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NADOLIG    LLAWEN
Tan gysgod dy aden mi ddysgaf y gân, 
A ddysgodd angylion ryw oesoedd o’m bla’n; 
I’r nef ac i’r ddaear llawenydd ynghyd, 
Fe aned mewn preseb Iachawdwr y byd.

William Williams, Pantycelyn

Nadolig
Daeth golau seren amgenach – i’n byd

Mewn beudy llawn bawiach;
Ynni nad oedd ei lanach,
Yn gyfan mewn baban bach.

Iwan Bryn James

Carol plygain ar Ffarwél Ned Puw
Cyd-rown y bore o’n gene gân i’r dilys lân Nadolig
Y ganwyd Aer y nefoedd wen, bu’n Geidwad bendigedig,
Ym Methlem Jiwda, pura’ parch, yng ngolwg archangylion
A sain Hosanna, llonna’ llef, gan roddi o’r nef arwyddion
Mai hwn oedd Pen-bugel ordeiniodd Duw Daniel,
Modd gwiwbryd, medd Gabrel, i rwygo gwlad Belial
Rhag colli am un afal y nefoedd;
Mab Duw bendigedig, mab Abram genhedlig, 
Mab Dafydd bendefig, Mab Mair etholedig
A’i huniganedig hwn ydoedd.

O Lawysgrif LLGC

Un bywyd unigol
Cafodd ei eni mewn pentref dinod. Yn blentyn i wraig
gyffredin, wladaidd. Bu’n gweithio yng ngweithdy’r saer hyd
nes ei fod yn ddeg ar hugain oed.

Wnaeth o ddim ysgrifennu llyfr. Chafodd o erioed swydd o
bwys mewn llywodraeth. Aeth o erioed i Brifysgol. Wnaeth
o ddim ymweld â dinas fawr erioed. A wnaeth o erioed
deithio ymhellach na dau gan milltir o’r lle y cafodd ei eni.
Wnaeth o ddim byd erioed sy’n cael ei gysylltu gyda
mawredd a bri.

Nid oedd ganddo unrhyw gymhwyster yn y byd – heblaw
amdano Ef ei hun.

Pan oedd yn dri deg a thair blwydd oed rhedodd ei ffrindiau
i ffwrdd a’i adael. Wnaeth un ohonyn nhw ei wadu. Cafodd
ei fradychu a’i roi yn nwylo’i elynion.

Wynebodd achos llys oedd yn ddim byd gwell na sioe.
Cafodd ei groeshoelio rhwng dau leidr. Wrth iddo farw
roedd y rhai oedd yn ei ddienyddio’n chwarae gêm o hap a
gamblo am ei wisg, yr unig beth a feddai ar y ddaear. Wedi
iddo farw cafodd ei roi mewn bedd a fenthyciwyd iddo gan
dosturi cyfaill.

Y mae (ugain) canrif wedi bod ers hynny.

A heddiw Iesu yw ffigwr canolog yr hil ddynol ac ef yw
arweinydd datblygiad y ddynolryw. Y mae’n gwbl sicr i
ddweud hyn.

Nid yw’r holl fyddinoedd sydd wedi martsio ac ymdeithio, 
na phob llynges sydd erioed wedi hwylio. 

Na phob llywodraeth sydd wedi eistedd, na phob brenin
sydd wedi llywodraethu gyda’i gilydd wedi effeithio ar fywyd
y ddynolryw ar y ddaear gymaint a’r Un bywyd unigol hwn.

Dr. James Allen


