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Sul y Mamau / Sul y Tadau

Darllen: Luc 2:51

Beth sy’n gwneud mam dda? Mae mam dda yn llawn o gariad – mae ei

chariad yn arllwys ohoni. Os nad yw plentyn wedi profi cariad mam yn

ystod ei blentyndod, Duw a’i helpo pan fydd wedi tyfu’n oedolyn. Does

dim math arall o gariad sydd i’w gymharu â chariad mam. Mae’r cariad

hwn yn datblygu’n naturiol, yn yr ystyr na fedr y fam beidio â charu.

Mae’n rhan o’i natur a’i chynhysgaeth. Cofiaf fod yng nghwmni dau ddyn

canol oed oedd heb weld ei gilydd ers rhai blynyddoedd. Roedd un ohonyn

nhw’n parablu’n ddiddiwedd gan sôn am yr hen ddyddiau a’r hwyl yr

oedden nhw wedi ei gael yn ystod cyfnod llencyndod. Roedd y llall yn

ddistaw, a’i ben yn ei blu. A gofynnodd yr un parablus iddo, ‘Sut mae’r

teulu? Sut mae dy fam?’ Ateb y gþr tawedog oedd, ‘Mi roedden ni’n

claddu mam ddoe’. Cydymdeimlodd y llall â’i gyfaill ac aeth i ffwrdd.

Mae colli mam a chariad mam yn ergyd annileadwy.

Elfen arall sy’n perthyn i’r fam ydi ei doethineb cynhenid. Hi fel arfer

sy’n gwneud beth sydd orau i’w phlant a’i theulu, ac mae’r wybodaeth

hon yn reddfol. Mae hi’n ymwybodol o’r ffaith bod yna ffordd iawn a

ffordd anghywir o wneud pethau, ac mae’n gwybod bod y ffordd gywir

yn siþr o arwain at hapusrwydd. Does dim angen iddi ddysgu hyn o lyfrau;

mae hi’n darganfod hyn yn ei hymwneud â’i phlant a’i theulu. Mae ei

thraed ar y ddaear ac mae’n gwybod beth sydd orau i’w phlant. Rywsut,

mae’r fam ddoeth mewn cyswllt â’r gwirionedd.

Ond o dro i dro, gall cariad mam a doethineb mam wrthdaro’n erbyn ei

gilydd. Gwyddom am sawl mam sy’n caru ei phlant yn feddiangar ac yn

eu mygu â’i chariad. Ond mae’r fam ddoeth, er iddi garu ei phlant, yn

gwybod y daw amser iddyn nhw wahanu oddi wrthi. Mae hyn yn anodd

iawn. O brofiad, rwy’n gweld llawer mwy o wylo mewn priodasau nag

mewn angladdau’r dyddiau hyn, yn enwedig ymhlith y mamau oherwydd

y teimlad eu bod yn ‘colli’r’ ferch neu’r mab. Profodd Mair, mam Iesu,
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hyn pan oedd Iesu’n ddeuddeg oed yn y deml. Ateb Iesu iddi’r diwrnod

hwnnw oedd, ‘Onid oeddech yn gwybod mai yn nhÿ fy Nhad y mae’n

rhaid i mi fod?’ (Luc 2:49). Yn ystod ei weinidogaeth yng Ngalilea, pan

oedd ei fam a’i frodyr yn ceisio siarad ag ef ateb Iesu oedd, ‘Oherwydd

pwy bynnag sy’n gwneud ewyllys fy Nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd, y

mae hwnnw’n frawd i mi, ac yn chwaer, ac yn fam’ (Mathew 12:50). Ond

ar y groes, cofiodd Iesu am ei fam a sicrhau bod ganddi gartref yng

nghwmni Ioan y disgybl. Gwyddai Mair, o’r profiadau a gafodd cyn ac

wedi geni Iesu, fod gan ei mab waith unigryw i’w gyflawni, ac felly roedd

hi’n barod iddo fynd ymlaen i gyflawni ei waith. Gollyngodd ef yn rhydd

i wneud ei waith, ond trwy’r cwbl roedd hi’n dal i’w garu; a dyna pam yr

arhosodd wrth droed y groes.

Myfyrdod pellach:

Meddyliwch beth yw rhinweddau ‘mam dda’.

Pa mor anodd ydi gweld y plant yn gadael y nyth?




