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 Yr Angel

‘A safodd angel yr Arglwydd yn eu hymyl’ (Luc 2:9)

Mae’r Ffydd Gristnogol bob amser wedi ein cyflyru i ofyn cwestiynau ynglÿn â’n cred a’n hargyhoeddiadau 
personol, megis ein cred yn Nuw, yn y Bywyd Tragwyddol, yn yr Atgyfodiad, a llawer peth arall. Ar þyl y 
Nadolig, dyma fy nghwestiwn i chi: a ydych yn credu mewn angylion? Ac os ydych, beth yw eich delwedd 
ohonynt? Mae sawl delwedd i’w chael.
 Mae rhai wedi cymharu angel â nyrs dda mewn ysbyty, gan sôn am nyrsys fel ‘angels of mercy’. Nôl 
yn y 1970au, roedd yna gyfres deledu wedi ei lleoli mewn ysbyty, ac enw’r rhaglen oedd Angels. Delwedd 
arall o angel yw cymeriad glân, dibechod a dilychwin. Pan fydd plentyn bach wedi cael profedigaeth, dywedir 
wrtho ambell dro fod y sawl a gollwyd wedi mynd at Iesu Grist a’r angylion.
 Os ydym ni’n credu mewn angylion ai peidio, rhaid cydnabod bod ‘Angel yr Arglwydd’ wedi 
chwarae rhan bwysig yn Stori’r Geni. Dywed Luc wrthym i’r angel gael ei anfon at y bugeiliaid i’w hysbysu 
am eni’r baban Iesu ac i ddweud wrthynt ble roedd hynny wedi digwydd. A dyna’n union y mae Duw’n ei 
wneud gyda ni: mae’n anfon yr hyn y byddwn ni’n ei alw’n ‘angylion’ atom mewn profedigaeth, treialon a 
siomedigaethau, boed y bobl yma’n berthnasau, cymdogion neu aelodau eglwysig. Ie, ‘angel yr Arglwydd’ 
yn wir. Wrth gofio am Stori’r Geni a’i chyd-destun, beth mae’r angel yn ei gynrychioli?

1. Agosrwydd 
Yn ôl un rhaglen deledu, dyma rinwedd ‘angel’: rhywun sydd weithiau’n fwy agos na Duw ei hun; rhywun 
personol iawn i bobl. Rhywun a elwir yn ‘guardian angel’, sef rhywun sy’n ein gwarchod rhag niwed. Roedd 
agosrwydd yr angel yn brofiad i’r bugeiliaid: daeth yr angel atynt.

2. Newyddion 
Rydym i gyd yn hoffi gwybod y newyddion diweddaraf (neu’r ‘latest’!) Ambell fore, byddaf yn mynd i’r Dre 
i gael coffi at gyfeillion o’r capel. Rydym yn cynrychioli pum degawd! Rydym felly’n eang ein gwybodaeth, 
a rhyfeddaf at y newyddion a ddaw o bob cyfeiriad. Beth oedd y ‘latest’ gan yr angel? Y Newyddion Da fod 
y baban Iesu wedi ei eni, ‘yr hwn yw’r Meseia, yr Arglwydd’.

3. Genedigaeth
Dyfodiad Iesu Grist i’r byd yw gwir ystyr y Nadolig, beth bynnag a ddywed y byd masnachol a’i gyfeillion. 
Wrth i Gristion ifanc rannu ei brofiadau un tro, gofynnwyd iddo, ‘Beth oedd y foment fwyaf a newidiodd 
eich bywyd?’ A’i ateb syml oedd, ‘Y diwrnod y ganwyd fy mhlentyn cyntaf!’ A do, fe newidiodd y byd yn 
gyfan gwbl pan ddaeth Iesu Grist i’r byd, pan aned mab Duw yn ddyn bach. Mae’r cyfan yn troi o gwmpas 
y digwyddiad hwn. Mae Iesu’n abl i newid ein bywydau ninnau.

4. Efengyl
Dod yn enw’r Efengyl a wnaeth yr angel, a’r Arglwydd ei hun yn ei anfon. Daeth i sôn am bethau mawrion 
Duw. Clywyd sôn am þr oedd yn mynd allan i lenwi ambell i fwlch ar y Sul, ac meddai wrth gyfaill o 
weinidog, ‘Dydw i ddim yn pregethu.’ Gofynnodd ei gyfaill iddo, ‘O, beth ydych yn ei wneud felly?’ Meddai’r 
angel, ‘Wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi.’ Ac onid dyna a wna pob cennad?

5. Llawenydd
Ie, amser o lawenydd ydi’r Nadolig, i blant bach a mawr. Meddai’r angel eto, ‘Wele, yr wyf yn cyhoeddi i 
chwi y newydd da am lawenydd mawr.’ Cafodd y Gwaredwr ei eni.

 Rhowch lythyren gyntaf y geiriau uchod at ei gilydd, a chewch y gair ANGEL. ‘A safodd angel yr 
Arglwydd yn eu hymyl.’ Diolch amdano unwaith eto’r Nadolig hwn.
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