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 Coeden deuluol Iesu

Mathew 1:1-17

Fyddi di’n sgipio dros ddarnau boring mewn llyfr? Neu’n darllen y darnau hynny yn frysiog? Dw i’n cofio 
gwneud hynny unwaith hefo llyfr gosod pan o’n i yn y coleg, a sylweddoli bod y darn boring hwnnw yn 
bwysig iawn – pan ddechreuodd y darlithydd ofyn cwestiynau amdano!  

Wrth ddarllen Efengyl Mathew, mae yna demtasiwn i sgipio dros yr 16 adnod cyntaf – coeden deuluol Iesu. 
Rydyn ni eisiau cyrraedd hanes geni Iesu Grist, a hanes Bethlehem, yr angylion a’r dynion doeth, nid darllen 
pwy oedd yn dad i bwy! Ond roedd gan yr Iddewon yn amser Iesu ddiddordeb mawr mewn llinach (hanes y 
teulu), a pwy oedd yn perthyn i bwy. Mae Mathew yn rhannu’r enwau yn dri grþp o un deg pedwar. Ffordd 
dda o’i gwneud hi’n haws cofio’r enwau (os wyt ti’n llwyddo i ddweud yr enwau – mae rhai ohonyn nhw 
mor anodd i’w dweud!)  

Oes rhywun enwog yn perthyn i ti? Mae Mathew am i bawb wybod bod Iesu yn dod o deulu Dafydd, brenin 
enwog ar Israel tua 1000 C.C. ac awdur llawer o’r Salmau. Roedd Dafydd yn frenin pwysig. Gelli di ddarllen 
amdano yn Llyfr Samuel 1 a 2 yn yr Hen Destament. Llwyddodd i uno’r Israeliaid yn un genedl nerthol. Ar 
ôl i Dafydd farw aeth popeth yn pear shaped, ond roedd y bobl yn credu ac yn gobeithio y byddai Duw yn 
anfon rhywun arall tebyg i Dafydd i’w harwain. Mae llawer o broffwydoliaethau yn yr Hen Destament yn 
addo hyn, e.e. Eseia 11:1, Eseciel 34:23,24. Mae Mathew am brofi bod y proffwydoliaethau hyn wedi dod 
yn wir gyda Iesu. Mae’n dangos i ni hefyd bod Iesu yn berson hanesyddol, dim rhyw ffigwr dychmygol ym 
meddwl rhai pobl.  

Mae coeden deuluol Iesu yn llawn o bobl enwog eraill – rhai yn enwog am fod yn ddrwg iawn! Ac mae 
Mathew yn gwneud rhywbeth anarferol wrth gyfeirio at bedair merch yn y rhestr, hyn pan oedd dynion i 
gyd yn chauvenistiaid rhonc a merched yn cyfri dim! A doedd un o’r merched yma (Ruth) ddim hyd yn oed 
yn Iddewes! Ond defnyddiodd Duw y bobl yma i baratoi’r ffordd i Iesu ddod i’r byd.

Fyddi di’n teimlo weithiau – ‘Dydw i ddim digon da i wneud gwaith Duw,’ neu ‘Dydw i ddim digon clyfar’ 
neu ‘Sut mae Duw yn gallu defnyddio rhywun fel fi – un funud rydw i’n byw fel Cristion a’r funud nesa 
rydw i’n gwneud pethau ddylwn i ddim.’  

Mae Duw yn gallu defnyddio pawb sy wedi rhoi eu ffydd yn Iesu – dim ots pwy ydyn nhw – i gyflawni ei 
waith. Doedd disgyblion Iesu Grist ddim yn bobl berffaith, ond cawson nhw eu defnyddio i rannu’r Newyddion 
Da am Iesu. Os nad ydyn ni’n byw fel y dylen ni, yna rhaid i ni ddweud sori wrth Dduw a dechrau eto. Dyna 
sy mor ffantastig am Iesu – daeth i’r byd er mwyn i ni gael cyfle i ddechrau eto!  
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