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 O’r DiweDD

Y Sêr-ddewiniaid

Darllen: Mathew 2:1–12

Myfyrdod
O’r diwedd, dyma gyrraedd.
Wedi’r holl rwystrau,
a’r holl rwystredigaethau,
dyma ddod o hyd i un yr oeddem yn ei geisio –
daeth y daith i ben,
yr ymchwil wedi ei gwblhau.
Dyna i chi ryddhad oedd hynny.
Roeddem wedi dechrau amau ein bod yn rhy hwyr,
ac amser y dathlu wedi hen fynd heibio.
Yr hen fusnes yna yn Jerwsalem oedd achos yr oedi –
Herod a’i griw yn chwilota’n ddiddiwedd am wybodaeth.
Doedden nhw ddim yn gysurus am ryw reswm,
wedi eu syfrdanu gan y newyddion
fod brenin wedi ei eni yn eu plith.
Her newydd i’w hawdurdod–
pwy a þyr pa drafferth allai hwn ei achosi iddynt?
Er iddynt ein cyfeirio ni i Fethlehem,
roedd amser gwerthfawr wedi ei wastraffu
ac aethom â’n gwynt yn ein dyrnau i gyrraedd mewn pryd.
Ond yr oedd hi’n ddistaw,
fel yr oeddem wedi ofni –
dim tyrfaoedd,
dim teulu o gwmpas yn cynnig eu llongyfarchion,
dim ond tÿ cyffredin,
mor gyffredin nes peri i ni amau ein bod yn y lle anghywir.
Ond i mewn yr aethom, beth bynnag,
a’r eiliad y gwelsom y plentyn gwyddem mai hwn oedd yr un –
nid yn unig Brenin yr Iddewon,
ond Arglwydd yr Arglwyddi,
Brenin y Brenhinoedd!
Roeddem yn hwyr,
llawer iawn hwyrach nag oeddem wedi ei fwriadu,
y daith yn llawer mwy blinedig na’r disgwyl,
ond bu’n werth yr ymdrech,
gwerth y frwydr,
oherwydd fel dywed yr hen air,
‘Gwell hwyr na hwyrach!’
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Gweddi
Arglwydd,
y mae dy gariad yn parhau i alw,
er ein bod mor gyndyn i ymateb;
rwyt ti’n parhau i arwain
er mor arw a blinedig yw pererindod ffydd.
Er i ni ohirio penderfynu,
a’th gadw hyd braich,
yr wyt ti yno o hyd i arwain,
ac yn ymdrechu i’n tynnu atat dy hun.
Dysg i ni sylweddoli y bydd dy gariad 
yn parhau i’n harwain i ddiwedd y daith,
drwy Iesu Grist ein Harglwydd.
Nick Fawcett, cyf. Olaf Davies


