc ac abl Israel i Fabilon bell, gan adael hen bobl yn ddiymgeledd a

dinas Jerwsalem yn adfeilion. Cyfnodau tywyll iawn oedd y rhain, a

digalon i’r eithaf.

Roedd y cyfnod pan anwyd Iesu Grist hefyd yn ddigon digalon a

thywyll, a’r genedl Iddewig dan orthrwm yr Ymerodraeth Rufeinig.

Cenedl dan ormes Rhufain Fawr ydoedd, a disgwyliai waredigaeth

ers canrifoedd. Cyhoeddodd y proffwydi y byddai’r Meseia yn dod i’w

gwaredu, ond nid oedd unrhyw arwydd ohono. Llithrodd y genedl yn

ddyfnach ac yn ddyfnach i nos anobaith, a phan anwyd Iesu Grist,

roedd hi’n dywyllwch dudew yn wleidyddol ac yn ysbrydol yn Israel.

Erbyn hynny, ychydig o’r gweddill ffyddlon oedd ar ôl, ac roedd pobl fel

Anna’r broffwydes a Simeon yr hen þr duwiol, a Mair a Joseff, yn

darfod o’r tir. Nid oedd proffwyd chwaith wedi codi yn Israel ers pedwar

can mlynedd, ac roedd gafael Rhufain Fawr mor sicr ag erioed. Ond

fel mae hanes wedi dangos fwy nag unwaith, pan fydd y tywyllwch ar

ei waethaf mae rhywbeth yn digwydd. Dyna’n union a ddigwyddodd

yn Israel. Pan oedd y tywyllwch ar ei waethaf, fe lewyrchodd y goleuni

dwyfol, a daeth ‘y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn

gras a gwirionedd’. Y mae’r Apostol Paul yn defnyddio’r ymadrodd,
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‘yng nghyflawnder yr amser’  i danlinellu’r ffaith i Iesu Grist ddod mewn

pryd. Y mae un cyfieithiad yn Saesneg yn ei roi yn drawiadol iawn

drwy ddweud iddo ddod ‘in the nick of time’. Do, fe ddaeth y Goleuni

gan ‘lewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw’r tywyllwch wedi ei drechu

ef’.

Emyn:  693 – O Iesu, Haul Cyfiawnder glân

Llefarydd:

Y mae pobl ar hyd y canrifoedd wedi ceisio trechu Iesu Grist. Fe

geisiodd Herod ei drechu trwy ei weithredoedd dieflig yn lladd bechgyn

bach Bethlehem a’r cyffiniau. Fe ymdrechodd pobl pentref ei febyd,

Nasareth, hyd yn oed, i’w drechu drwy geisio ei daflu dros ochr y

dibyn. Fe geisiodd y Phariseaid a’r Ysgrifenyddion ei drechu trwy roi

taw arno yn ystod ei weinidogaeth. Ac yna fe geisiodd holl alluoedd y

tywyllwch ei drechu ar groes Calfaria, ond fel y dywed yr emynydd,

‘Cans llosgi wnaeth ei gariad pur bob cam,

Ni allodd angau’i hun ddiffoddi’r fflam.’

Gofynnwyd y cwestiwn fwy nag unwaith, beth yw Cristion? Un ateb

yw, ‘Cristion yw un â goleuni Crist yn llewyrchu drwyddo’. Fe

ddywedodd Iesu Grist, nid yn unig ‘Myfi yw goleuni’r byd’, ond hefyd,

‘Chwi yw goleuni’r byd’. Rhydd hyn gyfrifoldeb mawr arnom, ond nid

oes rhaid inni bryderu oherwydd fe ddywed Iesu Grist, ‘Ni fydd neb

sy’n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo

oleuni’r bywyd.’

Goleuni a bywyd

Dyna ichi ddau air pwysig. Mae goleuni Crist yn amlygu’r tywyllwch

sydd mewn pechod, ac yn ein cadw rhag rhodio yn y tywyllwch. Y

mae hyn yn bosibl tra byddwn yn aros yn y goleuni ac yn y bywyd y

mae Crist yn ei roi inni. Crist yw goleuni a bywyd y Cristion. Nid bywyd

o hunanymdrech yw bywyd y Cristion, ond bywyd o ymdrech  gan

ymddiried yn Iesu Grist,
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‘O Iesu byw, dy fywyd di

Fo’n fywyd yn fy mywyd i.’

Ar ddechrau blwyddyn newydd ni wyddom beth sydd o’n

blaenau. Y mae llen rhyngom sy’n cuddio’r dyfodol oddi wrthym, ond

’does dim rhaid ofni, oherwydd, fel y dywedir yn Saesneg, ‘The lamp

and the curtain are both in his hand’. Dyna ichi ddweud da. Dweud fod

y llenni sy’n cuddio dyfodol ein bywyd yn llaw Iesu Grist, a bod lamp

goleuni ei gariad yn ei law. Meddai Ioan, ‘Y mae’r goleuni yn llewyrchu

yn y tywyllwch, ac nid yw’r tywyllwch wedi ei drechu ef.’ Ein braint yw

adlewyrchu hyn a thystio fod Iesu Grist yn Oleuni ein bywyd ac yn

Oleuni’r byd. Nid seren fach ddibwys yw Iesu Grist. Nid seren ym

mysg sêr mohono chwaith, ond Haul ein bywyd a Goleuni ein

hiachawdwriaeth. Gadewch inni ddangos hyn, fel y troir ein nos yn

ddydd, a’n bywyd yn destun clod i Iesu, Goleuni’r byd.  Amen.

Emyn:  441 – Wele, cawsom y Meseia

Y Fendith:

Diolchwn iti am neges dy Air i’n cadw yn niogelwch dy gariad, ac i’n

calonogi yn y frwydr y gelwaist ni iddi. Goleua ein meddyliau inni dy

weld yn gliriach a chredu ynot gyda sicrwydd nad oes iachawdwriaeth

yn neb arall ond yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. Ac iddo ef, ein

Gwaredwr bendigedig, y byddo’r clod a’r gogoniant, yn awr a hyd byth.

Amen.


