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 Emyn mawl mair: Ein HEmyn mawl

Luc 1:46–55
 
Yn ôl hen goel Wyddeleg, bu i’r haul, y lloer ysblennydd a holl sêr y nefoedd sefyll yn stond a thawel wrth 
i Gabriel gyfarch Mair: ‘Paid ag ofni, Mair, oherwydd cefaist ffafr gyda Duw; ac wele, byddi’n beichiogi 
yn dy groth ac yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu...’ (Luc 1:30–31). Y greadigaeth gyfan wedi fferru mewn 
braw! Beth os na fyddai Mair yn fodlon derbyn cyfrifoldeb mor fawr? Pob peth yn stond, syfrdan... aros i 
glywed beth ddywed Mair? Daeth yr ateb: ‘... bydded i mi yn ôl dy air di’ (Luc 1:38a). Derbyniodd Mair 
ddwy neges gan Gabriel. Y gyntaf i ddweud y byddai’n esgor, a’r ail, bod yr amhosibl yn bosibl i Dduw: 
‘Ac wele, y mae Elisabeth dy berthynas hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint... oherwydd ni bydd dim 
yn amhosibl gyda Duw’ (Luc 1:36, 37). Ildiodd Mair ei hunan i Ewyllys Duw: ‘... bydded i mi yn ôl dy air 
di...’; cafodd Duw gyfle i achub y byd! Gydag ochenaid o ryddhad, aeth Gabriel i ffwrdd oddi wrth Mair, 
ac ‘ar hynny cychwynnodd Mair ac aeth ar frys i’r mynydd-dir, i un o drefi Jwda; aeth i dÿ Sachareias a 
chyfarch Elisabeth’ (Luc 1:39–40). Bwriada Luc i ni ddarllen yr adnodau hyn gyda’i gilydd: ‘Dywedodd 
Mair, “Dyma lawforwyn yr Arglwydd; bydded i mi yn ôl dy air di.” Ac aeth yr angel i ffwrdd oddi wrthi. Ar 
hynny cychwynnodd Mair ac aeth ar frys i’r mynydd-dir, i un o drefi Jwda; aeth i dÿ Sachareias a chyfarch 
Elisabeth.’ 
 
Cafodd Mair gynnig anhygoel ond brawychus o fawr gan Dduw! Mair fydd y llong ‘a ddug i dir y cargo 
druta’ ’rioed – y Mawr a wnaeth y moroedd.’ (o: ‘Y Dyfod’ gan Gwilym R Jones, 1903–1993 yn Nadolig 
y Beirdd Gol. Alan Llwyd Cyhoeddiadau Barddas 1988). Trowyd ei byd ben i waered ond: ‘Ar hynny 
cychwynnodd Mair ac aeth ar frys i’r mynydd-dir.’ Gwelwn ruddin, cryfder cymeriad a dyfnder enaid; nid 
Morwyn Fair, lled-wan a llwyd ei gwedd, ond Mair, merch ifanc dyner, cryf a phenderfynol, yn cytuno i 
rywbeth syfrdanol o fawr. Gwyddai Mair mai’r un peth oedd ei angen arni oedd cwmni rhywun oedd yn 
deall; roedd gan Dafydd, Jonathan; gan Iesu, deulu bach Bethania... dim ond un person allai gydymdeimlo 
â sefyllfa Mair: ‘Ar hynny... aeth ar frys’... i weld Elisabeth, un arall y trodd Duw ei byd ben i waered! 
Elisabeth a Mair: roedd gobeithion y naill yn rhan o’r llall, dioddef ac ofnau un yn eiddo i’r llall; mae byd 
y naill yn well oherwydd bodolaeth y llall. Mynnwn gyfle’r Nadolig hwn i fynegi’n diolch i’r rheini sydd 
yn ein cynnal, y bobl sydd yn deffro’r gorau ynom, ac sydd yn dod o hyd i ni bob tro y gadawn ein hunain 
ar ôl yn rhywle. 
 
A ddywedodd Mair wrth Joseff ei bod hi’n mynd? A oedd yn fwriad gan Mair i aros am gyfnod mor hir? Ai 
cilio oedd hi rhag si, sôn a sibrwd ei chymuned yn Nasareth? Ofer dyfalu, ond gwyddom iddi gael croeso. 
Cawn awgrym gan Luc bod Mair yn gyfarwydd â’r daith ac yn gyfarwydd â’r tÿ. Cofnoda hefyd ymateb 
Elisabeth i gyfarchiad Mair ‘... llefodd â llais uchel, “Bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd, a bendigedig 
yw ffrwyth dy groth...”’ (Luc 1:42). Gofyn Elisabeth: ‘Sut y daeth i’m rhan i fod mam fy Arglwydd yn dod 
ataf?’ (Luc 1:43). Pa ryfedd i Elisabeth gynhyrfu... ac mae Mair yn dal yr hwyl! Cydia’r cynnwrf ynddi ac, 
o’r herwydd, cân ei chân. Cafodd Mair ddeffroad yng nghegin Elisabeth; yno, dihunwyd ei hathrylith a chân: 
‘Y mae fy enaid yn mawrygu yr Arglwydd, a gorfoleddodd fy ysbryd yn Nuw, fy Ngwaredwr... sanctaidd 
yw ei enw... Gwnaeth rymuster â’i fraich, gwasgarodd y rhai balch eu calon; tynnodd dywysogion oddi ar 
eu gorseddau, a dyrchafodd y rhai distadl.’ (Luc 1:46–49, 51, 52). Mae cynnwrf Elisabeth yn deffro Mair 
o’r pensyfrdandod a ddaeth yn sgil ymweliad yr angel. Try’r syndod mudan yn gân, yn fwrlwm o ffydd, 
yn wefr o obaith ac yn ffrwydrad o gariad. Mae Mair yn canu a dawnsio, oherwydd i Dduw wneud pethau 
mawr iddi, ynddi a thrwyddi. Yn reddfol, oni ddymunwn rannu newyddion da? Onid dyna ddiben Emyn 
Mawl Mair? Cyhoeddi a rhannu newyddion syfrdanol o dda am ymgnawdoliad Cariad Mawr Duw. 
 
Emyn Mawl Mair. Mae angen i bawb ohonom ddysgu canu ein hemyn mawl ein hunain! Mewn oedfa down 
i gwrdd â’n gilydd, i gwrdd â Duw gyda’n gilydd ac i blethu’n breuddwydion i Freuddwyd Duw. Eleni eto, 
ar Noswyl Nadolig byddwn yn dod at ein gilydd yn llonydd, yn stond ac yn dawel aros am y newyddion 
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da o lawenydd mawr: ‘ganwyd i chwi heddiw... Waredwr, yr hwn yw’r Meseia, yr Arglwydd’ (Luc 2:11). 
Sut y daeth i’n rhan bod yr Arglwydd yn dod atom? Am fod Duw yn ein caru, yn ymhyfrydu ynom, ac am 
ein harwain at y bywyd sydd yn fywyd go iawn. Unwn yng nghân yr angylion: ‘Gogoniant yn y goruchaf i 
Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith y rhai sydd wrth ei fodd’ (Luc 2:14). 
 Dyna pam, yr Adfent hwn, y dylem, bawb ohonom, lunio ein hemyn mawl ein hunain a’i ganu nes bod 
‘sanau’n traed’ yn cwympo! Canu’n llawen, oherwydd bod gennym ni, pawb ohonom, reswm i fawrygu’r 
Arglwydd; gorfoledded ein hysbryd yn Nuw, ein Gwaredwr. Ystyriodd ein distadledd... gwnaeth yr hwn 
sydd nerthol bethau mawr i ni, a sanctaidd yw Ei enw! 
        Owain Llyr Evans


