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 O Fethlehem i GalFaria

Wrth genhadu yn Tsieina yn yr unfed ganrif ar bymtheg dangosodd Matteo Ricci ddarluniau i’r Tsieiniaid 
yn portreadu’r stori Gristnogol. Roedden nhw wrth eu bodd gyda’r darluniau o’r Forwyn Fair yn magu ei 
phlentyn ond, pan ddangoswyd darluniau o’r plentyn dwyfol, wedi iddo dyfu yn ddyn, yn crogi ar groes, 
ymatebodd y bobl gyda braw a ffieiddio’r lluniau hyn. Gwell oedd ganddyn nhw y lluniau o’r Forwyn Fair 
ac roedden nhw am ei haddoli hi yn hytrach na’r Duw croeshoeliedig.
 Wrth i mi fodio’r cardiau Nadolig, sylwaf nad oes yr un ohonynt am ein hatgoffa bod y stori 
gychwynnodd ym Methlehem wedi arwain i Galfaria, nac unrhyw un ohonynt chwaith am ein hatgoffa am 
Herod gorffwyll yn trefnu lladd pob plentyn dan ddwyflwydd oed am ei fod wedi clywed am eni brenin 
newydd a fyddai’n herio ei awdurdod ef. 
 Yn hanesion y geni yn Luc a Mathew, dim ond un oedd wedi dirnad natur ddirgel yr hyn roedd Duw 
wedi ei gychwyn – Simeon oedrannus oedd hwnnw a adnabu y baban fel y Meseia. Deallodd ar unwaith 
fod y Meseia yn sicr o greu gwrthdaro. ‘Wele, gosodwyd hwn er cwymp a chyfodiad llawer yn Israel, ac i 
fod yn arwydd a wrthwynebir,’ meddai, a rhybuddiodd Mair, ‘Trywenir dy enaid di gan gleddyf.’
 Synhwyrodd Simeon, er nad oedd dim wedi newid ar yr wyneb (roedd Herod yn dal ar ei orsedd 
a milwyr Rhufeinig yn dal i groeshoelio gwladgarwyr oedd yn gwrthod plygu i awdurdod Rhufain; roedd 
Jerwsalem yn dal  i orlifo â chardotwyr), fod pob dim wedi newid o dan yr wyneb: roedd grym newydd 
wedi cyrraedd i danseilio grymoedd y byd. Roedd y grym hwn wedi ei ymgorffori ym maban y preseb ac 
yn wahanol i bob grym a welwyd erioed o’r blaen. ‘Esgorodd ar ei mab cyntafanedig; a rhwymodd ef mewn 
dillad baban a’i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty.’
 Un nodwedd o’r person rhyfeddol hwn oedd wedi ymgorffori’r grym newydd hwn yw 
gostyngeiddrwydd. Mae yna ddynion yn  y byd heddiw sy’n peri i ni arswydo wrth feddwl am  y grym sy’n 
eiddo iddynt ac eto nid oes unrhyw arlliw o ostyngeiddrwydd yn perthyn i’r un ohonynt. Cyn dyfodiad yr 
Arglwydd Iesu, go brin fod unrhyw awdur paganaidd wedi defnyddio’r gair ‘gostyngedig’ fel canmoliaeth.
 Mae digwyddiadau’r Nadolig yn ein cyfeirio ni at y Duw gostyngedig – y Duw a ddaeth i’r byd nid 
fel corwynt yn rhuo na chwaith fel tân yn difa. Y tu hwnt i bob dychymyg gwnaeth Creawdwr y bydysawd 
ei hun mor fach â chell yng nghroth merch ifanc sy’n rhy fach i’r llygad noeth ei gweld – y gell yn lluosogi 
ac yn tyfu’n blentyn yng nghroth glaslances nerfus iawn. Wrth gyfarch Mair dywedodd y bardd John 
Donne: ‘immensity cloistered in thy dear womb.’ ‘Fe’i gwacaodd ei hun (He made himself nothing)… fe’i 
darostyngodd ei hun.’ (Philipiaid 2:7,8)
 Yn y Meseia fe welwn ni ogoniant gostyngeiddrwydd. Daeth y Duw sy’n medru rheoli a threfnu 
byddinoedd ac ymerodraethau fel symud gwerinwyr (pawns) ar fwrdd gwyddbwyll yn faban ym Methlehem – 
baban bach oedd yn methu siarad na bwyta dim byd solet, yn methu rheoli ei bledren ac a oedd yn ddibynnol 
ar bâr ifanc iawn am gysgod, bwyd a chariad.
 Gwelais gyfeiriad gan Americanwr at ymweliad y Frenhines Elizabeth ag UDA rai blynyddoedd 
yn ôl: ‘Her four thousand pounds of luggage included two outfits for every occasion, a mourning outfit in 
case someome died, forty pints of plasma, and white kid leather toilet seat covers. She brought along her 
own hairdresser, two valets, and a host of other attendants. A brief visit of royalty to a foreign  country can 
easily cost twenty million dollars.’
 Mewn cyferbyniad cymerodd ymweliad Duw â’r blaned hon le yn stabl yr anifeiliaid heb neb i weini 
a heb unman i roi’r brenin newydd-anedig i orffwys ond cafn yr anifeiliaid. Roedd yna fwy o anifeiliaid 
nag o bobl yn dystion i’r digwyddiad a rannodd y canrifoedd yn ddwy. Gallasai asyn ddisgyn arno. Fel y 
dywedodd Siôn Aled:

 Yn y beudy ganwyd Iesu
     heb un gwely ond y gwair;
 Duw’r digonedd yn ddi-annedd,
     gwisgo’n gwaeledd wnaeth y Gair. 

 Am ennyd ymddangosodd lliaws o’r llu nefol. Pwy welodd yr angylion? Dim ond criw o fugeiliaid 
anllythrennog ar fryniau Bethlehem. Pobl oedd yn ‘neb’ – ni chlywsom enw’r un ohonynt. Byddai’r bugeiliaid 
yn cael eu gosod ymhlith yr annuwiol gan Iddewon uniongred, ac roedd rhaid iddynt gadw at gynteddoedd 
allanol y Deml. Hwy ddewiswyd gan Dduw i ddathlu genedigaeth yr un a fyddai’n cael ei adnabod fel cyfaill 
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pechaduriaid. ‘Cewch hyd i’r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd emwn preseb.’ 
(Luc 2:12) ‘Hwn yw delw’r Duw anweledig, cytafanedig yr holl greadigaeth… Y mae ef yn bod cyn pob 
peth,  ac ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll.’ (Colosiaid 1:15,17)
 Nid yw’n syndod bod côr o angylion wedi torri allan mewn mawl a’r newydd da oedd ganddynt yn 
newydd da i bob pechadur ym mhob oes. Fel y dywedodd Gwilym Hiraethog:

 Daeth, er mwyn ein cyfoethogi,
 o uchelder gwlad goleuni
 yma i ddyfnder gwarth a thlodi,
     O ryfedd ras!

                Andrew Lenny


