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 Goleuni’r nadoliG

Cawn lawenydd ysbrydol digyffelyb bob Nadolig. Credwn fod y byd yn dda a bywyd yn sanctaidd ac yn 
bwysig. Y peth cymdeithasol pwysig ynglÿn â’r Nadolig yw ein bod ni feidrolion yn meddwl o ddifrif sut 
mae plesio ein gilydd fel teuluoedd a sut mae cofio’n gilydd fel ffrindiau. Pa anrhegion i’w prynu i’w rhoi 
i’n hanwyliaid er mwyn iddynt lawenhau yn y goleuni. Cofio pobl sydd yn ein gwasanaethu’n ffyddlon o 
ddydd i ddydd. Rydym yn cyflwyno bwyd i’r anghenus. Prynu anrhegion i blant amddifad, gwasgar gobaith 
i blant bach, a chanu carolau o lawenydd i bobl sy’n unig ac yn wan o galon.
 Fe ddaw 25 Rhagfyr bob blwyddyn os ydym yn barod ai peidio, a phob tro fe gawn gyfle i ystyried 
ein bendithion a derbyn y ‘goleuni sy’n goleuo pob person a enir i’r byd.’ Ac yna trannoeth, Gþyl San 
Steffan, rydym yn ailgydio yn rhythm ein bywydau eto. Y siopau yn ailagor gan ddiolch bod y mwyafrif 
mawr ar gau ar ddydd y Goleuni, y gemau pêl-droed yn cael eu cynnal, ac yna fe ddaw y seithfed dydd ar 
hugain ac ati. Clywsom y cenhadon yn yr Adfent yn dweud bod angen i ni gael ysbryd y Nadolig trwy’r 
flwyddyn gyfan, a dewch i ni weld, ffrindiau, a fedrwn ni ailfeddiannu Ysbryd Gþyl y Geni a chofio mai’r 
dynol a ddaeth yn dduwdod mewn cnawd yn y crud.
 Bu Iesu fyw o fewn fframwaith y teulu. Rhieni dynol oedd Mair a Joseff. Ac am i Iesu fyw mewn siwt 
o gnawd mi fedrwn ni ddeall ei bererindod, ond yn fwy pwysig na dim, mi fedr ef ein deall ni a chydymdeimlo 
â ni. Gosododd Duw Iesu o dan dreialon a phrofedigaethau, aeddfedodd yn þr ifanc yn Nasareth, a medrwn 
ni fentro arno am ein hachubiaeth.

 Mae’n ddyn i gydymdeimlo
 Â’th holl wendidau i gyd.
 Mae’n Dduw i gario’r orsedd
 Ar ddiafol, cnawd a byd.

 Ef a gyhoeddodd y newyddion da. Nid oes raid i ni gyflawni hyn a hyn o weithredoedd daionus o 
fewn y flwyddyn i ddod o hyd i’w gyfrinach. Nid oes dim byd y gallwn ni ei gyflawni’n derfynol i ennill 
cymeradwyaeth Duw. Mae Iesu wedi ennill brwydrau’r ffydd a thalu dyled yr afradlon yn llawn.
 Pan euthum i ddarlithio yn Idaho, roeddwn yn dal yr awyren yn Salt Lake City, Utica, ac roedd gen 
i ddigon o amser i alw yn Eglwys Fawr y Mormoniaid, y Tabernacl. Roeddwn yn gwybod am arwriaeth y 
Mormoniaid, am nifer o Gymry a fu’n arloeswyr, ac am y Côr enwog. Ond cefais fy nadrithio mewn awr o 
amser. Os nad oeddwn yn perthyn i’r Sect, roedd yna adeiladau nad oedd modd cael mynediad iddynt, na 
ffeindio dim byd allan ac na allai dyn da byth fynd i mewn i’r cysegr sancteiddiolaf. Mae ysbryd yr Hen 
Destament yn drwm arnynt. Felly yr oedd hi yn oes Iesu. Ond gwasgarodd Iesu y Goleuni Dwyfol i bob gwlad 
a chymuned. Daeth cariad Duw i’n calonnau ni drigolion y gwledydd. Mae ei addewid i bob un ohonom, 
ac i’n plant, a phlant ein plant. Dyma oleuni gwerth ei wasgar yn feunyddiol a gwirionedd i’w goleddu ym 
mhob man, lle bynnag yr ydym. Fel y dywedodd Pantycelyn yn ei emyn:

 Rwy’n dewis Iesu a’i farwol glwy’
 yn Frawd a Phriod imi mwy;
 ef yn Arweinydd, ef yn Ben,
 i’m dwyn o’r byd i’r nefoedd wen.  

Ni allwn wneud gwell dewis.
          D. Ben Rees


