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 Roeddent wedi dal fy Sylw

Offeiriad

Darllen: Luc 2:21–24, 39–40

Myfyrdod
Roeddent wedi dal fy sylw,
o’r eiliad cyntaf y gwelais hwy.
Mae’n debyg mai eu llawenydd
a’u hapusrwydd o rannu baban newydd.
Ond yr oedd yn fwy na hynny hefyd,
oherwydd gwelais lawer o rieni dros y blynyddoedd
yn llamu o lawenydd;
ond yr oedd rhywbeth yn wahanol ynglÿn â’r rhain.
Cefais yr argraff fod eu plentyn hwy yn wahanol i bob plentyn arall,
yn rhodd arbennig i’w warchod yn ofalus,
a’i drysori y tu hwnt i bopeth.
Gwn fod pob rhiant yn teimlo felly am ei blentyn ei hun –
gwyn y gwêl yw hi bob amser –
ond gyda’r ddeuddyn hyn yr oedd pethau’n wahanol.
Teimlais eu bod, er yn rhyfeddu ato,
yn arswydo o ystyried eu cyfrifoldeb.
Mae’n bosibl eich bod yn credu fy mod yn dychmygu,
ac yn darllen gormod rhwng y llinellau.
Mae hynny’n bosibl.
Wedi’r cyfan yr oedd hi’n ifanc iawn,
a dyma’u plentyn cyntaf –
popeth yn newydd,
yn ddiarth,
yn gyffrous.
Er hynny, rwy’n dal i daeru na welais erioed edrychiad
fel eu hedrychiad hwy.
Mae’n debyg y pery’r cyfan yn ddirgelwch,
oherwydd er y byddant yn sicr o ddychwelyd ar gyfer y gwyliau,
ni fyddaf yn siþr o’u hadnabod y pryd hwnnw.
Ac eto i gyd hwyrach y daw’r ateb wedi’r cyfan,
oherwydd pan estynnodd ei fam y plentyn ataf
a chyhoeddi ei enw – Iesu –
fe wnaeth mewn ffordd a ddylai fod wedi golygu rhywbeth i mi,
mewn ffordd y byddwn yn deall yn syth
pam fod y plentyn mor bwysig,
fel petai hwn yn rhodd nid yn unig iddynt hwy,
ond i mi,
i chi,
ac i bawb.
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Gweddi
O! Dduw trugarog,
cofiwn heddiw am y llawenydd a brofodd
y rhai y cyffyrddodd genedigaeth Iesu eu bywydau –
Mair, Joseff, bugeiliaid, doethion, Simeon ac Anna –
bywydau’n gorlifo o lawenydd a diolchgarwch.
Maddau i ni fod cynefindra
wedi pylu’r llawenydd
ac wedi dod rhyngom â’r fendith.
Llefara’r newydd da wrthym drachefn
a thyrd i’n calonnau o’r newydd.
Gwrando ni yn dy drugaredd,
yn enw Iesu.
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