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 Herod

Wyt ti am fod yn falch fel Herod Fawr?
 Mae pawb ohonom yn gyfarwydd â’r ymadrodd, ‘Mae yna ddwy ochr i bob stori.’ Gall hynny fod 
yn wir am bobl hefyd.
 Roedd yna ddwy ochr i’r Brenin Herod, neu Herod Fawr fel yr adwaenid ef. Ar y naill law, dywedir 
mai ef oedd yr unig frenin a lwyddodd i gadw heddwch ym Mhalestina. Medrai fod yn hael; a dangosodd 
hynny wrth benderfynu peidio â chasglu’r trethi pan wynebai’r Iddewon gyfnod o dlodi. Yn ystod cyfnod 
o newyn yn 25 CC toddodd rai o’i blatiau aur er mwyn gallu prynu ÿd i’r bobl. Pe byddem yn rhoi marciau 
iddo am ei haelioni, gallem felly roi ‘A serennog’ iddo!
 Ond beth am yr ochr arall? Allwch chi gredu iddo ladd Mariamne, ei wraig, a’i feibion ohoni, a’i 
fam yng nghyfraith a’i fab hynaf? Os gwelai unrhyw un oedd yn herio’i rym a’i frenhiniaeth, dim ond un 
dewis oedd: cael gwared ohonynt. Dywedodd yr Ymerawdwr Cesar Awgwstws fod mochyn yn fwy diogel 
nag un o feibion Herod Fawr.
 Felly, does dim rhyfedd fod Herod wedi anesmwytho pan ofynnodd y sêr-ddewiniaid iddo, ‘Ble 
mae’r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon?’ Nid yw’n rhyfeddod chwaith iddo orchymyn lladd pob plentyn 
dan ddwyflwydd oed pan ddeallodd nad oedd y dieithriaid hyn am ddweud wrtho ble ganwyd y baban Iesu.
 Ond pam fod Herod wedi ymateb mor eithafol i’r baban? Medrwn ateb mewn un gair, sef ‘ymyrraeth’. 
Roedd genedigaeth Iesu wedi creu ofn ynddo, gan ei fod yn herio’i deyrnasiad a’i statws a’i rym. Dyna 
bethau nad oedd gan neb hawl i’w cyffwrdd. Roedd y cyfan i fod dan ei reolaeth ef. Gallwn ei glywed yn 
dweud, ‘Fi sy’n rheoli, Fi ydi’r bòs, Fi sy’n dweud be ydi be.’
 Sut fu pethau arnom y Nadolig hwn? Gobeithio i ni roi cyfle i’r ‘baban bach ddaeth yn Geidwad byd’ 
ymyrryd â ni o’r newydd. Ond sut wnawn ni ymateb i ymyrraeth y baban yn ein bywydau? Fwy na thebyg 
y dangoswn ninnau elfennau o’r un natur â Herod, o ran yr awydd i reoli a threfnu. Ond yn gwbl wahanol i 
Herod, gwyddom mai ymyrraeth Iesu yw’r gymwynas orau all ddigwydd i unrhyw un. Do, ganwyd Iesu’n 
nyddiau Herod. Ond cofiwn eiriau’r emynydd J. R. Jones:

  Daeth Crist i’n plith, O llawenhawn,
      a deued pawb ynghyd
  i’w dderbyn a’i gydnabod ef
      yn Geidwad i’r holl fyd.

  Boed ysbryd gwell rhwng gwlad a gwlad
      heb ryfel, dig na chas,
  a phlyged holl arweinwyr byd
      i’w dderbyn ef a’i ras.
                J. Ronald Williams


