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Unigrwydd

Darllen: Marc 1:35

Mae unigrwydd yn destun trafodaethau lawer, yn enwedig yn ein cyfnod

ni. Unigrwydd hen bobl nad ydyn nhw’n gweld neb o un wythnos i’r llall.

Unigrwydd ieuenctid a chanol oed yn darganfod eu hunain mewn

awyrgylch newydd am y tro cyntaf, mewn coleg neu waith neu dref

newydd. Ac wedyn, y teimlad o unigrwydd fel arweinydd mewn ysgol

neu waith, neu fel dieithryn mewn gwlad ddieithr. Mae unigrwydd yn

gallu clwyfo a’n gwneud yn ddiymadferth, a gwneud i ni deimlo nad yw

bywyd yn werth ei fyw. Ac eto, rydyn ni i gyd angen rhyw fath o unigrwydd

yn ein bywydau – y munudau tawel hynny ymhell o sþn y byd. Fe allwn

ddioddef yn arw yn sþn y dorf yn barhaol. Fe ddaw cyfnodau pan fyddwn

ni eisiau ‘ffoi’, ac yn aml iawn fe deimlwn ni ei bod yn anodd iawn cefnu

ar y dorf. Mae cwm tawelwch yn dal yn ddyhead i ‘r rhan fwyaf  ohonom.

Rydyn ni i gyd angen yr unigrwydd hwn i’n darganfod ein hunain.

Unigolion ydym, bob un ohonom. Er ein bod i gyd yn perthyn i genedl a

hil arbennig, yn aelod o deulu arbennig ac yn dilyn gweledigaeth arbennig,

eto i gyd unigolion ydym.  Ni allwn gael ein categoreiddio, oherwydd yr

ydym i gyd yn wahanol. Mae pob un ohonom yn unigryw. Mewn

cymdeithas sy’n safoni pawb, sy’n gyforiog o reolau a rheoliadau, mae’n

bwysig ein bod yn ein hatgoffa’n hunain o werth pob unigolyn a dweud,

‘Mi rydw i yn cyfrif’. Ond mae yna berygl yn hyn. Gwyliwn na fyddwn

yn syrthio i bydew hunan bwysigrwydd a hunanoldeb, ond mae angen i

bawb ei ddarganfod ei hun gan fod hyn yn rhan o’n datblygiad.

Mae angen cyfnod o unigrwydd mewn bywyd er mwyn gallu pwyso a

mesur pethau a digwyddiadau yn eu cyd-destun. Un peth y gellir ei wneud

wrth geisio gwerthfawrogi darlun yw sefyll yn ôl oddi wrtho’n llonydd.

Yn ystod gyrfa, beth bynnag y gwaith, mae pobl yn gorfod pwyso a mesur

yn ofalus gan fod pwysau cynyddol ar bawb, yn enwedig y rhai sydd

mewn swydd o awdurdod: problemau, penderfyniadau, cyfweliadau,
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wynebu’r cyhoedd a’r cyfryngau, heb sôn am roi sylw personol i bob

unigolyn yn y gweithle. Mewn byd prysur o gymhlethdodau mae’n werth

cael ennyd fechan ar eich pen eich hun i bwyso a mesur yn ofalus.

I Gristnogion, mae cyfnodau o unigrwydd yn hanfodol er mwyn dod i

berthynas â Duw. Mae hyn yn allweddol. Wrth alw i gof ddigwyddiadau

helbulus y dydd, a meddwl am yr hyn sydd o’n blaenau mor hawdd ydi

cael ein llethu gan bryder ac ofn. ‘Tybed ydw i wedi gwneud y penderfyniad

iawn? Tybed ydw i wedi rhoi digon o sylw i hwn a’r llall a ddaeth i’m

gweld heddiw?’ Ond fe all unigrwydd fod yn uffern os nad ydyn ni’n

barod i’w wynebu er mwyn cyfarfod â’r Duw sy’n disgwyl amdanom.

Sylwodd rhywun ar þr yn mynd i’r eglwys bob dydd; sylwodd hefyd nad

oedd yn gweddïo, ond eistedd yn dawel yn unig. A gofynnodd iddo beth

oedd yn ei wneud yno am oriau, yn eistedd yn gwneud dim; a’i ateb oedd,

‘Rwy’n edrych arno ac mae ef yn edrych arna i, ac mi rydan ni’n hapus

efo’n gilydd’.

Myfyrdod pellach:

Oes yna gyfnodau tawel yn ystod yr oedfa yn eich eglwys chi?

Ydi cyfnodau o unigrwydd yn angenrheidiol?




