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Sul Addysg

Darllen: Pregethwr 11:9

Hen þr digon diwylliedig oedd fy nhaid. Wrth edrych yn ôl ar fy

mhlentyndod yr hyn sy’n brigo i flaen y meddwl ydi fel y bydden ni’n dau

yn mynd am dro i ddarganfod rhyfeddodau byd natur o’n cwmpas. Cofio’r

ddau ohonom ar ein gliniau’n edrych ar ‘berlau’r ehedydd bach’ chwedl

yntau – yr wyau’n sgleinio yn y tyfiant. Cofio wedyn cerdded yn yr eira

un gaeaf a gweld carlwm gwyn yn rasio o’n blaen a Taid wedi gwirioni’n

lân. Roedd ganddo hefyd eirfa a dywediadau sy’n dal ar fy nghof hyd

heddiw. Ac o dro i dro byddai’n athronyddu’n uchel, a bryd hynny roeddwn

ar goll yn llwyr. Ond cofiaf iddo ddweud rhywbeth tebyg i hyn, ‘Cofia, os

wyt ti eisiau bywyd ar ei orau mae’n rhaid i ti roi o’th orau’. A byddai’n

dweud hyn yn aml. A rywsut, mae’r geiriau hyn wedi aros gyda mi hyd

heddiw.

Wrth gwrs, tydi plentyndod ac ieuenctid ddim yn amseroedd da i gyd.

Wrth heneiddio, mae yna ryw ddyhead i ddychwelyd i’r cyfnod hwn. Ond

tybed? Mae’r cyfnod cynnar hwn yn gallu bod yn beryglus. Dyma’r cyfnod

pan fo temtasiynau ar eu cryfaf. Mae’r awydd i blesio’n cymheiriaid yn

gryf, a hynny’n aml yn golygu pwysau ar yr unigolyn i ymhyfrydu, i fentro

tu hwnt i bob disgwyl, ac i arddangos beiddgarwch rhyfygus.

Dyma’r cyfnod pan fo cymaint o gyfleoedd yn mynd ar chwâl. Dyma’r

cyfnod pan fo ieuenctid yn gadael yr aelwyd i fynd i goleg neu i chwilio

am waith, neu symud i fyw gyda ffrindiau. Dyma’r cyfnod pan maent yn

cefnu ar y dylanwadau oedd yn eu cadw o fewn terfynau. Mae’r dyhead i

adael cartref yn bwysig iawn iddynt. A fedrwch chi mo’u beio o gwbl.

Maen nhw’n awyddus i sefyll ar eu traed eu hunain ac wynebu’r treialon

a’r temtasiynau, ond heb dderbyn y cyfrifoldeb i ofalu amdanyn nhw eu

hunain ac eraill. Mae hwn yn gyfnod anodd. Pa ffordd i’w chymryd? Ydi’r

unigolyn yn barod i sefyll yn gadarn dros egwyddorion neu ai mynd gyda’r

lli a wna? Yn y cyfnod tyner hwn, mae cymaint o gyfleoedd yn ein harwain
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i wneud llanast o fywyd, i gymryd y llwybr anghywir ac i ddilyn ffrindiau

anghywir.

Elfen amlwg arall o gyfnod ieuenctid ydi digon o hyder, ond fawr ddim

profiad o fywyd. Ym mhob gwedd o’i fywyd bron, bydd y person ifanc ar

brydiau’n barod i fentro’n rhyfygus heb feddwl am yr anawsterau.

Meddyliwch am griw o bobl ifainc yn mynd am sbri yn y car. Mae un

ohonyn nhw wedi benthyca car ei rieni. ‘Beth am fynd am beint - dim ond

un bach.’ A ffwrdd â nhw yn y car – troed i lawr, a dod at gornel go

beryglus. Mae’n rhaid dangos i’r ffrindiau ei fod yn yrrwr tan gamp. Methu

cymryd y gornel ac yn syth yn erbyn coeden, a’r car yn troi drosodd.

Dydi’r person ifanc ddim wedi dysgu pa mor hawdd ydi cael damwain a

pha mor simsan mewn difrif ydi’r metel sy’n dal y car wrth ei gilydd.

Mae’r person ifanc yn barod i fentro heb bwyso a mesur yn ofalus am nad

yw’n gwybod am yr anawsterau a’r treialon. Dydi o chwaith ddim wedi

profi pa mor hawdd ydi dinistrio bywyd. Ni ellir prynu’r profiadau hyn -

y blynyddoedd sy’n talu amdanynt. Mae’r ifanc yn mynnu cymryd risg.

Ond mae yna hefyd ramant yn y cyfnod hwn. Felly, y peth cyntaf y dylai

pob person ieuanc anelu ato yw hunan ddisgyblaeth. Ni all neb wasanaethu

eraill heb yn gyntaf fod wedi ei feistroli ei hun.

Myfyrdod pellach:

Tybed ydi ieuenctid yn cael ei wastraffu ar yr ifanc?

Sut all yr eglwys helpu’r ieuenctid heddiw?




