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 DewrDer y Sêr-DDewiniaiD

Wrth ddathlu’r Nadolig, y dymuniad yng nghyfarchion cynnes pobl i’w gilydd dros yr þyl yw fod y Nadolig 
yn un llawen, heddychlon a thangnefeddus. I fwynhau’r bendithion ysbrydol hyn, llawenydd a thangnefedd, 
y gyfrinach yw rhoi ein ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist, tywysog Tangnefedd a Gwaredwr y Byd, yr un 
sy’n dwyn i ddynion a merched ar y ddaear iachawdwriaeth trwy eu gwaredu a’u hachub oddi wrth eu 
pechodau (Mathew 1:21).
 Mae llawer o ddeongliadau gwahanol ar arwyddocâd y waredigaeth ysbrydol trwy Iesu Grist, ac un 
o’r rhai mwyaf ystyrlon i ninnau yw mai iachawdwriaeth ac achubiaeth oddi wrth yr hyn sy’n ein bygwth 
a olygir, a bod dilyn Iesu yn golygu mynd i’r afael â’r hyn sy’n ein bygwth. Un o’r bygythion yn hanes ein 
byd yw ffordd rhyfela a lladd, a’r pwysau cynyddol o gyfeiriad propaganda’r awdurdodau gwleidyddol i gael 
pawb i gydymffurfio â phenderfyniadau’r llywodraethau, y rhai sydd bob amser yn ceisio cyfiawnhau eu 
gweithrediadau milwrol yng ngolwg y cyhoedd. Pawb felly i wisgo’r pabi coch, ac i ymuno yn yr orymdaith 
wrth dalu gwrogaeth i’r meirw ar strydoedd Wootton Bassett!
 Yn hanes y sêr-ddewiniaid, wedi iddynt ganfod Iesu a’i addoli, a chyflwyno iddo eu trysorau, fe 
ddywedir iddynt, ar ôl cael eu rhybuddio mewn breuddwyd am y bygythiad o gyfeiriad Herod, iddynt beidio 
â dychwelyd ato, ac iddynt ddychwelyd i’w gwlad ar hyd ffordd arall. Roedd cymryd y ffordd honno yn 
weithred ddewr ar eu rhan. Bwriad Herod oedd lladd y baban Iesu, ac felly os oedd y gobaith Meseianaidd 
i’w wireddu yn nyfodiad a gweinidogaeth Iesu, gwyddent fod yn rhaid iddynt anufuddhau i ddymuniad 
Herod Frenin gan weithredu yn groes i’w ewyllys. Yn hynny o beth roeddynt yn anghydffurfio â dymuniad 
Herod, gan roi eu ffydd a’u gobaith yn yr hyn fyddai’n cael ei wireddu trwy fywyd a gwaith y baban Iesu 
wedi iddo dyfu’n ddyn.
 Gwyddom bellach oddi wrth y datguddiad Beiblaidd sydd gennym yn yr Efengylau mai ffordd y 
Gwas Dioddefus yw ffordd Iesu o weithredu. Nid ffordd y poblogaidd oedd y ffordd honno. Ni chredai 
mewn goruchafiaeth trwy rym na thrwy drais, ac yn y pen draw, gwyddai mai awr ei fuddugoliaeth fyddai 
awr ei farw ar y groes a’r atgyfodiad fyddai’n dilyn. Felly yn yr hanes am enedigaeth Iesu, gyda phob gwesty 
ym Methlehem yn nacáu lle cysurus i Mair a Joseff noson ei eni, gwelwn yn y crud gysgod o’i wrthodiad 
yn ddiweddarach ar y groes. Nid llwybr grym a thrais felly yw ffordd Iesu o weithredu. Yn hytrach mae’n 
teyrnasu trwy garu, trwy ei uniaethu ei hun â’r cystuddiol, y dioddefus a’r gwrthodedig, gan ddewis achub 
trwy ei aberthu ei hun.
 Ond faint ohonom sy’n fodlon sefyll i fyny heddiw, gan roi ein ffydd yn ffordd Iesu’r Galilead 
o weithredu? Faint o Gristnogion sy’n fodlon dweud ‘NA’ i ymgais yr awdurdodau gwleidyddol i’w 
militareiddio, gan anufuddhau yn ddewr, a mynd yn erbyn y llif, fel y sêr-ddewiniaid a anufuddhaodd i 
fwriadau trachwantus a milwriaethus Herod ac a ddychwelasant i’w gwlad a mynd o gwmpas eu gwaith 
ar hyd ffordd arall a gwahanol. Onid dyna ystyr datganiad yr angylion noson geni Iesu – ‘Gogoniant yn y 
goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith y rhai sydd wrth ei fodd’? Beth am i ni geisio gweld 
fel y mae Duw a’r tangnefeddwyr yn ein byd yn gweld.
 O na fyddai mwy a mwy o Gristnogion ac eglwysi Cristnogol yn barod i fabwysiadu gweledigaeth 
anghydffurfiol y sêr-ddewiniaid. Gwawr dyfodiad felly o feddwl fyddai’n wirioneddol gynnig gobaith a 
ffordd ymlaen yn hanes dynoliaeth a’r byd. Wrth feddwl am seren Bethlehem, a gwawr genedigaeth Iesu, 
gweddïwn gyda’r bardd Dewi Emrys:
 I’r seren a fu’n gennad – iddo Ef,
         Rho Dduw, ailenyniad,
     A dyged hon, dirion Dad,
     Y cedyrn at y Ceidwad.
                  Emyr Gwyn Evans


