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Ad Clerum 
 

Rhagfyr 2017 
 
Oddi wrth yr Esgob… 

 

Er mod i’n hoff iawn o’r Nadolig, daw rhyw don o dristwch drosof bob amser, o weld cilio’r 
Adfent. Y tymor Eglwysig yw hwnnw pan gydiwn yn anawsterau byd a bywyd fel yr effeithiant 
arnom, a’u gosod ochr yn ochr â realiti’r Duw Tragwyddol.  Am tua pedair wythnos, mentrwn 
gydnabod tywyllwch a diflastod ein byd, gan ei weld, yng ngoleuni gobaith, ar ei newydd wedd 
drwy drugaredd graslon, cariadus a di-ildio Duw.  Cydsyniad eofn Mair, genedigaeth y Crist 
faban yn  y preseb, ufudd-dod cadarn a diysgog Iesu i ewyllys Duw, a hynny hyd angau a thu 
hwnt – angorir y cyfan oddi fewn i ddibenion ei Dduw a’i Dad, yn yr Adfent, i wneud popeth yn 
newydd, er mwyn datgan drachefn “da iawn ydyw”. Y gobaith hwn yw nod disymud yr Eglwys. 
Y gobaith hwn sy’n ein galluogi i barhau i fyw un  dydd ar y tro, yn y byd anfad, euog a dolurus 
sydd ohoni, a hynny gyda chariad, caredigrwydd a thosturi. O ran y Cristion, nid troi dalen y 
Flwyddyn Newydd sy’n dwyn gobaith, ond yn hytrach ailadrodd stori iachau’r byd, ein iachau 
ni, fy iachad innau, o’r Nadolig i’r Pentecost, a’r cyfan yng ngoleuni gobaith yr Adfent: “Ac Efe a 
ddaw drachefn mewn gogoniant i farnu’r byw a’r meirw”. Y rheiny’n unig sydd â rhywbeth i’w 
golli sy’n ofni barn. Y rheiny’n unig sy’n ymddiried ynddynt eu hunain sy’n ofni barn. Mae ein 
diwylliant, oddifewn i’r Eglwys hyd yn oed, yn ceisio dileu’r tymor pwysig hwn gyda’i neges o 
obaith yn Nuw. Mae’r Nadolig fel pe’n cychwyn yn gynt a chynt gyda threigl y blynyddoedd, 
ond heb yr addewid hwn am greu popeth o’r newydd, poenus yw’r enedigaeth a ddathlwn, a’r 
groes yn gysgod drosti. Gwyddwn beth yw hynt bywyd Iesu a Mair. Ni ellid dirnad y Nadolig fel 
cychwyn dathlu gwaith cymodlon Duw oddieithr drwy ystyried y greadigaeth gyfan, ynghyd â’r 
ddynoliaeth, y naill a’r llall wedi eu hadnewyddu gan ufudd-dod Iesu o Fethlehem i Galfaria. 
  
Gallwn gydlawenhau y Nadolig hwn â’r bugeiliaid, hefyd â Joseff a Mair. Gallwn gydlawenhau 
adeg yr Ystwyll â’r dieithriaid ar derfyn eu siwrnai faith. Gallwn lawenhau’n ddi-atal ynghanol 
poen a thristwch byd, gan fod gobaith yr Adfent am weddnewidiad ac adnewyddiad popeth yn 
sail sicr i’n dathliadau.  Ar drothwy 2018, â ninnau’n ymwybodol o’r anawsterau a’r heriau sydd 
ohoni, gobaith yr Adfent sy’n gyfrwng nerth i ni ac yn ysgogiad i ni fyw yn gariadus, yn 
obeithlon, yn onest a llawen, gan hyderu y bydd i Dduw, ryw ddydd, sychu bob deigryn.  
 
Nadolig llawen a bendithiol i bawb ohonoch. 
 

 
 


