
Adfent 3 

Dyma ni wedi cyrraedd hanner ffordd drwy dymor yr Adfent. Mae`n Sul y gannwyll binc ar 

dorch yr Adfent, Sul y llawenydd, lle y gallwn agor ein calonnau a`n bywydau i fod yn barod i 

ddathlu pen-blwydd y Brenin Iesu. Dyma dymor yr aros, tymor y disgwyl a thymor y paratoi. 

Eto, i gymaint ohonom, fe all yr aros fod yn rhywbeth hir ac annifyr. Plant bach cyffrous yn 

methu aros am fore Nadolig, llawer yn methu aros i agor eu hanrhegion ac i ddathlu`r 

Nadolig wrth iddynt feddwl am y bwyta a`r hwyl. Pob eiliad a phob munud fel awr, ac efallai 

bod aros am y Baban Iesu hefyd yn amser weddol hir wrth i ni fedru bod, ar adegau, yn 

ddiamynedd. Cymaint o bethau i’w prynu, cymaint o bethau i’w paratoi, cant a mil o bethau 

i’w gwneud cyn i ni fedru dathlu dyfodiad Iesu i'r preseb ym Methlehem?  Ac yng nghanol y 

bwrlwm a`r cyffro, a oes yna ychydig o amheuaeth, ofn neu bryder yn dod i gwrdd â ni?  

Mor anodd yw aros yn amyneddgar heb ofn ac ychydig o ddychryn, ac fe ellid dweud bod 

Ioan hefyd yn teimlo`r ofn a`r ansicrwydd yma wrth iddo ofyn “ai Iesu oedd y gwir Feseia?” 

Cwestiwn rhyfedd wrth rywun a oedd wedi bod yn arwain a pharatoi`r ffordd iddo.  Mae`n 

siŵr bod ei bryder yn fawr, yn enwedig wrth iddo wybod ei dynged, ag yntau’n paratoi ei 

hun i gael ei ddienyddio gan y brenin pwerus a hunanol. Roedd wedi ei roi mewn carchar 

tywyll du heb lawer o obaith i weld unrhyw oleuni, ac ar adegau rhaid yw cael y cyfle i weld 

cyn credu`r gwirionedd. Mae`n siŵr ei fod yn chwilio am ei achubwr, yr un a fu`n paratoi`r 

ffordd ar ei gyfer, yr un a fyddai`n dod â`r goleuni llachar i`w fywyd ac yn medru ei achub o 

ddwylo Herod.  Ond mae`n debyg bod y tywyllwch yn trechu`r goleuni, gyda`i ansicrwydd 

trist yn llenwi ei feddwl ar yr amser anodd yma. Yn wir, hawdd iawn ar adegau yw dod i 

gwrdd â`r un tywyllwch yn ein bywydau, ond drwy ffydd fe allwn droedio allan o`r 

tywyllwch a chyrraedd goleuni llachar y Nadolig, wrth i ni gyd-gerdded a`r Iesu, yn enwedig 

yn ystod yr Adfent yma. 

Ac fe allwn ofyn a ydy`r un geiriau yn medru cael eu defnyddio heddiw o fewn ein byd? Ai 

dyma`r achubwr sydd yn mynd i’n hachub o`r traffethion sydd yn poeni’r byd drwy 

atgasedd a chreulondeb? Dyna oedd delfryd Ioan, ond y gwirionedd yw dydy Iesu ddim 

wedi addo i ni`r bywyd hawdd, ond yn hytrach ein bod yn medru ei gynorthwyo i gario`r 

groes; a`r gwahoddiad yn ystod yr Adfent yma yw i bawb i  aros, i wrando, i edrych ac i sylwi 

ar waith Duw. Ac wrth fedru aros fe fedrwn ni brofi gras a daioni heddychlon Iesu, y Nadolig 

yma ac am byth - hyn wrth i ni ofyn am yr anrheg o gariad i lenwi ein bywydau, yn ogystal 

â`n calonnau, wrth i ni rannu`r cariad yma gydag eraill. A thrwy hyn llenwi ein byd â`r 

heddwch tangnefeddus sydd gyda Duw ar ein cyfer yn y preseb llwm ym Methlehem, yn 

dragywydd. 

 

 

 

 


