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 Emyn mawl mair: Pwy sydd Eisiau bod yn mair?

Luc 1:46–55
 
A oedd Mair, tybed, am fod yn Mair? Cwestiwn allweddol i’n deall o Emyn Mawl Mair. ‘Ond cythryblwyd 
hi drwyddi gan ei (Gabriel) eiriau, a cheisiodd ddirnad pa fath gyfarchiad a allai hwn fod’ (Luc 1:29). 
Mae’n gwbl amlwg nad oedd Mair am fod yn Mair yn nrama fawr achub byd! Roedd y rôl honno’n ormod 
iddi! Wedi ymweliad Gabriel: ‘cythryblwyd hi drwyddi!’ Roedd Mair yn ‘much perplexed’ (New Revised 
Standard Version), ‘greatly troubled’ (New International Version), ‘thoroughly shaken’ (The Message) a 
‘confused and disturbed’ (New Living Translation). Pwy sydd eisiau bod yn Mair? Neb? Yn sicr, nid oedd 
Mair yn dymuno bod yn Mair! Nid peth bach yw bod ar lwyfan hanes dan gyfarwyddyd Duw! Dymunodd 
sawl un o gymeriadau mawr y ddrama ffoi o’r llwyfan: Moses, Jeremeia, Eseia ac, hyd yn oed, Iesu ei hun. 
Gellid dweud ein bod mewn cwmni da os ydym weithiau’n dymuno cael cefnu ar waith Duw, a chamu, nid 
i’r adwy, ond yn dawel o’r neilltu gan adael i arall osod ysgwydd ac enaid o dan y pwysau. 
 
Ond nid ‘cythryblwyd hi drwyddi!’ yw diwedd Stori Mair. Arswydodd a bu’n amau ond wedyn, mae’n 
hawlio, gydag argyhoeddiad, y rôl yn eiddo iddi hi. Hi piau’r cyfrifoldeb hwn! Does neb arall yn cael bod 
yn Llawforwyn yr Arglwydd, neb ond Mair o Nasareth! A gyda’r dycnwch hwn mae’n dechrau canu, nid 
cytgan dof, penchwiban ond emyn! Emyn mawl â min iddo, emyn oesol cyfoes: ‘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). 
 
Onid oes angen i bob un ohonom, o’r ieuengaf i’r hynaf, dyfu i fod yn fwyfwy tebyg i Mair? Boed i ninnau, 
fel Mair, ganiatáu i fawredd Duw ein goddiweddyd... a’i gariad Ef dreiddio hyd at ein gwreiddyn. Byddwn 
fentrus a medrus, a beiddgar a chall; yn glynu wrth faddeuant, trugaredd a sancteiddrwydd Duw, yn llawn, 
llawn llawenydd. Boed i ni yn sþn Emyn Mawl Mair ddeall, a chael eraill i ddeall mai tynerwch, tosturi, 
cariad, caredigrwydd yw’r egnïon sy’n peri newidiadau mwyaf y byd. Boed i’n bywyd ni fel eglwys esgor 
ar y Gair. Byddwn ddewr dros y Ffydd, a theyrngar i’n Harglwydd ‘... oherwydd gwnaeth yr hwn sydd 
nerthol bethau mawr i ni, a sanctaidd yw ei enw ef; y mae ei drugaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i’r rhai 
sydd yn ei ofni ef.’ 
        Owain Llyr Evans
 


