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 Sylwedd Breuddwyd y Nadolig

‘Angel yr Arglwydd a ymddangosodd i Joseff mewn breuddwyd’

Sylweddol iawn a real iawn yw breuddwyd cyhyd ag y parhao. Wedi deffro y gwelwn mor wag ac ofer 
oedd. I filoedd, yn anffodus, breuddwyd wag felly yw’r Nadolig. Toriad yn unig ar ddiflastod bywyd a’i 
undonedd, a’i arwyddocâd tybiedig yn fodd i ail-lunio bywyd dros dro yn nes i ddymuniad calon. Gwyliau 
ond nid Gþyl. Profiad diflas i blant yn gyffredinol yw gweld y Nadolig yn dod i ben. Balþn pert yn byrstio! 
Droeon y bu i ni fel plant geisio ymestyn yr hwyl trwy hongian ein hosan yr eilnos drachefn, – a hynny ar 
ôl cael cnau a Comic Cuts yn y bore!
 Wedi dod i oed fodd bynnag ein siom yn gyffredinol ar derfyn  yr þyl yw teimlo bod ysbryd y 
Nadolig ar drai unwaith eto. Cadoediad dros ddiwrnod! Tymor byrhoedlog haelioni ac ewyllys da eto yn 
tynnu ato. Realaeth sobreiddiol byd a bywyd yn eilwaith gau amdanom, – ‘Gwyliadwriaeth nesa’r dydd/Yn 
ffoi o flaen y Wawr.’
 Y gwrthwyneb sy’n wir am freuddwyd y Nadolig. Deffro o drwmgwsg y mwynhad a’r delfryd hudol 
a’i gwna yn real. Hyd nes deffro ni welwn ei sylwedd. ‘Wedi iddo godi.’ Dyfodiad Iesu a fu’n achos deffro 
Joseff i sylwedd ac arwyddocâd difrifol ei freuddwydio. Ei freuddwydion a’i gwnaeth yn ymwybodol o natur 
arswydus y byd yr oedd yn byw ynddo. Yr oedd megis yn breuddwydio ar ddi-hun. Nid modd osgoi oeddynt 
mewn gwirionedd ond sbardun i ymwroli i wynebu’r sefyllfa. Cyfle gweld ac adnabod realrwydd peryglus 
y byd o’i gwmpas. Seren wen ar gefndir du. Nid dychymyg na ffansi mo’i freuddwyd wedi’r deffro.

Rhybudd
Mae Herod yn sefyll am bechod ar lun dychrynllyd. Cododd hwn ei ben droeon cyn iddo ef ymddangos. 
Cododd ei ben droeon wedi hynny yn anffodus, a thrist yw meddwl ei fod yn benuchel o hyd.

Rhybudd pellach
Y gwirionedd digalon a difrifol pellach ym mreuddwydion Joseff oedd nad yw pechod yn darfod gyda’r 
pechaduriaid na chyda’u cenhedlaeth. Bu farw Herod ond yr oedd yr epil yn aros, ei fab Archelaus yn Jwdea 
a brawd hwnnw yng Ngalilea. Y cyntaf yn amddifad o bob teilyngdod a chymhwyster i lywodraethu, a’r olaf 
yn ‘gadno’ ac yn ddylanwad cyhoeddus er drwg moesol. Ar yr olwg yma o’r breuddwydion tebyg y cawn 
ein temtio i ohirio’r deffro. Anodd dygymod â gwirionedd o’r fath. ‘Cysgwch bellach.’ Hyfryd yw cwmni’r 
engyl a’u cân; cwmni’r doethion a’u defosiwn a’u dihangfa; y seren a’i chysur; y bugeiliaid a’u hymddiddan.

Tywysydd
‘Tua’r lle bu dechrau’r daith.’ Yn ôl i Nasareth, eu cartref ill dau, a hynny ar waethaf y ffaith fod Antipas 
yno. Yno hefyd y byddai Iesu yn hwyrach yn eu herio. Breuddwyd waredigol nid breuddwyd wag ydoedd. 
Mae’n cyfannu cylch bywyd i unigolion ac i ddynolryw, ar waethaf pob bygythiad. Diwedd Archelaus oedd 
ei alltudio. Diwedd Antipas oedd ei ysu gan bryfed ei glefyd ei hun.
 Hyfryd yw breuddwydio breuddwydion y Nadolig a mawrygwn y fraint a’r mwynhad, ond wedi i 
ni ddeffro y daw’r afreal yn sylwedd. Fel y dywedodd Jane Ellis yn ei hemyn:

‘Tywysog tangnefedd wna’n daear o’r diwedd
        yn aelwyd gyfannedd i fyw.’
                Haydn Davies


