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 Wyneb DuW

A ninnau wedi cerdded i mewn i dymor yr Adfent unwaith eto, daw i’n cof stori am fam yn anfon ei bachgen 
ar neges drosti. Amharod oedd yntau i ufuddhau i’w chais. Ni wyddom i sicrwydd ai esgus ynteu rheswm 
oedd ganddo pan ddywedodd fod arno ofn mynd ar y siwrnai wrtho’i hun. Sut bynnag, ceisiodd ei fam 
dawelu ei ofn, os oedd hwnnw arno, drwy ddweud y byddai’n hollol ddiogel ar y daith oherwydd byddai 
Duw yn gwmni iddo. Roedd gan y bachgen ateb parod ond annisgwyl i’w fam, ‘Rwyf eisiau cwmni rhywun 
â wyneb ’dag e.’
 Ar drothwy’r Nadolig eleni eto, a thros ddyddiau’r þyl, boed inni ddyrchafu cân o fawl i Dduw am 
iddo ddangos ei wyneb, datguddio ei hun yn Iesu Grist. ‘Caed baban bach mewn preseb drosom ni, a golau 
Duw’n ei wyneb drosom ni.’ ‘Y neb a’m gwelodd i, a welodd y Tad,’ (BWM) meddai Iesu yn ôl Efengyl 
Ioan.
 Mae’n wir nad oes gennym ddisgrifiad o Iesu o ran ei wedd allanol yn yr Efengylau. Nid yw’r 
awdurdodau hynny yn manylu ynglÿn â’i ymddangosiad. Nid oes gennym bortread dilys felly o’r Person ifanc, 
rhyfeddol hwn, sef o ran ei bryd a’i wedd. Ond hawdd synhwyro bod ganddo bersonoliaeth a phresenoldeb a 
oedd yn gyfareddol. Mae’n amlwg wrth ddilyn ôl ei draed drwy’r Efengylau bod ganddo lygaid anghyffredin. 
Meddai ar edrychiad a wnâi i’r cythreuliaid grynu a gwadwr i dywallt dagrau edifeiriol. Roedd rhyw oleuni 
clir, nefolaidd, yn pelydru drwy ffenestr ei gorff, a oedd yn ddangosiad o’i gymeriad dilychwin. A bu’r 
arlunwyr a’r cerflunwyr drwy’r oesoedd yn ymdrechu’n galed i’w bortreadu. Llwyddodd rhai yn well na’i 
gilydd. Sylweddolodd rhywrai ohonynt na allent wneud cyfiawnder â’r gwrthrych heb iddynt yn gyntaf roddi 
eu calon iddo. ‘The more I love Him, the better I can paint Him,’ oedd tystiolaeth un ohonynt. A phwy yn 
wir a fedr gyflwyno ar gynfas neu mewn carreg fawredd a gogoniant y Person rhyfedd hwn? Er hynny, y 
mae gennym, os ydym yn ei garu, ac os yw yn Waredwr inni, ddarlun ohono ar len ein meddwl ac ar lech 
ein calon. A gwelwn wyneb Duw ynddo. ‘Rhosyn Saron, Ti yw tegwch nef y nef.’
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