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 Wyddoch chi beth Roesom iddo?

Un o’r Sêr-ddewiniaid

Darllen: Mathew 2:10–11

Myfyrdod
Wyddoch chi beth roesom iddo?
Dewch, dyfalwch!
Ratl?
Tegan?
Na, dim byd o’r fath!
Yn wir, dim byd y byddech yn ei gysylltu â phlentyn o gwbl,
hyd yn oed os ydoedd i fod yn frenin.
Aur, dyna a roddais i!
A’m cyfeillion?
Wel, arhoswch amdani!
Ie, thus a myrr!
Yr oeddwn yn meddwl y byddai hynny yn eich synnu;
a dweud y gwir, wrth edrych yn ôl,
mae’n anodd gwybod beth ddaeth trosom
yn dewis y fath anrhegion anghyffredin.
Nid y ffaith eu bod mor ddrudfawr –
doedd y gost ond yn newid mân 
i ddynion o’n modd ni.
Nid eu gwerth a’n blinai
ond eu harwyddocâd,
yr ystyr y gwelai ei rieni ynddynt wedi i ni ymadael.
Doedd dim problem gyda’r aur –
rhodd i frenin, roedd hynny’n amlwg.
Ond thus?
Mae’n debyg mai rhywbeth a ddefnyddid 
i felysu eu haberthau
ac i dywallt ar eu hoffrymau oedd hwn,
fel bo’r persawr yn dderbyniol gan Dduw.
Go brin fod hynny’n anrheg priodol i blentyn.
Ond doedd hyn yn ddim i’w gymharu â myrr!
Peidiwch â dweud nad oeddech yn gwybod?
Cyffur ydoedd i leddfu poen,
neu i’w ddefnyddio i eneinio corff –
yn gweddu mwy i angladd na genedigaeth,
yn gweddu mwy i ddioddefaint a marwolaeth na dathlu!
Beth ddaeth trosom, tybed, yn meddwl am y fath bethau?
Pa arwyddocâd fyddai i’r anrhegion hyn 
yng nghyd-destun bywyd plentyn bach?
Does gennyf ddim syniad.
Ond ar y pryd ymddangosai’r dewis yn amlwg i ni,
mor amlwg â dilyn seren,
y cyfan yn rhan o bwrpas
a ddeuai’n glir i bawb yn y man.
A oedden ni’n iawn?
Wel, does ond gobeithio nad oeddem.
Oherwydd os ganwyd y brenin hwn i farw,
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i’w aberthu yn hytrach na’i orseddu,
yna mae’n rhaid mai brenhiniaeth ryfedd yw hon,
gwahanol iawn i’r cyffredin –
bron na ddywedwn
brenhiniaeth nad yw o’r byd hwn!

Gweddi
Arglwydd Iesu Grist,
fe’th ganwyd i farw.
Cymeraist arnat dy hun ein dynoliaeth
er mwyn profi ein meidroldeb.
Dangosaist i ni lwybr cariad,
ac fe’i dilynaist hyd y diwedd.
Cyhoeddaist faddeuant,
a bu i ti dalu’r pris i’w sicrhau.
Gwared ni, wrth i ni ddathlu dy eni,
rhag anghofio mai dechrau’r stori’n unig yw hyn.
Wrth i ni dy gyfarch fel baban Bethlehem,
rho i ni hefyd dy gyfarch fel Gwaredwr Croeshoeliedig
ac Arglwydd atgyfodedig.
Nick Fawcett, cyf. Olaf Davies


