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 ‘Awn hyd Fethlehem’

Darllen: Luc 2:1–4

Fe sonia’r Beibl am dri Joseff nid anenwog. Ar ddiwedd Llyfr Genesis cawn hanes Joseff fab Jacob a 
werthwyd i’r Ismaeliaid gan ei frodyr ond a ddaeth yn swyddog cyfrifol yn yr Aifft. Gþr graslon oedd y 
Joseff hwnnw, yn ddigon bonheddig i dalu da am ddrwg i’w frodyr. Fe gredai yng ngoruwchlywodraeth Duw, 
fel y dengys y geiriau hyn a lefarodd wrth ei frodyr: ‘Chwi a fwriadasoch ddrwg i’m herbyn; ond Duw a’i 
bwriadodd i ddaioni…’ Yn y bennod gyntaf o’r Testament Newydd, fe gawn hanes Joseff, gþr Mair, saer 
coed oedd yn byw yn Nasareth. Fe’i gelwir gan Mathew yn ‘ddyn cyfiawn’. Ac ar ddiwedd yr Efengylau 
cawn hanes Joseff o Arimathea, gþr goludog ac aelod o’r Sanhedrin, a aeth at Peilat i geisio corff yr Iesu, 
a chyda Nicodemus a’i dododd mewn bedd newydd. Dyna dri Joseff, a dynoliaeth hyfryd yn eu nodweddu.
 Sôn mae adnodau’r testun am Joseff gþr Mair. Byddaf yn hoffi meddwl ei fod yn ddyn cydwybodol; 
dychmygaf weld siop saer raenus yn Nasareth, parch i’r grefft a’r holl offer, lle i bopeth a phopeth yn ei le. 
‘Ei feddwl a rydd efe ar orffen ei waith, a’i ofal a fydd am ei orffen yn hardd,’ fel y dywedir yn yr Apocryffa. 
Ond wrth inni fynd heibio i’r gweithdy heddiw mae ynghau. Peth anarferol, oherwydd roedd sþn naddu 
pren a llifio coed yn dod oddi yno’n feunyddiol, o godiad haul i’w fachludiad. Fodd bynnag, mae ynghau 
heddiw, nid am fod y saer yn wael ei iechyd, ond am fod Cesar Awgwstus wedi gorchymyn i bawb fynd 
i’w bentref genedigol i gael eu cofrestru. Nid oedd yr amser yn gyfleus i Joseff, ac yn sicr ddigon, roedd 
hynny’n wir am Mair. Ond mae Herod yn gallu gyrru’r byd ar gerdded, mae’n hawlio ei le ar raglen pawb.
 Er hyn oll, roedd Bethlehem yn golygu llawer i Joseff, hi oedd ei filltir sgwâr. A chwedl Saunders 
Lewis, ‘Gwyn ei fyd yr artist y mae ganddo gyfrif o’i filltir sgwâr.’ Pentref bach tlws, rhyw bum milltir o 
Jerwsalem, oedd Bethlehem. Yno y bu Ruth yn lloffa ymysg yr ysgubau, ac yno y bu Samuel yn eneinio 
Dafydd yn frenin Israel. A Dafydd yn dymuno fel hyn un tro: ‘Pwy a rydd imi ddiod o ffynnon Bethlehem?’ 
Buasai hynny iddo megis gwin y duwiau. Pentref bach â hanes iddo oedd Bethlehem. 
 Mae yna gyfaredd yn perthyn i bentrefi â hanes iddynt. Llanrhaeadr-ym-Mochnant, Llanddowror, 
Llanfihangel-yng-Ngwynfa, Llansannan, Llanuwchllyn. Noson cyn Nadolig 1858 y ganed Owen M. Edwards, 
mewn bwthyn bach to gwellt a llawr pridd o’r enw Coed-y-Pry. Ac ni chafodd cenedl y Cymry odidocach 
anrheg na’r Cymro diwylliedig hwnnw, a dreuliodd ei fywyd yn cyfrannu aur, thus a myrr ei enaid a’i feddwl 
i gyfoethogi ei genedl. Mae’n anodd gadael O. M. Edwards a Llanuwchllyn, ond fe drown yn awr oddi wrth 
Owen a Beti Edwards, Coed-y-Pry, at Joseff a Mair, i drafod y mater hwn:

Buddugoliaeth Bethlehem

1. Bethlehem yn gartref gwybodaeth
Fe berthyn i bob gwybodaeth ei Bethlehem. Mae dyled dynolryw yn fawr i bob Bethlehem. Fe all fod 
yno ddiffyg croeso a diffyg cyfleusterau. Dichon y clywir yno ambell Rahel yn wylo am ei phlant am nad 
oeddynt. Canlyniad brenhiniaeth Herod. Ond, ni chaiff unrhyw Herod fyw am byth, nid oes raid i na theulu 
na chenedl fod yn yr Aifft am byth. Mae Pharo yn boddi, a Herod yn marw, ac mae gwybodaeth Bethlehem 
yn cael ei gollwng yn rhydd. Yn y llyfr sy’n dwyn y teitl Madame Curie, cawn hanes merch o Wlad Pwyl 
a briododd Pierre Curie o Ffrainc.  Bu’r ddau yn gweithio’n galed am bedair blynedd i geisio darganfod 
Radiwm. Gwrthodwyd labordy iddynt yn y Sorbonne yn Ffrainc; fel Joseff a Mair, dim lle yn llety swyddogol 
addysg a diwylliant y cyfnod. Llafuriodd y ddau mewn sied bren tra’n chwilio am yr hyn oedd yn bod erioed. 
Coronwyd eu llafur mawr ym 1902 pan fu iddynt ddarganfod Decigramme of pure radium. Mae gwybodaeth 
Bethlehem yn seren newydd yn y ffurfafen, fe’i canfyddir ac fe’i dilynir gan y doethion; bydd y werin bobl 
yn cael eu dal gan gyfaredd y goleuni newydd, ac yn dweud: ‘Awn hyd Fethlehem a gwelwn y peth hwn a 
wnaethpwyd.’ Ydy, mae Bethlehem yn gartref gwybodaeth.

2. Bethlehem yn gartref gwirionedd
Un o niferus gymeriadau Charles Dickens oedd Mr Micawber a fyddai bob amser yn edrych ymlaen am i 
bethau wella ond byth yn symud bys i geisio sicrhau hynny. Mae’n dda gennyf ddweud na welwch chi mo 
Mr Micawber ym Methlehem, cartref gwirionedd. ‘Am wirionedd boed ein llafur’ meddai’r emyn; fydd Mr 
Micawber ddim yn llafurio. ‘Am bawb fu’n wrol dros y gwir’; ni chafwyd un enghraifft o Mr Micawber yn 
ddewr. Mae gwirionedd yn bwysig, oherwydd gwirionedd sy’n gollwng pobl yn rhydd o’u rhagfarnau dwl. 
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Credai pobl ar un adeg mai’r haul oedd yn troi o gylch y ddaear, nes dyfod Galileo ym 1564 i ddysgu mai’r 
ddaear oedd yn troi o gylch yr haul. Fe’i rhoddwyd yng ngharchar am ddysgu’r gwirionedd hwnnw, ac yno 
y bu farw ym 1642. Yn y flwyddyn honno hefyd ganed Isaac Newton! Fe ddywed Paul yn ei lythyr cyntaf 
at y Corinthiaid: ‘Ni allwn ni ddim yn erbyn gwirionedd, dim ond dros y gwirionedd.’

3. Bethlehem sy’n gartref Gwaredwr
Wrth ddatgan bod Bethlehem yn lle geni Gwaredwr, dim ond un Bethlehem sydd yn fy meddwl i, sef 
Bethlehem Jwdea yn nyddiau Herod frenin, dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, pan ddaeth y Gair yn gnawd 
ac a drigodd yn ein plith ni. Mae gennym yma yng Nghymru gartrefi, fel y rhai a enwyd yn barod, a fu’n 
gartref i wybodaeth a gwirionedd, ond dim ond mewn un Bethlehem y ganed Gwaredwr. Fel y dywed John 
Thomas yn ei emyn:

 Ei ’nabod Ef yn iawn
 yw’r bywyd llawn o hedd,
 a gweld ei iachawdwriaeth lawn
 sydd yn dragwyddol wledd.

Fe sonia C. S. Lewis amdano’i hunan yn fachgen ifanc wedi penderfynu bod yn anffyddiwr. Os oedd Duw 
i’w gael, ac os oedd ganddo yntau enaid, yr oedd am ysgrifennu ‘Dim mynediad’ arno. Nid oedd ganddo 
le i’r syniad o Dduw. Ond fe ddaeth diwrnod pryd y ‘gwelodd’ yr Arglwydd Iesu Grist ac y cyffesodd fod 
Duw yn Dduw. Ac wedi dod i gredu, bu C. S. Lewis mor brysur ac mor ddylanwadol yn ein cyfnod ni ag a 
fu John Bunyan yn ei gyfnod ef. Amen.
              Owen Williams


