
Gwefr a Sioc
Cefais fy magu mewn capel bychan yng
Nghymoedd De Cymru. Dim ond
wrth i mi dyfu’n hªn des i’n
ymwybodol o’r gair ‘Adfent.’ Yna wrth
i mi weithio gyda’r Cyngor Eglwysi
Rhyddion des i wybod am litwrgi yr
Eglwys yng Nghymru ac amrywiol
dymhorau a dathliadau’r flwyddyn
Eglwysig. Des i wybod nad oedd
Adfent yr un fath â’r Nadolig, ei fod
yn dymor a ddethlir ar wahân iddo a’i
fod yn blaenori ac yn arwain at
gyfnod y Nadolig.

Prif themâu Adfent yw
proffwydoliaethau’r Hen Destament,
a dweud am y farn a ddaw ynghyd â
Geni Crist i’n byd a’i Ail Ddyfodiad. 

Gofynnwyd i mi rai blynyddoedd yn
ôl i recordio gwasanaeth ar gyfer
BBC Radio Wales ar gyfer y Sul
cyntaf yn Adfent. Wrth ofyn barn
offeiriaid yn yr Eglwys yng Nghymru
ynglªn â chynnwys y rhaglen ac am
beth fyddai’n briodol sôn amdano,
dywedwyd wrthyf fod rhwydd hynt i
mi siarad ‘am yr hyn a fynnwn !’

Mae’n amlwg mai nod y byd
masnachol yw’n cyflyru i
ganolbwyntio ar y ‘dydd Nadolig
perffaith’ gyda’i deganau, a’i,

Unnos undydd o syndod,
Y tª’n bert, a Santa’n bod. 
(Tîm Ymryson Penrhosgarnedd)

Yn ogystal â’r darlun perffaith hwn mae’r
pwyslais ar y crefyddol, ar addurno’r
capel, canu’r hen garolau, gwrando ar
gorau ac ar gerddoriaeth glasurol –
cynhysgaeth gyfoethog i’n dathliadau. 

Fodd bynnag mae’n rhaid i ni ofyn i’n
hunain ai dyna’r cyfan sydd i’w ddathlu?

A yw hyn yn ein paratoi’n ddigonol ar
gyfer y gwir Adfent, ar gyfer dyfodiad ein
Harglwydd?

Dylai stori’r Geni rhoi gwefr a sioc i ni
wrth ei glywed. Mor wahanol i’r darlun

perffaith yw clywed am ferch ifanc yn
beichiogi ac yn canu cân o fawl i Dduw
ac yn diolch iddo am ei fod yn gwyrdroi
gwerthoedd y byd.

Dyma ddywed Mair yn ei chân,

Mae wedi cymryd eu hawdurdod oddi ar
lywodraethwyr,

ac anrhydeddu’r bobl hynny sy’n �neb.
Mae wedi rhoi digonedd o fwyd da i’r

newynog,
ac anfon y bobl gyfoethog i ffwrdd heb

ddim!
Mae wedi helpu ei was Israel,
a dangos trugaredd at ei bobl.

Luc 1. beibl.net

Yn hanes y Geni cawn glywed am rym
Cesar yn galw am gyfrifiad sy’n gorfodi

Mair i deithio taith hir a pheryglus i
ddiwallu gwerthoedd biwrocrataidd ei
hoes. Darllenwn am y modd y daw Mair
a Joseff i Fethlehem a chanfod nad

oes llety iddyn nhw yno, ac o
ganlyniad i hynny caiff Iesu ei eni
mewn stabl. 

Nid pobl falch ddaw i’w weld wedi ei
eni ond bugeiliaid di-nod, pobl oedd
yn esgymun gan gymdeithas wâr eu
dydd ac a wrthodwyd ganddynt
oherwydd natur iselradd eu gwaith.
Mae’n hanes ddylai ein syfrdanu gan
sialensio ein ffordd o feddwl a’r
ffordd y byddwn yn byw ein bywyd.

Dyma yn wir yw ystyr Adfent i mi. 

Rhaid derbyn y sialens a estynnir i ni
gan Dduw wrth Iddo anfon Iesu i’n
plith fel baban di-nod a di nam.

Ysgrifennodd yr Apostol Paul am
sarhad y Groes,

Mae’r Iddewon yn mynnu gweld
gwyrthiau syfrdanol i brofi fod y
neges yn wir, a’r cwbl mae’r
Groegiaid eisiau ydy rhywbeth sy’n
swnio’n glyfar. Felly pan dyn ni’n sôn
am y Meseia yn cael ei groeshoelio,
mae’r fath syniad yn sarhad i’r
Iddewon, ac yn nonsens llwyr i bobl
o genhedloedd eraill.

(1 Corinthiaid 1.22-23 beibl.net.)

I mi mae’r un sarhad i’w weld yn
neges yr Ymgnawdoliad ac mae’n
rhaid i’n hymateb i’r Adfent ein
harwain i holi nifer o gwestiynau am

natur ein ffydd. Ydyn ni’n canfod Crist
heddiw yng ngwead a threfn
cymdeithas, yn litwrgi ein heglwysi a’n
capeli? Neu a ydym yn ei ganfod yn y
baban a anwyd yn nhlodi Bethlehem, yr
Un a erlidiwyd gan frenin i’w droi’n
ffoadur, yr un a wrthodwyd gan ddynion
er mwyn ei groeshoelio?

Gadewch i ni ganiatáu i dymor yr Adfent
i’n herio o’r newydd a’n harwain i lwybr
edifeirwch.

Parch Brian Matthews, 
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol
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EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

yn calonogi

yn ysbrydoli

yn adeiladu

Adfent 2018
‘O’r cyff a adewir i Jesse fe ddaw blaguryn…’

‘O’r cyff a adewir i Jesse fe ddaw blaguryn,
ac fe dyf cangen o’i wraidd ef; bydd ysbryd yr
Arglwydd yn gorffwys arno, yn ysbryd
cyngor a grym, yn ysbryd gwybodaeth ac ofn
yr Arglwydd… (Eseia 11:)’


