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 Gþyl y Geni

Mae’r gair ‘Nadolig’ yn llenwi’n dychymyg â phob math o lawenydd a hapusrwydd – meddyliwn am 
addurniadau ac anrhegion, am garolau ac am ganhwyllau, am gracers ac am gyfarchion, am Siôn Corn ac 
am straeon. Ac, wrth gwrs, mae un stori sy’n ganolog i bopeth sydd yn ymweud â’r þyl – a stori’r geni yw 
honno. Stori syml, ond stori hudolus.

‘Aeth pawb felly i’w gofrestru, pob un i’w dref ei hun.’ (Luc 2:3)

Dan orchymyn yr Ymerawdwr Rhufeinig, Awgwstws, roedd yn rhaid cynnal cyfrifiad drwy’r holl 
ymerodraeth. Gofynnid i bawb ddychwelyd i’w dref enedigol ar gyfer hynny a chan mai o lwyth Dafydd yr 
hanai Joseff, gþr Mair, bu raid i’r ddau ohonynt deithio o Nasareth i ‘ddinas Dafydd’, sef Bethlehem, Jwdea.

‘ac yr oedd hi’n feichiog’ (Luc 2:5)

Roedd Mair yn disgwyl plentyn. Ar ôl y daith flinedig a hithau’n gyfnod oer iawn o’r flwyddyn, cyrhaeddodd 
y ddau ddinas Bethlehem. Gan fod cymaint wedi dychwelyd i’r dref honno ar gyfer y cyfrifiad, roedd pob 
llety’n llawn a bu raid iddynt ymochel yn y stabal. Y noson honno, ganwyd bachgen Mair a chafodd ei lapio 
mewn cadachau a’i roi i orwedd ar wellt ym mhreseb yr anifeiliaid.
 Y bachgen hwn oedd brenin y brenhinoedd, rhodd i holl bobl y ddaear. Peth annisgwyl iawn yw 
clywed amdano’n cael ei eni mewn stabal dlawd ar wellt garw. Ond felly y bu.

‘Yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod eu praidd liw nos.’ (Luc 2:8)

Daeth angel o’r nefoedd i oleuo’r nos a dwyn y newyddion da am eni Iesu Grist i’r bugeiliaid. Roeddent 
wedi dychryn ar y dechrau, wrth weld y fath olygfa, ond ar ôl clywed yr hanes, aethant tua Bethlehem a 
chanfod y baban yn y preseb. Hwn oedd y gwaredwr, meddai’r bugeiliaid gan ryfeddu pawb gyda’r hanes 
am yr angylion. Ond roedd Mair eisoes yn gwybod y cyfan yn ei chalon.

‘Ble mae’r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon? (Mathew 2:2)

Roedd tri gþr doeth o’r dwyrain yn astudio’r sêr ac wedi sylwi ar un seren lachar yn symud drwy’r awyr. 
Gwyddent fod seren mor arbennig yn dynodi digwyddiad pwysig dros ben – roedd yn arwydd fod brenin 
wedi ei eni. Aeth y tri i ddilyn y seren, gan deithio’r nos ar eu camelod. Roedd ganddynt anrhegion bob un, 
anrhegion teilwng i’w cyflwyno i’r brenin newydd.
 Wrth weld bod y seren yn eu tywys i wlad Jwdea, aethant yn naturiol i balas y brenin Herod, gan 
ddisgwyl mai yno yr oedd y newyddion da i’w glywed. Gþr sarrug iawn oedd y brenin pan glywodd neges 
y tri gþr doeth fod y Meseia wedi’i eni. Nid oedd yn bosibl i ddau frenin reoli yn yr un wlad. Dywedodd 
wrth y doethion am ddychwelyd i ddweud wrtho yntau ble’r oedd y mab bychan ar ôl iddynt gael hyd iddo 
ym Methlehem, gan gymryd arno ei fod yntau am fynd i’w addoli ef.
 Aeth y tri o’r dwyrain ymlaen i Fethlehem gan ddilyn y seren at stabal gyffredin. Ar y dechrau, roeddent 
yn siþr fod rhyw gamgymeriad wedi digwydd. Brenin y brenhinoedd yn cael ei eni ar wellt anifeiliaid – go 
brin! Ond wedi mentro i mewn a chanfod y tangnefedd arbennig oedd o amgylch y preseb, gwyddent eu 
bod wedi cyrraedd pen y daith. Cafodd aur, thus a myrr ei gyflwyno i’r bychan.
 Diwedd taith y doethion oedd y man cychwyn i Mair, Joseff a’r baban. Wedi i’r tri gþr gwybodus 
gael eu rhybuddio rhag cario’r hanes i Herod, bu raid i’r teulu bach ffoi am yr Aifft. Ni fu plant eraill yn 
Jwdea yn ddigon ffodus i osgoi cynddaredd Herod.


