
DeunyDD Defosiynol ar gyfer Dathlu gþyl y naDolig

® Cyhoeddiadau’r Gair   www.ysgolsul.com

 Y Tawelwch hir

Rhown glod i’r Mab bychan ar liniau Mair wiwlan –
Daeth Duwdod mewn Baban i’n byd!

Cafwyd erthygl gan A. T. L. Armstrong yn y cylchgrawn The Christian Athlete dan y pennawd ‘Y Tawelwch 
Hir’:
 Ar ddiwedd amser, roedd biliynau o bobl wedi’u gwasgaru ar wastadedd eang gerbron gorsedd Duw. 
Ciliai’r mwyafrif yn ôl oddi wrth ddisgleirdeb y golau llachar o’u blaenau, ond roedd rhai a safai mewn 
grwpiau yn y blaen yn siarad yn danbaid – nid â chywilydd gwasaidd ond mewn modd ymosodol.
 ‘All Duw ein barnu ni? Sut y gall E wybod beth yw diodde?’ arthiodd merch ifanc, gan rwygo ei 
llawes yn agored i ddatgelu rhif tatþ o wersyll-garchar Natsïaidd. ‘Bu i ni ddioddef arswyd… crasfeydd… 
artaith… marwolaeth!’
 Mewn grþp arall dyma þr ifanc yn gostwng ei goler. ‘Beth am hwn?’ hawliodd, gan ddangos craith 
hyll cortyn. ‘Cael fy lynsio… am ddim trosedd ond bod yn groenddu!’
 Ymysg criw arall syllai merch ysgol, a oedd yn feichiog, â llygaid sarrug. ‘Pam dylwn i ddiodde?’ 
murmurodd. ‘Nid fy mai i oedd e.’
 Draw ymhell dros y gwastadedd roedd cannoedd o grwpiau tebyg. Roedd gan bob un gþyn yn erbyn 
Duw am y drwg a’r dioddefaint roedd yn eu caniatáu yn ei fyd. O, mor lwcus oedd Duw i gael byw yn y 
nefoedd lle roedd popeth yn felys a golau, lle nad oedd neb yn wylo a lle nad oedd yno nac ofn na newyn 
na chasineb. Beth wyddai Duw am y cyfan y bu i ddyn orfod ei ddioddef yn y byd hwn? Achos mae Duw 
yn mwynhau bywyd eitha cysgodol, meddent.
 Felly, dyma bob un o’r grwpiau hyn yn anfon eu harweinyddion ymlaen, wedi’u dewis oherwydd 
mai nhw oedd wedi dioddef fwyaf: Iddew, dyn ifanc croenddu, gwraig o Hiroshima, hynafgwr ag anabledd 
corfforol dwys, merch ifanc oedd yn blentyn siawns.
 Ar ganol y gwastadedd gwelwyd hwy yn ymgynghori â’i gilydd. Ymhen amser roedden nhw’n barod 
i gyflwyno’u hachos. Roedd yn reit syml. Cyn y gallai Duw fod yn gymwys i fod yn farnwr arnynt, byddai’n 
ofynnol iddo ddioddef yr hyn a ddioddefon nhw. Eu penderfyniad oedd y dylai Duw gael ei ddedfrydu i fyw 
ar y ddaear – fel dyn!
 ‘Gadewch iddo gael ei eni’n Iddew a boed i ddilysrwydd ei enedigaeth gael ei amau fel na fydd 
neb yn gwybod i sicrwydd pwy yw ei dad. Rhowch iddo waith mor anodd i’w wneud fel y bydd hyd yn 
oed ei deulu yn credu ei fod yn wallgo wrth iddo geisio’i gyflawni. Gadewch iddo gael ei fradychu gan ei 
ffrindiau agosaf. Boed iddo wynebu cyhuddiadau celwyddog, sefyll ei brawf o flaen rheithgor rhagfarnllyd, 
a’i ddyfarnu’n euog gan farnwr llwfr. Gadewch iddo gael ei arteithio. Yn y diwedd, gadewch iddo brofi’r 
arswyd o fod yn gyfan gwbl ar ei ben ei hun – pawb wedi cefnu arno. Yna gadewch iddo farw. Boed iddo 
farw mewn modd na fydd yna unrhyw amheuaeth ei fod wedi marw. Bydded yna laweroedd o dystion i 
gadarnhau hynny.’
 Wrth i bob arweinydd gyhoeddi ei ran o’r ddedfryd, clywyd murmuron uchel o gymeradwyaeth yn 
codi o’r dorf. Pan orffennodd yr olaf gyhoeddi ei ddedfryd, cafwyd tawelwch hir. Nid ynganodd unrhyw un 
air pellach. Ni symudodd neb. Yn sydyn, gwyddai pawb fod Duw, yn Iesu Grist, eisoes wedi bwrw’i dymor 
fel carcharor ac wedi cyflawni’r ddedfryd. 
 Mae gwybod am ddioddefaint yr Arglwydd Iesu Grist wedi symud o’r neilltu yr hyn y mae Jürgen 
Moltmann yn ei alw’n ‘dioddef mewn dioddefaint’. Nid ydym ar ein pennau ein hunain yn ein poen. Pan 
fyddwn ni’n dioddef, mae ein Gwaredwr yn dioddef gyda ni. Fel y dywedodd Elfed yn ei emyn:

Caed baban bach mewn preseb
    drosom ni,
a golau Duw’n ei þyneb
    drosom ni…
mae’r dirmyg a ddioddefodd
    drosom ni:
mae gwerth y Cyfiawn hwnnw,
a’r groes a’r hoelion garw,
a’r cwpan chwerw, chwerw
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    drosom ni;
mae gwaed yr Oen fu farw
    drosom ni. 
   
Daeth Duw yn gnawd yn ei Fab i amlygu ei gariad a’i dosturi, i uniaethu ei hun â dyn yn ei angen a’i drueni.
 Fel y dywedodd Hiraethog yn ei emyn:

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

‘Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei Fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y Gyfraith… 
er mwyn i ni gael braint mabwysiad.’ (Galatiaid 4:4, 5) 

Anfonodd Duw ei Fab i’r byd i’n prynu a’n mabwysiadu. ‘The purpose of the Incarnation was to convert 
the slaves of sin into the sons of God.’ (W. L. Watkinson)

Myfyriwch ar y gwirioneddau mawr hyn dros þyl y Nadolig, er mwyn i ni allu rhyfeddu fwyfwy at gariad 
Duw ein Tad.
                Andrew Lenny


