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Myfyrdodau Tymor yr Adfent ar gyfer Nadolig 2020      
 
Adfent 1  (Rhagfyr 6ed)    -    Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf: 
 

 Adnod Clo: Luc 2:9 ‘Yn sydyn dyma nhw'n gweld un o angylion yr Arglwydd,  
ac roedd ysblander yr Arglwydd fel golau llachar o'u cwmpas nhw.  
 

 Carol: CFf 479  Daeth Crist i’n byd 
 

Daeth Crist i'n plith, O llawenhawn,   
a deued pawb ynghyd  

i'w dderbyn a'i gydnabod ef   
yn Geidwad i'r holl fyd,   
yn Geidwad i'r holl fyd,  

yn Geidwad, yn Geidwad i'r holl fyd. 
 

Aed y newyddion da ar led,   
awr gorfoleddu yw;   

seinied pawb drwy'r ddaear gron   
eu cân o fawl i Dduw,   
eu cân o fawl i Dduw,  

eu cân, eu cân o fawl i Dduw. 

 

Boed ysbryd gwell rhwng gwlad a gwlad   
heb ryfel, dig na chas,  

a phlyged holl arweinwyr byd   
i'w dderbyn ef a'i ras,   
i'w dderbyn ef a'i ras,  

i'w dderbyn, i'w dderbyn ef a'i ras. 
 

Ein nerth a'n gobaith oll bob awr   
yw ei Efengyl ef:  

daeth Crist i'n plith, O llawenhawn,   
Hosanna iddo ef,   
Hosanna iddo ef,  

Hosanna, Hosanna iddo ef! 

(J R Jones Aberystwyth) 

 
 Darlleniad:  Luc 2:8-14 

 
 Myfyrdod 

 
Yn ystod y tymor hwn eleni cawn edrych ar rai o’r geiriau arwyddocaol a gysylltir gyda’r nadolig ym 
mywyd y Cristion.  Dechreuwn gyda’r gair ‘Gogoniant’: 
 
 Meddai’r Gair, ‘Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf’.  
 
Dyna’r neges ganodd yr angylion noswyl geni’n Gwaredwr, Iesu Grist. Dyna neges Ioan hefyd pan 
gyhoeddodd iddo weld gogoniant Duw yn mherson Iesu yn nechrau ei Efengyl. (FUASAI DYFYNIAD 
YMA YN HELP? – dwi’n ansicr at pa adnod y cyfeirir) 



 
Credaf fod y gair ‘ysblander’ a ddefnyddir yn beibl.net yn dweud mwy am y profiad rhywsut – profiad 
unigryw, profiad ysblennydd – profiad gogoneddus a gafwyd y noson honno. (ETO EFALLAI 
DYFYNIAD) Y mae’r term rhywsut yn gwir egluro un o’r profiadau mwyaf diwinyddol yng ngeiriad y  
Beibl, pan ddaw’r credadun wyneb yn wyneb â gogoniant Duw. Yn wir, amlygwyd hynny ym mywyd 
Iesu wrth iddo ddadlennu pwrpas ei ddyfodiad a’i weinidogaeth: daeth atom i gynnig bywyd 
gogoneddus, ysblennydd a chyflawn i bechaduriaid byd a bro - bywyd sydd yn gallu’n codi ni uwchlaw 
anawsterau daearol, corfforol ac ysbrydol. 
 
Do fe ganodd llu’r nef ‘Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf’, ond os ydym ninnau am wneud hynny 
hefyd yna mae gofyn inni ogonoeddu Duw yn ein dyddiau ni. Rhaid i ninnau geisio bod yn genhadon 
dros bopeth sydd yn ogoneddus am ein Harglwydd Dduw. Rhaid inni adael iddo breswylio ynom yn 
llawn gras a gwirionedd, er mwyn i eraill weld a phrofi ei ras a’i gariad a’i dangnefedd yn ystod y 
cyfnod hwn. 
 
Gallwn ogonoeddu Duw mewn tair ffordd yn syml:  
 
Yn gyntaf, gallwn ogononeddu Duw gyda’n cyrff - hynny yw, rhaid i’n buchedd fod yn dderbyniol gan 
yr Arglwydd. Gofynnir inni wneud hynny yn ddiarbed ohonom ni’n hunain, os ydym wedi derbyn yr 
Arglwydd Iesu Grist i’n calon. Rhaid inni ddangos hynny yn y byd. Trwy ddod a bod yn Gristnogion y 
mae’r Ysbryd Glân ynom, yn ein gwneud ni yn ddwylo ac yn draed i’r Arglwydd y byddwn ni yn dathlu 
ei ddyfodiad i’n byd yn fuan. Ys dywed Robin Gwyndaf yn ei emyn , “O Iesu annwyl cymorth ni i fyw yn 
agos iawn i ti” (CFf 864):  ‘….ond rho in weld nad oes i ti na thraed na dwylo, ond ein traed a’n dwylo 
ni.’ 
 
Yn ail, gallwn ogoneddu Duw trwy fod yn ddisgyblion ffrwythlon iddo.  
 
Oni ddywedodd Iesu, yn Efengyl Ioan,  ‘158 Bydd eich bywydau yn llawn ffrwyth. Bydd hi'n amlwg eich 
bod yn ddisgyblion i mi, a bydd fy Nhad yn cael ei anrhydeddu.’  
 
Daeth yr Ysbryd Glân i breswylio ynom er mwyn inni atgynhyrchu yn ein bywydau nodweddion gorau 
natur Iesu Grist. Ac wrth inni adael i’r Ysbryd Glân ddylanwadu arnom fe ddaw pethau fel  ‘cariad, 
llawenydd, heddwch dwfn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb,  addfwynder a 
hunanreolaeth’ yn fynegiannau byw o’n ffydd yn Nuw a’n parodrwydd i wneud gwaith Iesu heddiw.  
 
Yn olaf, gallwn ogoneddu Duw  tra’n profi peth o ffrwyth ein gwaith, wrth inni rannu’n ffydd, wrth 
inni rannu’r Efengyl, ac wrth inni ddweud wrth eraill am Iesu. Trwy’n ffyddlondeb a’n gweithredoedd 
da y Nadolig hwn, cawn ddangos ysblander Duw i eraill. Cawn fod yn genhadon hedd, yn blant i Dduw 
ac yn bobl Iesu: Iesu’r baban yn y crud, Iesu’r brenin yn y byd – Iesu’r Arglwydd a’n Gwaredwr! 
 
Daeth Crist i’n byd, yn ei holl ogoniant ar y Nadolig cyntaf do, ac mae’n parhau i ddod atom i’n 
calonnau heddiw. Y ffaith fod y Crist yn byw ynom yw’r gobaith sydd gan Dduw  y caiff ei ysblander ei 
ddatgelu drwom i’r byd heddiw. 
 
Chwedl y garol:  ‘Daeth Crist i’n byd, O llawnhawn, a deued pawb ynghyd i’w dderbyn a’i gydnabod ef 
yn Geidwad i’r holl fyd!’ 
 

 Gweddi, 
Ein Tad nefol, boed i ffrwythau d’Ysbryd Glân ddod yn fwy amlwg yn ein paratodau ar gyfer y Nadolig. 
Boed i’th ogoniant di lewyrchu arnom a thrwom wrth inni edrych ymlaen at gael dathlu’r Nadolig 
mewn ffyrdd gwahanol eleni. Boed i’r newyddion da am ddyfodiad dy fab i’n byd ein hysbrydoli i fod 
yn wir ddwylo a thraed i ti heddiw. Gofynnwn hyn yn enw ein Gwaredwr Iesu. Amen.  
 
 



 
 
 
 
Adfent 2  (Rhagfyr 13eg) -     ‘Heddwch ar y ddaear islaw’ 
 
 
    

 Adnod Clo: Luc 2:14 “Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddaear islaw, a 
bendith Duw ar bobl.”   

 
 Carol:  CFf 431 

 
Mae'r nos yn fwyn ym Methlehem  

a chlyd yw'r gwely gwair,  
mae'r llusern fach yn bwrw gwawl   

dros wyneb baban Mair. 
 

O'r dwyrain pell daw doethion dri   
i geisio Brenin nef  

gan roi yr aur a'r thus a'r myrr   
yn offrwm iddo ef. 

 
Ar faes y preiddiau dan y sêr   

yn hedd y dawel nos  
bugeiliaid sydd yn oedi'n syn   

i wrando'r anthem dlos. 
 

Mae'r clychau'n anfon dros y tir  
eu melodiau glân   

a daw'r angylion tua'r fro   
i ganu geiriau'r gân: 

 
"Gogoniant i'r goruchaf Dduw,   

tangnefedd i'r holl fyd;   
ewyllys da a fyddo rhan   

y ddaear oll i gyd." 
W. RHYS NICHOLAS, 1914-96 

 
 Darlleniad: Eseia 9:1-6 

 
Myfyrdod:  Un o eriau mawr y ffydd ar yr Ŵyl yw tangnefedd neu heddwch. Trwy’r byd yn grwn ceir 
miloedd y funud hon sy’n dyheu i weld heddwch yn teyrnasu a thangnefedd yn cwmpasu eu bywydau 
brau. Bydd llawer yn gweddïo am heddwch byd, tra mae eraill yn dal i ddisgwyl am y dydd y daw’r 
Iesu atynt gyda’i addewidion o heddwch a thangnefedd i loywi eu hamgylchiadau. Bydd sinics y byd 
yn dweud o hyd fod Iesu wedi methu fel tywysog hedd a chyfrygwr heddwch, ond nid dyna’r math o 
heddwch yr oedd Iesu wedi addo i’w ddisgyblion pan ddywedodd yn Efengyl Ioan, Pennod 14:27  
‘Heddwch – dyna dw i'n ei roi yn rhodd i chi; yr heddwch go iawn sydd gen i, a neb arall, i'w roi. Dw i ddim yn 
rhoi heddwch yn yr un ffordd â'r byd. Peidiwch cynhyrfu, a pheidiwch bod yn llwfr.’  
 
Y gair a ddefnyddir am heddwch yn yr Hen Destament yw ‘shalom’ , ac y mae i’r gair ‘shalom’ darddiad 
dyfnach na ‘heddwch’ neu ‘dangnefedd’. Gellir gwreiddio gwir shalom yn y syniad fod y sawl sydd yn 
amlygu hyn yn ei fywyd yn berson cyflawn, dibynadwy a diogel. Diffyg ‘shalom’ sydd i gyfrif am helyntion y 
byd heddiw fel ag erioed. Duw yw rhoddwr pob shalom, ac yr oedd pobl yr Hen Destament yn priodoli 



llwyddiant bydol a dyfnder ysbrydol i gyfrif am y cyfryw shalom yr oeddynt yn ei fwynhau. Ond daeth Crist 
i’n byd, yn Dywysog Tangnefedd, yn gyfryngwr Shalom, er mwyn ein helpu i glosio at Dduw ac at ein 
gilydd. Y mae profi a mwynhau’r shalom arbennig yma yn foddion i ddod â ni i gyflwr o harmoni gyda Duw, 
gyda’n hunain a chydag eraill a chyda pethau’r byd..  
 
Ond yn fwy na hyn i gyd y mae Crist yn cynnig tangnefedd maddeuant llawn a thragwyddol i bawb sydd 
am gredu ynddo. Y mae’r Crist hefyd yn cynnig bod mewn partneriaeth a chymdeithas arbennig gyda ni 
wrth inni ymrwymo i fod yn ffyddlon a cheisio dod ag ysbryd o heddwch, gras, gallu a doethineb i 
galonnau pobl Dduw. 
 
Iesu Grist yw cyfryngwr heddwch a thangnefedd i galon pobun, ac i galon yr aelwyd, y teulu a phawb o’n 
cwmpas. Fe ddaeth Iesu fel y byddai heddwch yn teyrnasu ymhlith y bobl sydd wrth fodd Duw.   
 
Diolchwn iddo felly am ein dwyn i berthynas iach â’n Duw. 
Diolchwn iddo felly am roddi inni bwrpas gwerth chweil i fyw iddo. 
Diolchwn iddo felly am roddi inni dawelwch meddwl fod gennym adnoddau a doniau digonol i barhau 
gyda’i waith.  
 

 Gweddi: 
Faban annwyl Bethlehem, caniatâ  i ni dderbyn â’n holl galon ddirgelwch dwfn y Nadolig. Tywallt i 
galonnau gwÿr a gwragedd y tangnefedd y maent yn dyheu cymaint amdano – y tangnefedd y medri di 
yn unig ei roi. Cynorthwya ni i adnabod ein gilydd yn well, ac i fyw fel brodyr a chwiorydd i’n gilydd, 
yn blant i’r un Tad. Deffro yn ein calonnau gariad a diolchgarwch am dy ddaioni diderfyn di; una ni yn 
dy gariad, a dyro i ni oll dy dangnefedd nefol. Amen 

                             (Y Pab Ioan XXIII, addas Enid Morgan, o’r gyfrol Amser i Dduw) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adfent 3  (Rhagfyr 20fed)     -    ‘Gen i newyddion da i chi 

 
 

 
 Adnod Clo:   Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, “Peidiwch bod ofn. Mae gen i       

                           newyddion da i chi! Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman  
                            yn  llawen iawn.  

 

Carol:   CFf 452  

Clywch lu’r nef nef yn seinio'n un,   
henffych eni Ceidwad dyn:   
heddwch sydd rhwng nef a llawr,   
Duw a dyn sy'n un yn awr.   
Dewch, bob cenedl is y rhod,   
unwch â'r angylaidd glod,   
bloeddiwch oll â llawen drem,   
ganwyd Crist ym Methlehem:    
Clywch lu'r nef yn seinio'n un,    
henffych eni Ceidwad dyn! 
 
Crist, Tad tragwyddoldeb yw,   
a disgleirdeb wyneb Duw:   
cadarn Iôr a ddaeth ei hun,  
gwnaeth ei babell gyda dyn:   
wele Dduwdod yn y cnawd,  
dwyfol Fab i ddyn yn Frawd;   
Duw yn ddyn, fy enaid, gwêl   
Iesu, ein Emanwel!    
Clywch lu'r nef yn seinio'n un,   
henffych eni Ceidwad dyn! 
 
Henffych, T'wysog heddwch yw;   
henffych, Haul Cyfiawnder gwiw:   
bywyd ddwg, a golau ddydd,   
iechyd yn ei esgyll sydd.   
Rhoes i lawr ogoniant nef;   
fel na threngom ganwyd ef;   
ganwyd ef, O ryfedd drefn,   
fel y genid ni drachefn!    
Clywch lu'r nef yn seinio'n un,   
henffych eni Ceidwad dyn! 

 
 

 Darlleniad: Luc 2:8-14 
 

 Myfyrdod:  
 

Newyddion da – dyna ydio! Dyma ni wedi cyrraedd y Sul cyn y Nadolig, gyda llawer ohonom yn 
profi rhyw lawenydd, tangnefedd a chariad sydd yn dod i ni yn rhan o ddathliadau’r Wyl. I eraill, 
daw’r Nadolig ag atgofion ac amgylchiadau anodd: y mae rhai gyda disgwyliadau na chânt eu 



cyflawni; eraill yn gweld gorfod dibynnu’n llwyr ar deulu a ffrindiau; tra mae rhywrai yng nghanol 
sefyllfaoedd sydd yn felltith yn hytrach na bendith, ac yn boen yn hytrach na bod yn bont. 

 
Gwyddom fod neges y Nadolig i fod i ddod â ‘llawenydd mawr i’r holl bobl’ – neges sydd i fod i 
gyffwrdd a’r llawen a’r lleddf, y gobeithiol a’r anobeithiol. Mae’r neges yn fwy na jest strategaeth 
handi i’n helpu ddygymod â phwysau bywyd. Neges y Nadolig yw fod Duw yn cynnig inni frawd 
sydd am gydymdeimlo â’n hamgylchiadau mewn modd fydd yn dod â llawenydd i’n bywydau ac yn 
adlewyrchu ei ogoniant, yn dangos inni mor dda yw ein Duw. Nid ‘Cyngor Da’ mo’r Efengyl, ond 
‘Newyddion Da’ sy’n gallu llanw’n bywyd â thangnefedd a llawenydd ac â chariad! 
 
Roedd yr angylion gyhoeddodd am ddyfodiad Crist i’n byd wrth y bugeiliaid yn dod â newyddion da 
iddynt hwy ac i bawb sydd am wrando a cheisio ymateb I’r newyddion. I mi y mae’r Newyddion Da  
yn cyhoeddi mor dda yw Duw, ac mai Duw byw sydd tu cefn i’r cyfan a welaf ac a gredaf. Duw 
yw’r un sy’n f’ysbrydoli i fyw bywyd o ffydd, heb ofni dim. Y Duw yma a ddaeth i’n plith ym 
mherson Iesu gan ddod â rhoddion gwerthfawr ac amhrisiadwy i ddynolryw i’n helpu i’w ganfod a 
chlosio ato.  Mae’r Newyddion Da i bawb yn ddi-wahân – yn gallu cyfarfod ag anghenion pobl o bob 
lliw a llun, gwlad ac iaith, diwylliant a chredo. Trwy Iesu Grist, daw’r Newyddion Da am fendithion 
a breintiau cael perthyn i deulu Duw – a chynulleidfa’r Ffydd Gristnogol. Cawn gyfle i estyn allan a 
chynnig cefnogaeth arbennig i rai o deulu gofid. Gall cyfaill o Gristion fod yn gynorth amhrisiadwy i 
berson mewn argyfwng crêd. Gall cyfaill o Gristion estyn help llaw i rai sydd yn unig ac yn ddigefn. 
Sut allawn ni wneud hyn – sut mae’n bosib inni wneud hyn? Wel fe ddywed y Newyddion Da 
wrthym, yn llythyr Paul at y Philipiaid, y bedwaredd bennod, ‘13 Dw i'n gallu wynebu pob sefyllfa 
am fod y Meseia yn rhoi'r nerth i mi wneud hynny,’ a’r Salmydd wedyn, “Daw fy nghymorth oddi 
wrth yr Arglwydd, yr hwn a wnaeth nefoedd a daear.’ 121:2 
 
Rydym wedi byw trwy gyfnod anodd Covid-19 eleni – dyddiau dyrys, cyfnod clo, rhwystredigaeth 
amodau caeth a chynnydd mewn heintiadau, a’r cyfan hyn wedi ei gyfleu inni mewn bwletinau 
newyddion di rifedi, ar y wê fyd-eang, y teledu ac ar y radio, heb sôn am ‘Trydar a Facebook’ ac ati. 
Bydd y Nadolig hwn, sut bynnag bydd yr amgylchiadau, yn gyfle inni ymateb yn bersonol i neges yr 
angylion ar y Nadolig cyntaf. Bydd yn gyfle inni ystyried beth yw gwir neges y Nadolig. Boed inni 
wynebu’r Nadolig a bywyd wedi hynny gyda’r adnoddau a’r rhinweddau sydd ar gael inni yn a 
thrwy berson yr Arglwydd Iesu Grist. Credwn ac ymddiredwn ynddo!  
 

 
 Gweddi: Ein Tad, dyro inni gael profi llawenydd a thangnefedd ein ffydd wrth inni droi’n golygon 

tuag at y Nadolig eleni. Dyro gyfle o’r newydd inni rannu’n ffydd mewn ffyrdd ymarferol, fydd yn 
cyffwrdd eraill â charedigrwydd a chonsyrn ysbryd y Crist byw. Defnyddia ni i gyrraedd eraill,  a 
thrwy hynny daw bendithion yr  Ŵyl yn nes atom ninnau hefyd.  

      Gofynnwn hyn yn enw’r Iesu. Amen    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adfent 4 (Rhagfyr 25ain)         Daeth y Gair yn Gnawd 
 
 
Adnod clo: 14 Daeth y Gair yn berson o gig a gwaed; 
daeth i fyw yn ein plith ni. 
Gwelon ni ei ysblander dwyfol— 
ei ysblander fel Mab unigryw 
wedi dod oddi wrth y Tad, yn llawn haelioni a gwirionedd. 
 
 
Carol: CFf 463  
 
O deuwch, ffyddloniaid,    
oll dan orfoleddu,   
O deuwch, O deuwch i Fethlehem dref:   
wele, fe anwyd    
Brenin yr angylion:    
O deuwch ac addolwn,    
O deuwch ac addolwn,  
O deuwch ac addolwn Grist o'r nef! 
 
O cenwch, angylion,    
cenwch, gorfoleddwch,   
O cenwch, chwi holl ddinasyddion y nef   
cenwch "Gogoniant    
i Dduw yn y goruchaf!"    
O deuwch ac addolwn,    
O deuwch ac addolwn,   
O deuwch ac addolwn Grist o'r nef! 
 
O henffych, ein Ceidwad,    
henffych well it heddiw;  
gogoniant i'th enw drwy'r ddaear a'r nef.    
Gair y tragwyddol  yma'n ddyn ymddengys:    
O deuwch ac addolwn,    
O deuwch ac addolwn,  
O deuwch ac addolwn Grist o'r nef! 
 
 
Darlleniad:  Ioan 1:1-18 
 
Myfyrdod: ‘Daeth y Gair yn gnawd’ neu ‘Daeth y Gair yn berson o gig a gwaed.’-  dyna ryfeddod y 
Nadolig. Dyna’r anrheg orau roddwyd inni, dim ond inni sylweddoli hynny! Daeth Iesu atom yn foi go 
iawn fel ninnau! 
 
Fyddwn i wrth fy modd yn cael derbyn anrhegion – weithiau fe fyddwn i fwy wrth fy modd yn lapio ambell 
anrheg gwerthfawr ond bychan ei faint mewn bocs mawr trwm wedi ei lapio yn y papur ‘Dolig gorau, neu 
weithiau lapio’r anrheg mewn bocs tu mewn i focs y tu mewn i sawl bocs arall. Dyna hwyl dydd ‘Dolig!   
Fyddai’n meddwl weithiau fod hynny yn digwydd i’r Nadolig Cristnogol. Caiff ei lapio mewn synau 
soniarus a lliwiau llachar, cynyrfiadau ac chysylltiadau fyrdd, fel ein bod ninnau bron yn methu gweld gwir 
arwyddocâd y cyfan. Rydan ni wedi dod mor gyfarwydd â’r heip, a’r hwyl, a’r halibalw erbyn hyn. 



 
Ond ga’i awgrymu yn gyntaf nad yw lapio’r Nadolig mewn papur sgleiniog ac addewidion slic ac anrhegion 
drudfawr yn gwarantu y caiff yr anrheg orau oll ei hagor. Er inni wrando’r hen hen hanesion a chanu’r 
carolau hen a newydd, a theimlo rhyw wefr yn y rhoi a’r derbyn, mae’r bosib inni adael y wir Ŵyl ar fin y 
ffordd  heb ei hagor. Tybed nad oedd awdur Efengyl Ioan wedi gweld hyn, ac o’r herwydd wedi dechrau ei 
efengyl trwy gynnig y gwir inni am ddyfodiad Crist, ac am berson Iesu heb na ffrils, tinsel na phapur 
sgleiniog. Yn dilyn y Nadolig cyntaf, a’r weinidogaeth gyflawnwyd yn llawnder yr amser gan Iesu  roedd 
rhai o hyd yn methu gweld fod Iesu yn cyflawni dim o’u disgwyliadau hwy. Gadawyd yn anrheg ar y bwrdd 
heb ei hagor gan rai tra aeth eraill ati yn fwriadol i’w ddarnio’n ddi-oed. 
 
Ga’i awgrymu yn ail na allwn ni ddad-lapio’r Nadolig go iawn os nad ydym ni yn barod i lapio’n hunain yn 
dynn yn neges yr Ŵyl ac ystyr dyfodiad Crist i’n byd. Daeth Crist i’n byd wedi cenedlaethau o ddyfalu, 
dysgu, darogan a phroffwydo! Daeth Crist i’n byd, i blith ei bobl, gan roi’r nerth a’r gallu iddynt ei ddilyn a 
chyhoeddi ei neges i’r byd. Fiw inni adael hwn ar y bwrdd mewn byd sydd wedi hen arfer â gadael pethau ar 
fyrddau bywyd heb eu datrys – rhaid cofleidio, caru a chymhwyso arwyddocâd y cyfan i genhadaeth yr 
eglwys ac i’n bywydau fel credinwyr. 
 
Dyna fo mae ganddon ni berffaith rhyddid, y rhyddid ewyllys y mae Duw ei hun wedi ei roi inni. Mae 
gennym ryddid i wrthod Iesu neu ei dderbyn fel Mab Duw, fel ein Gwaredwr a’n Harglwydd. Dewch yn 
eich blaen – dad-lapiwch yr anrheg gorau erioed. Daeth Crist i’ch byd – i’n byd, O llawenhawn! 
 
Gweddi: 
 
Yng nghanol oerni’r gaeaf, 
pan yw’r dydd mor fyr ac oriau’r tywyllwch mor hir, 
diolch i ti am obaith a hapusrwydd y Nadolig. 
Diolch am Iesu Grist,  
am iddo ddod yn faban syml i’r stabl; 
gad i ninnau brofi llawenydd y bugeiliaid, 
hapusrwydd Mair; 
a ffydd y doethion y Nadolig hwn. 
 
Mae Iesu yng ngwres tân ein haelwydydd,  
mae yng nghyffro goleuadau ein coeden nadolig, 
ac yn nhinsel ein haddurniadau; 
ef yw’r seren ddisglair ar noson dywyll; 
Iesu yw fflam y gannwyll sy’n goleuo’r ty. 
 
Gad i oleuni a chân y Nadolig 
fod yn ein calonnau ar hyd y flwyddyn gron.  
Amen.   
 
(Rhiannon Ifan – o’r gyfrol Amser i Dduw) 
 
 
 
 

Nadolig Llawen 
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