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 Nadolig CyNNar

‘Mae’r Nadolig fel pe bai’n dod yn gynharach o flwyddyn i flwyddyn,’ meddai mam mewn  nofel Saesneg. O’r 
braidd bod angen egluro yr hyn a ysgogodd ei sylw. Cyn i’r tymor Cynhaeaf fynd heibio ac i’r ffyddloniaid 
gyrraedd adre o’r Cyrddau Diolch, bydd y siopau mawr a’r rhai llai wedi eu haddurno a’u llenwi â nwyddau 
deniadol, Nadoligaidd. Gofala’r masnachwyr elw-garwrol fod tymor yr þyl yn dechrau’n gynnar, ac, yn ôl 
y wraig yn y nofel, ynghynt gyda threigl y blynyddoedd.
 Ond am Nadolig yr allanolion-bethau y meddyliai’r wraig o linach Martha. Ac nid dibwys na dibris y 
rheiny yn ein cartrefi, yn enwedig lle y clywir lleisiau ieuanc. Onid yw’n ddynol a mwy, sef yn Gristnogol i 
ddymuno i bawb gael mwynhad dros ddyddiau’r þyl? Eto, ni all yr holl drysorau daearol ddwyn tangnefedd 
i’r galon.
 ‘Pan ddaeth cyflawniad yr amser,’ meddai’r Apostol, ‘anfonodd Duw ei Fab.’ Ni allai dynion brysuro’r 
amser na newid y dyddiad, nac ymyrryd â’r Ymgnawdoliad. Pennwyd dyfodiad Tywysog Tangnefedd i’n 
byd yn ôl Calendr y Nef. Penderfynwyd y dydd ym mro’r Gogoniant. Cymharwyd y goresgyniad Dwyfol 
gan rywun i genhadwr yn glanio ar ynys a’i phobl yn anwar. Ond nid oedd croeso iddo, a’i ladd a wnaethant 
fel a ddigwyddodd i’r cenhadwr dewr John Williams ar draeth Erromanga. ‘Daeth i’w gynefin ei hun (nid 
at ddieithriaid), ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono.’ Daeth i’w stad, ond ni fynnai’r tenantiaid ei 
dderbyn. ‘Heb le yn y llety, heb aelwyd, heb wely…’ Yr oedd ‘gan y llwynogod ffeuau…’ Diolcher am 
aberth y cenhadwr a’i waed yn cochi’r don ar draeth Erromanga, ond rhy fyr fydd tragwyddoldeb llawn 
i ddweud yn iawn, a diolch yn orfoleddus, am un a gafodd le troed ar ein daear a hynny’n ddigonol iddo 
offrymu ei waed, ‘fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo Ef’. 
 A ddaeth y Nadolig, sef geni Iesu yn ein calon, yn gynnar yn ein hanes? Ni all neges yr þyl a’i 
goleuni fyth dreiddio’n rhy fore i fywyd neb ohonom. ‘Da yw bod wrth draed yr Iesu ym more oes.’
 Gobeithio y daw’r Nadolig mewnol a chyfriniol hwn yn gynharach bob blwyddyn ym mhrofiad 
teulu’r llawr.
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