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 Rhamantu’R nadolig

Unwaith eto’r Nadolig hwn, byddwn yn cael cyfle i wrando ar hanesion hyfryd geni Iesu Grist ym Methlehem 
Jwdea ac i ryfeddu gyda’r bugeiliaid a’r doethion i Fab Duw gael ei eni yn faban bach. Ond er hyfryted 
yr hanesion, fe gawn ein hatgoffa ynddynt o weithredoedd dieflig y brenin Herod yn lladd bechgyn bach 
Bethlehem. Ac roedd y canlyniad yn arswydus, ‘Clywyd llef yn Rama, wylofain a galaru dwys; Rachel yn 
wylo am ei phlant, ac ni fynnai ei chysuro, am nad oeddent mwy.’
 Mae’r hanes hwn yn tanlinellu’r ffaith nad i fyd perffaith a thlysni tangnefeddus y ganwyd Iesu 
Grist, ond i fyd creulon a didostur. Brenin creulon a didostur oedd Herod, a thrwy ei weithredoedd dieflig fe 
welwyd y groes yn bwrw ei chysgod ar Iesu ac yntau ond yn faban bach yn ei grud. Onid yw’n arwyddocaol 
fod yr Eglwys Gristnogol wedi neilltuo’r diwrnod ar ôl y Nadolig i gofio merthyrdod Steffan, i’n hatgoffa 
o elyniaeth y byd tuag at Iesu a’i ddilynwyr?
 Mae gan Eirian Davies gerdd am y geni ym Methlehem. Ynddi, ar ôl diolch fod Iesu wedi ei eni yn 
nyddiau Herod frenin, mae’r bardd yn gofyn cwestiwn rhyfedd:

Beth pe byddai wedi disgyn wrth ein drws
Adeg teyrnasiad Elisabeth yr ail?

Dyna i chi gwestiwn crafog sy’n awgrymu na fyddai ein croeso ni ddim blewyn gwell. Yn wir, mae’r bardd 
cystal â dweud ei bod yn well fod Iesu wedi ei eni yn nyddiau Herod, y brenin creulon hwnnw, nag yn ein 
dyddiau ni.

Petai’r Iesu wedi ei eni yn ein hoes ni
Byddai Mair wedi esgor
Ymhlith gwehilion dinasoedd mawr ein daear.
Ac yn lle nythu’n gynnes mewn preseb a gwair,
Fe gai’r baban orwedd mewn bocs carbod.

Rydym yn ceisio anghofio hyn yn aml drwy feddalu neges y Nadolig a gwneud hanes geni Iesu Grist yn 
ddim amgen na stori tylwyth teg. Dyma beth yw rhamantu’r Nadolig a rhoi’r argraff fod pawb yn derbyn 
y baban Iesu gyda breichiau agored a chalon gynnes. Ond nid yw’r Efengylau yn gwneud hynny o gwbl. 
Wrth gwrs, mae Mathew a Luc yn tystio i’r croseo a gafodd y baban Iesu – croeso a drodd yn orfoledd i 
Fair a Joseff ac yn llawenydd yng nghalonnau’r doethion a’r bugeiliaid wrth ei weld yn y preseb – ond y 
mae Herod y brenin creulon hefyd yn rhan annatod o’r stori.
 Mae lladdfa’r diniwed a ddigwyddodd ym Methlehem Jwdea yn codi cwestiynau dwys iawn megis 
pam fod y teyrn wedi cael llaw rydd i lawr ar hyd yr oesau i ddifrodi a lladd y diniwed? Fe ddigwyddodd 
hynny ym Methlehem ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, ac mae’n digwydd yn ein byd heddiw. Pam mai’r 
diniwed gan amlaf sy’n dioddef, a pham fod y teyrn yn cael pob rhyddid i gyflawni ei weithredoedd dieflig?
 Mae’n gwestiwn anodd ei ateb, ac yn ein gwneud yn ymwybodol o rym dieflig sy’n gallu meddiannu 
pobl a’u harwain i gyflawni troseddau ofnadwy. Yn wir, mae’n hawdd ymollwng i besimistiaeth ac anobaith 
llwyr, ond fel Cristnogion, ein braint yw cyhoeddi bod grym arall ar waith yn y byd ac ym mywydau pobl, 
a’r grym hwnnw yw cariad achubol Duw yn Iesu Grist. Ymhellach, gwyddom fod tyrfa enfawr o bobl ein 
gwlad a’n byd yn parhau’n ffyddlon i’r Arglwydd ac yn adlewyrchu hynny yn eu bywyd, ym mywyd eu 
teuluoedd, ac ym mywyd yr Eglwys a’r gymdeithas y maent yn rhan ohonynt.
 Wrth ddiolch amdanynt, gadewch i ninnau hefyd barhau i wneud ein rhan ac ymroi i gyhoeddi’r 
‘newydd da am lawenydd mawr a ddaw i’r holl bobl: ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, Waredwr, yr 
hwn yw’r Meseia, yr Arglwydd.’ 
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