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Sul y Cofio

Darllen: Micha 4:3

Yn y Weinidogaeth Gristnogol mae gweinidog neu offeiriad yn dod yn

agos iawn at ei bobl. Cofiaf yn dda y tro cyntaf i mi ymweld â gwraig a

ddaeth yn ffrind mawr i mi dros y blynyddoedd. Ar ôl y baned arferol,

dyma ofyn iddi llun pwy oedd y dyn mewn lifrau milwrol ar y silff ben

tân. ‘Y gþr,’ meddai â’i llygaid yn llenwi. ‘Newydd briodi oedden ni ac

mi aeth, yn erbyn ei ewyllys, i’r rhyfel. Doedd o ddim eisiau mynd o

gwbl. Ac ymhen ychydig dros dri mis, fe gafodd ei ladd.’ Torrodd ei

dagrau ar ei huodledd.

Ar ddiwrnod fel heddiw, rydyn ni’n cofio am y miloedd y gorfodwyd

iddyn nhw fynd i ryfela yn erbyn eu hewyllys. Meddyliwch am funud am

eu dewrder: gadael cartref a chynefin yn fechgyn ieuainc; rhai yn gadael

gwragedd; eraill yn gadael rhieni, brodyr a chwiorydd, a ffrindiau. A

pheidiwn ag anghofio’r merched a aeth yn ddirwgnach i’r anwybod. Un

peth ydi gadael cartref o’n bodd, ond roedd yr ieuenctid hyn – a dyna

oedden nhw, pobl ifanc – yn cael eu gorfodi i adael. Cael eu gorfodi i fynd

i ymladd a lladd. Mynd gydag ansicrwydd mawr – yr ansicrwydd o feddwl

na fydden nhw byth yn dod yn ôl. Mae’r dewrder hwn y tu hwnt i mi.

Meddyliwn am aberth y bechgyn a’r genethod ar Sul y Cofio.

Meddyliwn heddiw am y rhai na ddaeth yn ôl, a’r rhai ddaeth yn ôl i

wynebu blynyddoedd o boen corfforol, ysbrydol a meddyliol. Beth am y

rhai a ddaeth yn ôl mewn cadeiriau olwyn, neu i wely mewn ysbyty, byth

i gerdded eto, gan ddibynnu weddill eu bywyd ar gymorth rhywun arall?

A beth wedyn am y teuluoedd y gorfodwyd iddyn nhw wylio’u hanwyliaid

yn llusgo byw o ddydd i ddydd, â’u cyrff wedi’u hanharddu gan erchylltra

rhyfel? Ydi’r golygfeydd hyn yn ein sbarduno i weithredu? Ond beth

fedrwn ei wneud? Yng ngoleuni’r fath olygfeydd, rydyn ni’n gwbl

ddiymadferth. Mae cymhlethdodau a rhwydweithiau’r gwahanol

genhedloedd yn ddieithr ac yn fraw i ni. Gallwn ddal ati i brotestio yn
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erbyn y rhyngweithio tawel a chudd o brynu a gwerthu arfau dinistriol

sy’n dal i ddigwydd ymhlith y gwahanol genhedloedd. Mae’r fasnach hon

yn gwbl anfoesol. Beth am yr ysfa ddieflig i fynd i ryfela,  doed a ddelo,

fel y gwelsom wrth i Loegr ac America fynd law yn llaw i ymosod ar

arfau dinistriol Irac. Ond ni ddarganfuwyd yr arfau rheiny!

Ar Sul y Cofio, oes yna rywbeth ychwanegol i’w ddweud? Beth am y rhai

na ddychwelodd o faes y frwydr ond sy’n gorwedd yn fyrddiynau yn y

mynwentydd cymesur, lle mae pob carreg fedd yr un fath, a’r ysgrifen

arnynt wedi’i cherfio’n gysáct a chymen? Mae enwau’r rhai na ddaeth yn

ôl wedi eu hysgrifennu ar waliau’r mynwentydd, yn dystiolaeth o’u dewrder

a’u hymroddiad ar faes y gad. Ar y cerrig hyn, mae delwedd y groes – yn

syml a chywrain. Beth sydd gan hyn i’w ddweud? Bod Crist wedi marw

dros y cyfiawn? Nage! Bu farw Crist drosom ‘pan oeddem yn dal yn

bechaduriaid’ (Rhufeiniaid 5:8). Dyma’r goleuni yng nghanol ein

tywyllwch. Dyma’r llygedyn o obaith sy’n ein codi ar ddiwrnod fel hyn.

A daliwn ein gafael yn dynn yn y gobaith hwn.

Myfyrdod pellach:

Ydych chi wedi colli anwyliaid mewn rhyfeloedd? Rhannwch eich profiad.

Sut ydych chi’n dehongli’r adnod o Lyfr Micha sy’n destun i’r myfyrdod

hwn?




