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 ClyChau Bethlehem

Pryd bynnag y cyflwynwyd Crist yn eglur i ddynion, rhannu fu’r effaith: ‘Yr oedd rhai yn credu ei eiriau, 
ac eraill ddim yn credu’ (Actau 28:24). Nid yw’r rhannu heddiw yn ddim llai. O dan ddifyr gydglosio’r 
Nadolig, y mae’r rhaniad mwyaf posibl rhwng dynion am yr Hwn y dethlir gþyl ei eni. I rai, ni fydd y cyfan 
ond chwedl dlos o’r oesoedd pell yn ôl; i eraill, ef sydd wedi dwyn ystyr i’w bywyd. I rai, bydd neges y 
cerdyn Nadolig yn bwysicach na neges y Beibl. Bydd yn fater llawer pwysicach bod ganddynt gerdyn i’w 
anfon yn ôl am yr un a dderbyniasant na bod ganddynt Feibl yn y tÿ. I eraill, neges y Beibl fydd achos pob 
llawenydd arall.
 Mae Crist y Nadolig yn dal yn benconglfaen neu’n graig rhwystr, yn gyfodiad neu’n gwymp, a 
gwyntyll ei Air yn dal i gasglu ei wenith i’w ysgubor a’r us i’r tân anniffoddadwy. Dyna Grist y Beibl, y Crist 
a wrthodwyd ym Methlehem a Chalfaria. Dyna Grist hanes, Crist yr Achubwr, Crist y Newidiwr bywydau, 
Crist sy’n rhannu wrth gadw, yn barnu wrth achub. ‘Pregethais y bore,’ meddai John Wesley am 14 Mai 
1738, ‘yn St Ann’s Aldersgate, ac yn y prynhawn yng Nghapel Savoy, iachawdwriaeth rad trwy ffydd yng 
ngwaed Crist. Cefais wybod yn fuan yn St Ann’s hefyd nad wyf i bregethu yno mwy.’
 Dyna ynddo sy’n rhannu: iddo ddod yma i waredu ei bobl oddi wrth eu pechodau. Eu pechodau, ein 
pechodau; cyn dod yn newydd da, mae’n newydd drwg. Newydd da ydyw i bobl wedi derbyn y newydd 
drwg, y newydd drwg eu bod yn bechaduriaid a bod arnynt angen Gwaredwr. I’r tlodion yn yr ysbryd y 
bydd clychau Bethlehem yn llawenydd mawr dros ben: i bawb arall dylent fod yn achos y pryder mwyaf.


