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 Myfyrdod ar gyfer y Nadolig

O tyred di, Emanþel,
a datod rwymau Isräel
sydd yma’n alltud unig, trist
hyd ddydd datguddiad Iesu Grist:
    O cân, O cân: Emanþel 
    ddaw atat ti, O! Isräel.

‘Mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy’r proffwydi, ond yn y dyddiau 
olaf hyn llefarodd wrthym ni mewn Mab.’
 Molwn ac addolwn di, O Dad, am ddod atom yn Iesu, dy fab. Daethost i fyw yn ein plith. Rhyfeddwn 
i ti wneud y fath beth a dod i ganol bywyd. Wyddom ni ddim sut y goddefaist ein dwli a’n balchder a’n 
hunanoldeb a’n traha a’n meddyliau bas.
 Maddau, dirion Arglwydd, maddau i ni.
 ‘Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i chwi yng 
Nghrist Iesu. Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i ddal gafael ynddo, 
ond fe’i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar wedd ddynol.’

Ein Tad, ni allwn ddiolch digon iti am Iesu.
Llawenhawn ei fod wedi dygymod â ni a’n goddef ni.
Llawenhawn iddo eistedd a mwynhau cwmni rhai fel ni.
Llawenhawn iddo addo aros gyda ni.
Llawenhawn iddo ddangos mai o Dduw y mae addfwynder a gostyngeiddrwydd.
Llawenhawn yn ei fuddugoliaeth ar bechod, angau a’r bedd.

    Rhyfeddu ’rwyf, O Dduw,
    dy ddyfod yn y cnawd,
rhyfeddod heb ddim diwedd yw
    fod Iesu imi’n Frawd.

Gwarchod ni, O Ysbryd Sanctaidd, rhag colli’r rhyfeddod hwn.
Gwarchod ni rhag siniciaeth ein hoes a’r:
 Calon galedwch sy’n difa ein heneidiau.
 Dyro inni galon llawn syndod a ffresni.
 Dyro inni ddirnadaeth fyw, loyw.
 Dyro inni weld Iesu y Nadolig hwn.

 Caed baban bach mewn preseb
     drosom ni,
 a golau Duw’n ei þyneb
     drosom ni:
 mae gwyrthiau Galilea…

Annwyl Iesu, derbyn ein diolch. Yr wyt mor garedig tuag atom, mor amyneddgar a grasol, yn gymwynasgar 
a da. Yr ydym am dreulio’r Nadolig gyda thi. Dyro inni ffydd y wraig a gyffyrddodd â’th fantell a sicrwydd 
y canwriad yng Nghapernaum. Siarada â ni, Iesu, fel y gwnest wrth Ffynnon Jacob ac annog ni i eistedd wrth 
dy draed fel y gwnaeth Mair, chwaer Martha. O Iesu, dysg ni i ddewis y rhan orau a pheidio â thrafferthu am 
bethau dieisiau. Helpa ni, Iesu, os gweli di’n dda i’th adnabod fel y gwnaeth y rhai fu’n cerdded i Emaus. 
Y Nadolig hwn, O Iesu, ymwêl â ni wrth ford y cymun fel y gallwn ddweud yn ffyddiog: ‘A daeth y Gair 
yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd.’ Amen.


