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 Nadolig llaweN?

Roedd Ebenezer Scrooge yn nofel Charles Dickens A Christmas Carol wedi byw iddo’i hunan ar hyd ei 
oes. Er bod ei gyfrif banc yn dangos llewyrch mawr, doedd dim llawenydd yn ei galon. Ac yna, un Nadolig, 
daeth ysbryd y gorffennol, y presennol a’r dyfodol i darfu ar ei gwsg.
 Mae ysbryd y gorffennol yn dangos sut oedd ei hunanoldeb wedi ei wneud yn ddall i bawb a phopeth 
ond ei hunan-les. Mae ysbryd y presennol yn agor ei lygaid i weld ei hunanoldeb. Mae ysbryd y dyfodol yn 
dangos nad yw’n rhy hwyr iddo fod yn berson gwahanol.
 Mawredd Scrooge yw ei fod, ar ôl gweld y math o berson yw e, yn fodlon newid. Mae’r cybydd sur 
yn troi’n berson hael a llawen.
 O ble daw ein llawenydd ni y Nadolig hwn? Yn y derbyn neu’r rhoi? Yn ôl un arolwg diweddar, 
mae un o bob deg o rieni Cymru yn gwario £1,000 neu ragor ar anrhegion i’w plant, a 31% yn gwario dros 
£500. Dim ond 6% sydd yn gwario llai na £100. Tebyg bod cyfanswm y gwario Nadoligaidd ar anrhegion 
ym Mhrydain dros £2 BILIWN!
 A beth am y rhai na fyddant mor ffodus i fod â rhan yn yr haelioni hwn? Mae rhestr yr achosion 
da sy’n crefu am ein cefnogaeth yn tyfu bob blwyddyn. Amhosib yw ymateb i bob llythyr apêl sydd mor 
niferus yr adeg yma o’r flwyddyn. Mae rhai yn fwy teilwng na’i gilydd. Sut mae dewis? Os na wnawn ni 
gefnogi’r elusennau sy’n gweithredu yn enw ac yn ysbryd Crist, does dim disgwyl i neb arall wneud. Hyd 
yn oed wedyn, mae’r dewis yn eang.
 Ai’r pell neu’r agos sy’n haeddu’r siec? Ai’r newynog, y digartref, plant anghenus, apêl Cymorth 
Cristnogol…? Mae’n haws dewis anrheg i’r person sydd â phopeth! Ond Duw a’n gwaredo rhag anwybyddu 
pob apêl a rhoi dim i neb. A beth bynnag arall sy’n taflu’i gysgod drosom fel eglwysi ac unigolion y Nadolig 
hwn, cofiwn fod y gair rhoi yn ganolog i’n dathliadau.
 ‘Canys felly y carodd Duw y byd fel y rhoddodd…’ (BWM)
 Ie, Nadolig Llawen i chwi i gyd.
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