
DeunyDD Defosiynol ar gyfer Dathlu gþyl y naDolig

® Cyhoeddiadau’r Gair   www.ysgolsul.com

 Yn ErbYn Y LLanw

Hen þyl baganaidd oedd hi i ddechrau wrth gwrs. Gþyl yr Haul Anorchfygol neu Satwrnalia, galwch hi 
beth fynnoch chi. A does dim prawf pendant mai ar Ragfyr 25 y ganwyd Iesu Grist beth bynnag – oherwydd 
os oedd y bugeiliaid allan yn y maes mae’n eithaf annhebygol mai yn y gaeaf y bydden nhw wrthi yn ddi-
thermal wylied eu preiddiau liw nos. Ond fe gymerwyd yr hen adeg o ddathlu cyfarwydd yn y misoedd tywyll 
a rhoi achos llawenydd arall arno gan y Cristnogion gynt. Bellach, o ganol y meri-go-rownd blynyddol a 
gwallgof o gyngherddau, tyrcis a mins-peis, yr hysbysebu diddiwedd, y cardiau plastig sy’n gwegian ger 
tiliau agored a’r llwythi cyfarchion mewn cydau clir fesul chwech gan bawb o’r RSPB i’r Mudiad Ysgolion 
Meithrin, fe gyfyd ambell garol wan ei phen, ambell adnod i frig y cof, ambell wasanaeth Plygain cynnar i 
wneud i ni ddylyfu gên. 
 Fe ddywedodd rhywun fod Cristnogion a Christnogaeth yn mynnu dwyn popeth a rhoi eu hystyr eu 
hunain iddo – ac efallai eu bod nhw yn eu lle hefyd. Ond o ganol y tinsel a’r cracyrs blynyddol, mae’n beth 
da i ni gofio na chafodd neges Iesu erioed yr hyn a alwai’r Sais yn level playing field. Yn erbyn y llanw y bu 
hi erioed ar gredinwyr yr Efengyl, a dilyn gwaredwr gwrthodedig, un a anwyd mewn stabl ac a fagwyd ar ffo 
yr ydym ni i lawr yr holl flynyddoedd. Felly fydd dim yn wahanol y Nadolig hwn. Ond mae’r ffydd yn dal 
i dyfu er gwaethaf paganiaeth y byd, fel y lefain yn y blawd ac fel yr hedyn mwstard sy’n datblygu’n bren 
anferth; mae’r neges am ddaioni a chariad Duw tuag at ddyn yn yr ymgnawdoliad yn dal i ddisgleirio’n seren 
gobaith trwy dywyllwch nos y byd hwn. Cofiwn hynny y Nadolig yma eto, felly, a pheidiwn ag anobeithio 
byth. Mae Duw yn caru dyn, ac mae’r angylion yn dal i ganu i’r rhai sy’n aros i wrando arnynt.
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