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Rhyddid

Darllen: Eseia 40:4

Wrth feddwl am y gair ‘rhyddid’ mae’n bur debyg fod geiriau araith Martin

Luther King a draddodwyd yn Washington ar Awst 28, 1963 yn dod i’r

cof. Byrdwn ei neges y diwrnod hwnnw oedd ei fod yn gweld y dydd yn

dod y byddai terfyn ar hiliaeth yn yr Unol Daleithiau. Bu ei neges yn fodd

i drawsnewid meddyliau ac agweddau. Dechreuodd ei araith drwy gyfeirio

at y Proclamasiwn Rhyddfreinio, a ryddhaodd filiynau o gaethion yn 1863.

Gan mlynedd yn ddiweddarach, rhaid oedd wynebu’r ffaith nad oedd y

dyn du yn rhydd. Gan mlynedd wedi’r datganiad, roedd y dyn du wedi’i

lyffetheirio gan y didoli enbyd a’r gwahaniaeth a fodolai rhwng y ddau

liw. Wedi’r orymdaith yn Washington y diwrnod hwnnw, daethpwyd i’r

farn mai araith King oedd yr uchafbwynt. Ac ym marn James Reston yn y

New York Times, ‘Roedd King wedi trafod holl themâu’r dydd, a gwnaeth

hynny’n well nag unrhyw un arall. Roedd yr araith yn llawn o symbolaeth

Lincoln a Gandhi, ynghyd ag egwyddorion y Beibl. Anfonodd y dyrfa

ymaith gyda’r teimlad bod yr orymdaith wedi bod yn llwyddiant’. Ac

mewn erthygl yn y Boston Globe, dywedodd Mary McGrory fod araith

Luther King wedi ‘taro tant’ ac wedi ‘ysgwyd y dorf’, rhywbeth ‘na allodd

yr un areithiwr arall ei wneud y diwrnod hwnnw’. Roedd Martin Luther

King yn sefyll ben ac ysgwydd uwchlaw unrhyw arweinydd arall o blith y

bobl dduon. Bellach roedd ganddynt lais ac arweinydd carismataidd.

O ddadansoddi’r araith ‘Mae gen i freuddwyd’, fel y cyfeirir ati erbyn

hyn, gellir ei dehongli ar sylfaen neges y proffwydi. Mae’n araith sy’n ein

hatgoffa o huodledd proffwydi’r Hen Destament. Mae King yn siarad ac

yn erfyn ar ran ei bobl yn union fel y llefarodd Amos, Hosea a Jeremeia

yn huawdl wrth rybuddio eu pobl. Mae’n cloi’r araith trwy alw ar ei bobl,

‘Gyda’r ffydd hon y gallwn gydweithio, cydweddïo, cydymdrechu, gan

wybod y byddwn ryw ddydd yn rhydd’ (T. J. Davies, Martin Luther King;

Abertawe 1969, t. 139). Fel yr hen broffwydi, mae’n siarad gydag arddeliad

a mater o frys, ‘Pan adawn i ryddid seinio, pan adawn iddo seinio o bob
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pentref a threflan, o bob talaith a dinas, yna byddwn yn abl i brysuro’r

dydd pan y gall holl blant yr Arglwydd, du a gwyn, Iddew a Chenedl-

ddyn, Protestaniaid a Chatholigion, gerdded law yn llaw a chanu, “Rhydd

o’r diwedd”. Diolch i’r Hollalluog Dduw, o’r diwedd yr ydym yn rhydd’.

O gofio’r cyd-destun a’r tensiynau a fodolai ar y pryd, defnyddiodd King

ei holl adnoddau meddyliol a lleisiol i gyhoeddi’i neges ddiflewyn-ar-

dafod er mwyn argyhoeddi’r dorf. Siaradodd o ddyfnder ei galon a’i

brofiad, ‘Mae gen i freuddwyd y bydd fy mhedwar plentyn yn medru

byw, ryw ddydd, fel rhan o genedl lle bydd cymeriad yn bwysicach na

lliw croen’ (t. 188). Ac anelodd ei gyhuddiadau’n uniongyrchol at dalaith

Alabama: ‘Mae gen i freuddwyd y bydd talaith Alabama, ryw ddydd, talaith

sydd â’i llywodraethwr ar hyn o bryd yn cyhoeddi geiriau o warth a gwawd,

y newidir hon i fod yn fan lle bydd bechgyn a merched duon yn abl i gydio

yn llaw bechgyn a merched gwynion a chydgerdded ar yr heolydd’.

Defnyddiodd Martin Luther King ddawn y pulpud i bwrpas ei genhadaeth.

Ac fe lwyddodd i arwain ei bobl tuag at ryddid.

Myfyrdod pellach

Ai pregeth rymus oedd araith Martin Luther King?

Pa mor nerthol yw ein pregethu ni heddiw?




