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Plant ac Ieuenctid

Darllen: Eseia 40:31

Meddai’r proffwyd Eseia, ‘Y mae’r ifainc yn diffygio ac yn blino, a’r

cryfion yn syrthio’n llipa; ond y mae’r rhai sy’n disgwyl wrth yr Arglwydd

yn adennill eu nerth; y maent yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb

flino, ac yn rhodio heb ddiffygio’ (Eseia 40:30–31). Ar un olwg, mae’r

geiriau hyn yn swnio’n od, gyda’r awgrym mai hedfan a rhedeg a rhodio

yw disgwyl wrth yr Arglwydd. Ond o edrych yn fanylach ar y geiriau,

gwelwn fod yr ystyr yn amlwg. Ceir yma ddisgrifiad o rywun sy’n magu

nerth newydd wrth wynebu sialens newydd yn ei fywyd, ac sy’n dal ati

heb arwydd o ddiffygio na blino. Fe ddywedwn weithiau, ‘Wyddwn i

ddim bod ganddo gymaint o ruddin i ddal ati a dyfalbarhau’. Dyna’r math

o berson y mae Eseia’n sôn amdano.

Mae’n hanfodol cael rhyw chwistrelliad o egni wrth gefn. Beth am y disgybl

sy’n wynebu arholiad pwysig? Er iddo weithio’n gyson ar hyd y flwyddyn,

pan ddaw tymor yr arholiadau mae’n siþr o losgi’r gannwyll y ddau ben

er mwyn cywain cymaint â phosibl o wybodaeth ar gyfer ateb y cwestiynau.

A beth am y chwaraewr rygbi hwnnw nad oedd wedi gwneud ei orau yn

ystod y tymor? Fe’i galwyd i ystafell y rheolwr i drafod ei ddyfodol, a

phenderfynwyd y byddai’n rhaid iddo ymarfer yn fwy diwyd o lawer er

mwyn cadw ei le yn y tîm cyntaf. Ac felly bu. Bu’n hyfforddi’n gyson yn

ystod yr haf, a llwyddodd i ddyfalbarhau yn ystod y tymor newydd a

chadw’i le yn y rheng flaen. Llwyddodd y ferch i gadw ei lle yn y gerddorfa

trwy ymarfer ar y ffidil bob bore cyn mynd i’r ysgol a phob nos wedi dod

adref. Trwy waith caled a dyfalbarhad fe lwyddodd i chwarae yng

ngherddorfa’r sir.

Ond mae llwyddiant mewn bywyd yn dibynnu hefyd ar natur a chymeriad

yr unigolyn. Dowch draw i faes tennis Wimbledon ym mis Mehefin. Mae’r

dyrfa, fel arfer, yn ddigon syber a boneddigaidd. Ond gall hefyd

gymeradwyo a chodi llais yn frwd. Mae’r ffordd y bydd y chwaraewyr yn
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ymdopi â’r cyfan yn dibynnu ar natur yr unigolyn a’i allu i beidio â chael

ei drechu gan y tensiwn. Mae’r un peth yn digwydd i’r pêl-droediwr sydd

dan bwysau am ei fod yn ddewin y bêl. Mae rhan o’r dorf am ei waed, ac

mae’r tîm arall yn mynd i’w rwystro a’i daclo, doed a ddelo. Sut mae o’n

dygymod dan y straen? Mae’n dibynnu ar natur ei gymeriad. Ydi o’n

colli’i ben a chicio’r gwrthwynebwr ac wynebu cerdyn coch y dyfarnwr?

Mae yna fwy i fywyd na rhagori mewn arholiadau, chwarae i’r tîm cyntaf

neu feistroli offeryn cerdd. Bydd angen ffynonellau ysbrydol i wynebu

bywyd, ac i fyw bywyd llawn heb ddiffygio, dal ati er fod yr holl elfennau

yn ein herbyn. Yn ôl Eseia, mae’r adnoddau hyn i’w canfod i’r rhai sy’n

barod ‘i ddisgwyl wrth yr Arglwydd’. Ond beth yw ystyr hyn? Meddyliwch

am y rhai sy’n paratoi i groesi’r moroedd. Beth sydd ei angen? Mae’n

rhaid gofalu ein bod yn cadw llygaid ar y cwmpawd neu pa declyn

technegol bynnag sydd ar gychod heddiw, i wneud yn saff ein bod ar y

llwybr cywir. Mae gosod y cyfeiriad yn bwysig. Mae’r un peth yn wir am

fordaith bywyd. Gwell ydi gwneud yn saff o’n cyfeiriad trwy edrych ar

Iesu. Ydi’n ffordd ni o fyw wedi bod yn unol â’r hyn y byddai Iesu’n ei

argymell? Ac mae’r hwn sy’n gwneud y darganfyddiad hwn yn adnewyddu

ei nerth.

Myfyrdod pellach:

Beth ydi’r pethau pwysicaf mewn bywyd i chi?

Pa mor berthnasol ydi dysgeidiaeth Iesu Grist i chi?




