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 ‘Ar y DDAeAr, TAngnefeDD’

Mae’r nawfed bennod o broffwydoliaeth Eseia (adnodau 2–7) yn sôn yn fyrlymus iawn am lawenydd y bobl 
a ryddhawyd o’u caethiwed ac o orthrwm eu meistri. Gwêl y proffwyd, hefyd, ddydd pan fydd rhyfel wedi 
darfod am byth. Bydd gelynion Duw wedi eu gorchfygu, a difodir esgidiau’r ymladdwyr ynghyd â’u clogynau 
a staeniwyd gan waed. Byddant, mwyach, yn ddiwerth. Sefydlir teyrnasiad hedd, a bydd yr awdurdod a’r 
llywodraeth ar ysgwyddau’r ‘bachgen’.
 Yn wahanol i’r proffwyd Eseia, gwyddom ni mai enw’r ‘mab’ yw Iesu. Ar ei ysgwydd ef y mae’r 
llywodraeth. Iesu yw’r goleuni a lewyrchodd yn y tywyllwch. Cyfeirio at orseddu brenin a wnaeth y proffwyd, 
nid genedigaeth bachgen, ond mae’n naturiol i’r Cristion ystyried y broffwydoliaeth yng ngoleuni dyfod y 
mab bychan, sef Iesu, i’n daear. Ynddo ef y cyflawnwyd gweledigaeth Eseia. ‘Canys bachgen a aned i ni, 
mab a roed i ni.’
 Mae’n dra sicr y byddem ni wedi trefnu’n wahanol ac wedi ymddiried y llywodraeth i þr cadarn, 
cryf, nid i blentyn na allai’i amddiffyn ei hun. O safbwynt dynol yn unig, nid yw’r bachgen namyn swp o 
wendid a diymadferthedd. Ond drysodd Duw ein cynlluniau a’n bwriadau ni gan ymddiried ei lywodraeth 
i fachgen. Dyma, yn ôl yr apostol Paul, ffolineb Duw sydd yn ddoethach na dynion, a gwendid Duw sydd 
yn gryfach na dynion.
 Fe ddywedir ynglÿn â’i lywodraeth ef nad oes diwedd arni hi na’r heddwch a deyrnasa ynddi.
 Mae tuedd weithiau i feddwl am ‘heddwch’ fel ystad fewnol, bersonol, a hynny’n unig. Mae’r ystad 
hon yn wrthwyneb i ystad o bryder a therfysg personol. Cyhoeddir cyfrolau i’n haddysgu sut a pha fodd i 
ymlacio ac ymlonyddu. Fe’n dysgir sut y dylem ni ymdopi â straen bywyd, a meithrin y gallu i ymneilltuo 
oddi wrth y byd a’i helbulon.
 Nid oes a wad yr angen am iachâd mewnol, ac ni ddylem sarhau’n ffroenuchel y technegau a 
ddefnyddir i ymlacio. Ond mae’n bosibl y gall y broses o feithrin y cyflwr mewnol fod yn gyffur a chyfrwng 
i’n rhwystro rhag ymholi ynglÿn â tharddiad y tensiynau a’r pwysedd sydd yn ein blino, ac a oes strwythurau 
yn y gymdeithas niwcliar sydd yn achos iddynt? 
 Os mai diben y llyfrau a’r ymarferion sydd yn ceisio tawelu ein nerfau a chreu ynom ystad o 
dawelwch a hedd mewnol yw ein galluogi a’n cymhwyso i dderbyn y byd fel ag y mae, yna’r hyn a wnawn 
yw atgyfnerthu ei gyflwr. Fe’n galluogir, hefyd, i deimlo’n gartrefol mewn amgylchiadau dreng.
 Gall yr heddwch mewnol, personol fod, felly, yn gyfrwng i ni fynd ‘y tu arall heibio’ i wewyr 
cymdeithas, yn lle bod ein hofnau a’n pryderon yn cael eu sianelu i droi’n egni i’w newid a’i chwyldroi.
 Ni ddylem breifateiddio heddwch. Mae i weledigaeth y proffwyd wedd gosmig. Fe’i cyflëir yn y 
nawfed bennod, ac yn yr enghraifft a ganlyn
  Curant eu cleddyfau’n geibiau, 
  a’u gwaywffyn yn grymanau. 
  Ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, 
  ac ni ddysgant ryfel mwyach.
Rhaid i ninnau, hefyd, ddysgu heddwch trwy feithrin y grasusau hynny a welwyd yn eu hysblander eithaf 
yn y Mab, Tywysog Tangnfedd.
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