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Annwyl gyfeillion, 

Dyma'r tro cyntaf i mi eich cyfarch drwy'r cylchlythyr misol. Braint yw bod yn weinidog gwirfoddol rhan amser i 

Salem. Ers i mi ymddeol fel gweinidog gyda'r Methodistiaid rwyf wedi bod yn helpu rhai o eglwysi Presbyteraidd 

yr ardal sydd heb weinidogion. Penderfynais mai’r ffordd orau ymlaen i’r eglwysi a minnau fyddai i mi 

drosglwyddo o’r Eglwys Fethodistaidd a dod yn weinidog Presbyteraidd, byddwn i wedyn yn gallu cynnig 

gweinidogaethu’n rhan amser yn wirfoddol, rhywbeth yr wyf yn  awr yn ei wneud yn Salem a Bermo. Mae rhai 

pobl yn synnu at fy mhenderfyniad i adael Methodistiaeth, ar ôl treulio’r 13 mlynedd olaf o’m gweinidogaeth fel 

cadeirydd llawn amser yr eglwysi Methodistaidd Cymraeg trwy Gymru gyfan. Rhoddodd y penodiad hwn gyfle i 

mi gydweithio’n agos ag arweinwyr yr enwadau eraill ac i sefydlu rhai gweinidogaethau bro lle gallai 

gweinidogion weithio ar draws ffiniau enwadol. Heb weithio’n ecwmenaidd a chreu gofalaethau newydd 

oherwydd  prinder gweinidogion, byddai llawer o ardaloedd wedi bod heb weinidogaeth ac arweiniad. Byddai hyn 

yn gadael llawer mwy o rannau o Gymru heb eglwysi. 

Oherwydd y gostyngiad cyflym mewn aelodaeth eglwysig a’r anhawster i sicrhau gweinidogaeth ac arweiniad, nid 

oes yr un enwad yn ddigon cryf i oroesi yn ei ffurf bresennol yn y tymor hir.  

Pan symudais i Ddolgellau yn 1988, roedd gweinidog ym mhob un o’r pedwar capel. Heddiw mae dyddiau cael 

gweinidog i bob eglwys wedi mynd. 

 Yn anffodus collwyd y cyfle i ffurfio eglwys unedig i Gymru pan oeddem yn llawer cryfach flynyddoedd yn ôl. 

Fodd bynnag, mae potensial i gydweithio'n agosach mewn sawl maes. Rwy'n falch bod Salem a'r Tabernacl yn 

ymuno â'i gilydd ar gyfer rhai gwasanaethau. Gobeithio y gallwn adeiladu ar y sylfaen hon. 

Mae llawer o bobl yn credu bod enwadau yn perthyn i'r gorffennol. Flynyddoedd lawer yn ôl pan baratois griw o 

bobl ifanc ar gyfer aelodaeth, nid oedd gan yr un ohonynt ddiddordeb mewn bod yn Fethodist. Roeddent i gyd yn 

credu nad yw enwadau yn ddim mwy na 'label'. Roedden nhw i gyd eisiau bod yn Gristnogion. 

Mae cwestiynau’n cael eu gofyn am yr angen am gynifer o adeiladau eglwysig sy’n rhy fawr a chostus i’n 

hanghenion ni heddiw. Mae angen gofyn ac ateb cwestiynau caled am eu dyfodol, cyn iddynt ddod yn gyfrifoldeb 

i'r ychydig ffyddlon. 

Ers blynyddoedd lawer mae achosion elusennol o bob math wedi bod yn brwydro i annog aelodau newydd i'w 

cefnogi. Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf mae’r pandemig covid wedi effeithio ar lawer o sefydliadau, o gapeli i 

gorau. Heb aelodaeth newydd does dim dyfodol tymor hir i unrhyw glwb, côr nac eglwys. 

Gallwn ddweud llawer mwy gan fy mod wedi treulio blynyddoedd lawer gyda phroblemau o'r fath mewn eglwysi 

ledled Cymru. Rwyf wedi dysgu nad oes unrhyw lasbrint, mae pob maes yn wahanol. Mae agweddau pobl yn 

amrywio o ran eu dealltwriaeth o'r sefyllfa. Ychydig iawn o bobl sydd eisiau newid. Mae newid yn beryglus, ond 

does dim byd mor beryglus ag aros yn sownd lle rydych chi. Mae’n ddarlun tywyll o ble’r ydym, nid yn unig yng 

Nghymru ond ledled Prydain a sawl rhan o Ewrop lle mae eglwysi’n prinhau. Fodd bynnag, rhaid inni beidio ag 

anghofio fel Cristnogion bod gennym ni obaith. Ac mae Paul yn cadarnhau hyn gan ddweud, “ Er bod trafferthion 

yn gwasgu o bob cyfeiriad, dŷn ni ddim wedi cael ein llethu’n llwyr. Dŷn ni’n ansicr weithiau, ond heb 

anobeithio.” ( 2 Cor. 4:8 ) 

Wrth wraidd ein problemau mae cyfle. Mae angen inni wynebu’r dyfodol yn gadarnhaol beth bynnag y bydd yn ei 

gostio. Creodd dyn gapeli, creodd Duw'r eglwys. Cofiwch ein bod ni'n gyd-weithwyr Duw ac edrychaf ymlaen at 

weithio gyda chi i gyd. 

  Patrick Slattery ( ar ran y Swyddogion) 



 
SALEM A’I PHOBL  

Yn aml iawn ar ddydd Sul, wrth i Bethan a minnau olchi a sychu’r llestri cinio, byddwn yn gwrando ar raglen 

Beti a’i phobl ar Radio Cymru. Hwyrach eich bod chithau’n gwneud yr un fath. Os felly, fe wyddoch fod Beti yn 

caniatau i’w gwesteion ddewis pedwar darn o gerddoriaeth sydd yn golygu rhywbeth arbennig iddynt. Roeddwn 

yn meddwl mai diddorol fyddai clywed beth fyddai dewisiadau rhai o ffyddloniaid Salem - a’r gwestai cyntaf yw 

Mrs Nerys Roberts. Diolch iddi am gytuno i gymryd rhan ac am ei chyfraniad diddorol. 

DEWISIADAU MRS NERYS ROBERTS 

Fy newis cyntaf yw’r “Moonlight Sonata”, Beethoven.  

Ganed Beethoven yn y flwyddyn 1770 a chyfansoddodd amrywiaeth helaeth o gerddoriaeth, yn lleisiol ac of-

ferynnol. Dechreuodd gael trafferth gyda’i glyw pan oedd tua 25ain oed ac erbyn 1813 nid oedd yn clywed nemor 

ddim. Bu farw yn 1827 yn 56 oed. 

Cyfansoddodd y ‘Moonlight Sonata’ i’r piano yn 1800 a phan oeddwn yn y Coleg Cerdd a Drama yn y Castell yng 

Nghaerdydd dyma un o’r darnau cyntaf i mi orfod ei ddysgu. Fe lwyddais i ddysgu’r ddau symudiad cyntaf yn 

eitha’ sydyn ond fe gymerodd y symudiad olaf dipyn mwy o amser! Ni fedraf ei chwarae bellach ond mae gwran-

do arni yn dwyn atgofion lu am ddyddiau coleg. 

Fy ail ddewis yw MLJ (Margaret Lewis Jones) yn canu “Cân Rusalka i’r Lleuad” allan o’r Opera “Rusalka” a gy-

fansoddwyd gan Antonín Dvořák (gweler isod)yn 1900.  

Y darn mwyaf poblogaidd o’r opera yw “Cân Rusalka i’r Lleuad”, Mae’n gân hudolus sy’n cael ei chanu’n aml 

mewn cyngherddau ac ar recordiau. ‘Ysbryd y dŵr’ yw Rusalka sydd wedi syrthio mewn cariad â thywysog 

daearol! Yn y gân mae’n erfyn ar y lleuad i roi gwybod i’r tywysog ei bod yn ei garu. 

Roedd MLJ yn canu amryw o ganeuon Dvorak, roedd ganddi lais soprano cyfoethog iawn. Roedd yn perfformio 

ar y radio a thramor ac yn adnabyddus drwy Gymru yn enwedig ar lwyfannau’r Eisteddfod Genedlaethol ble’r 

enillodd y Rhuban Glas yn Llandudno yn 1963. Parhaodd i gystadlu hyd ganol y 70au er iddi losgi ei gwddw’n 

ddifrifol mewn damwain. Byddai’n dod ataf yn rheolaidd i fynd dros ei chaneuon. Roedd yn wraig hawddgar a 

diddorol iawn ac roedd yn fraint ei hadnabod a chael cyfeilio iddi. 

Fy nhrydydd dewis yw “Esgair Llyn”, Dafydd Iwan. 

Rwy’n hoff iawn o’r gân ‘The Fields of Athenry’. Cân werin Wyddelig a ysgrifennwyd gan Pete St. John a dyma’r 

gân a ysgogodd Dafydd Iwan i ysgrifennu’r geiriau Cymraeg ‘Esgair Llyn’ ar yr alaw yma. I Dafydd mae Esgair 

Llyn yn llawn o atgofion am dreulio gwyliau yno, pan yn blentyn, ar fferm ei ewyrth.   Mae gan bob un ohonom 

‘Esgair Llyn’ yn rhywle sy’n dod ag atgofion yn ôl i ni am ein plentyndod. I mi, Llanuwchllyn sy’n dwyn yr at-

gofion hynny,  atgofion am fy magwraeth, fy rhieni a ffrindiau bore oes yn cynnwys Dafydd Iwan ei hun. 

Rhaid yw mynd yn ôl i fro fy mebyd gyda’m dewis olaf, sef Côr Godre’r Aran yn canu  “Y Nefoedd uwch fy 

mhen” (Er nad yw ‘nghnawd ond gwellt). Gosodiad Tom Jones o eiriau Ehedydd Iâl ar yr alaw  ‘Clychau’r 

Cantre’              

Ffurfiwyd y Côr yn 1949 gan Tom Jones, Llanuwchllyn. Côr Cerdd Dant oedd y côr bryd hynny ac roedd fy nhad 

a llawer o’m teulu yn aelodau ynddo o’r dechrau. Roeddynt yn llwyddiannus am flynyddoedd fel côr Cerdd Dant 

mewn eisteddfodau a chyngherddau. Cefais y fraint o fynd gyda nhw i’r America ar eu taith gyntaf yn 1969, Hel-

ena Lewis oedd y delynores a finnau ar y piano. Roedd hyn yn brofiad arbennig i lawer ohonom oedd heb gael y 

cyfle i drafaelio’r byd cyn hyn. 

Pan gymerodd Eirian Owen yr arweinyddiaeth yn 1975 cyflwynodd lawer o gerddoriaeth amrywiol i’r côr ac yn 

sgil hyn daeth rhagor o lwyddiant i’w rhan. 

Mi fedrwn fod wedi dewis llawer iawn o ganeuon Côr Godre’r Aran ond dwi’n dewis hon gan fy mod yn dal i 

gofio’r wefr o’u clywed yn ei chanu pan ddaethant yn fuddugol arni yn Eisteddfod Genedlaethol Llandudno yn 

1963. Bardd o’r 19g oedd Ehedydd Iâl. Ysgrifennodd lawer o gerddi ac emynau ond ei gerdd enwocaf yw “Y Ne-

foedd uwch fy mhen” Mae’n gorffen gyda’r geiriau buddugoliaethus fod Duw yn maddau ein beiau: 

           Er nad yw nghnawd ond gwellt a’m hesgyrn ddim ond clai, 

           Mi ganaf yn y mellt, maddeuodd Duw fy mai: 

           Mae Craig yr Oesoedd dan fy nhraed,  

           a’r mellt yn diffodd yn y gwaed. Dvorak 



 

Gair gan yr Ysgrifennydd 
1. Dydd Mawrth, Mehefin 21ain bydd Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd yn cyfarfod yn Salem. Bydd cyfarfod am 

3 o’r gloch y prynhawn i aelodau’r Henaduriaeth ac yna cyfarfod cyhoeddus am 6 o’r gloch pan ordeinir blaeno-

riaid newydd. Dwi’n ofni bod yn rhaid i mi ofyn i chi am eich cymorth i baratoi te yn y Festri rhwng y ddau 

gyfarfod ac yna paned ar ddiwedd cyfarfod yr hwyr. Dwi’n siwr y gallaf ddibynnu ar y rhai sydd yn arfer 

cydlynnu trefniadau o’r fath i wneud hynny eto y tro hwn. Llawer o ddiolch i chi. 

2. Fe dderbynioch yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2021 gyda thaflen mis Ebrill. Diolch i John Cadwaladr am ei 

waith cydwybodol fel trysorydd a’i gyfraniad manwl i’r Adroddiad. Pe baech yn gweld rhywbeth yn yr 

adroddiad ariannol sydd yn achosi penbleth i chi, dwi’n siwr y byddai John yn hapus iawn i’ch goleuo.  

3. Da oedd clywed fod ein cyfaill annwyl Mr Aelwyn Gomer Roberts  wedi cael dychwelyd i’w gartre yn Ardd 

Fawr wedi cyfnod estynedig mewn amrywiol ysbytai. Pob dymuniad da i chi, Mr Roberts. 

     Dymuniadau gorau hefyd i Miss Rhiannon Roberts sydd yn raddol wella wedi anffawd yn ei chartref. 

4. Llongyfarchwyd Eleri a Geraint Lewis ar ddod yn nain a thaid eto yn rhifyn mis Ebrill, heb anghofio am  

    Sioned a Richard ar ddod yn fam a thad i Elsi Elen, chwaer fach i Elis Rhys. Hawdd iawn fydd cofio ei  

    dyddiad geni sef 2/2/22! 

OEDFAON MIS MAI 2022 

Dydd Sul, Mai 1af - 10.00 a.m.  - Uno yn y Tabernacl - Oedfa dan arweinaid y Parchedig Euron Hughes 

Dydd Sul, Mai 8fed  - 10.00 a.m.  Oedfa dan arweiniad y Parchedig Robert Parry, Coed-llai 

Dydd Sul, Mai 15fed - 10.00 a.m. Oedfa dan arweiniad y Parchedig Wyn Morris, Bow Street 

Dydd Sul, Mai 22ain - 10.00 a.m. Oedfa dan arweiniad y Bnr Richard Ll. Jones, Bethesda 

Dydd Sul, Mai 29ain - 10.00 a.m. Oedfa dan arweiniad ein gweinidog, Y Parchedig Patrick Slattery 

Myfyrdod Mis Mai gan y Parchedig Patrick Slattery 

Dechrau’r Daith. - “Cadwch mewn cof eich arweinwyr, y rhai a lefarodd air Duw wrthych.” (Heb. 13:7.) 

Dechreuais bregethu hanner can mlynedd yn ôl, ym mis Mai 1972.  Cefais fy magu yn y pumdegau yn Hen 

Golwyn pentref ger lan y môr, y traeth oedd ein maes chwarae. 

Gyda dyfodiad y rheilffordd ym 1848, roedd llain arfordirol Gogledd Cymru o Brestatyn i Landudno yn atyniad i 

dwristiaid. Daeth yn rhanbarth ymddeoliad  i lawer o bobl fusnes o Ganolbarth Lloegr ac o ganlyniad daeth yn 

Seisnigaidd. Y capeli Cymraeg a'u cymdeithasau sydd wedi cadw'r iaith Gymraeg yn fyw. Cefais fy magu ar adeg 

ac mewn man lle'r oedd Saesneg yn iaith lafar y mwyafrif. Roedd fy rhieni yn Gymry ond nid oeddent yn ei 

siarad gan nad oeddent byth yn mynd i'r capel. Roedd iaith yr ysgol ddyddiol yn Saesneg, ac euthum i Ysgol Sul 

Saesneg. Yn ddeuddeng mlwydd oed, roedd gen i swydd gwyliau ysgol yn chwarel calchfaen Penmaenrhos yn 

ymyl fy nghartref, lle'r oedd Cymraeg yn cael ei siarad gan y chwarelwyr. Yn benderfynol o ddysgu’r iaith  

ymaelodais yn Eglwys Fethodistaidd Bethesda, Hen Golwyn yn 1970. Defnyddiais Feibl Cymraeg a Saesneg i 

ddysgu cymaint â phosib. Nid oedd grwpiau dysgwyr Cymraeg y dyddiau hynny. Gwrandewais ar gymaint o 

raglenni radio Cymraeg ag y gallwn. Euthum i Ddosbarth Ysgol Sul i oedolion, hefyd i Ddosbarth Beiblaidd, a 

chyfarfodydd gweddi ar noson waith. Dechreuais gymryd rhan mewn cyfarfodydd gweddi. Yn nes ymlaen 

teimlais yr alwad i ddechrau  pregethu. Roeddwn yn ffodus ac yn freintiedig i gael y Parch. Haines Davies, (tad 

Arfon Haines Davies un o gyn sêr HTV a S4C) fel fy ngweinidog. Gallaf ddweud gyda fy llaw ar fy nghalon na 

chafodd neb erioed well gweinidog, a ddaeth yn dad i mi yn y ffydd. Aeth allan o'i ffordd lawer gwaith i'm helpu 

i'r weinidogaeth a rhoddodd gyfleoedd a hyfforddiant gwych i mi. 

I ddod yn bregethwr cynorthwyol yn yr Eglwys Fethodistaidd rhaid dilyn cwrs sy'n cymryd o leiaf dwy flynedd. 

Ar ddiwedd y cwrs rhaid pasio pedwar arholiad ysgrifenedig ar Astudiaethau'r Hen Destament a'r Testament 

Newydd, Moeseg Gristnogol a Diwinyddiaeth. Roedd y cwrs yn anodd iawn ei wneud trwy ohebiaeth gan nad 

oedd cyfrifiaduron bryd hynny. Llwyddais, a threfnwyd gwasanaeth yn fy eglwys leol i’m derbyn fel pregethwr 

cynorthwyol llawn yn yr Eglwys Fethodistaidd yn fy eglwys enedigol yn 1976. 

Roeddwn i wedi dod yn saer coed ar ôl gadael yr ysgol yn 1964. Roedd yn swydd roeddwn i'n hoff iawn ohoni. 

Yn y pen draw, wrth i mi gael fy nenu fwyfwy i waith yr eglwys roedd yn rhaid i mi benderfynu lle byddai fy 

nyfodol. Byddai’n rhaid i hyn bellach fod yn benderfyniad ar y cyd gyda fy ngwraig yr oeddwn wedi priodi yn 

1977. I dorri stori hir yn fyr, ar ôl llawer o weddio a thrafodaeth a chyngor gan fy ngweinidog ac eraill, 

penderfynais gynnig fy hun fel ymgeisydd ar gyfer y weinidogaeth Fethodistaidd.              DROSODD  > 



Y man cychwyn oedd, rhaid bod yn bregethwr cynorthwyol cydnabyddedig yn yr Eglwys Fethodistaidd, gydag o 

leiaf 4 TAG lefel 0. Gadewais yr ysgol heb sefyll arholiadau. Roedd yn rhaid i mi fynd i'r ysgol nos i astudio ar eu 

cyfer. Yna cafwyd cyfweliadau treiddgar yn lleol ac roedd yn rhaid i’r Gylchdaith gefnogi fy nghais, yna cefais fy 

archwilio gan y Synod. Cefnogodd y Synod fy nghais, ac anfonodd fi i bwyllgor cyfundebol ymgeiswyr am y 

weinidogaeth. Roedd hyn ym Manceinion dros ddau ddiwrnod. Yn ffodus llwyddais a chael fy nerbyn ar gwrs 

dwy flynedd yng Ngholeg Diwinyddol Methodistiaid Manceinion o 1983-85. Roedd ein mab Tomos  yn 5 mis 

oed pan adewais i gartref ond yn ffodus roeddwn yn gallu teithio adref ar y penwythnosau. 

Yn dilyn fy amser fel gweinidog ar brawf fe’m hordeiniwyd yn y Synod Methodistaidd a gynhaliwyd yng 

Nghapel y Groes, Wrecsam yn 1987. Y flwyddyn ganlynol symudwyd fi i Ddolgellau i gymryd lle’r diweddar 

Barch. Cyril Lloyd yn Arolygwr a gweinidog Cylchdaith Glannau  Meirion a Dyfi. Yr oedd deg o eglwysi i ofalu 

amdanynt. Seion, Harlech; Dyffryn Ardudwy; Ebeneser, Bermo; Ebeneser, Dolgellau; Soar, Cwmllinau; Tŷ 

Cerrig, Commins Coch; Abercegir; Moriah, Corris Uchaf; Ebeneser, Tywyn; Bethel, Aberdyfi. Fel Arolygwr y 

Gylchdaith, fy nghyfrifoldeb i oedd cael pregethwr ar gyfer bob capel am bob Sul. 

Tri o’r capeli hyn sydd yn dal ar agor sef Bethel, Aberdyfi; Ebeneser, Tywyn ac Ebeneser, Dolgellau sydd wedi 

mynd yn eglwys ddwyieithog.  

Pan symudon ni i Ddolgellau sylweddolais faint mwy o deithio oedd i'w wneud. Roeddwn i'n gallu cerdded i 

Ysbyty Gwynedd o'n tŷ ni ym Mangor ac roedd yr amlosgfa gerllaw. Mae Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Maelor yn 

golygu taith gan filltir dwy ffordd. Os ydym yn lwcus mae ysbyty Bronglais yn daith ddwyffordd o saith deg 

milltir. Ond heb fanylu’n ymhellach, mae mwy o fanteision i fyw yn Nolgellau nac ym Mangor. Dyna pam  y 

penderfynon ni aros yma ar ôl ymddeol. 

Yn 2001 cefais fy nyrchafu yn Gadeirydd Synod Talaith Cymru. Mae hon yn swydd llawn amser a gellir ei 

chymharu â swydd Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Roedd yn golygu y byddai'n rhaid 

i mi roi'r gorau i'm gweinidogaeth yng Nglannau Meirion a Chylchdaith Dyfi. 

Gwneuthum drefniadau i'r eglwysi oedd dan fy ngofal i  gael gweinidogaeth. 

Roedd y swydd newydd yn golygu llawer mwy o deithio a hefyd mynychu cyfarfodydd Methodistaidd yn 

Llundain a rhannau eraill o Loegr. Roedd hyn yn golygu bod oddi cartref yn aml. Hefyd bu'n rhaid i mi fynd i'r 

Gynhadledd Fethodistaidd flynyddol a gynhelir mewn rhan wahanol o Brydain bob mis Gorffennaf am wythnos. 

Roeddwn i hefyd yn gofalu am y capel Cymraeg yn Derby a Llundain. Treuliwyd fy Suliau yn pregethu yn ein 

capeli ledled Cymru a thu hwnt. Treuliais lawer o fy amser yn cadeirio pwyllgorau ac yn ymdrin â phroblemau 

ariannol ac adeiladu. Problem enfawr oedd y prinder gweinidogion. Cafwyd cyfarfodydd hefyd ag arweinwyr 

enwadau eraill. 

Ar ôl ddeng mlynedd  a finnau yn dod i oed ymddeol roedd y gwaith yn  dechrau mynd yn anoddach a'r teithio 

yn mynd yn flinedig. Penderfynais ymddeol yn llwyr pan  gyrhaeddais yr oedran yn 2013. 

I fod yn deg gyda fy olynydd, penderfynais adael y Cyfundeb Methodistiaeth. Roedd eglwysi lleol heb 

weinidogion  o enwadau eraill yn fy ngwahodd i’w cynorthwyo nhw a roeddwn yn falch o gael y cyfle i’w 

cynorthwyo. Roeddwn yn gweinidogaethu i eglwysi Presbyteraidd a phenderfynais y byddai'n haws 

trosglwyddo o Fethodistiaeth i'r Eglwys Bresbyteraidd.  Felly nawr dwi’n dechrau ar bennod newydd fel 

gweinidog Presbyteraidd sy’n weinidog gwirfoddol rhan amser yn Bermo, a Salem, Dolgellau. 

Yr wyf wedi cael y fraint o bregethu mewn tua 200 o gapeli, ac wedi cael fy mendithio yn fawr trwy wneud 

hynny. Nid wyf ond yn gobeithio fod rhai o'm pregethau wedi bod yn fendith i bobl eraill. Dywedodd Martin 

Lloyd Jones yn aml,“Gwaith pregethu yw’r alwad uchaf a mwyaf a mwyaf gogoneddus y gellir galw unrhyw un 

iddi.” Dywedodd Paul yr apostol; “Sut y maent  i glywed, heb fod  rhywun yn pregethu?” 

Rhaid dweud fy mod wedi bod yn ffodus i gael llawer o gefnogaeth gan gymaint o bobl o ddyddiau fy mhlentyn-

dod. Gwir yw'r gair; "Hyffordda blentyn ar ddechrau ei daith, ac ni thry oddi wrthi pan heneiddia." (Diarhebion 

22:6.)Y gwir yw, dyledwyr yw pob yn ohonom i'r rhai sydd wedi gosod ni ar ben y ffordd fel plant. Ein rhieni, 

athrawon ysgol Sul ac ysgol ddyddiol, pregethwyr, blaenoriaid, gweinidogion, ac eraill. Pwy all fesur maint eu 

cyfraniad i'n bywydau ni? 

"Cadwch mewn cof eich arweinwyr, y rhai a lefarodd air Duw wrthych; myfyriwch ar ganlyniad eu buchedd ac 

efelychwch eu ffydd." (Hebreaid 13:7.) Cofiwch ein bod ni i gyd yn dylanwadu ar bobl eraill mewn sawl ffordd. 

Ni all pawb sefyll i fyny a phregethu. Rhai o'r pregethau gorau yw'r rhai heb eiriau. Gallwn ni i gyd garu eraill a 

bod yn Samariaid dda. Dyma angen mawr y byd heddiw. 


