
 

Luc 23:33-43 

Y geiriau a ddaw i`r meddwl heddiw ar y Sul arbennig yma yw coron, palas, cyfoeth a theyrnas. Mae`r cyfan 

yn gysylltiedig â brenin a brenhinoedd.   

Fe allwn ni ofyn heddiw - beth yw swyddogaeth brenin? Mae i bob brenin bŵer, cyfoeth, statws, 

brenhiniaeth, yr hawl i reoli yn ogystal ag awdurdod. Fe allwn ofyn sut, a beth mae brenin neu frenhines yn 

dathlu?  Mae heddiw yn ddathliad, ie dathliad arbennig brenhinol lle rydym yn dathlu Crist y Brenin  

atgyfodedig. Fe allwn i ofyn sut yr ydym ni`n dathlu brenhiniaeth Crist y Brenin? Pwy yw Brenin yr 

Iddewon?   

Gallwn ei adnabod fel Arglwydd y lluoedd ac Arglwydd yr Arglwyddi, fel Arglwydd y greadigaeth sydd yn 

swnio`n fawreddog ac yn frenhinol. Gallwn hefyd ei gydnabod yn fugail y praidd a beth sy’n well na bugail 

i`n harwain heddiw allan o un flwyddyn eglwysig i`r llall. Byddwn yn teithio’n araf yn ei gwmni, o dymor hir 

y Drindod i dymor paratoi yr Adfent. Yn ogystal â chymysgu’r pwdin Nadolig, fe allwn ni hefyd gymysgu ein 

dymuniadau a`n paratoadau fel ein bod yn medru croesawu y Brenin i`w orsedd yn y stabl ac i mewn i`n 

bywydau. 

Wrth edrych ar eiriau Luc mae yna ddarlun annisgwyl o frenin heb wisg, heb awdurdod na phŵer; does dim  

gemau na choron hardd, ond y darlun creulon o`i gorff yn hongian ar groes a  choron ddrain am ei ben. 

Gwelwn fod yma atgasedd, brad a dioddefaint, ond ynghanol y tristwch fe allwn ni heddiw ddathlu yr 

atgyfodiad i`w deyrnas, lle nad oes poen na gofid. 

Mae heddiw yn ddiwedd bywyd y Brenin, fel yn wir yn ddiwedd y flwyddyn eglwysig. Mae ffarwelio bob 

amser yn anodd, yn enwedig wrth edrych yn ôl ar ddigwyddiadau'r flwyddyn.  Fe allwn goroni`r flwyddyn a 

aeth heibio gyda diolch a gwerthfawrogiad.  Ond, er y tristwch, mae yna obaith wrth i ni fedru teithio allan 

o`r tywyllwch a thuag at oleuni`r baban Iesu, a fyddwn yn ei ddathlu eto ymhen ychydig wythnosau.  Fe 

allwn ni heddiw ddathlu presenoldeb tragwyddol y Brenin, yr hwn a all ein digoni â heddwch a chariad. Yn 

wir, fe all yr Ysbryd Glan ein harwain drwy dywyllwch yr Adfent tuag at lawenydd Bethlehem, a llenwi ein 

bywydau wrth ddod â heddwch a chariad i mewn i`n bywydau ac i`r holl fyd. Dyma frenin a all orchfygu yr 

holl fyd gyda’i gariad. 

Ac fe allwn ni ofyn pa fath o frenin sydd gyda ni? Gallwn gadarnhau bod Crist ein Brenin ni yn hollol 

wahanol i unrhyw frenin arall. Nid yw’n byw mewn palas wedi ei addurno mewn aur coeth, gwerthfawr, 

ond dyma Frenin sy`n teyrnasu o fewn ein calonnau ac sydd â`r gallu i drawsnewid calonnau yn euraidd.  

Dyma Frenin sydd â`r gallu i wrthsefyll drygioni’r byd ac sy’n medru tynnu y llygredd a`r digofaint allan o`n 

calonnau, gan roi i ni y cariad puraf posibl. Dywed Ioan bod cael y cyfle i dderbyn y cariad yma yn fwy 

gwerthfawr na dim arall. Dyma`r prawf sydd gennym o`r cariad tragwyddol, wrth i`r Brenin roi ei fywyd 

dros ei ffrindiau (Ioan 15:13). Mae gan y Brenin yma bwer cariad, maddeuant bonheddwr, yn ogystal â`r 

gwahoddiad i mewn i`w deyrnas, wrth iddo ddod i mewn i`n bywydau a chynnig ei gariad tragwyddol.  

Fe fydd y diwedd yn ail-ddechrau yr wythnos nesaf. Yr un fydd y stori hudolus, ond pwysig yw deall gwerth 

y cariad sydd gan y Brenin, a`r gobaith yw y medrwn ni ei gofleidio o fewn ein calonnau am byth. Amen.   

 


