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Plant ac Ieuenctid

Darllen: Philipiaid 4:13

Dro’n ôl, roeddwn yn gwylio plentyn bach yn dysgu cerdded. Mae’n rhaid

i mi gyfaddef nad oeddwn yn gwybod yn iawn beth i’w wneud – ei helpu

neu adael iddo. Dyma fo’n dechrau cropian yn ddeheuig at ochr y gadair,

a’i lusgo’i hun i fyny trwy afael yn dynn yng nghoesau’r gadair. Troi ataf

a gwenu. Roedd hon yn ymdrech gwerth chweil. Gollwng y gadair a chamu

ymlaen, a syrthio nes ei fod yn gydwastad â’r llawr. Ail godi. Syrthio eto.

Codi a syrthio fu hi wedyn. Rhwystredigaeth. Dagrau. Yfory, bydd yn

rhoi cynnig arall arni, ac o dipyn i beth bydd yn siþr o lwyddo. Dyfalbarhad.

A dyna sut mae bywyd yn mynd yn ei flaen. Y cam cyntaf ydi meistroli

ein hamgylchfyd. Dyma un allwedd bwysig o fyw’n llwyddiannus, sef

meistroli ein byd a’n hamgylchfyd. Ac mae hynny’n digwydd, fel gyda’r

plentyn bach, fesul cam: dysgu cerdded i ddechrau, yna dysgu dal pêl,

nofio, dringo, nes ei fod yn dechrau meistroli’r byd o’i gwmpas.

Yr ail gam ydi meistroli sefyllfaoedd, wrth orfod wynebu anawsterau lu.

I egluro’r pwynt, dyma stori am fachgen un ar bymtheg oed a geneth

ddwy ar bymtheg oed. Roedd y ddau’n hoff iawn o’i gilydd, ond

dechreuodd y bachgen gyfeirio’i holl egni i chwarae pêl-droed. Byddai’n

hyfforddi’n galed bob awr hamdden. Yn araf, oerodd y berthynas ac

anghofiodd y bachgen am yr eneth. Ond roedd hi’n dal i feddwl y byd

ohono. Clafychodd yr eneth, a gofynnodd ei rhieni i’r bachgen tybed a

allai ddod draw i’w gweld. Aeth i’w gweld i’w hystafell wely. Gwenodd

hithau, ond doedd o ddim yn gallu dygymod â’r sefyllfa. Safodd wrth y

ffenestr a dechreuodd sôn am y tywydd. Gofynnodd hithau am y tîm pêl-

droed. Ni fedrai o ddweud dim. Aeth allan, a gwyddai nad oedd wedi

meistroli’r sefyllfa. Yn fuan wedyn, cychwynnodd yr eneth ar y daith nad

oedd modd dod yn ôl ohoni. Er bod y byd wedi meistroli’r amgylchfyd

trwy ddyfeisiadau gwyddonol a thechnolegol, prin ein bod wedi meistroli
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sefyllfaoedd dynol, personol – y bwlch sydd rhwng dyn a’i gyd-ddyn,

rhwng hil a hil, rhwng gwlad a gwlad.

Y trydydd cam ydi meistroli ein hunain. Dowch yn ôl at y bachgen un ar

bymtheg oed. Peidiwch â bod rhy feirniadol ohono. Ifanc oedd o, wedi’r

cwbl. Mae angen aeddfedrwydd i feistroli ein hunain. Mor hawdd yw

gadael i’n bywyd emosiynol lifo trwodd i bawb ei weld. Daw hyn i’r

amlwg yn yr holl sgwrsio ar Gweplyfr a Thrydar. Os ydyn ni am feistroli’r

amgylchfyd a sefyllfaoedd, mae’n rhaid i ni yn gyntaf feistroli ein

teimladau, ein greddfau, a’n hemosiynau. Un ffordd o wneud hyn yw agor

ein personoliaeth i rym sy’n gryfach na ni. Y grym hwnnw yw Duw, sydd

wedi dod i’n byd yn Iesu Grist. Yr hyn a ddywed y Beibl am Iesu yw ei

fod wedi meistroli sefyllfaoedd bywyd trwy agor ei fywyd ei hun i rym

Duw. Mae’n amlwg fod Paul wedi’i gweld hi, ac meddai yn ei lythyr at y

Philipiaid 4:13, ‘Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy yr hwn sydd yn

fy nerthu i.’

Myfyrdod pellach:

Fedrwch chi feddwl am sefyllfa yn eich bywyd y gwnaethoch chi fethu

delio â hi?

Sut fyddwch chi’n ceisio meistroli eich emosiynau?




