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Ein Gwlad

Darllen: Actau 2:1

Un tro, mewn gwlad ryfedd, ryfedd roedd y bobl yn byw gyda’i gilydd yn

weddol hapus. A dweud y gwir, roedd hi’n llewyrchus iawn arnyn nhw.

Byw mewn cymunedau efo’i gilydd oedden nhw. Byddai’r merched yn

siopa yn yr un siopau ac yn cymdeithasu yn yr un cymdeithasau. Byddai’r

merched wrth eu boddau yn sgwrsio efo’i gilydd ar y strydoedd, yn

swyddfa’r post, yn y banc a’r llyfrgell a’r syrjeri. Pawb yn eithaf clên. Ac

roedd y dynion hwythau’n gweithio yn y gweithfeydd o fewn y gymuned,

ac yn dilyn y tîm pêl-droed lleol a’r tîm rygbi lleol. O dro i dro, byddai’r

dynion yn cymdeithasu yn y dafarn ac yn chwarae pþl efo’i gilydd. A

phawb yn mwynhau eu hunain. Byddai plant y fro yn mynd i’r ysgol

gynradd ac yna’n symud i’r ysgol uwchradd. Roedden nhw’n adnabod ei

gilydd yn dda, yn cyd-fyw fel hyn yn eu cymunedau yn y wlad ryfedd,

ryfedd.

Bob blwyddyn, oddeutu’r un adeg o’r flwyddyn, mi fyddai’n uchel þyl, a

byddai trigolion y wlad ryfedd, ryfedd yn dod at ei gilydd i ddathlu.

Eisteddfod oedd enw’r uchel þyl. Unwaith eto, roedd y bobl yn cyd-fyw

a chydweithio’n ddigon hapus a llawen. Ar ddechrau’r uchel þyl, byddai

oedfa o fawl yn cael ei chynnal a byddai’r trigolion yn dod at ei gilydd i

gydaddoli, cyd weddïo, cyd wrando, a morio canu efo’i gilydd. Byddai

pawb yn mwynhau eu hunain, a phawb, yn ôl y sôn, wedi cael bendith o

fod gyda’i gilydd.

Ond o dan yr wyneb yn y cymunedau nid felly roedd hi – doedd pethau

ddim yn gytûn. Ac yn y wlad ryfedd, ryfedd roedd arwyddocâd arbennig

i’r gair ‘cytûn’, ond doedd y bobl yn malio botwm corn am ei ystyr na’i

arwyddocâd. Hyd yn oed ar faes uchel þyl, er eu bod wedi addoli gyda’i

gilydd, pobl ar wahân oedden nhw, pobl capel ni, pobl pabell enwad ni,

pobl gweinidogion enwad ni. Ac er eu bod wedi cael un llyfr emynau i

bawb ei ddefnyddio, roedd rhai o bobl y wlad ryfedd, ryfedd yn dal i
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ddefnyddio llyfr emynau eu henwad nhw. Ar ôl dathlu yn yr uchel þyl,

roedd y bobl yn y wlad ryfedd, ryfedd yn dychwelyd i’w cymunedau.

Ond doedd dim wedi newid yn y cymunedau chwaith. Mynd yn ôl i capel

ni, enwad ni, a gwrando ar weinidogion enwad ni oedd eu hanes. A phawb

yn mynnu mai gan ein henwad ni mae’r pregethwyr gorau o ddigon.

Beth am i brif swyddogion y gwahanol enwadau yn y wlad ryfedd, ryfedd

ddod at ei gilydd a phenderfynu ei bod hi’n hen bryd i’r bobl ddod yn nes

at ei gilydd i ddathlu eu hamrywiaethau ac i ddysgu oddi wrth ei gilydd.

Prin iawn ydi’r weledigaeth yn y wlad ryfedd, ryfedd. A thra mae’r bobl

ar wahân, mae prif neges eu hymgyrch yn distewi a’r achos yn edwino.

Rhyfedd o fyd, yntê! Fasa chi’n hoffi byw mewn gwlad ryfedd, ryfedd.

Go brin!

Myfyrdod pellach:

Ydych chi’n adnabod y wlad ryfedd hon?

Beth ellir ei wneud i newid y drefn?




