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Mae’r Logos (y Gair) wedi dod i breswylio i fyd pobl:

A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd; gwelsom ei ogoniant ef, ei 
ogoniant fel unig Fab yn dod oddi wrth y Tad.
                    Ioan 1:14

Cyhoeddi’r newyddion da oedd gwaith yr angel a dyna waith angylion Duw ym mhob oes: 

Yna dywedodd yr angel wrthynt, “Peidiwch ag ofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd 
da am lawenydd mawr a ddaw i’r holl bobl: ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw’r 
Meseia, yr Arglwydd; a dyma’r arwydd i chwi: cewch hyd i’r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban 
ac yn gorwedd mewn preseb.”
             Luc 2:10–12

Mae teip Herod Fawr yn ei amlygu ei hun ym mhob oes a chyfnod:

Wedi i Iesu gael ei eni ym Methlehem Jwdea yn nyddiau’r Brenin Herod, daeth seryddion o’r dwyrain i 
Jerwsalem a holi, “Ble mae’r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon? Oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei 
chyfodiad, a
daethom i’w addoli.” A phan glywodd y Brenin Herod hyn, cythruddwyd ef, a Jerwsalem i gyd gydag ef.
            Mathew 2:1–3

Trwy’r distaw, y diymhongar, y llariaidd a’r gostyngedig y mae Duw yn gweithio:

Ac meddai Mair:   
“Y mae fy enaid yn mawrygu yr Arglwydd,
a gorfoleddodd fy ysbryd yn Nuw, fy Ngwaredwr,
am iddo ystyried distadledd ei lawforwyn.”
       Luc 1:46–48  

Datgelodd yr angel y newyddion da i wehilion y gymdeithas:

Wedi i’r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i’r nef, dechreuodd y bugeiliaid ddweud wrth ei gilydd, 
“Gadewch inni fynd i Fethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr Arglwydd ni 
amdano.” Aethant ar frys, a chawsant hyd i Fair a Joseff, a’r baban yn gorwedd yn y preseb; ac wedi ei weld 
mynegasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn.
              Luc 2:15–17

Dychwelyd ar hyd ffordd arall mae pawb sydd wedi dod wyneb yn wyneb â Mab Duw:

Yna, ar ôl cael eu rhybuddio mewn breuddwyd i beidio â dychwelyd at Herod, aethant yn ôl i’w gwlad ar 
hyd ffordd arall.
             Mathew 2:12


