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RHAGYMADRODD I'R AIL GYFROL.

Gyda hyfrydwcli mawr yr -wvf yn cyflwyno y gvraith hwn, yn awr wedi ei

g-wbl orphen, i sylw fy nghyd-wladwyr, yn enwedig i'r rhai hyny o honynt
a,g sydd eto yn aros o hen gyfeillion a hen edmygwyr ei •urthddrych parch-
edig. Gresyn, yn ddiammeu, na buasai wedi ei ddwyn allan flynyddoedd
lawer yn gynt ; ond yr wyf wedi hysbysu eisoes, yn y Ehagymadrodd i'r

gyfrol gyntaf, nad wyf fi mown un modd yn gyfrifol am yr oediad a fu ar

hyny ; ac wedi hysbysu hefyd, pa fodd y bu i mi ymgymmeryd a"i barotoi,

fel nad oes angenrheidrwydd am i mi ychwanegu dim yma. Buaswn, yn
en'wedig wrth gofio am fanylder a choethder a chrefyddolder ei wrthddrych,
yn dymuno iddo fod, yn mhob ystj'r, yn llawer mwy teilwng o hono ; ond mi
a ymdrechais, hyd ag y goddefai fy iechyd, ac yn nghanol cryn lawer o an-
fanteision, yn cyfodi oddiar'amledd' gorchwylion ereill, i'w wneuthur mor
gyflawn a manwl ag y iallaswn ; ac y raie-yn dda iawn genyf ddeall, yn ol

a ddywedir i mi, ac ya ol nifer ma'wr o lythyrxiu.^a dderbyniais o -wahanol
barthau Cymru a threfi Lloegr, yn gystal ag o Unci Daleithiau yr America,
ei fod yn rhoddi boddhad neillduol i'w ddarilenwyr.

Fe deimla rhai, fe ddichon, nad wyf wedi gvptie,%thij[r y sylw a ddvlaswn c
un nodwedd arbenig a berthynai i feddwl Mr. ^Ttees,—yn y ffraetiiineb, yr
arabedd, y cyfoeth o nwyfusrwydd fjuun'ourj, j&i hyno'dai. Buasai yn
hawdd i mi adrodd rhai hanesynau fra dyddorolam dano, yn arddangos y
nodwedd hwn oedd mor gryf ynddo ; rhai o honynt a adroddid genyf, flyn'-

yddoedd yn ol, mewn rhyw fath o Ddarlith a draddodid genyf arno,'a"r rhai
a roddent, ar y pryd, foddhad annghyffredin i'r cynnulleidfaoedd. Yn wir,
fe geir rhai enghreifftiau o'r un peth, yma a thraw, yn y gwaith hwn. Ac
yn ddiddadl, yr oedd toraeth o hono yn eiddo i Mr. Eees. Ond, rywfodd,

—

wrth gofio mor nodedig o ofalus oedd efe am ymgadw oddiwrth bob peth o'r
fath yn y cyhoedd, ar ffrwyn amlwg a roddid ganddo arno er ei attal a'i

gadw tanodd, hyd yn nod mewn cylchoedd cyfyngach,—fe ddaeth yr ar-
gyhoeddiad yn gryf yn fy meddwl na buasai efe ei hunan yn foddlawn iawn
i unrhyw sylw neillduol gael ei alw at hyn yn ei " Gofiant," ac felly mi a
ymatteliais rhag rhoddi arbenigrwydd arno.

Fe welir fod yr unfed bennod-ar-bymtheg o'r gwaith,—ag yr oeddwn, pan
yn ysgrifenu Ehagymadrodd y gyfrol flaeuorol, yn amheus a allaswn gael
nerth i'w pharotoi, ac yn tueddu i feddwl y byddai raid i mi foddloni i'w
gadael i'w gwnej'd i fynu, goreu y gellid, o'r hj-n a ysgrifenasid genyf am
Mr. Eees o'r blaen, gydag ychydig gywiriadau ac ychwanegiadau—yn awr
wedi ei gorphen, yn ol y cynllun a fwriedid genyf ar y cyntaf. Ac vr wyf
yn gobeithio y gwasanaetha nid yn unig er adgofio ei hen wrandawwVr aim
dano, ond yn neillduol er rhoddi rhyw olygiad i'r liiaws mawr nad ydvnt yn
cofio dim yn ei gylch, ac nas gwelsant ef erioed, o'r nodweddau arbenig' a
berthynent iddo fel Pregethwr.

Fe genfydd y darllenydd fod llawer o'r gyfrol hon yn cael ei gwneyd i

fynu, o'r hyn a elwir genyf yn '' Attodiad)'" a dichon nad afreidiol fyddai
gair o sylw arno. Tr oeddwn i, cyn dwyn dim o'r gwaith allan, wedi
rhoddi rhyw amcangyfrif i'r Cyhoeddwyr, fy mod yn tybied y gellid cyn-
nwys y cwbl o hono mewn deuddeg o ranau, swllt'yr un; heb un meddwJ
genyf nad pedwar ugain o dudalenau a roddid yn mhob rhan. "Wedi gweled



IV. RHAGYMADRODD,

o honynt hwythau (neu un o honynt), y copi oil, oddieithr Pennod xvi.,

daethaut i'r un penderfyr.iad. Yn panlynol, fe gyhoeddwyd y rhan .syntaf

gyda hysbysiad ar yr amlen. y cwblheid "y gwaith mewu 12 o Eanau
misol swUt yr un." Ond yn lie pedwar ugain, mi a welwn fod yn y Rhan.
un ar-bymtheg a pliedwar ugain o dudalenau, ac y bvddai yr boll -waith

felly yn llawer mwy ua'r copi a barotoisid genyf fi. Yr oeddwn o'r blaen
wedi meddwl am gael '• Atiodiad " byr ; eithr yn awr mi a welais, y byddai
raid, er cadw at ammodau y cyhoeddiad, wrtb un llawer belaethach nag a
fwriadaswn. Ac felly penderfynais ar ei gaol yn y wedd sydd arno yn awr.
Fe welir ei fod yn cynnwys rhai ffeithiau newyddion lied ddyddoi-ol mewn
cysylltiad a banes Mr. Eees, ac amrywiol Sylwadau ycbwanegol ar ei Nod-
weddau meddyliol a'i gymeriad gweinidogaethol ; beblaw casgliad mor bel-

aeth ag a ganiatai y terfynau, o'r gwahanol Ysgrifeniadau o'i eiddo ag y
gwyddwn i am danynt, oeddent wedi eu cyhoeddi ganddo ef ei bunan, mewn
rhyw wedd neu arall, ond yn wasgaredig mewn amrywiol fFurfiau, ac erbyn
byn yn anbawdd iawn cael gafael arnynt. Yr oeddwn i yn teimlo fod y
fatb ragoriaeth yn perthyn iddynt, yn neillduol i rai o bonynt, ag i beri

iddynt fod yn ycbwanegiad dirfawr at werth y " Cofiant,'" ac felly yr oedd

yn "dda iawn genyf gael y cyfleusdra i'w rboddi yn ngbyrbaedd ei ddarllen-

wyr ; a byddai yn ddrwg iawn genyf ddeall fod cymmaint ag un o bonj'nt

beb deimlo yn gyfFelyb. Heblaw byny, y mae y llythyr dyddorol ar y lie y
pregetbodd ynddo ei bregetb gyntaf, gan y Parcb. Fi'ancis Jones ; Sylwadau
ei frawd, Dr. Eees, ar rai o'i Nodweddau fel pregetbwr ; ac yn enwedig
Sylwadau Dr. Edwards a Dr. Griffith Parry, ar ei Bregethau ;—mor nodedig

o alluog ac addysgiadol, fel nas gallant lai na'u canmol eu bunain i bob
darllenydd, a roddo iddynt y sylw a deilj-ngant.

Eithr pa betb bynnag a feddylier gan unrbyw ddarllenj'dd am ranau
neillduol o'r " Attodiad" mi a ddymunwn iddynt oil gadw mewn cuf, fod y
Cyboeddwyr, yn rboddi nifer mor fawr o dudalenau yn mbob rhan, fel nad
yw vr boll waitb, yn cynnwys yr " Attodiad " a'r cwbl, ond yr un bris, yn
hollol ag a fuasai y " Cofiant" yn unig, pe, yn ol yr arfer gyffredin gyda
llyfrau o'r fatb, ua roddasid ond pedwar ugain tudalen yn mhob rban.

Mewn gwirionedd, megis ag y mae, y mae yr *' Attodiad " i'r derbynwyr yn
bollol rad.

Mi a gymmerais betb llafur i barotoi y Mynegai ar ddiwedd y gwaith, ac

yr wyf yn gobeithio y ceir ef mor gywir ac mor gyfiawn ag y gallesid yn
rhesymol ei ddysgwyl.

Yr wyf yn teimlo yn ddiolchgar iawn i'r brodyr yn y Gymmanfa Gyffred-

inol, a gj-"nbaliwyd yr wythiios bon j-n y ddinas yma, am y datganiad

cyhoeddus a wnaed ganddynt o'u cymmeradwyaeta o'r gwaith, ac am ei

argymbell i sylw a derbyniad ein heglwysi trwy y Cyfuudeb ; ac, yn neill-

duol, am awgrymu ar fod rhyw foddion yn cael ei ddefuyddio i'w roddi yn
nwylaw pob pregetbwr yn ein plith.

Gan gydnabod yn ddiolchgar iawn y daioni uwyfol, yn adferiad fy iecbyd

a'm nerth, fel ag i"m galluogi i orpheu y gwaith, a chan ddymuno ei fenditb

ef ar y darlleniad o bono, yn enwedig I'n pregethwyr ieuamc trwy yr boll

Dywysogaetb, a lie bynnag arall y gallant fod, y rhai yn arbenig oeddent

mewn golwg genyf wrth ei gyf.msoddi, yr wyf yn ei ail-jtjflioyno i ofal Pen

Mawr yr Eglivys ti hunan.

OWEN THOMAS.

4G, Catharine Street, Liverpool,

Mai 17, 1S90.



Y CYNNWYSIAD.

PENNOD XII.

BLYNYDDOEDD PRYDER TEULUAIDD AC EGLWYSIG : 1855—1861.

Gwerth ff\'dd i'w pherchen yn nj^hyfaewidiadau bywyd—marwolaeth y
Parch. Moses Parry—Priodas ei ferch—Llythyrau dyddorol — Llywydd
Blynyddol cyntaf Cymdeithasfa y Gogledd—Cymdeithasfa Abergwaen
—V Parch. Thomas Eichard—Cyfarfod y Pasg yn Llundain—Cym-
deithasfa Ehuthin—v daith o Lundain. tuag yno—Bedyddio ei wyr

—

myned i'r Isle of Wight—Mr. Morgan yn ymgymmeryd a chasglu at

yr Athrofa—Cj'mmanfa y Sulgwyn yn Liverpool, 1857—Cymdeithasfa
Llangefni—Llythyr at y Parch. John Jones, Talsarn—Cyfarchiad ar yr
achlysur o'i gladdedigaeth—myned i gyfarfod y Cynghrair Efengylaidd
yn Berlin—Adroddiad am y Cyfarfod mawr yno—llafur cynnyddol—

•

Llythyrau at Mr. a Mrs. Davies—eu hargymhell i ddarllen Dr.
Owen—cystudd trwm — Llythyrau eto — myned i Lundain i ad-
-agoriad Capel Jewin Crescent wedi ei adgyweirio—Eheolau newydd-
ion yn nghylch Derbyniad ac Ordeiniad Pregethwyr — Mr. Eoberts,
Amlwch, ac yntau—Ysgrif yn y Drysorfa, 1859—yr Adfywiad Crefyddol
— eibryder o berthynas iddo—marwolaeth ei gyd-weinidog, y Parch.
John Hughes — Llythyr at Mr. Davies, Mount Gardens — amryw
lythyrau ereill TudaJen obi—712.

PENNOD XIII.

O DDECHREU Y FLWYDDYN 1862, HYD Y GYMMANFA GYFFREDINOL
GYNTAF YN ABERTAWE, 1864.

Llythyrau at Mrs. Eees—Llythyr at Mr. a Mrs. Davies ar ben y seithfed

flwyddyn o'u bywyd priodasol — Llythyrau at y plant— dau can'
mlwyddiant annghydffurfiaeth— Cymdeithasfa Amlwch—Cyfarchiad ar
yr achos— Cyfarfodydd Pregethu yn y Dj'ffryn ac yn Nolgelleu—yr
Arddangosiad yn Llundain— Mr. Eees yn ymweled lig ef—dyddordeb
yn Arlun y Cae Gwenith—Cj'mdeithasfa Baugor—ymwelwyr oddiwrth
Bresbyteriaid Lloegr a'r Iwerddon—Erthygl i'r Traethodydd, 1863

—

Cymdeithasfa Treffynnon—Gynghor hynod yn y Cyfarfod Ordeinio

—

ymdriuiaeth ar yr lawn a galwad yr Efengyl—Cymdeithasfa Niwbwrch,
Mori—Mr. Eoberts, Amlwch—Llythyr o'i eiddo at Mr. Eees— cais o
Gymdeithasfa y Gogledd am gael ond un Athrofa— Cj'farfod Dirprwy-
wyr o'r Deheudir yn Nghaerfyrddin—y cais yn afiwyddiannus—He yr
Athrofa yn y Gogledd yn destyn sylw— Cyfarfod arbeuig ar yr achos yn
Mangor—Adroddiad holaeth am y Cyfarfod—mwyafrif dros y Bala

—

Cymdeithasfa Caernarfon—Mr. Eees yn pregethu yn hynod j'no—Mr. a
Mrs, Davies yn symmud i Beuarth—Llythyrau atynt ar yr achlysur

—

Llythyr at Mr. Eoberts, Amlwch, ar gystudd a marwolaeth ei briod

—

ei ymweliad cyutaf a'r Beuarth—myued i Laudaiu at y Pas?, 186i

—



VI. Y CYXNWYSIAD.

Llythyr at Dr. Edwards— ymdriniaatii yn ngliylcli yr Athrofa yn
Nirhymdeitbasfa Dolgelleu, 1S63 — cais y Deheudir am gael un o
Atlirawon y Bala i Drefecca—Llythyr yr Athrawou yu v Bala at Gym-
deithasfa Aberystwyth—cyfTro mawr yn y Gogledd—yr achos drachefa
yn Llangefni, 1864—y ddau Athraw yn penderfynu aros yn y Bala

—

y Gymmanfa Gj'ffredinol gyntaf yn Abertawe . . TudaJen 713—781.

PENNOD XIV.

O'l YMWELIAD A LLYDAW HYD EI YMWELIAD A HASTINGS, AR OL

CYSTUDD TRWM: 1864—1867.

Ei bennodi gan y Gymmanfa Gyffredinol i 3/mweled a Llydaw—Agoriad
Capel Lorient— Cj'mdeithasfa Llanrwst—yr Athrofa—marwolaeth Mr.
Roberts, Amlwch—Llythyrau i Lydaw—Cyfarfod Misol Gwrecsam

—

Cyfarfod brwdfrydig yn Liveriiool gyda golwg ar adeiladu Capel
newydd yn Prince's Koad—Sylwadau mewn Cyfarfodydd Eglwysig—ei

weddiau yn y teulu yn y Benarth—Cymdeithasfa y Bala—Sylfaeniad

Adeilad yr Athrofa— Cymdeithasfa Bangor, 1865—y flwyddyn 1866—

•

Beirniadu Barddoniaeth—ymddifj'ru weithiau mewn barddoni—Cym-
deithasfa Ehuthiu—cael anwyd trwm yno—yn y Benarth gyda'i wyres
fechan—Cymdeithasfa Llanfair— eto Maesteg—Llandrindod ar y ffordd

yno — Llythyrau at ei wraig— Cymdeithasfaoedd Caernarfon a'r

Wyddgrug—Llythyr at wr ieuanc— cael ei gymmerj-d yn glaf iawn

—

ymweliad yr awdwr ag ef yn ei waeledd ond pan yn troi ar wella

—

mynedi Hastings—Llythyrau oddiyno--adferiad bollol. Tudal, 782—839

PENNOD XV.

O'l DDYCHWELIAD O HASTINGS, HYD EI GYSTUDD DIWEDDAF, A'I

FARWOLAETH : 1867—1869.

Dychwelyd adref—pregethu yn Llundain—claddu priod yr Awdwr—Agor-
iad Capel newydd yn y Bala—Cymdeithasfa Llangefni—y Gymmanfa
Gyffredinol yn Llanidloes—Cymdeithasfa Pwllheli— Gweddi ar uos Lun
cyntaf yn y mis—Agoriad Adeilad yr Athrofa—prydnawngwaith gyda'r

ddau frawd—amryw Lythj-rau—y Sabboth olaf yn hen Gapel Bedford
Street ac agoriad Capel Prince's Road—myned i Lundain at y Pasg

—

Cymdeithasfa y "Wyddgrug—marwolaeth a chladdedigaeth y Parch.
David Jones—y Gynimanfa Gyffredinol yn Llanelli—Cyfarfod Misol
Llansaunan— colli eilais yno—Cymdeithasfa Bangor, 1868—ei Bregeth
ddiweddaf mewn Cymdeithasfa—Penderfyniadau gj'da golwg ar am-
gylchiadau y doyrnas— ei annerchiad wrth eu cynnyg—yr Etholiad
CyfTredinol y flwyddyn bono— crefyddolrwydd ei feddwl—Llafur cyson
yn Liverpool—ymweled a'r Benarth drachefn ddiwedd y flwyddyn

—

Cyfarfod Misol Bagillt—Adroddiad Mr. Symond am dano—marwolaeth
Mr. Hughes, Abergele—Mr. Rees yn cymmeryd anwyd ar y ffordd i'w

gladdedigaeth—myned i Wrexham at y Sabboth canlynol— dychwe^
oddiyno 1 Benarth ddydd Mawrth, yn cwyno gan anwyd—y cystudd yn
trymhau—y diwedd — ei gladdedigaeth—galar ei genedl am dano

—

Cymdeithasfa Beaumaris — y Gymmanfa Gyfi'redinol yn Liverpool,

1869 TudaJen 840—903.
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PENNOD XVI.

EI NODWEDDAU NEILLDUOL FEL PEEGETHWE.

Hen Bregethwyr Cymru— Amrywiactti yn eu uodweddu—hyny yn perthyn

i lioll weithredoedd Duw—yr hen dadau Methodistaidd yn ddynion o

ddoniau dysglaer iawu—rhai o honynt yn uno nifer mawr o ragor-

iaethau—y mwyafrif yn rhagori mewn ychydig bethau—enghreifftiau

—odid un o houynt yn rhagori mewn coethder chwaeth a destlusrwydd
cyfansoddiad—ychydig a ysgrifenid ganddynt o'u pregethau—cyfoir-
iadau at arl'ev amryw o honynt—Mr. Eees y cyntaf i wneyd rhag-
barotoad gofalus yn destyn neillduol efrydiaeth—hyny yn gychwyniad
ei ragoriaeth—dechreuad yr arferiad—parotoi yn ofalus ar gyfer pob
amgylchiad—ymdrech, er ys blynyddoedd, i ymryddhau oddmrth hyny
—llwyddo yn annghyffredin—Cyfarfodydd Eglwysig CyfFredinol yn
Liverpool—Mr. llees yn y rhai hyny—parhau i barotoi ei Bregethau yn
ofalus—rhagoriaeth gweinidogaethol yn gorwedd ar ddwysder crefyddol

—cymdeithas gyson a Duw mewn gweddi—ymdrech gwastadol i'w

berifeithio ei hunan mewn sancteiddrwydd—purdeb dilychwyn ei ymar-
weddiad— ei alluoedd naturiol megis gwaelod eang a diogel i'w grcfydd
a'i weinidogaeth—cyd-bwysedd y galluoedd—araf a gochelgar yn ffurfio

ei syniadau—ceidwadolyn ei dduwinyddiaeth—meddwl wedi ei ddiwyllio

i raddau helaeth a gwybodaeth ysgrythyrol a duwinyddol—myfyriwr
caled—y llyfrau a'r awdwyr a hoffai—ymddangosixid personol manteis-
iol—yr olwg arno yn y pulpud— ei lais a'i ddull yn traddodi—eglurhad
goleu a manwl ar y materion fyddent ganddo dan sylw—amcanu cael yr
efengyl i feddwl ei wrandawwyr—edrych ar y gwirionedd yn ei holl

gysylltiadau — enghreilitiau o"i yindnniaeth — dychj'myg cryf a
chyfoethog er egluro y mater ac adduruo y cyfansoddiad—enghreifftiau
—amcau syml am gadwedigaeth ei wrandawwyr—cyfodi ger eu bron
drefu yr efengyl yn ei holl gyflawnder, ac ymgais i'w cau i fynu i hono
—enghreifftiau— lie mawr yn ei weinidogaeth i ddwyfoldeb person Crist

a'i iawn—gofalus rhag arfer unrhyw foddion anuheg er cynnyrchu
efleithiau ar deimladau ei wrandawwyr—egluro yn fanwl y berthynas
rhwng gwirioneddau crefydd a'i dyledswyddau—enghreifftiau o'i ddull

yn ymdrin a rhinweddau—Mr. Eobert Hall ac yntau—gosod pwys
mawr ar yr ymdrech angenrheidiol ar du y credadj^n, er cyrhaedd
sancteiddrwydd—dwyn allan y calondid sydd i'r ymdrech yn uhrefn yr
efeugyl—y nodiadau arno vn Nghofiant Mr. John Jones, Talsarn
—Sylwadau terfynol .. .

."

Tudalen 90i—9GQ.

GWELLIANT GWALLAU.

TuDALEN 108, ilineli 9 o'r gwaelod, yn lie •' 18S2," darllener " 1822."

499, llinell 11 cddifynu, yn lie " dyfoda," darllener " dyfodfa."

,, 958, llinell 3 o'r gwaelod, yn lie " ac at," darllener " ag at."

,, 960, llinell 6 o'r gwaelod, yn lie, " yr hwa sydd wedi cysga,''
darllener " yr hwn, wedi cysgu."
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Mr. Evans, New Inn, yn prcgctUu yn Llansannan, a Mr. Hees yn
blentyu yn gwrandaw aruo Tudtil. 967.

NODIAD B.

Yni\veli;id y Parch. Francis Jones a'r lie ydechreuodd Mr. Ileesbregetbu. Tadal. 967—972.
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Mr. a Mrs. Griffiths, Amwythig TiidaL 972
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Llytbyr y Parch. Edward Jones, Cincinnati Tndal. 980.

NODIAD F.

Adolygiad Cofiant Mr. Jones, Dolyfonddu, a Mr. Griffiths, Meifod Tudal. 980.

NODIAD G.

Rhagdraethawd i'r "'Eghvysi o Ddifrif " gan Mr James, Birmingham Tadal. 981 — 1007.

NODIAD H.

Cynghor mewn Cyfarfod Oideinio yn Mangor, 1859 Tndal. 1007-1045.

NODIAD I.
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Henry Rees, yn Ngbaer Tudal. 1067.

NODIAD M.
Rhagdraeth i Ddetholion o Ysgrifeuiadau Mr. Charles, Caerfyrddin. Tudal. 106S—1070.

NODIAD N.

Sylwadau o eiddo ei frawd, Dr. Rees, ar rai o'r elfenau a gyfansodd-
ent ragoriaethau Mr, Rees tel pregethwr Tadal. 1070-1078.

NouiAD O.

Sylwadau Dr. Edwards o'r Bala, ar ei Bregethau Tudal. 1079— 10S9.

NODIAD P.

Sylwadau y Parch. Griffith Parry, D.D., ar Bregethau Mr. Rees 'Tudal. 1089—1100.

NODIAD Q.

y Cynghor a draddodwyd gan Mr. Rees i'w frawd, ar ei O.deiniad
yn Mostyn, 1832 Tudal. 1101— 1111.

NODIAD R.

Adgofion y Parch, John Ffoulkes, Rhuthin,am Mr. Rees Tudal. 1111— 1115.
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PENNOD XII.

Blynyddoedd pryder teuluaidd ac eghuysig

:

—1855—18G1.

GWERTH FFl'DD I'w PHERCHEN YN NGHYFNEWIDIADAU BYWYD
—MARWOLAETH Y PARCH. MOSES PARRY—PRIODAS EI FERCH
—LLYTHYRAU DYDDOROL— LLYWYDD RLYNYDDOL CYNTAF
CYMDEITHASFA Y GOGLEDD—CYMDEITHASFA ABERGWAEN—

Y

PARCH. THOMAS RICHARD—CYFARFOD Y PASG YN LLUNDAIX
—CYMDEITHASFA RHUTHIX—Y DAITH O LUNDAIN TUAG YNO
—BEDYDDIO EI WYR—MYNED i'r ISLE OF WIGHT— MR.

MORGAN YN YMGYMMERYD A CHASGLU AT YR ATHROFA

—

CYMMANFA Y SULGWYN YN LIVERPOOL, 1857—CYMDEITH-
ASFA LLANGEFNI—LLYTHYR AT Y PARCH. JOHN JONES, TAL-

SARN—CYFARCHIAD AR YR ACHLYSUR O'l GLADDEDIGAETH
—MYNED I GYFARFOD Y CYNGHRAIR EFEXGYLAIDD YN
BERLIN—ADRODDIAD AM Y CYFARFOD MAWR YNO—LLAFUR
CYNNYDDOL— LLYTHYRAU AT MR. A MRS. DAVIES— EU
HARGYMHELL I DDARLLEN DR. OWEN— CYSTUDD TRWM—
LLYTHYRAU ETO—MYNED I LUNDAIN I AD-AGORIAD CAPEL
JEWIN CRESCENT WEDI EI ADGYWEIRIO—RHEOLAU NEWYDD-
lON YN NGHYLCII BERBYNIAD AC ORDEINIAD PREGETHWYR
—MR. ROBERTS, AMLWCH, AC YNTAU— YSGRIF YN Y
DRYSORFA, 1859—YR ADFYWIAD CREFYDDOL—EI BRYDER O
BERTHYNAS IDDO—MARWOLAETH EI GYD-WEINIDOG, Y PARCH.
JOHN HUGHES—LLYTHYR AT MR. DAYIES, MOUNT GARDENS
—AMRYW LYTHYRAU EREILL.

Yr ydym yn awr yn dyfod at un o'r cyfnodau mwyaf pwysig,

yn ei deimladau ef, yn ei holl fywyd, a liyny yn arbenig oblegid

y cyfnewidiad yr oedd yn myned trwyddo yn ei gysylltiadau

teuluaidd, yn mhriodas ei anwyl a'i unig ferch. Y mae yr am-
gylchiad o nodwedd rhy lednais a phersonol i ni ymhelaethu na

manylu dim arno, eto ni a allwn, heb ofni sangu ar y gwyleidd-
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dra tyneraf, ddywedyd ei fod ef,—tra yn cymmeradwyo yn

liollol y cam yr oedd ei ferch ar gymmeryd, ac yn nyfnder ci

enaid yn teimlo yn ddiolchgar am y Rhagluniaeth Ddwyfol a

gredid ganddo ef oedd yn ei harwain,—eto yn y pryder oedd

mor naturiol iddo gyda golwg ar ba beth bynnag y cymmerai

ddyddordeb mawr ynddo, felly yn neillduol yr oedd ei bryder y
pryd hwn, yn ddwfn ac yn ddwys iawn. Eitlir yr oedd ei

bryder yn gwbl o'i haclios hi. Yr ydoedd iddo megis canwyll ei

lygad
;
yr oedd ei feddwl, o'i babandod, wedi bod yn ymglymu

ynddi, ac yn ymbletliu am dani
;
yr oedd wedi cymmeryd y

drafFertli fwyaf a allasai unrhyw dad, yn nghanol y fath

orchwylion pwysig ag a ddisgynent arno ef gymmeryd, i

ymdrechu ffurfio ei chymmeriad yn y modd goreu ag oedd

bosibl iddo, er ei chymhwyso i fod mor wasanaethgar a chysurus

ag y dymunasai iddi fod, yn mha sefyllfa bynnag y gosodid hi

gan ragluniaeth ynddi : a gwir ddymuniad ei galon yn awr

ydoedd,—ar iddi gael bod mewn gwirionedd yn " goron i'w gwr,"

yn un y byddai " ei galon yn ymddiried ynddi," ac yn un " a

wnai les, ac nid drwg iddo, holl ddyddiau ei bywyd ;

" ac yn

arbenig, ar iddynt gael bod eu dau "yn fendigedig gan yr

Arglwydd."

Pan yn nyfnder y pryder hwn, fe gyfansoddodd ac a dradd-

ododd bregeth hynod, a hynod iawn, un mor nodweddiadol o

bono ef ag odid un a draddododd erioed, ac un, erbyn cymmeryd

yr amgylchiadau yn y rhai y cj^fansoddwyd ac y traddodwyd hi

i ystyriaeth, sydd yn dwyn tystiolaeth neillduol i'r berthynas

ao-os, ac arbenig, oedd rhwng ei bregethau ef ti'i brofiad personol.

Y testyn ydoedd, Heb. xi. 8 :
—

" Trwy ffydd, Abraham, pan ei

galwyd, a ufuddhaodd, gan fyned i'r man yr oedd efe i'w

dderbyn yn etifeddiaeth ; ac efe a aeth allan, heb wybod i ba le

yr oedd yn myned." Mater y bregeth oedd " gwerth ffydd i'w

pherchen i gyfarfod a chyfnewidiadau bywyd." Pregethodd

hi y troion cyntaf, yn Birkenhead y boreu, ac jn Bedford

Street yr hwyr, y Sabboth, Chwefror IS, 1855. Yr oedd yn

cael ei theiinlo ar y pryd, gan lawer o'i wrandawvvyr, yn
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euwedig y rhai oeddent i fesur yn adnabyddus o"r amgylchiadau,

fel ffrwj'th y teimladau amrywiol a gwahanol oeddent yn myned
trwy ei fynwes y dyddiau a'r wythnosau liyny. Y mae ei ferch

yn nodi un enghraifffc o hyny, ac yr j^dym yn liyderu yr esgusoda

ni am ei dodi i mewn yma, gan y gwasanaetha i ddangos

nior fywiog oedd ei ddarluniadau. O dan y dyddiad a nodwvd
uehod pan y traddododd y bregeth y tro cyntaf yn Bedford

Street, hi a s^dwa :
—

" I may just observe that the sermon on

Heb. xi. S, was felt by many to be the result of his conflictino-

feelings with reference to my approaching marriage. Mrs.

Samuel Davies, in her droll way, said, when she heard it first,

' Well ! well ! that's poor Annie's funeral sermon !
'

" Yr oedd

yn pregethu y tro hwnw gyda thon braidd fwy pruddaidd na
chyfFredin, ei lais weithiau agos yn gwynfanus ; ond yr oedd y
gynnulleidfa wedi ei difrifoli trwyddi yn mhell cyn terfynu y
bregeth, a chyfeiriwyd ati braidd yn amlach yn y cyfarfodydd

eglwysig nag odid un o'r pregethau a draddodwyd ganddo
erioed. Y mae y bregeth i'w chael yn gyflawn, fel yr ysgrifen-

wyd hi ganddo ef ei hunan, yn y gyfrol gyntaf o'i Bregethau,

tudal. 558—573. Buasai yn dda genym ddyfynu rhanau helaeth

o honi, ond rhaid i ni foddloni yn unig ar y gyfran ag sydd yn
amlwg ar yr hyn oedd yn benaf yn ei feddwl ef ar y pryd :—

" Y mae plant dynion, eilwaith, yn cael eu galw or teuluoedd

y magivycl htuy i ffiirjio cysylltiadau neivyddion ; ac yn hyny
hefyd, y maent, er heb ado eu gwlad, yn myned allan heb

wybod i ba le, ac yn enwedig i ba beth, y maent yn myned.
" Y gymdeithas deuluaidd yw y gymdeithas gyntaf a'r fwyaf

naturiol a sefydlodd Duw erioed. Yma y cawsom ein bod, ac

y meithrinwyd ni o'n mebyd
; y gymdeithas hon a fu yn ein

hymgeleddu yn dyner yn mhell cyn cof genym; ac, er pan
ydym yn cofio dim, yn ei mynwes hi y cawsom ein hunain ; a

theimlem yno rnor rydd a chartrefol a phe buasem ynddi er

tragwyddoldeb. Yr oedd Solomon yn cofio yn serchog hen

dynerwch aelwyd ei dad a'i fam :
' Yr oeddwn yn fab i'm tad,

yn dyner ac yn anwyl yn ngolwg fy mam ; efe a'm dysgai.' Pa
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faint bynnag o falldod a ddygodd pechod i gartref mebyd,. pa

faint bynnag o ortbiymder a fu rhi'eni i'w plant, neu pa faint

bynnag o boen a fu plant i'w rhi'eni, bydd yn anmhosibl wcdi'r

cwbl ymadael, ac ymadael, fe allai, am y tro olaf ac am byth a r

hen drigfa, heb oeheneidiavi a dagrau. Ond dyma ordinhixd y
Goruchaf. Mae amser yn dyfod pan y chwelir y n3'thod hyn,

ac y bydd y plant fel haid o adar yn cymmeryd eu hadenydd, ac

yn disgyn yn mhob cwr o'r byd. ' Am hyny y gad dyn ei dad

a'i fam
;

' eu gadael i ddechreu i fyned i'r ysgol, eu gadael i

fyned yn breutis, a'u gadael yn enwedig, pan ddaw j'r adeg i

briodi. Mae y rhai a adewir yn aros, mae yn wir, yn yr hen

annedd, ar yr hen aehvyd ; ond y maent yn aros i gwyno fel yr

hen Jacob, ' Minnau fel y'm diblantwyd a ddiblentir,' ac yn

debyg i Job, ' O na bawn i fel yn y misoedd o'r blaen, pan yr

oedd fy mhlant o'm hamg\-lch.' Mae yr hen gronglwyd yn wag,

a'r aelwyd yn oer, oblegid fod y marwor a fu yn ei chynhesu a'i

goleuo naill ai wedi diftbdd yn lludw'r bedd, neu wedi eu cario

ymaith i gj'nhesu aelwydydd ereill.

" Yn yr }"styr hwn, gallwn ddywedyd wrtli ri'eni a phlant, a

brodyr a chwiorydd, Byddwch barod i ildio eich gilydd i Dduw

yn grefyddol a diolchgar. Pan y byddwch chwi, rieni, yn

cychwyn eich plant allan i'r byd trafierthus, ymehanged eich

calonau mewn cyngor a gweddi ar eu rhan, fel yr hen Isaac gynt

pan 3'n anfon Jacob i Padan-aram :
' Duw Hollalluog a'th fen-

ditliio, ac a roddo i ti fendith Abraham, i ti ac i'th had
!

'

Chwithau, y plant, yn y cyfryw amgylchiadau, ymaflwch yn

no'hyfammod Duw, a chyfammod eich tadau, fel Jacob :
' Os

Duw fydd gyda myfi, ac a'm ceidw j'n y ffordd yma yr hon yr

ydwyf yn ei chcrdded, a rhoddi i mi fara i'w fwyta, a dillad i'w

gwisgo,—yna y bydd yr Arglwydd yn Dduw i mi.'

"Mynych y clywwyd pobl ieuainc yn siarad am yr undeb

priodasol fel testyn ysgafnder a digrifwch ; ond daethant i

wybod wedi hyn}' trwy brofiad mai cyfnewidiad difrifol, yn

efteithio yn bwysig ar eu holl fywyd, ydoedd. Edrych yn mlaen

ar yr ochr oleu yr oeddent hwy yn eu cyflwr sengl, heb feddwl
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am na darpar at yr ochr d3'well ; ond nid yn hir y buont yn eu

hystad newydd heb wybod am gyfrifoldeb a phryder, beichiau a

blinderau, nad oeddynt yn liaenorol wedi dychymygii dim am
danynt. Tra mai ' nid da bod dyn ei hunan/ ac mai ' anrhyd-

eddus yw priodas yn mhawb/ eto cofiwch, fy nc^hyfeillion

ieuainc, na ddylech anturio at y cyflwr priodasol heb y gochel-

ganvch a'r pwyll mwyaf, a'r gweddiau taeraf am ei gyfarwyddyd

ef, yr hwn yw Yspiyd doethineb.'

" O bobl ieuainc, yr ydych chwi a chyfnewidiadau pwysig

bywyd yn dechreu wynebu ar eieh gilydd
;
ymofynwch am galon

yn sylweddoli bj^w trwy fFydd ar Dduw, megis y gwnaeth

Abraham, a chwithau a eweh yn wrol a diachwyn trwy yr

holl gyfnewidiadau. Yr Hollbresennol yn gydymaith i chwi

—

yr Hollwybodol heb dynu ei olwg oddiarnoch—yr Hollalluog yn

eich amddiffyn—Anfeidrol Gariad a Daioni yn troi pobpeth i'ch

gwasanaethu, gan ddwyn Duw yn yr oil ag ydyw i fod yn Dduw
i chwi,—pa beth a fydd arnoch eisieu neu a ellwch ddymuno

mwy ? Pa angen a all fod arnoch nas medr yr Hollddigonol ei

ddiAvallu ? pa ofn trueni nas gall Efe ei symniud ? pa berygl nas

gall ddiogelu rhagddo ? yn mha gyflwr y gellwch fod ynddo na

byddwch yn foddlawn a hapus gyda Duw ?

"

Pan oedd ei feddwl yn llawn gofal, a'i deimladau yn lied

gymmysglyd, gyda golwg ar ei amgylchiadau teuluaidd ei hunan,

fe dderbyniodd y newydd galarus, fod ei hen gyfaill, a'i hen

gydymaith ar y Daith Fawr i'r America, y Parch. Moses Parry,

Dinbych, wedi ei gymmeryd ymaith gan angau ; a hyny mewn
cymhariaeth yn ddisymwth,—wedi dim ond rhyw ddau ddiwrnod

o gystudd. Bu farw nos lau, Chwefror 8, 1855, yn 70 mlwydd
oed. Fe effeithiodd y newydd yn ddwys iawn ar feddwl Mr.

Rees. Yr oedd amgylchiadau yn peri fod yn gvvbl anmhosibi

iddo ef fyned i'r angladd, yr hwn oedd i gymmeryd lie ddydd

Mawrth ; ond fe ysgrifenodd y llythyr canlynol at Mr. Gee,

ddydd Llun, Chwefror 12, yr hwn a ddarllenwyd gan un or

brodyr yn y Capel, yn y cyfarfod a gadwyd yno, cyn i'r

angladd gychwyn tua'r Eglwys Wen :

—

2x
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" Anwyl Frawd,—Daeth eich llythyr i'm Haw y boreu ddoe
;

" a'r noswaith o'r blaen jn hwyr, yr ocddwn wedi clywed gyntaf

" am farwolaeth fy hen gyfaill, Moses Parry. Ai nid breuddwyd
" yw hyn ? Ai gwir yw ei £od wedi marw ? Ai nid ydym byth

" i gael gweled ei wyneb ef mwy yn ein cyfarfodydd crefyddol ?

" O ! cyhyd y bu efe yn tramwy ar hyd ac ar led Sir Ddinbych,

" ac yn pregethu teyrnas Dduw. Ond ni chawn wel-ed ei wyneb
" ef mwyach.

" Er y nos Sadwrn cyntaf y gwelais ef yn Tan y Fron, mewn
'•' cyfarfod athrawon, pan oedd ef yn ddyn ieuanc, a minnau yn
" fachgen, y mae yn j^mddangos i mi heddyw fel pe byddai
'' oesoedd wedi myned heibio er hyny ; ac yn wir y mae blyn-

" yddoedd meithion er j noswaith bono. Ond trwy ddaioni ein

"Duw cyfammodol yn Nghrisfc, fe gynhaliwyd Moses Parry i

" dramwyo yn pregethu, &c., gydag achos Crist, o hyny hyd nos

" lau diweddaf. Ni a ddylem fod yn ddiolchgar am hyny. !

*' dylai eglwysi Sir Ddinbych yn neillduol doddi mewn dioleh-

''garwch ar ddiwrnod ei gladdedigaeth. Bellach y mae efe

" wedi ymuno ai hen frodyr a'i gyd-lafurwyr, pa rai sydd yn
"

' sanctaidd a difeius ger ei fron ef mewn cariad.' Duw pob

"gras a ymwelo a chwi, weinidogion a blaenoriaid, Gogledd

" Cymru, ac a r eglwysi yn y dyddiau hyn ; ond am danaf fi a'm

" cyfoedion yn y gwaith, ni gawn ni yn fuan ddilyn ein hen

" frawd, Moses Parry, a'n casglu at ein pobl. Cewch, cewch

;

"chwi a gewch y Cyfarfod Misol a'r Gymmanfa i ch-\vi eich

" hunain, a chawn ninnau y dystaw fedd Yr ydwyf fi

" yn fy munudau goreu o leiaf, yn blino ar galon lygredig, ac ar

" y byd lie y mae pob wyneb yn myned yn ddieithr, a'm hen

" gyfeillion yn colli o bono :—byd yr ymladd, heb fuddugol-

" iaethu,—a'r ymdrechu, heb allu cyrhaeddyd. Y mae arnaf hir-

" aeth am eglwys heb ddim annghydfod ynddi ; llawn o gariad,

" tynerwch, a lledneisrwydd ; ac uchelymgais, ymbleidio, cenfigen,

" a thymher ddrwg, ystyfnig, anfaddeugar,—a'r geiriau caledion,

"haerllug, a throfaus, yn bethau na enwir byth yn mysg ei

" haelodau.
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" Gweddiwch drosom ni sydd yn heneiddio, ain i ni, os na

" chawn ras i £od yn fwy defnyddiol inwj^acli, gael gras i farw
'• inewn heddwch ; ac os na chawn ni weled adfywiad ar yr

" eglwysi yn ein dyddiau, am i ni gael profi hyny ynom ein

" hunain, cyn ein myned ac na byddom mwy. O ! na byddai

" diwedd ein hoes yn rhodiad mwy cyson, dystaw, gostyngedig,

" ac edifeiriol g3'da Duw—y fuchedd dragywyddol yn ymagor o

"flaen ein meddyliau, yn ei gogoniant, a'i phurdeb, a'i ded-

" "wyddwch ; a phob Sabboth, a chymun, ac ymarferiadau

" crefj^ddol, yn arogii o nefolrwydd ysbryd, ac yn dwyn
" tangnefedd a llawenydd, grasau a grawnsypiau y wlad, i'n

" proliadau.

" O ! mor ddymunol fyddai gweled llonaid Capel Mawr
" Dinbych, yforu, yn ngliladdedigaeth ein hen frawd, a phob un
" mewn tymher nefol yn canu rhyw benill fel hwnw :

—

* 'R AV5'f yu dechreu teimlo eisoes,

Ber aroglau'r gwledydd draw

;

Gyda'r awel bur yn hedeg,

Diau fod y wlad gerllaw :

Dere'r tir dyiuunol hyfrj'd,

Dere'r ardal sydd heb drai

;

Dy bleseiau o bob rhywiau,

Gad im' bellacli eu mwynliau.'

" Wei, wel, rhaid i mi dewi. Ac ni waeth tewi
; y mae Moses

•" Parry wedi marw. Y mae hen wlad fy ieuenctyd, a'i Chyfar-

" fod Misol, wedi myned yn fwy annhebyg eto iddi ei hun. Y
'•' mae Moses Parry wedi marw ! Yr wyf ii wedi teithio rhai

" milltiroedd tua'r bedd er pan glywais y newydd. Y mae fy

"nychymyg yn portreadu rhyw annghyfanedd-dra pruddaidd

" dros holl gylchoedd crefyddol fy hen Sir ; oblegid ar ol ereill

" a gollais o honi trwy angau, y mae Moses Parry, yntau, wedi

"marw
" Eich cyfaill, Henry Rees."

Y boreu Llun, yn mhen wythnos union wedi ysgrifenu y
llythyr blaenorol yn nghylch Mr. M. Parry, yr ydym yn ei
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gael yn ysgrifenu at Dr. Edwards, yn atcbiad i lythyr oddiwrtho

of, ac un arall oddiwrth y cyfeillion yn y Bala, yn celsio ganddo

roddi Sabhotli iddynt.

"Llun, Chwcfror 19, 1855.

" AxwYL Gyfaill,—Uaetli eich llythyr i'ln Haw y boreu

" liwn, ac un arall oddiwrth flaenoriaid y Bala. Ond y mae yn
" anmhosibl i mi ro'i yr un o'r Sabbothau a ofynir. Yr W3'f

" w^edi addaw myned o Landderfel i Ddinbych ddydd lau,

" oblegid y mae y Cyfarfod Misol yno y diwrnod hwnw a'r dydd

"canlynol. Y niaent wedi cj^tuno i'm cyfarfod yn Nghorwen.

" Mae yn rhaid fy mod yn myned yn hen ; nid wyf
" yn cotio dim oil am ddim a roddais i Mr. Williams, Dolgelleu,

" at yr aclios y crybwylla eich llythyr am dano. Ond y mae yn
" dda genyf fy mod wedi rhoi Y mae tun led brudd-

" glwyfus ar eich llythyr, a b}'ddai yn ddigon haw'dd i minnau
" ysgrifenu un cyftelyb yn ol atocli chwithau. Yr wj^f wedi bod

" yn lied bryderus a thrallodus fy meddyliau er ys yn agos i

" ddwy tlynedd bcllach. Dechreu adrodd fy helyntion ar hyn
" ar bapur a fyddai yn gwbl ofer. Bydd yn dda genyf eich

" gweled, OS gallaf ddyfod hyd Llandderfel. Dywedir wrthyf

" fod cynhwrf yn y dref hon heddyw. Mae y bobl yn gwibio o

" eisieu bwyd, yn tori i mewn i'r siopau, ac yn cymmcryd blaw^d

" a bara trwy drais.

" Dymunaf arnoch hysbysu i'm cyfeillion yna o barth i'r

" Sabbothau a gcisiant. Am ddyfod i aros am wythnos yn y
" Bala yn ystod yr haf , caf eich gweled eto. Nis gwn pa fath

" haf a fydd y nesaf i mi ; hwyrach fod rhyw gyfnewidiadau i'n

" cyfarfod fel teulu. I'r Arglwydd yr wyf yn dymuno cj^flwyno

" fy hun a'm holl amgylchiadau. Ac yn w^yneb pob diffrwyth-

" der, fel y cwynwch chwi, mi a ymorphwysaf ar Grist yn
" bechadur euog a thlawd. ... .....

" Yr ydym yma yn weddol iach, yn dymuno ein cofio at Mrs.

" Edwards a'r teulu yn garedig.

" Yr eiddoch, anwyl frawd, yn ddifi'uant; Henry Rees."
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Y Sabboth canljaiol, Clnvefror 26, 3-r oeclcl yn pregethu yn

Hose Place, 10, ac yn Mulberry, 6,—y bregetli oddiar Heb. xi. 8.

Y nos Lun canlynol, yr oedd yn Rhosllanerchrugog, ar yr un

geiriau ; a'r Mawrth a'r Mercher yn y Cyfarfod Misol yn Llan-

dderfel
; y nos Fawrth yn pregetha oddiar Daniel xii. 13; boreu

Mercher, oddiar Heb. xi. 8; a'r hwyr, oddiar Heb. iii. 19. Y
dydd lau a'r Gwener, Mawrth 1, 2, yr oedd yn pregethu yn

Nghyfarfod Misol Dinbych
; y bregetli am ddeg, ddydd Gwener,

oddiar Psalm xc. 10—12, yn fath o bregeth angladdol i Mr.

Moses Parry ; a nos Wener yr oedd yn y Rhyl ; ac yn dychwelyd

i Liverpool at y Sabboth. Nid ydoedd, fe welir, er yr holl

bryder meddyliol yr oedd ar y pryd ynddo, yn arbed dim arno

ei hunan ; ond o'r naill Gyfarfod i'r Hall, yn y dref neu yn y
wlad, heb gymmeryd odid ddim seibiant.

Ar ddydd lau, Mawrth 22, 1855, fe briodwyd ei ferch a

Richard Davies, Ysw., o'r Borthaethwy, adnabyddus am flynydd-

oedd lawer fel yr Aelod Seneddol dros Fon, ac er ys amryw
flynyddoedd bellach, fel Arglwydd Raglaw y Frenhines dros y
Sir. Ni pherthyn i ni draetlm llawer am 3a' amgylchiad hwn.

Ni oddei teimladau y teulu i ni ddywedyd yr hyn a ddymun-

asem. Ond ni a allwn ddywedyd hyny, ac yr ydym yn teimlo

y dylem ei ddywedyd, ei bod wedi troi allaa yn briodas dded-

wydd, a dedwydd iawn, yn ystyr oreu ac uchaf y gair. Y mae

y Duw Mawr wedi bod, mewn modd annghyfFredin, yn dyner o

honynt yn ei ragluniaeth ; ac y mae y teulu yn amlwg yn " fen-

digedig gan yr Arglwydd." Bu yr amgylchiad hwn hefyd yn

ddechreuad cyfnod newydd yn hanes Mr. Rees
;
yn achlysur

dadblj^giad newydd ar ei gymmeriad ; ac, er yn ychwanegu

llawer at ei ofal, eto yn fFj^nnonell llawer iawn o gysur gwir-

ioneddol iddo. Ni a gawn weled yn arbenig fod ei lythyrau at

ei ferch, yn ei chymmeriad newydd, yn gyfoethog o bob peth a

allasai ei chalon ddymuno, er cyfarwyddyd a diddanwch iddi,

wedi myned dan gyfrifoldeb gofal teuluaidd ei hunan; ac yr

ydym yn gobeithio yn fawr y bydd i'r cyhoeddiad o honynt fod

yn dra bendithiol i laweroedd mewn amgylchiadau cyfFelyb.
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Bydd llawer o'n Cofiant bellach jm cael ei wneyd i fyny o'i

lythyrau ati hi. Yr ydym yn awr yn cyflwyno i'n darllenwyr

y llythj^r cyntaf oil a ysgrifenwyd ganddo ati wedi ei phriodas.

Ni a dybiem, yn wir y mae braidd yn sicr, iddo gael ei ysgrifenu

y Sadwrn, Mawrth 24, 1855.

"My Dearest A.,—My first letter to you in your new
" capacitj'', and not to you only but to your dear husband also.

'' And how shall I address you ! My heart is full. I must give

" vent to my feelings yn yr hen Gymraeg. Darfu eich llythyr

" ein lloni yn fawr y boreu heddyw. Mae ein calonau mor llawn

" o ddymuniadau am eich happusrwydd, fel y maent yn neidio

*•' yn chwannog at y seiliau lleiaf i obeithio ei fod yn dechreu, ac

" yn debyg o barhau. Ar yr un pryd, nid wj'f yn dysgwyl nac

" yn gallu djanuno, ar i chwi gael eich cadw rhag profedigaethau

" cyfFredin plant dynion yn y fuchedd hon. Mae dyn wedi ei

" eni i Hinder ; ac afresymol a fyddai dysgwyl cael eich gwneyd
" yn eithriad i drefn gyfFredin y Goruchaf o ymddwyn at y fath

" greaduriaid. Paham ? Ai o'n hachos ni y gadewir y ddaear,

" ac y symmudir y graig allan o'i lie ? Ond pa faint bynnag o

" flinderau a gewch chwi ar y ddaear, mi a obeithiaf na chewch

" chwi ddim Rawer yn eich gilydd. Os rhaid yw i Mr. D. gael

" profedigaethau, bydded iddynt ddyfod oddiwrth ei denantiaid,

" neu ei longau, ac nid oddiwrth ei dear A ; a pha bryd

"bynnag y bydd i haul temtasiynau godi gyda gwres arni

" hithau, bydded mynwes ei gwr yn wastad iddi fel cysgod i

" gilio iddo rhag y gwres hwn ; lie y caffo bob amser adfywiad a

" gorphwysfa.

" Yr wyf fi yn edrych ar brofedigaethau yn ddau fath. Y
"rhai cyntaf yn dyfod trwy weinyddiad uniongyrchol y Haw

"ddwyfol. Ac am y rhai hyny, y cwbl a ddymunaf ar eich

" rhan ydyw, iddynt gael eu gweinyddu arnoch mewn cariad, fel

" ceryddon eich Tad nefol, er eich lleshad. Mae y Ueill yn efFeith-

" iau naturiol yn codi oddiwrth achosion ; ac y mae achosion

" llawer iawn o annghysur y stad briodasol, yn gynnwysedig yn
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"nliymer, ffyrcld, ac ymddygiadau y pleidiau tuag at eu gilydd.

" Mae y fath 3'ma o drallodion 3'n ocheladwy ; ond yr unig fTordd

" i'w gochelyd, ydyw gochel y pethau sydd yn eu cynnyrchu.

" If we transgress the laws, we must take the consequences. God
" will not interfere to prevent them ; indeed he could not without

" a miracle ; and surely we cannot expect constant miracles to be

" done, to save us from the effects of our folly and sin. Ni wn
" i, yn wir, ond am ychydig o flinderau yn fy mywyd priodasol,

" heblaw y rhai y gallaf olrhain eu hachos i mi fy hun. Un had
" habit, fel y dywed Solomon am ' un pechadur,' a ' ddinystria

" lawer o ddaioni.' Oh ! man, wretched man, he is an enemy to

'' himself ! O ! y fath wahaniaeth sydd rhwng y ddwy dymher
" hono : un megis yn ymhyfrydu yn hlino ac yn poeni arall ; a'r

" Hall yn caru ac yn astudio hob amser pa fodd i foddhau arall.

"Mae yn barod i hunanymwadu i wneuthur hyny. Dyma y
" dymher ddedwydd : mae ei pherchen nid yn unig yn hoffus

" gan bawb, ond y mae hyd yn nod ei hunanymwadiad i foddio

" ereill, rywfodd neu gilydd yn troi yn hunanfoddhad a bodd-

"lonrwydd
" Mae yn wir ein bod ni yn teimlo yn ddigon chwith yma. Yr

"wyf fi yn teimlo yn debyg i'r Frenchman, yr hwn, wedi i

" Frenchman arall ddywedyd wrtlio ei bod hi yn foreu hyfryd,

" a atebai,
—

' Yes, but Mirabeau is dead.' Felly finnau. Yr oedd

" fy mrawd a Mr. Hughes, ar ol i chwi ymadael dd}- dd lau, wedi

" troi i ymddiddan am y Rhyfel, a helyntion yr amserau—' Yes,'

"meddwn innau, 'but A is gone.' Y newyddiaduron yn

"dywedyd wrthyf fod gobaith am heddwch, £od Lord John
" yn edrych yn 11awen ar hyd heolydd Vienna, a Lord Palmer-

" ston 3m dyweyd ei fod yn debyg o ddychwelyd adref yn fuan.

"'Very well,' meddwn innau, but A is gone.'. Ond ofer

"myned yn mhell y ffordd yna: mv^-y gweddus yw bod yn

"ddiolchgar

"Well, well, farewell, my dear son and daughter. I must

"speak in that way. A few months ago I thought no more
" about Mr. D. than I did of some other friend. But henceforth
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" I cannot help caring for him. I shall feel anxious about his

" religion, his health, his comfort,—yes, and I have no doubt
'' that I shall often feel anxious about his vessels. I am so

" constituted, I cannot help being so. But as for you, my dear

" A , you have always been the object of my care and praj^er.

" Since you were born, and indeed before then, I carried you to

" the Throne of Grace. I asked, I well remember, for a good

"constitution, good sense, mental abilities,—when I understood

"j^ou were on your way to our world. And God has been

" gracious to me in all these things. Enjoy yourself, my dear

" girl, and come home in good spirits, to begin manfully on the

"duties of life, especially your duties to your husband.

" The advice of your beloved Father,

"Henry Rees."

Y mae y llythyr canlynol yn un a ysgrifenwyd ganddo atynt

y dydd Mercher canlynol, Mawrth 28, 1855 :

—

"My Dearest Friends,—Daeth eich llythyr yma y boreu

" heddyw, a gellwch fod yn sicr iddo gael derbyniad croesawus.

"Yr oeddym yn dysgwyl am dano yn awyddus, ac yn methu

"ymaflyd yn y Beibl, i ddechreu cadw dyledswydd, nes i'r

" llythyrwas basio. Hyderaf eich bod mewn hinsawdd dipyn

" tynerach na ni. Oer a llym yw y gwynt yma. Cawsom
" gawod o wlaw y boreu ddoe a chawod o eira y boreu heddyw.

" Bu'm i yn Ngvvrecsam ddoe, yn nghyfarfod yr Henaduriaeth,

" ond daethum adref neithiwr, Yr oedd amryw o'm cyfeillion

'• yn holi am danoch, ac yn dymuno i chwi ddaioni. Ond, wedi

" y cwbl, f}' lw3-nau i sydd yn eich bendithio, a'm henaid i sydd

" yn cael ei ddryllio gan aw^ydd am eich sancteiddiad a'ch cysur.

" Gobeithiaf eich bod eich dau yn fwy meddyl-

" gar a chofus am eich clud, a'ch cistiau dillad, na myfi, onide, ni

"bydd genych ond ychydig o honynt erbyn dychwelyd adref.

7"Aethum i am Cysgodawr neu Haulrod uwch fy mhen i

" Wrexham ddoe, ac yno y gadewais ef. A'r Sabboth diweddaf

" bu'm yn hynod o'r trwstan. Bwriadwn ymddangos yn bur
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" loyw a thrwsiadau yn y pulpud }" Sabboth cyntaf ar ol eich

" priodas, pa fodd bynnag. Ond er mawr ddiflasdod i mi, y
"boreu ddydd Llun, mi ges allan mai fy hen goat, yn lie y
" newydd, oedd am danaf ar hyd y dj-dd. It was very annoying

"indeed

" I hope that you will discipline your mind more and more.

"Be always collected, never in a hurry My own
"defects would supply me with plenty of matter for advice.

" Permit me, both of you to say this : Cultivate affection and
" love for the society of each other carefully, for the next twelve

" months ; by then it will begin to take the strength of a habit.
"

' The social affections,' says Isaac Taylor, ' have a precarious

"season of growth, during which they are exposed to

"much injury, or sometimes to absolute extinction, from the

"disgusts, indiscretions, and caprices, that, even in the most
" favourable instances infest the family circle ; and if it were not

" for the appointment of God, and the usages of society, which
" cement the domestic body, nothing would be more frequent

" than eruptions of passion, such as would in a moment scatter

"and desolate families. To the binding force of the ties of

" nature, society at large owes its order and repose, even in the

•' absence of love or when it has little influence.'

" Wei dyna briodas oer ddigon. O bydded eich priodas chwi
" yn ateb i'r darluniad canlynoi :

—
' But on those sunny spots

" where the tender emotions bloom and reach their perfection,

"the indissoluble bond—not at all felt as a yoke, is regarded

" with delight ; and the sentiment connected with it is fondly

" cherished, as if it afforded security against the chances of

" fortune and the power of the grave. We are one—for ever one !

" neither the storms of life nor the hand of death, shall part us.

" Such is always the fond emphetic language of true love.'

" May the Bridge turn out to be that sunny spot, where love and
" all the tender emotions bloom so beautifully

'

" Let me give you another quotation, my dear A , where
" you may see the importance of your new situation :

' If we
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" wish,' says some writer, ' to know the political and moral

" condition of a state, we must ask what rank women hold in it.

" Their influence embraces the whole of life. A wife, a mother,

"—two magical words—comprising the sweetest sources of man's

"felicity. Theirs is the reign of beauty, of love, of reason.

" Always a reign. A man takes counsel with his wife ; he obeys

" his mother ; he obeys her long after she has ceased to live, and
" the ideas which he has received from her become principles

" stronger even than his passions.'

" Farewell, unwaith eto. Brysiwch adref. Mae M , os

'•' caifF hamdden, yn myned i ysgrifenu llinell o dan yr un tudded
'•' a'r llinell hon.

" Yr eiddoch yn garedig a serchog, Henry Rees.

Y llythyr nesaf a ysgrifenwyd ganddo at ei ferch yr wythnos

ganlynol :

—

"April 4, 1855.

,y "My Dear A.,—I have but very little to say; my mind is

I

" barren ; thinking is painful ; how small the attainments of man
" in this world ! I did nothing to-day, nor yesterday, but read

" the history of the Ten tribes, from the time of Jeroboam till

'' they ceased to be a people. My attention was drawn to it by
" reading Isaiah xxviii. at family prayer yesterday morning. I

" do not know but that there is much in that Chapter which

" may be applied to our own country at the present time. A
" luxurious, proud, drunken people ; full of carnal security and
" ready to mock at the threatenings of God ; with a government

" which has been too ready, perhaps, to favour idolatry and false

" religion, merely from political motives, like Jeroboam the son

"of Nebat: whilst, at the same time, the very spirit of error

" seem to carry many in the Church of England in the same

" direction. What will be the end, God only knows. I am ready

" to say like Hezekiah of old,
—

' Is it not good, if peace and

" truth be in my days ?
' Aye, and in your days also ; and I

" dare say, if I were to live to see your children, I should be

" anxious to go a step farther—but blessed be God, not farther
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" than the promise is gone before me,—' Thou shalt see thy

" cliildren's children, and peace upon Israel.' But let us at all

" events maintain peace in our own souls. Nothing will

" contribute more to the growth of that, than the constant

'' reading of the Bible and prayer. I look upon a man,

—

megis^
" ivedi cael ei gefn ato gydd hyiv yn dduiviol, if he is in love

" with the Bible. You are there with God, and with him as a

" friend. He breathes peace and tenderness to your souls, in

" fact he speaks to you, and that in kindness and love. How
'pure, calm, elevated, and tender the heart becomes under its •

" influence. It qualifies a man for business, for pleasure and
" for trouble. When added to a little common sense, and a
'' cultivated mind, it makes of a young woman a perfect lady.

" It is the finishing of her education. Grace sets lustre and
" beauty on all other acquirements ; and, indeed, without it pride,

" vanity, affectation, and passion mar everything. ' Pa fodd yr
" ydych yn byw ?

' ebe n wrth hen Gymraes dduwiol unwaith,

" oedd wedi myned i aros i ganol Lloegr,—' Pa fodd yr ydych yn
" gwneyd heb foddion gras ?

'
' Darllen y Beibl yr ydwyf,'

" meddai ;
' Mae fy hen Feibl i yn fyw. Yn wir y mae ef fel pe

'' b'ai yn fyw ac yn siarad a mi.'
'"'

Aeth i Manchester i'w Cyfarfod Blynyddol at y Groglith a'r

Pasg, drannoeth wedi ysgrifenu y llythyr uchod, lie y pregeth-

odd nos lau, Ebrill 5, yn Grosvenor Square ; nos Wener yn

Salford ; a'r Sabboth yn Oak Street, a Salford, a Grosvenor

Square. Yr oedd, fe sicrhawyd i ni, rhyw enneiniad annghyff-

redin ar ei weinidogaeth y tro hwnw yn Manchester. Y Llun

canlynol, Llun y Pasg, fe brysurodd i fyned i Gyfarfod Preg-

ethu yn y Dyserth, yn gyfagos i Rhyl ; lie y pregethodd am
ddau yn y prydnawn, ac am chwech yn yr hwyr

;
gan ddych-

welyd i Liverpool drannoeth.

Y llythja- canlynol a ysgrifenwyd ganddo ni a dybiem, naill ai

y Llun, Ebrill 16, neu y 2.3ain, 1855. Yr ydoedd, pa fodd

bynnag, y Llun wedi y Sabboth cyntaf i'w ferch ymsefydlu yn

ei chartref newydd.
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" I wrote on Saturda\' night, therefore I have but little to say

"to-day. I hope you enjoyed your first Sabbath at the Bridge

"yesterday. How paradwysaidd it must be there in comparison

" to black dirty Liverpool, where no green tree is to be seen, the

" streets are as hard and as barren as ever. Now, when all

"nature is reviving, nothing can you see springing up here

" except the smoke from the different chimneys ; we are very

" prolific in that, both summer and winter. Not so at .

'•' When you go out in the morning, the tender breeze, the smiling

" fields, and the warbled song from the pleasant woods, in fact all

" nature seems to salute you and bid you be glad. Oh ! my
" dear strive to be a connecting link between nature and

" its maker, that all, through you, may end in his praise and

" glory."

Yn niwedd Ebrill, y 26 a'r 27, efe a aeth i Gyfarfod Blyn-

yddol Llangollen, ac a bregethodd 3'no ddwywaith, am 10 ac

am 6, ddydd Gwener. Arosodd yno dros y Sabboth, pryd y
pregethodd ddwj^waith ; ac yn y Garth, nos Lun

;
yn y Gyfarfod

eglwysig yn Llangollen, nos Fawrth, Mai 1 ; a phregethu

drachefn yn Llangollen, nos Fercher. O Langollen. efe a ysgrif-

enodd lythyr at ei ferch o'r hwn ni chawsom ond y dyfyniad

canlynol :

—

" I had a long walk to the country this morning, v>ith the two
" Miss C s, and a nice walk it was. The fields, the trees,

"the birds, the air, and all conspire to make one happy and

" cheerful. It is really a shame to walk the roads now with

" barren minds and hearts,—such an unlovely contrast to all

" around you I am glad you are working, playing,

" and walking out, three nice, healthy exercises. Even playing

" is beautiful where there are children, for it is a w^ork, useful,

" necessary w^ork. But do not forget the heart."

Boreu ddydd lau, Mai 3, efe a aeth o Langollen i'r Amwythig,

at eu Gyfarfod Blynyddol hwy yno y Sabboth canlynol, fel yr

oedd wedi arfer myned, braidd bob blwyddyn, er pan ymadawsai
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oddiyno. Pregethodd yno nos lau, y dydd y c^'rhaeddodd yno,

a dwywaith y Sabboth, Mai 6, a thrachefn nos Lun, Mai 7.

Tra yr oedd yno f'e ddechreuodd ysgrifenu llj^thyr tra dyddorol

at ei ferch, na orphenwyd ganddo, ni a dybiem, hyd nes y
dychwelodd i Liverpool. Fe ddyry y llythyr, y mae yn ddi-

ammeu genym, syniad newydd hollol am dano i laweroedd o'r

rhai a'i darllenant. Fel y dywedodd un foneddiges wrthym,

pan yn crybwyll wrthi am lythyr cyfFelyb,—" I had no idea, nor

did I ever imagine, that Mr. Rees paid any attention to such

things."
" Amwythig, Mai 3, 1855. ^, /*

"
' Good morning, my dear A .' ' Good morning, Father. /

" Yr oeddwn i yn myned i wneyd un o'ch hen gynghorion chwi
" yn awr, pan y daethoch i mewn.' ' Ai ie, beth yw hwnw ?

'

"
' Darllen cyfran o'r Beibl, a gweddi'o, cyn ymosod at orchwyl-

" ion cyfFredin y dydd. Mae yn gofus genyf eich clywed yn

"dywedyd, fod tymher grefyddol ar y meddwl yn dymher
" hynod o'r manteisiol i beri i ddyn ofalu, canfod, cofio, a

" chyflawni yn ewyllysgar a doeth waith pob dydd yn ei ddydd.'

"' Yr wyf yn meddwl, A fach, fod hyna yn hollol gj'wir; a
'' chan eich bod yn m3^ned at orchwyl mor dda, a minnau mor
" brysur, ni chymeraf funud o'ch amser ; mi a ahvaf yn fuan etc.

" Boreu da : cofiwch fi at ilr. D .'

" Mai 4. ' Wei, pa fodd yr ydj'ch yma heddyw ?
' ' Pur iach.

" Y mae Mr. D wedi myned at y Hong er ys meityn ; ac

" yr wyf finnau, chwi a welwch, yn bur brysur, yn dechreu ar

" ddyledswyddau fy sefyllfa newydd. Mae arnom eisieu ychydig
" liain glan heddyw ; ac wrth edrych dros yr amrywiol bethau, a

"chynuneryd cyfrif o honynt cyn eu hanfon i'v/ golchi, mi a

"welais fod ar Mr. D eisieu botwm ar lawes ei grys.

" Dygodd hyn fi at fy nodwydd.' ' Da iawn, my dear A
;

" mae hyna yn rhyw arwydd, bid a fyno, fod yr Arglwydd wedi
" gwneuthur iddo ymgeledd gymhwys. Ond aroswch funud. A
" ydych chwi yn siwr fod y botwm a'r twll yn ateb i'w gilydd ?

" O'm rhan fy hun, ni waeth genyf fi heb fotwm ar fy nghrys, os
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" bydd ef naill ai yu rhj' fycban neu j-n ormod i'r twll. Oblegid

" b^^dd naiil ai yu nacau botymu, neu 5'n dadfotymu o hyd ; ac

" felly yn gym dyn o'i demper.' ' Pw, Father, you may be sure

" if I set about making any article of dress for my husband, that

" I shall fit it to a thread.' ' Wei yr wyf yn gobeithio hyny end
" nid heb arfer gofal a barn, cofiweh, y rhagora dyn mewn dim.'

"
' That is very true, Father ; but my ambition is to be a good

" wire and good housekeeper, you may depend—business shall be

" my pleasure.' ' Da iawn, fy ngeneth fach i ; da iawn. Nid
" oes gan neb hawl i fod yn segur, nac i wneyd pleser yn fusnes

" ar y blaned yma. ' Trwy chwys dy wyneb y bwj'tai fara.'

"
' I want to go a shopping this afternoon.' ' Nid i wario ceiniog

" yn afreidiol, mi a obeithiaf.' ' .Nage, chwi a ellwcli fod yn siwr,

" fy Nhad ; canys yv wyf fi yn penderfynu byw islaw fy income.

" Ond ar yr un pryd yr wyf yn awyddus am fod trwsiad y dyn
" oddiallan, yn gystal a r dyn oddimewn, yn gyfryw ag a fyddo

" yn anrhydedd i fy mhriod. Mi a'ch clywais chwi yn dywedyd
" ryw bryd, na roes Esther mol dillad goreu am dani nes aeth hi

" i sefyll gerbron ei gwr ; a bod rhyw rinwedd, h3-d yn nod mewn
" ymdrwsio ac ymwychu, pan y byddo gwraig yn gwneuthur
''' hyny i foddio ei phriod. Wei, dj^na sydd yn fy ngyru i i'r

" Shop heddyw.' ' Pur dda, my dear girl.' ' Da yw doethineb
'' gydag etifeddiaeth,' medd Solomon. ' Gwylia yn ddyfal ar dy
" anifeiliaid, ac edrych dros dy braidd, canys cyfoeth ni phery

" byth.' Ond yr wyf yn ormod fy fFwdan i ysgrifenu ychwaneg

"yn bresennol.'

'•' Mai 10. ' Wei, pa fodd yr ydych erbyn hyn ?
'

' Symol,

" symol, fy Nhad. Pa bryd y darfu i chwi ddychwelyd o'r

'•' Amwythig ?
'

' Neithiwr, rhwng saith ac wyth o'r gloch, y
" cyrhaeddasom i Everton Terrace.' ' Pa fodd yr oedd eich hen

" gyfeillion yn yr Amwythig ?
'

' Gwywo fel dail y coed, a

" llawer o honynt ar syrthio i'r bedd. O mor ddiddim a

" chyfnewidiol yw y b3"d hwn ! Y mae boll wyneb y dref bono

" wedi newid er pan wyf fi yn cofio. Y pulpudau wedi newid

" eu gweinidogion, a'r Shopau eu masnachwyr
;
yr hen enwau
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5' oeddynt uwch ben y diysau gynt, yn awr i'w darllen ar gevig

" y beddau yn mynwentydd y dref. Y gwyr mawr—henuriaid

" y ddinas—pa rai oedd yn peri eu harswyd yn nhir y rhai byw
" pan aethum i i'r Amwythig gyntaf, y maent oil wedi eu disgyn

" i ystlysau y fFos, a'u coffadwriaeth wedi darfod.
'' Yr oeddwn yn meddwl am iy dear A , wrtli glywed

"hanes un ferch ieuanc, unig blentyn fel hithau. Gwelais hi

"lawer gwaith wrth ochr ei thad roewn carriage orwych, yn

"gyru ar hyd heolydd yr Amwythig. Yr ydoedd hefyd yn

"ymyl ymbriodi a gwr boneddig o gyfoeth ; ond syrthiodd

"hwnw oddiar ei geffyl, wrth huntio, a threngodd ; trodd ei ben
" i fynu, a bu farw ; ac felly newidiodd holl -prospects y ferch

" ieuanc mewn munudyn. Ond yr oedd rhyw wir werth a mawr-
" edd yn enaid y lodes hono. Wedi i'w holl obeithion goUi, a'r

" gwychder wywo o'i chwmpas hi, yr oedd y Lady yno wedi hyny.

"Yr oedd y good sense, y good habits, y cultured 'mind, a'r

" Christian feelings yn parhau. Hi a ymgymmododd ai sefyllfa

"newydd; ac wedi i olwynion y Carriage fyned i nacaa troi,

" daeth i lawr o hono gyda good grace, a dechreuodd, yn wrol hefj^d,

" ro'i olwynion diwydrwydd a llafur i gerdded. Mae yn awr a
" mam i'w chynnal, ganddi, yn cadw Boarding School yn barchus
" yn Birkenhead. Yr wyf yn teimlo yn barod i ddj'wedyd, fel y
" mae Carlyle yn dywedyd am ryw un debyg iddi,

—
' Blessings

'•on her beautiful heart.' Byddaf yn bur debygol o fyned i

" edrj^ch a allaf fi weled ei henw ar ryw ddrws neu gilj'dd yn
"Birkenhead, y tro nesaf yr af fi yno. Canys fel y mae fy
" meddwl yn wastad yn dirmygu benyw fFol, falch, foethus,—yr
" ydwyf , o'r ochr arall, hwyrach yn rhy dueddol i wneyd Idol
" o'r synwyr-gall, a'r fwynaidd, yr hon sydd yn cadw ei llygad
" yn wastadol ar ei dyledswyddau.'

"
' Wei, yn wir, fy Nhad, y mae hanes y ferch ieuanc yna yn

" rhoi rhyw ysbryd newydd ynof finnau. Yr wyf fi yn right

" ambitious am fod yn housekeeper dda. Yr wyf fi yn bwriadu,
" wrth drefnu g^vaith y ty, wneyd fel y byddwch chwi gyda ch

"pregethau.' 'Pa sut yw hyny?' 'Wei, Divisions and Sub-
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"divisions you know. Astudio gwaitli yr wytlnios yn mlaen
" Haw, a rhoi y penau i lawr yn fy meddwl.

" I. Y niae hi yn ddiwrnod golchi 3'foru. Bydd arnaf eisieu

"—1, Sebon. 2. Starch. 3. Careg Las. 4. Dylwn wybod fod

*' y llestri golchi a'r oiferynau smwddio yn barod i waith.

" II. Mae y rhai'n a'r rhai'n yn dyfod yma i giniawa ac i

" dreiilio y prydnawn, y diwrnod a'r diwrnod. Bydd arnaf

" eisieu— 1. Rhyw ddarn o gig-fwyd i giniaw. 2. Y llysiau a'r

" llysiau o'r ardd i wneuthur Isgell ; a chwi a ellwch fod yn
'• siwr, fy Xhad, y bydd raid i'r cwbl fod yn Ian. Ni fynaf fi

" ddim ' Isgell ffiaidd bethau yn fy llestri.' Mae hyny yn grocs

" i fy natur ac i'ln Beibl i.—Esaiah Ixv. 4.

" Bydd raid i mi hef^^d ddarpar yn gyftelyb gogyfer a The y
" prydnawn ; ac edrych ar fod pob dodrefnyn yn ei le yn yr

"ystafell wely, ac yn enwedig mynu gwybod fod y cynfasau

"glan wedi eu haerio yn dda cyn eu rhoddi arno.'

"
' Purion, A fach ; mae yn dda iawn genyf fod eich

" meddwl yn dechreu troi o gwmpas dyledswyddau eich sefjdlfa.

" Ymarferiad yn unig a ddaw a chwi yn feistres arnynt ; ac os

"byddwch weithiau yn teimlo fod arolygiad y gwaith, a'r

"gofalon teuluaidd yn drymach nag yr oeddj^ch yn meddwl yn

"y dechreu, hyderaf y gwyddoch i ba le i droi am gynnorthwj^

" Yr oeddwn i yn ddiweddar yn ciniawa yn nhy Mrs. Trollope.

" Yr oedd ei harlwy yn helacth a chostus ; ond yr oedd diffyg

" medrusrwydd a rhag-ddarbodaeth i'w ddarllen ar bob peth.

" Ar ol d'od a'r heef i'r bwrdd, y cofiodd hi nad oedd ganddi

' ddim mwstard yn y ty ; ac wedi tywallt y Te i'r cwpanau, yr

" oedd hi yn gyru ei morwyn allan am geiniogwerth o gream.

" Mor wahanol i Mrs. Natty, gyda r hon yr oeddwn y dydd
" canlynol. Yr oedd ei bwrdd hi wedi ei osod mor ddestlus a

"pherfFaith, ei bwyd mor lanwaith a blasus,—a dyna oedd yn
" rhyfedd, yr oedd y cwbl yn cael ei wneyd heb ddim fFwdan, ac

" yn llai costus o'r banner na chiniaw Mrs. Trollope y dydd o'r

" blaen. ' Pwy a fedr gael gwraig rinweddol ? Gwerthfawr-

" ocach yw hi na'r carbwncl.'
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" Fe ellid meddwl nad yw petliau cyffelyb i'r pethau uchod,

" ond pethau bychain a dibwys. Ond camgymeriad ma^v^ y

w

"hyny. Maent yn bethau pwysig yn eu hachos, sef difFyg

'•' gwybodaeth ac arferion da. Pa fodd y dwg mam felly blant i

'•' fynu i fod j^n lies iddynt eu hunain ac i'r byd ? Na, y mae hi

' yn sicr o'u magu hwy yn gyfFelyb iddi ei hunan, ac felly bydd
" anwybodaeth ac aflawenwch yn cael eu trosglwyddo i lawr, oes

" ar ol oes. Meddyliwch hefyd am yr efFeithiau sydd yn dilyn

" anfedrusrwydd neu esgeulusdra o'r dyledswyddau teuluaidd.

" Dyma achos llawer iawn o'r chwerwder a"r ymrafaelion y
'"'sydd mewn teuluoedd ; serchawgrwydd yn cael ei anmharii,

'•'gweddiau yn cael eu rhwystro, ac fel hyn y mae gwallau,

''ag sydd braidd yn rhy fychain i'w hcnwi, yn effeithio ar

" dragywyddoldeb plant dynion.

" Yr wyf yn teimlo fy hun wedi blino, ac yn myned yn
" drj'maidd. Ni fedraf ymhelaethu. Fy nghof serchocaf at .

" Ydwj^f yn garedig, eich Tad, H. Rees.

" 39, Everton Terrace, Liverpool."

Mae yn ddrwg genym nas gallwn, oblegid eu nodwedd gyfrin-

achol, roddi ond dyfyniadau yn unig o'i lythyrau teuluaidd, a'r

rhai hyny yn fynych heb un dyddiad pendant wrthynt. Y]-

ydym, pa fodd bynnag, yn ymdrechu eu cyfleu mor ddilynol ag

y gallwn i'w gilydd o ran amser, ac yr ydym yn teimlo am ba

licth bj'-nnag a ddyfynir genym, ei fod yn gwbl deilwng o bono

of, ac o wir werth i'r darllenydd. Yn ei awydd i argraffu pwys
igrwydd cynildeb a darbodaeth ar feddwl ei ferch, y mae, mewn
c^'sylltiad a rhyw beth, yn ysgrifenu fel y canlyn :

—

" I hope it is a symptom of a laudable ambition for being a "7 i?

"good housekeeper, and that it will lead you to enquire,

"examine, and mark the difference between one article and
'•' another, and so furnish your mind with that knowledge which
" VA^ill enable you to buy with wisdom and judgment, when it is

"necessary to do so. Some ladies, they tell me, judge the
2 o
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" quality of an article ouly by what is asked for it. If the trades-

" man shows them a good article, and puts a fair price upon it,

" ' It is not good enough, it will not do
;

' but if he ask croghris

" for an inferior one, it will do. Where is judgment there ?

'•' Such women are good for nothing but to ruin their husbands,

" and to convert shopkeepers into rogues and liars. Oh ! what a

" pity that it is not so easy and delightful, to know, to think,

" to judge and act with wisdom, as it is to carry a parasol, or

'• walk gracefully in the street ; but it is not. Nothing that is

" useful in life, that strengthens the mind, and dignifies the

" character is attained without some labour and mental exercise.

" But I should be sorry to see you a slave to your hlljs,

" either for dress or furniture ; like a child wishing for every

" pretty thing that he sees, and spending money to gratify a

" foolish craving which ought to be mortified and not indulged.

Tua chanol mis Mai, 1855, efe a aeth am y tro cyntaf, ni a

dybygem, wedi priodas ei ferch, i ymweled a hi ac a i phriod i'r

Borth, lie y pregethodd y boreu a'r hwyr y Sabboth, Mai 20, ac yn

Llangoed, yn y prydnawn. Pregethodd hefyd jm Brynsiencyn,

y dydd Mercher canlynol. Dychwelodd i Liverpool ar yr lau neu

y Gwener, at Gymmanfa y Sulgwyn. Yr oedd yn teimlo ymwel-

iad achlysurol a'r wlad yn adfywiol iawn iddo bob amser ; ond

yr oedd yr ymweliad hwn jn nodedig felly, oblegid cael ei ferch

mor hynod o gysurus, a chael pob lie i obeithio y byddai felly,

yn ei chysylltiad priodasol, dros ei holl fywyd. Y mae genym

gof da iawn ein hunain mor siriol ydoedd yn y Gymmanfa yn

Liverpool y tro hwn, ac yn neillduol mor chwareus yr oedd Mr.

Roberts, Amlwch, ac yntau gyda'u gilydd wrth y bwrdd ar de,

ar ol dychwelyd or Cyfarfod Cenhadol, a gynhelid prydnawn

(Idydd Llun, a'r digrifwch diniwed a gafwyd mewn cysylltiad a

gwaith y Parch. William Roberts, Clynnog, yn dechreu y cyfar-

fod, gan ddarllen y driugeinfed bennod yn Esaiah a r Beibl yn

agored o'i flaen yn llyfr Job, fel ag yr adroddir yr hanes genym

yn Nghofiant y Parch. John Jones, tudal. 124, 125.



HANES BYWVD HENRY REPIS. r;79

Yr oeJd liefyd yii NghymJcithasfa y Bala y Hwyddyn hou

(1855) fel arferol, ac yn pregethu yno am ddeg ddydd lau,

Mehefin 14, gyda giym mawr, oddiar Marc x. 30. Arosodd yn y
Bala dros y Sabboth canlynol, lie y pregethodd ddwywaith. Yii

y Gymdeithasfa hou yn y Bala, fe'i dewiswyd hefyd yn Llywydtl

i'r Cymdeithastaoedd am y flwyddyn, fel y Llywydd Blynyddol

c^mtaf yn ein plith, yn ol fel y penderfynasid yn y Gymdeith-

asfa flaenorol yn Nghaerlleon. Yr oedd ei frodyr, yn mhob
man a phob amser, yn wir awyddus am roddi pob anrhydedd ag

a allcnt arno; ac yr oedd yntau yn llanw pob swydd, ac yn

cyilawni pob gwaith a bennodid iddo, gydar fath fedrusrwydd,

ac i'r fath foddlonrwydd i bawb, fel yr oedd yn deimlad

cyffredinol nad oedd pob dyrchafiad a gaffai ond yr hyn ydoedd

yn gyfiawn haeddu. Ac nid ydym ni yn cofio ei weled gym-

maint ag unwaith erioed pan yn y gadair, yn dangos unrhyw

bleidgarwch personol gyda golwg ar ei gyfeillion mwyaf
mynwesol ; nac yn gwneuthur unrhyw sylw anfrawdol neu

anngharedig mevvn cyfeiriad at neb, pan y byddai rhyw beth

wedi cael ei ddywedyd heb fod, fe ddichon, yn rhy ddoeth, nac

yn yr ysbryd mwyaf dymunol ; nac yn twymno cymmaint yn

ei dymher, fel ag i gymmeryd ei gythruddo, pa mor ddwfn

bynnag y gallai y teimlad fod;—yn fyr, ni welsom ni mo hono

erioed fel Llywydd y Gymdeithasfa heb allu cadw urddas y
gadair i fynu yn hollol, tra ar yr un pryd y llwyddai i orwedd

yn berffaith esmwyth ar deimladau yr holl aelodau.

Y mae genym ddyfyniadau o amryw lythyrau gwerthfawr eto

o'i eiddo am y flwyddyn hon, y rhai a ddodwn i mewn mor ages

ag y gallwn i'r drefn yn ol yr hon, o ran amser, y cyfansoddwyd

hwynt. Yr oedd wedi bod yr wythnos gyntaf yn Gorphenaf,

yn pregethu yn y Gellifor, Dyfiryn Clwyd, nos Lun
;
yn Nghyf-

arfod Misol y DyfFryn, ddwy waith ddydd Mawrth
;
yn Rhudd-

lan nos Fercher ; sc yn Rhyl, nos lau a nos Wencr, yn agoriad

y Capel yno. Yr oedd yn myned i Liverpool at y Sabboth,

lie y pregethodd dair gwaith: Birkenhead, 10, Seacombe, 2, a

Pall Mall, ; a dydd Llun, Gorphenaf 6, 1855, fe ysgrifenodd y
llythyr canlynol at ei ferch :

—
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" My Dear A.—Yr j'dwyf mewn agwedd ddwl a thiymaidd

'•' iawn yn cyimyg ar ysgrifenu gair atoch. Mae y gwres, a

" Chapelydd poethion Cj^mru, wedi fy nycliu yr wythnos ddi-

" weddaf ; a'r Capelydd yma ddoe wedi fy ngorphen. Felly, ni

'•' bydd dim ond dylni yn hyn o lythyr ; ond yr wyf yn ei anfon

" felly, yn unig i ofyn pa fodd yr ydych yn Min-y-don. Cawsom
" gyfarfod tra lliosog jm y Khyl, yr hwn a gynhelid wrth dalcen

'• y Capel newydd oddiallan, gan nad elai y bobl i mewn. Yr
'• oedd Mr. Roberts, Amlwch, yno a Mr. Hughes, a Jones, Talsarn,

'pa rai a bregethent yn hynod o dda. A yd^'ch ehwi yn

" meddwl wynebu ar y Cj'fandir ar y tywydd yma ? Mi dybiwn

" ei bod yn ddigon poeth yn Paris i grasu bara ceirch ar y clwt

" glas. I'r mynyddoedd ac nid i ddinasoedd y d^did myned ar

" ddyddiau fel hyn.

.
" Mae DyfFryn Clwyd yr holl fFordd o Ruthin i'r Rhyl yn

" edrych yn baradwysaidd dros ben. Y dolydd wedi eu gwisgo

" a defaid, a'r dyffrynoedd wedi eu gorchuddio ag j'd. O na b'ai

" y trigolion yn bloeddio ae yn canu. Nid wyf fi yn gweled

'•' malldod ar ddim ond ar ddyn. Mae dyn hefo ei ysbryd ealed,

'• diffrwyth, anniolchgar, a di-Dduw, yn ymddangos yn eithriad

'•
i holl natur. Wrth edrych ar faes o wenith wedi llawn ehedeg,

'• yn cwhwfan gyda'r awel, cefais esboniad ar y gair hwnw,

'•'Psalm Ixxii. IG : 'eiffrivyth a ysgwyd fel Lihanus;' sef, fel y
" coed yn Libanus ar wynt. Nid oeddwn erioed wedi meddwl
" beth oedd ystyr y gair hwnw o'r blaen ; ond darfu gweled

" cyflawniad o'r addewid o flaen fy ll^-gaid, yn y cae gwenith,

"daflu goleuni arni i fy meddwl. Yr oedd yr olwg 3'n ar-

" dderchog dros ben. Yr awel yn chwythu yn araf, a'r gwenith

'• o dan ei hanadliadau tyner yn myned ac yn dychwelyd gyda

" phrydferthwch digyfFelyb, gan wneyd rhyw swn dystaw,

" heddychol, wrth ysgogi, ag oedd yn llenwi fy mynwes o

" dvnerwch. The man who can walk through a field of corn on

"a fine eveninof without emotion is not to be envied. He
" must be a man who has very little music, poetry, or piety in

'•' his soul.
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" Well, iny clear A , cultivate the field within. May your

" soul be like the fruitful fields, which the Lord these days so

" abundantly blesses. Our best love to and

" We shall be glad to see you here once more, even if but for a

" short time.
' thou child of many prayers !

Life hath quicksands, life hath snares !

Care and age come unawares!

Like the swell of some sweet tune,

Morning rises into noon,

May glides onward into June.'

" Digon gwir, my dearest A . Mae rheswm yn dyweyd
" wrthym mai felly y mae ; oud y niae swynion y byd yn

"ynfydu y galon. Treulia ryw ychydig amser bob dydd i

" ddarllen cyfran o'r Beibl, ac i weddio, pe na byddai ond banner

" awr. Hwyrach na phrofi nemawr o les oddiwrth hyny ar y
" dechreu ; ond dal at yr arferiad, ac yr wyf fi yn siwr y daw i

" dalu yn y man. Byddaf fi yn bur foddlawn i ran o bob dydd

"gael ei dreulio, os byddwch yn dewis felly, mewn Innocent

" Aonuscment, ond i ryw gyfran o bob dydd hefyd gael ei roddi i

" ddarllen cyfran o'r Gair, ac i nesau at Dduw mewn gweddi, a

"gwneyd rhyw ddaioni i ereill,—pe na byddai ond anfon

" cwpanaid o luater-gruel i hen wraig dlawd, ac afiach, Wrth
" ymbleseru yr ydym yn byw i ni ein hunain, ond wrth wneyd
" daioni yr ydym yn byw i Dduw, ac i'n cyd-ddynion ; ac ni a

" allwn fod yn sicr y bydd ein pleserau yn llawer melusach, pan
" y byddom yn rhoddi y flaenoriaeth i ddyledswydd. Ond mi a

" ail ddechreuais ysgrifenu yn ddifeddwl. Farewell, my dear

" friends. May God help you in all your efibrts to be holy.

" Yours very affectionately, Henry Rees."

Tua Llun, Gorphenaf 16, efe a aeth i Abergele, i Danyrallt,

am weddill yr w^ythnos a'r Sabboth, a'r wythnos ganlynol ; lie y
teimlai gyda Mr. a Mrs. Roberts a'r teulu, yn hollol gartrefol, a

lie yr oedd bob amser yn teimlo yn well ar ol treulio ychydig

ddyddiau ynddo. Oddiyno y pryd hwnw efe a ysgrifenodd y
llythyrau canlynol :

—
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" My Dear A.,— Bu'iu i heddyw yn cerdded yn
'' t'y nychymyg drwy y gymmydogaeth hon, ac yn cacl fod bron

" l)awb ag oedd yraa pan oedd\Yn i yn byw ymsu wedi newid eu

' hwyneb a'u danfon i fFordd. Yr oeddj^nt ar led j pryd hyny
'• dros wyneb yr ardal, ond y maent hefo eu gilydd lieno jai

" raynwent Abergele. Yr wyf yn cofio y dydd y cychwynais i

" oddiyma i'r Amwythig, a dj^ma fi yma yn ol. Mae iy nghalon
'•' yn toddi mewn diolchgarwch wrth gofio yr hoU fFordd yr ar-

" weiniodd yr Arglwydd fi y deugain mlynedd liyn.—H. R."

Yr un wythnos, ni a dybygem, ac wedi clywed, fe allai, oddi-

%vrtb. y fercli ei bod hi a Mr. Davies yn bwriadu myncd i

Abergele dros y Sabboth, fe ysgrifenodd y llythyr y mae y
dyf3''niarlau canhmol o bono :

—

" You say 3^ou hope to hear me next Sunday. I hope not

;

'• for I fear I shall be miserably flat and poor, having been idling

" all week. I brought some books with me here, hoping to

'• have at least some time to read and to study ; but I do not

' know how it is, I can do nothing when from home.

'• Before I left home I pondered much over the last two verses

' of the third chapter of 1 Thessalonians, and I can now with

'• some feeling write them down as my sincere prayer for you

" and your dear husband :

—

' And the Lord make you to increase,

" and abound in love one towards another, and towards all men,

" even as we do towards you : to the end lie may stablish your

" hearts unblameable in holiness before God even our Father, at

" the coming of our Lord Jesus Christ with all his Saints.' If

you will consult the various translations, you will see that

" there is a good deal of difference in the reading, especially of

" the first verse. But Oh ! they are beautiful words ! Take

"notice—L The end which Paul aims at. II. The means to

" secure this end. III. It is worth while to enquire into the

" adaptation of the means, or to shew how love, or the increase

" or overflow of love, is conducive to that ]>lessed end which he

" has in view.
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" You may have never thought of this : but will you try it ? I

" am almost certain, it' you will, that you shall find by experience

" that there is a great tendeeny in love, especially religious

" love, to establish the heart in every good frame. On the

" other hand, the moment you fail in love towards one another,

" unholy feelings will rush in like a torrent. So at least I have
" found it. If I were always full of love to God and men, I

" should be full of holiness, I should never sin."

Wele ddyfyniadau ereill o lythyrau at ei ferch a ysgrifenwyd

ganddo r3'w bryd yn yr haf hwn, 1855 :

—

" Dear A.,—I have but very little indeed to say ; I want to

" husband my strength too, in hopes of being able to do some-
" thing in the study after tea. By your letter I understand your
" anxiety is removed. Did I not tell you in one of my letters

"that if you exercise trust in God and habituate yourself to

" look up to him in every little affair, that he will either prevent
" what you fear, or give wisdom and strength to carry you
" through it with honour and comfort. I understand that you
" are going about a good deal these days ; all very well, provided

" that pleasure does not make spiritual duties distasteful. That
" will undoubtedly be the case, unless you give some portion of

" the morning part of every day to them. If you get but half

" an hour alone to read the Bible with prayer, so as to conquer
*' your aversion to them, and deadness in them, and get a taste

" for them or even a sincere endeavour after it, it will keep your
" soul alive, and make other enjoyment safer and sweeter than
" they would be without. On the other hand, when you find

" pleasure very sweet and prayer very distasteful, you may say,

" and say truly, this must be conquered or I shall loose my soul

,

" here are powers at work within my heart, which strive, and

"strive obstinately, to ruin me for eternity. Then think of

" Jesus Christ, full of compassion and love, standing close by you,
•" ready to assist you, the moment you engage in the battle with

"your corruptions, or inclinations and tastes. This, my dear
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" A , you will kuow by experience if with earnestness yoii

" apply yourself to him. Forty years hence, I wish I could ask
" you if I did not tell you the truth."

Wele lythyr arall heb un dyddiad wrtlio, ond wedi ei

ysgrifenu tua y pryd hwn, 1855 :

—

" Cultivate, my dear, a kind and Christian temper, and
" manifest the same with wisdom and dignity towards all men,
" especially your religous friends. It is true that servants, and

"sometimes the poor, are apt to take more liberty with their

'•' masters and superiors, if they are members of the same Church,

" and in the habit of meeting them as their equals on religious

" ground. They will expect to their weddings or funerals, men, so

" diiferent in station and culture to themselves, that they would
" most likely never have had the opportunity of coming in

*•' contact with them, had it not been for religion. It is not

"always that poor Church members remember Paul's advice,

" not to ' despise superiors because they are brethren,' 1 Tim.

"vi. 1, 2. But what for all this, a Christian is a Christian

" with all his ignorance and vulgarity ; he is on his way to the

" regions of bliss and glory, where I hope my dear will

" be shining with him for ages, after all the petty distinctions of

" earth come to an end. To me it is a proof of good sense and a

"superior order of mind, to be able to penetrate through all

" differences, and to see in the rich, however exalted he may be,

" nothing more than a man : and in the poor however degraded,

" nothing less. H. Rees."

Yn mis Awst, 1855, fe aeth Mr. a Mrs. Davies ar daith i'r

Cyfandir,—i Ffrainc, Germany, Switzerland, &c. ; ac y mao

genym ddau o'r llythyrau a ysgrifenwyd ganddo ef atynt tra

oddicartref ar eu teithiau, rhanau o'r rhai a ddodwn yn awr gcr

bron y darllenydd :

—

" O, my dear A , make much of this opportunity

" afforded you to improve your mind. Providence has granted
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"you advantages in your youth of which I did not once dream
" ^vhen young, and now I can only lament the want of them. I

" understand by some of your letters that you are almost carried

" out of yourself sometimes when you look at new and beautiful

" scenery. I do not wonder at it. Still let me advise you, not I

" only to jump and skip, but to stand also,—and to gaze, to

" think, and to understand. Carry everything home with you.
|

" Let every object you contemplate be so thoroughly understood

" and impress your mind so deeply, as to stamp its image upon
" it, that you may never forget it. I have no doubt you feel

" now in travelling, much more interest when you come to a

" place that you knew anything of its history previously. It will

" be exactly the same when you read again in time to come about

" the places you now visit ; the pleasure will be much greater,

'' provided you distinctly remember them. In fact it will be

" like a second visit to them : they will open anew before the

" eye of your mind, and appear to you just as they do now when
" you look at them.

" You stand this moment at the top of a hill, looking at the /
" beautiful vale below. Aye, my girl, criticise it well, penetrate

" into every hole and corner of it. What is the name, the size,

"and the shape of it? What are the most prominent objects

" that you see on its surface ? Is it the yellow corn waving in

"the breeze, or the green trees reposing peacefully on their

" shadows ? Yes, and further on perhaps, you see a beautiful

" river, yn dolenu drwyddo fe, like a long serpent. But wdiat is

" that ancient and venerable looking building, with a spire

" piercing the very clouds ? Ah ! that is an old church, where
" Calvin, some centuries since, preached to those who are now
" dust and ashes in the graves that you see about it. Oh, how
" melancholy ! Can you describe in your note book the outward
" objects, and the internal feelings they awake in your heart ?

"Try. Think that you look upon everything you see, most
" Hkely for the last time. Say to yourself,—Well, I shall go
*' through death before I go through that tunnel, or cross this
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" rix'er anymore. Eternity itself will open upon my vision,

" before I see this mountain or this valley again.

" You have seen Worms, the battle-field of bold Luther, and the

" grave of the timid but good Erasmus ; and before now you have,

" very likely, seen the home and the grave of the stern and labor-

" ious Calvin. Oh ! the giants of those days ! You are a child of

"the Reformation: you owe your liberty, your religion, and your
'• Bible, under God, to these very men. Thank your heavenly

" Father for them, and pledge to be Christ's at their very dust.

" Ond yr wyf fi yn difFj^^gio. Dydd Llun j^dyw, ae yr wyf
" heb fod allan heddyvr, ac y mae yn awr yn mhell yn y
" prydnawn.

" Cj^mmerwch ofal wrth ddringo y mynyddoedd am beidio

" myned i leoedd peryglus. Aeth lady ieuanc yn Llandudno yn
" ddiweddar ar un o'r mynyddoedd hyny ; syrthiodd a darfu am
" dani mewn mUuudvn. Yr wvf yn cofio yn sraredisr at

" a'i frawd.
" Yr eiddoch oil 3'n serchog, Henry Rees."

"Lausanne ydoedd cartref yr enwog Vixet, Chalmers Switz-

" erland."

Wele lythyr arall ati pan ydoedd ar y Cyfandir :

—

" August, 1855.

i^%,
" Mr Dear A,—Nid yvv dim a allaf fi ysgrifenu heddj^w, y

" mae yn sicr genyf
,
yn werth ei anfon i Geneva. Yr wyf wedi

" bod trwy y boreu yn cerdded yn ol ac yn mlaen ar hyd y
" parlwr,—weithiau yn darllen, weithiau yn meddwl, ond heb
" gymmaint ag un drychfeddwl eglur a bywiog wedi dj'-gwydd

" o'm blaen. ' Difera eiriau,' meddai yr Arglwj'dd wrth Ezeciel.

"
' Mae fy nghalon yn berwi allan beth da,' medd y Salmydd, ' fy

" nhafod sydd bin ysgrifenydd buan.' Mae lesu Grist yn dangos

" yr achos o'r agwedd fendigedig hon ar galon pechadur :
' Yr

'• hwu sydd yn credu ynof fi,' medd Efe, ' afonydd o ddwf

r

" bywiol a ddylifant o'i groth ef . A hyn a ddywedodd Efe am
" yr Ysbryd, yr hwn a gai y rhai a gredent ynddo Ef ei dderbyn.'
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Amddifadrwydd o'r Yspryd ydyw jv achos o ddiffrwyth-dra yj
galon mewn myfyrdodau a gweddiau. Fe allech chwi feddwl

wrtli edrych ar ardderchawgrwydd y mynyddoedd, ac ar dlysni

y dyffrynoedd, a'r golygfeydd ag yr j'dj'-ch jn pasio trwy-

ddjmt y dyddiau hj-n, a meddwl hefyd am y Duav a'u gwnaeth,

a theimlo wrth hyny ryw ffrwd o dynerwch yn cerdded

trwyddoch, bod yn rhaid eich bod chwi ar funudau felly

yn grefyddol iawn. Wei, gobeithiaf eich bod, Ond, ar yr

un pryd, nid yw teimladau felly ond trancedig iawn ; ac wedi

y diflanont, y niae'r galon yn fynych mor h'gredig a marwaidd

ag o'r blaen. Nid yw yn ddim haws gweddi'o ; ac nid oes dim

niwy o ystwythder i ufudd-dod. O, 'my dear A
,
gwylia

gamgymmeryd sensibilities dy natur am gariad Duw. Edrych

pa fodd y mae dy galon mewn gweddi : a ydyw 3- teimladau

crefyddol a fyddi j'n eu mwj'nhau, yn cryfhau 3'r j'mroad yn

erbyn pob idea a phob blys drwg, ac yn dy ystwytho at y
dyledswyddau ag sj'dd yn gofjTi j-r hnnan-ymwadiad mwyaf
i'w cyflawni. Byddaf fi weithiau yn barod i wenieithio i mi

fy hunan, nad oes din\ posibl i ti fod yn golledig
;
yr wyf yn

meddwl cymmaint am danat, ac yn gweddi'o cryn lawer drosot.

Ond O ! byddaf j-n crynu drachefn : canj^s j'-r wyf wedi profi

ynof fy hun fod llygredigaeth calon dyn a'i gelyniaeth at

Dduw, yn ystyfnig ofnadwy Dywedwch yn ngeiriau

plant Israel, ' Yr Arglwydd Dduw yv: fy nerth a'm can, ac y
iiiae efe yn iachawdwriaeth i mi : efe yw fy Nuw, efe a

ogoneddaf fi ; Duw fy nhad, a mi a'i dyrchafaf ef.' I\[innau a

ddywedaf, Amen. ' He is my God,' medd y Saesonaeg, ' and I

will prepare him a habitation.' Beautiful ! I hope Min-y-don

will be so. You may depend upon it he will come there if you

invite him
; indeed he is very likely to invite himself, you have

only to make him welcome ; and you must do that or turn him

out of doors. I am very glad j^ou read Vinet—the thinker, 1/

the philosopher, the poet, and the saint."

Wele eto ddyfyniad nodedig o ddyddorol o olysgrif o'i eiddo

i un o lythyrau Mrs. Rees at Mrs. Davies, yn 1855 :

—
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" I have nothing to add to-day except to ask Mr. D ho^v

" the fund is getting on. I have not heard anj'thing about it

" for some time. I hope it will not be suffered to fall to the

" ground ; but nothing good and great can succeed in our world

" without labour, sacrifice, and much self-denial. We are, our-

" selves, saved bv death, and we ought to be willins: to die for

" our brethren ; and this is the only spirit in which we can do

" good to them. The author of any kind of salvation, however

" small it may be, to poor miserable men, must be content to be

" made perfect through sufferings, like the great Saviour himself.

" And how kind of Him to call us first to suffer with Him, and

" then to reign with Him ; to be partakers of his sorrow, care,

" labour, and afiiictious for the sake of his Church whilst we are

" in this world, and afterwards of his glory, in the world to

"come. Oh ! may this idea set our very souls on fire."

Y fund yr ymhola yn ei chylch yn y dyfyniad yna, oedd y
fund berthynol i'r Gymdeithas er cynnorthwyo hen weinidog-

ion, a'u gweddwon a'u hamddifaid, yr hon a gychwynasid yn

Xghymdeithasfa Caerlleon, Mawrth 14, 15, 1855, ac y pennod-

asid Mr. Richard Davies yn Drysorydd, a Mr. David Roberts,

Liverpool, yn Ysgrifenydd iddi, yn Nghymdeithasfa y Bala,

Mehefin 13, 14, yr un flwyddyn. Hysbysid yn y Bala fod dros

£360 wedi eu tanysgrifio y pryd hyny at y Drysorfa ; ond

ryw fodd, methu a wnaeth yr ymgais ar y pryd, a bu raid aros

amryw flynyddoedd cyn y cafwyd cychwyniad adnewyddol

effeithiol ar y Gymdeithas. Yr oedd Mr. Rees o'r dechreuad yn

bleidiol iawn i'r amcan, a thristwch mawr iddo oedd aflwydd-

iant yr ymdrech i'w sefydlu ar yr adeg hono.

Wele ddyfyniad eto o lythyr tra dyddorol o'i eiddo at Mrs.

Davies, ryw bryd yn Medi neu Hydref, 1855 :

—

,
" My Dear A.,—A ddarfu i cliwi ddim sylwi ar yr haul

6^ "yn machludo nos Sabboth diweddaf ? Nid wyf yn cofio

" gweled golwg mwy mawreddig a phrydferth erioed. Nid wyf
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"yn meddwl y gvvelcch cliwi yn Switzerland, nac un man arall,

" olygfa fvvy godidog. ]\Iae yn rhaid, dybygwyf, y bydd golyg-

"feydd hyfryd o'r natur yma yn y nefoedd, os bydd genym
'•' synwyrau corphorol jnio. Pa fudd fed genym lygaid yno os

" na budd rhyw bethau i'w gwelcd, a chliistiau heb rywbeth i'w

'•' glywed ? Byddai galluoedd heb wrthddiychau priodol i actio

" arnynt, yn fwy o flinder nag o ddedwyddwch. Ni ddaeth nn
" creadur ag un gallu gydag ef i'r byd hwn, na byddai yma waith
' i'r gallu hwnw ; ac os cawn ninnau adferiad i'n synwyrau
'' corphorol yn yr adgyfodiad, y mae yn rhaid y b^'dd genym
" rywbeth i wneyd a hwy i dragwyddoldeb ; ac y mae yn rhaid

" hefyd, os byddwn ni yn greaduriaid sanctaidd, y bydd eu

" hymarfer yn ychwanegiad at ein dedwyddwch."

Aeth at y Sabboth, Medi 9, 1855, i Fangor, a thrachefn y
Llun, pryd yr oedd Cyfarfod Pregethu j^no, pan y pregethodd yn

y boreu yn Upper Bangor. Aeth at ^-r hwyr i Gaernarfon, lie

drachefn yr oedd Cyfarfod Pregethu, o flaen Cymdeithasfa

Pwllheli. Yr oeddem ni yn Mangor y nos Lun, a chydag ef j-n

Nghaernarfon drannoeth ; a'r dyddiau canlynol yr oeddem

gyda'n gilydd yn Nghymdeithasfa Pwllheli. Yr oedd yn

pregethu gyda rhyw enneiniad hynod yn Moriah, Caernarfon,

am ddeg ddydd Mawrth, oddiar 2 Tim. ii. 12, a'r un modd
ar y Maes yn Mhwllheli, am ddeg ddydd Gwener, oddiar

Daniel xii. 13. Yr oedd mor hynod o dyner a nefolaidd yn

Mhwllheli, fel yr oedd llawcr, fel yr oeddem ein liunain, wedi

myned i ofni, wrth ei glywed yn cwyno yn drwm gan r^'w

lesgedd, fod y nefoedd ar ei gymmerj^d iddi ei hun.

Ar ddydd Llun, Hydref 1, fe adawodd Liverpool am Hwl-

fFordd, 3m Sir Benfro, ar ei fFordd i Gymdeithasfa Abergwaen.

Yr oeddem ninnau yn gadael Llundain, yr un diwrnod, am yr

un man ; ac yn Nghaerdydd ni a gj^farfuasom a'n gilydd, gan

gyd-deithio oddi3'no i Hwlffordd. Pregethasom yn Hwlffordd y
noswaith hono, a lletyem gyd&'n gilydd ; a thrannoeth cyd-

deithiem i Abergwaen. Yno drachefn yr oeddem yn cyd-letya.
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yn nh;^ Mr. a Mrs. Davies, mab-yn-nghyfraith a merch y Parch.

Thomas Richard. Ac nid ydym yn cofio i ni erioed dreulio

dyddiau mwy difyrus na'r dyddiau hyny yn Abergwaen. Eu

nad oeddem yn aros yn nhy Mr. Richard, eto yr oedd efe yn

aros yn gwbl gyda ni, oddieithr yn unig ei fod yn myned i'w

dy ei hun i gysgu ; ac yr oedd fel pe buasai wedi gwneuthur ei

feddwl i fynu i ymdrechu ein gwneuthur ein dau mor gysurus

ag y gallasem fod. Yr oedd Mr. Richard yn uchel iawn yn ein

meddwl, er pan yn dra ieuanc, ond fe aeth raddau lawer yn

uwch yn ein golwg, yn yr ychydig ddyddiau y buom dan

gronglvvyd ei ferch. Yr ydym yn cofio fod Mr. Rees yn

dywedyd wrthym un uoswaith, yn y gwely, " A wyddoch chwi

beth ? Dyn duwiol iawn ydyw y dyn yma hefyd. Y mae yn

amlwg ei fod yn byw yn agos iawn at yr Arglwydd." Aeth Mr.

Rees i Drefin at nos lau ; Caerfarchell a Thy Ddewi ddydd

Gwener; ac yn ol i Gwdig ac Abergwaen at y Sabboth. Y
dydd Llun canlynol, Hydref 8, jj-r oedd yn Nhrefdraeth ac Aber-

teifi
; y dydd Mawrth, yn y Castellnewydd a Llandysil ; dydd

Mercher, y boreu, yn Nghapel yr Undodiaid, yn Llwynrhyd-

owen, a Chaerfyrddin yr hwyr; nos lau yn Nghaerdydd yr

hwyr ; ac adref i Liverpool, drannoeth. Yr ydym yn ei gael

drachefn, y Sabboth, Tachwedd 4, 1855, yn Amlwch, ac yn

pregethu dair gwaith ; ac oddiyno rhyngddo a Chymdeithasfa

Caergybi, y Mawrth, y Mercher, a'r lau canlynol, lie y pregeth-

odd ddwy waith ; ac oddiyno i Borthaethwy at y Sabboth, Tach-

wedd 11. Yr oedd fel hyn mewn llafur diorphwys, gartref ac

oddicartref. A phan ystyrir yr egni a'r hwn y pregethai, ar

dreth drom a osodid ganddo ar ei feddwl, yn ei ragbarotoadau

dyfal i'r gwaith, y mae yn syndod yn wir ei fod wedi gallu dal

cyhyd yn y fath ymdrechion ; ac yn enwedig ei fod yn gallu

cadw ei ysbryd mor gyson dan y fath eneinniad, ac yn y fath

ireidd-dra, yn ngwyneb holl anfanteision teithio, a theithio yn

fynych heb y cyfieusderau mwyaf dymunol i sicrhau y tawel-

wch, y gosodai efe y fath bwys arno fel yn angenrheidiol er ei

alluogi i gadw ei galon yn fyw, yn mhethau yr efengyl.
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Y mae genym ddyfyniadau o rai llythyrau gwerthfawr eto a

ysgrifenwyd ganddo at ei ferch neu ei phriod cyn diwedd y
tlwyddyn hon, 1855 :

—

" I have this moment come in from one of the largest and most '^.

" glorious meetings ever held in Liverpool (St. George's Hall), in

"defence of the Christian Sabboth. The hall was full, and more
" than full ; so another meeting was announced to be held, at

" the same time, in the Concert Hall ; but I have not heard the

"result yet A little snug business would be very well

" for a man who has been always active, that his i-ight hand

"may not forget its cunning; but I can testify from experience,

'• that nature must give way at last under continual care,

'•'anxiety, and labour. I could see symptoms of it, even in Dr.

" McNeile to-day. Business to those who can afford to have ifc

'so, ought to be no more than a little pleasure and recreation,

'• something which would have a tendency to promote rather than

" to hinder the great business of life, just as it was with Adam in

' Paradise I am over head and ears in business myself

" these days, and a little more application, and intensity of study

" than usual, has deprived me of almost all my sleep for some

)

"njojhts. I wonder how a little close readinsf and thinkinc;

" destroy this poor body. I often long for rest ; and rest will

" come before long ; but it will be in the grave. Am I ready to

" enter into that rest ?
"

Eto :
—

" We cannot help feeling ; but it is our duty to govern ^
"our feelings, and to tell them that they shall not run away '

" under the conduct of our imagination, and make sport of us,

" but rather that we shall compel them to submit to the power
" and rule of reason and religion We are foolish un-

" thankful creatures, depriving ourselves of much of the comfort

" and enjoyment which our present actual circumstances might

"afford us, by permitting our imagination to exaggerate the

"enjoyment of some other state, past or future. Israel had
" Moses, Manna, yea, God himself, with them in the wilderness.
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' and Canaan before them ; but they all went for nothing ; the}''

' longed for Egypt, the onions and the garlic, the cucumbers and

melons. How perverse and rebellious our hearts are

!

"Learn, my dear A , to contemplate Jesus Christ as a

' Person ; do not look upon Him as a mere Idea, but as a living

' Person. Yes, and more than that,—contemplate him as a

•' personal friend, who can sympathize with you, and understand

' all your feelings ; and when you are burdened by any trouble,

fear, or painful emotion, go to him as a friend ; tell him all

your sorrow and distress. If you weep, all the better; weep
' to him. It is a pity if our tears are not mixed with prayers.

' Oh ! never let your tears be godless tears, irreligious tears.

' How did Jacob do, poor man, when he was obliged to leave

' his father's house and settle abroad. ' By his strength he had
' power with God

;
yea he had power over the angel and

' prevailed ; he wept and made supplication unto Him.' You
' see : he 'prayed and %vcpt ; and in that way he overcame

' Christ Himself. And how did Christ when in trouble ? ' He
•' ofiered up prayers and supplications.' And how did He do it ?

' with strong crying and tears, unto Him who was able to save

•' him from death.' And what was the issue ? ' He was heard

in that he feared
"

Eto yn 1855 :

—
" I am greatly obliged for the loan of Caird's

" Sermon. It is exceedingly good. I could not help imagining,

" when reading some portions of it, that was reading

'• them in London at the same time, and was ready to exclaim, 'O!

' God, let these truths penetrate deeply into the soul.' How
" happy a man of business ought to be, that his merchandise,

'' when carried on from religious motives, and in a religious spirit,

'• comes to be * Holiness unto the Lord.' In London, Liverpool,

'' or Dundee, in appearance like the rest of the men of the

" world ;—but there is something within, which turns ever}^

'' worldly transaction into an act of piety, and makes the man of

" business, the man of God."
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Un llytliyr eto o'i eicldo sycld genym, ag yr ydym yn sicr ei

fod yn pcrthyn i'r flwj'^ddyn hon, o'r hwn y rhoddir y dyfyn-

iddau canlynol :

—

" December, 1855.

" Drwg iawn genyf fod y newyddion am y Hong yn troi allan

"yn wirionedd. Nid oes dim i'w wneyd ; un o ddygwyddiadau
" cyffredin bywyd ydyw. Mae wedi derbyn llawer o

" law yr Arglwydd o'r hyn sydd dda, mewn masnach, ac oni

" dderbyniant yr hyn sydd ddrwg ? ' Yr Arghvydd a roddodd,

" a'r Arglwj'dd a g}-mmerodd ymaith ;

' ae ni allaf ddymuno yn
" well i chwi oil, nag i chwi allu dywedyd,—' Bendigedig a
" fyddo enw yr Arglwydd.'

" BjT-ddai edrych ar y dygwyddiad fel rhyw arwydd ddrwg yn
" ddisail, a byddai can Duw allan o bono, ar y Haw arall, yn
" Atheistiaeth gormodol. No, no, my dear A , don't shut the !

" Omniscient, the Omnipresent, the Eternal, all-pervading Spirit,

" out of his own dominions. He blows in every wind, and moves
" in every wave ; a sparrow, let alone a vessel, does not fall to

" the ground without him. Be assured he has done it. He will

" take it kindly if you will acknowledge his hand, and go to

" him, as a child to his father, and ask him,—' Why hast thou
" done this ? Is there anything that thou wouldest have me
" learn by it ? O ! thou who hast done it, make it a blessing to

" us.' It is manly to bear up under disappointments before

" men ; but it is manly too, as well as Christian, to humble our-

" selves with fear and trembling before God. Heroism here is

" penitence, humility, submission, and trust. Yes, He sank my ^

" ship ; but though he slay me, yet will I trust in him. Oh

!

" the value of religion. Your Father."

Yr ydym yn. awr yn cael ein hunain gydag ef mewn blwyddyn

newydd, blwyddyn a droes allan, fel y cawn weled, yn hynod o

ddyddorol iddo ef ; ac er nad yn rh3'dd oddiwrth giyn fesur o

bryder, eto yn orlawn o gysuron. Y mae y llythyr cyntaf sydd

genym o'i eiddo y flwyddyn hon, wedi ei gyfeirio at ei anwyl

wraig, yr hon oedd ar ymweliad a'i merch yn y Berth :

—

2 P

1
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" lonawr 8, 185G.

"My Dear M.,—The first time for me to date 56. I have

" been writing all day without going out, and now it is getting

" dark and I begin to feel stupid. Mr. Richards, Fishguard, is

" dead. I have been intending to write to him ever since I

" returned from Pembrokeshire ; but now he is gone too far

;

" there is no post to the country where he is. But I wrote

" to-daj^ to his children

" We may be tried with little things, but the wonder is that

" the trials are so light. When I hear of the afflictions of others,

" I sometimes feel astonished, that I have lived so long in the

" world so free from trouble. But O ! must it come in some

" dreadful storm at last, or is it possible, that this fine weather

" will continue to the end of my journey ? What is to

" be done when little annoyances come ? Caird shall tell you :

"
' Pray always, i^ray without ceasing. When difficulties arise,

" delay not to seek and to obtain at once the succour you need.

" Swifter than bj^ the subtle electric agent, is thought borne

" from earth to heaven. The great spirit on high is in constant

" sympathy with the believing spirit beneath, and in a moment,

" in the twinkling of an eye, the thrill of aspiration flashes from

" the heart of man to God. Whenever anything vexes you,

" whenever from the rude and selfish ways of men, any trials of

" temper cross your path,—when your spirits are ruffled, or

" your Christian forbearance put to the test, be this your instant

" resource. Haste awa}^ if only for a moment, to the serene

" and peace breathing presence of Jesus, and you will not fail to

" return with a spirit soothed and calmed. Or, when the impure
' and low-minded surround you—when in the path of duty, the

" high tone of your Christian purity is apt to suffer from baser

" contacts,—O ! what relief to lift up the heart to Christ ! to rise

" on the wings of faith, even for one instant, to breathe the air

" of that region where the Infinite Purity dwells, and then return

" with a mind steeled against temptation, ready to recoil with the

"instinctive abhorrence of a spirit that has been beside the
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*' throne, from all that is impure and vile.' O ! dear A
,

*' practice this : begin to-day.

" Yours,—husband, father, and all."

Yn mhen ychydig amser y mae yn ysgrifenu drachefn at Mrs.

Rees, cyn ei dychweliad :

—

" My Deab M.,—A gentleman in a black and white dress, 7

wrapped in a decent upper garment, with closed mouth, so that

' he could not speak until I unsealed his lips, called here this

' morning, and told me in the best way he could—that you
• would not come home this afternoon. Well ! it cannot be

' helped. You will have a long bill to settle when you do come

' home, for I get everything, and pay for nothing. I

' generally take the things from the table to the closet one by
' one ; one journey with the sugar basin, and another with the

' spoon, for I cannot remember to take them all at once. And
•' often I am so absent, that when I put a thing out of my hands,

' I do not know in the world where to find it, and in searching

' for it I turn about the room backwards and forward, in a

'dreaminsr idiotic kind of mood, forgetting for what I am
looking

"

Y mae yn ymddangos fod newyddion gwell wedi eu derbyn

yn nghylch yr " Exodus," un o longau y Meistri Davies, a'r hon

yr ofnid ei bod wedi ei cholli ; ond yr hon oedd yn awr yn

dychwel o'i mordaith, ac yn tynu at Liverpool. Wedi clywed y
newydd hwn, fe ysgrifenodd Mr. Rees, tua dechreu y flwyddyn

1856, y llythyr canlynol at Mrs. Davies :

—

" My Dear A.,— I am glad to hear that the Exodus fj'i.

" is yet in the land of the living, and I should like to hear of

" her safe arrival in Liverpool. Does she complain of the

" accident she met with at the commencement of her voyage ?

'•' What was it ? How did it happen ? What a wonderful

" distance that vessel must have travelled since last April

!

•' What work she has done, what storms she has suffered, whilst

" I have been doinsf nothincr.
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" I have often observed that oceans are crossed, and high walla

" built, before I can make one good sermon. The darkness and
" enmity of the human heart are very great. I should like to

" live until I could meditate and pray with ease, comfort, and
" delight. But I see no sign that I shall, for I make but poor

"progress. Yet I would rather my own cheerless state than the

" state of those \Yho never feel any aversion to religious duties

;

" for it is to be feared that they rest in the outward performance,

" which does not awake the enmity of their hearts. It is to

'•' God, in a religious duty, that the heart is averse. If you pray
" without any aim at communion with him, it will offer but

" little resistance. But on the other hand, if you aim at that

'' in prayer, mark you, you will feel dead, w^andering, will want
" to say ' through J. C. Amen,' and promise to pray better some
" other time. But the post. H. Rees."

Wele ddyfyniad o lythyr arall at Mr. a Mrs. Davies, yn lied

fuan ar ol y diweddaf :

—

" My Dear Friends,—I have just been in the office, enquiring

" after the Exodus, but she has not arrived here from Ireland

"yet. The winds are against her, I suppose. What an in-

" teresting story she must have to tell ! Having left the Mersey,

" I think, about this time last year, and been ever since battling

" with wind and waves, and now about entering in safety and

" triumph into the Mersey again. Have we made so prosperous

" a voyage this year, sustained so little loss by our storms, and

" brought home so much wealth ? and so ready to go to sea

" afrain ? I fear the Exodus is a shame to us indeed."

Yn mis Mawrth, 1856, fe anwyd plentyn i'w ferch—mab ac

etifedd—yn yr hwn y daeth ar unwaith i deimlo y dyddordeb

mwyaf, ac mewn cysylltiad ar hwn, os caniateid iddo fyw, y
gwelai ei hunan yn ymestyn ac yn dylanwadu am oesoedd, wedi

iddo ef ei hunan gael ei symmud ymaith. Y mae dyfynion yn

ein cyrhaedd o'r llythyr cyntaf a ysgrifenwyd ganddo at Mrs.

Rees, wedi clywed am enedigaeth y baban :

—
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" March 12, 1856.

" My Dear M.,— My best regards to them. But I <^/^

"do not know what to say about the Httle one. He has made,

" me an old man at once ; and every one that meets me on the
j

" street these two days call me ' Taid.' Well ! he must increase,!

" I hope, and I must decrease. Yet, let not A set her heart

" on him too much ; he is but a tender bud exposed to many
" blights, and may wither away. I dare say his appearance has

" awakened some new affection in the hearts of both father and
" mother Well ! does the spirituality of that affection

" appear ? Does it manifest itself a renewed one ? If so, it

" begins to love this little darling as an immortal creature, and
" breaks forth in ardent desires for his eternal salvation. Oh !

" my dear A , take him to Jesus Christ. I am sure if he

" lived the other side of the river at you would be anxious

"to take your child to him, that he might take him in his arms,

" put his hands upon him, and bless him. Well : the Lord Jesus

" is nearer to you than . One holy desire breathed on his

" behalf, and your little son is presented to him, and he smiles

" upon him. Doubt it not."

Yr oedd Mr. Rees wedi addaw dyfod i fynu i Lundain at y
Pasg, Mawrth 23, 1856, yr hyn hefyd a wnaeth. Yr oedd un-

waith wedi addaw dyfod i fynu at Wener y Groglith, ond fe'i

perswadiwyd i fyned i Gymdeithasfa y Deheudir yn Nghaer-

dydd, yr hon oedd yn cael ei chynnal, Mawrth 20, 21, ac felly,

boreu Sadwrn ar ol y Gymdeithasfa yn Nghaerdydd, y cychwyn-

odd i Lundain, lie y cyrhaeddodd y noswaith hono. Yr oedd

Mr. John Jones, Talsarn, Mr. Evan Harris, o Ferthyr, Mr.

Davies, Penmachno, a Mr. William Prytherch, Sir Gaerfyrddin, i

fynu yn Llundain yn y Gymmanfahono. Mr. Prytherch ydyw
yr unig un, o'r rhai a bregethent yno y pryd hwnw, sydd

erbyn hyn wedi ei adael. [Ac y mae yntau yn awr wedi

mj'ned]. Y mae yn amheus genym a fu Mr. John Jones erioed

yn fwy gogoneddus nag yr oedd yn Llundain y pryd hyny.
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Pregethodd Mr. Rees yu Jewin Crescent, y boreu Sul, yn

Wilton Square am ddau, ac yn Grat'ton Street yr liwyr. A
thrachefn ddydd Llun, yn Jewin Crescent, y boreu a'r hwyr.

Pregeth ar " Y Sabboth" oedd ganddo yn Jewin y nos Lun.

Yr oedd wedi cymraeryd llafur neillduol ac arbcnig i'w

pharotoi ; ac nid yn fynych, os erioed, y clywsom gwestiwn

y Sabboth yn cael ymdrin ag ef yu fwy goleu, a chadarn, ac

effeithiol ; a buom laweroedd o weithiau, wedi ei farwolaeth ef, ac

wedi cyhoeddiad ei Bregethau, yn ceisio dyfalu pa beth a ddaethai

o'r bregeth bono. Arosodd yn Llundain dros y Sabbotli can-

lynol, Mawrth 30, pryd yr oedd Agoriad y Capel Newydd a

godasid yn Nassau Street. Yr oedd efe yn pregethu yno y nos

Sabboth hwnw ; a Mr. John Jones, Talsarn, yn pregethu yn y
prydnawn. Drannoeth, Mawrth 31, yr oedd efe a uinnau yn

myned i lawr o Lundain tua Chymdeithasfa Rhuthin. Yr oedd

efe i fyned i Ruddlan at y nos Lun, a ninnau i Rosesmor. Coll-

asom ni y train 6.15, yn y boreu, fel nas gallasem gychwyn hyd

ddeg ar y gioch. Ond erbyn cyrhaedd Rugby, ni a welera ben

Mr. Rees allan o un o'r cerbydau oeddent yn y Station. Wedi

myned ato ni a ddeallasom fod damwain wedi dygwydd iV

Ager-beiriant, a bod y gerbydres ag yr oedd efe wedi teithio

jgyda hi, wedi methu myned yn mhellach. Teithiasom oddiyno

igydan gilydd hyd Fflint. Yn rhyw le ar y ffordd, pan yn

edrych drwy fFenestr y cerbyd, ni a welem wyn ieuainc mewn

rhyw faes, ac a alwasom ei sylw atynt, fel y rhai cyntaf i ni eu

gweled y flwyddyn hono. " Mi welais i wyn," ebe yntau, " ond

nid ydwyf fi wedi gweled yr ijuyr eto." Ac yna fe ddechreuodd

adrodd ei deimladau, gyda rhyw dynerwch a phryder ag oeddent

i ni yn nodedig o effeithiol. Wrth son am y baban ei wyr,

dywedai,—" Os caifF y bychan yna fyw, cyhyd ag yr wyf li wedi

cael byw, fe gaiff weled pethau rhyfedd iawn, a phethau, y mae

yn dra thebyg, ofnadwy iawn. Yr ydwyf fi yn dychryn wrth

feddwl am y pethau a raid ddygwydd ar y ddaear. Yn sicr i

chwi, y mae hen deyrnasoedd annuwiol Europe yma i gael dioddef,

oblegid y gorthrymderau sydd wedi bod yn ft'ynu o'u mewn, a
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gwaed y rhai diniwed a dywalltwyd ganddyiit ; ac nid wyf ft

ddim heb ofni na bydd Brydain hefyd yu gorfod cyfranogi o'r

plaau, a ddisgynant arnynt liwy. Ac y mae hi yn tyuu at yr

ainser i wraudo cri yr eneidian dan yr allor sydd yn llefain am
ddial. A dyna y peth bach yna wedi dyfod i'r byd yma ar y
fath adeg ddifrifol." " le," meddem ninnau, " ond cofiwch eich

hen bregeth ar ' Seilio Swn,' ac mai diwedd y cwbl a fydd,

(rhoddi y frenhiuiaeth i bobl Saint y Goruchaf; 'dymchwel, a

dymchwe], a dymchwel, hyd oni ddelo yr hwn y mae yn

gyflawn iddo.' Y mae llywodraethiad y cwbl yn y dwylaw

goreu ; ac ni a allwn fod yn hollol hyderus na oddef efe i ddim

gymmeryd lie, ond a wasanaetha, yn y diwedd, er mantais i'r

achos sydd agosaf o bob peth at ei galon, ac y mae wedi myned

i gymmaint o draul eisoes i sicrhau ei Iwyddiant." " Oh •

"

meddai yntau, " Yr wyf fi yn gweled pob sicrwydd—yn y
Cyngor tragywyddol, yn Mhrophwydoliaethau y Gair, ac yn

Ll^'wodraeth y Cj^fryngwr mawr, mai y dlicedd fydd y gwyn-
' fyd mwyaf i'r hen ddaear yma ; ond yn sicr i chwi, y mae

pcthau ofnadwy i ddygwydd cyn hyny ; ac yr ydwyf fi yn

gweled fy hunan, yn y peth bychan yma, fel yn ymestyn yn

bersonol i ganol blinderau ag yr wyf fi yn dychryn wrth feddwl

am danynt." Yn ystod yr ymddyddan, ryw bryd, ni a ddaethom

at farwolaeth y Parch. Thomas Richard, Abergwaen, ac at y
dyddiau difyrus a dreuliasem gydag ef, yr Hydref blaenorol.

Mae yia ddrwg dros ben genym nas gallwn adgotio y sylwadau

caredig a wneid ganddo ar ei gymmeriad. Dywedai ei fod wedi

cael yr hyfrydwch mawr o wrando arno yn pregethu yn Aber-

gwaen, am ddau ar y gloch, y Sabboth ar ol y Gymdeithasfa yr

oeddem gydan gilydd yno ynddi ; a'i fod yn pregethu yu llawn

mor alluog a meddylgar, a chyda cymmaint o ryw eneinniad

sanctaidd, ag y clywsai efe ef erioed. " Rhyfedd," meddai, " fel

y mae dynion, weithiau, yn cyfnewid yn eich meddyliau yn ol

cynnydd eich adnabyddiaeth o honynt. Chwi a allasech fFurfio

barn go anffafriol am Mr. Richard, ambell dro mewn Gymdeith-

asfa, ond nid oedd bosibl i chwi fyw gydag ef am ychydig
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ddydcliau, fel y buom ni gydag ef yn Abergwaen, heb deiralo eich

bod yn nghymdeithas ' gwr Sanctaidd i Dduw.' " " A ddarfu i

chwi sylwi," ebem ninnau, " un mor lydd-frydig oedd e ? " " Na

nid wyf yn fi cofio," ebe yntau, "ond yn unig ei fod yn hoff

iawn o siarad am bregethwyr da, o bob enwad fel eu gilydd."

•' Ydych chwi ddim yn cofio pan oedd Mr. James Williams, yn

Nghyfarfod y Gymdeithasfa, yn adrodd am yr achos yn Llydaw.

ac am y Cymun yn Quimper Sabboth y Pasg blaenorol, fod

rhyw nifer yno wrth y bwrdd, ac yn eu plith ryw nifer o

babyddion. ' Pabyddion ? * meddai Mr. Richard. ' le,' meddai

Mr. Williams. ' O ! da iawn, da iawn, ynoch chwi yn eu derbyn,'

meddai Mr. Richard, 'gan eu bod yn foddlawn i dd'od.' ' O,'

meddai Mr. Williams, ' Yr oeddent hwy wedi gadael Pabydd-

iaeth, a throi yn Brotestaniaid.' ' O ! os felly,' meddai Mr.

Richard, ' nid oedd dim rhyfedd eich bod yn eu derbyn.' " Yr

oeddwn i yn synu," meddem, " at yr haelfrydedd hynod a ym-

ddangosai i mi ynddo. Nid llawer, mi a feddyliwn, o weinidog-

ion Protestanaidd Prydain, a fuasent yn foddlawn i goleddu y
syniad am ganiatau i Babyddion gyd-eistedd a, hwynt wrth

fwrdd yr Arglwydd, ond yr oedd efe yn ymddangos yn hollol

foddlawn i hyny." " Nid oeddwn i," meddai yntau, " wedi sylwi

ar hyny, o leiaf nid wyf yn cofio dim am dano. Ond, a oedd e

yn iawn, dywedwch?" "Wei," ebem ninnau, " cwestiwn arall

ydyw hyny : eithr yr oedd yn hael-frydig iawn beth bynnag."

Yr oeddem yn lletya gydan gilydd yn Nghymdeithasfa

Rhuthin, yn nhy y diweddar Mr. William Lloyd, ac yr oedd yn

hynod o siriol yno. Yr ydym yn tybied, er nad ydym yn hollol

sicr, ei fod ef yn aros yn Rhuthin dros y Sabboth canlynol. Fe

gymmerodd anwyd trwm iawn wrth deithio i dy Mr. Lloyd i

Lanbedr, mewn cerbyd agored, ar ol chwysu wrth bregethu yn

No-hapel yr Annibynwyr, y nos ddiweddaf i'r Gymdeithasfa. Y
Llun canlynol, fe aeth i Borthaethwy, yn arbenig i weled y
baban a'r fam, a'r tad yn gystal a'i briod, a'r teulu oil. Yr

oeddem ni yn dygwydd bod yn pregethu yn y Borth y nos lau

canlynol, Ebrill 10. Yr oedd Mr. Rees, erbyn hyny, wedi
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dychwelyd i Liverpool. Yr oedd ein cyfaill, y Parch. John

Hughes (Dr. Hughes yn awr), y pryd hyny yn byw yn y Borth

;

ac yr ydym yn cofio yn dda ei fod yn dywedyd wrthym,

—

'• Echdoe y clywais i y weddi ryfeddaf a glywais i erioed, ac nid {y

wyf yn dysgwyl clywed ei rhyfeddach byth." " Pwy oedd yn

gweddio ? " meddem ninnau. " Mr. Rees," meddai yntau, " wrth

fedyddio y baban, ei "^yr, yn Min-y-don. Ni chlywais i erioed

y fath daerni tyner, gafaelgar, ger bron Duw. Yr oeddwn i j-n

gorfod teiralo ei fod wedi cael dyfodfa wirioneddol ato." Ac

yna fe adroddodd ranau o'r weddi, y rhai, y mae yn ddrwg

genym, ydynt gan mwyaf wedi llithro o'n cof. Dyma rai

o honynt, beth bynnag :
—

" Bydd yn Dduw iddo, O Arglwydd.

Diolch i ti, yr wyt ti wedi addaw bod yn Dduw i'th bobl ac i'w

had. Cyfiawna, O Arglwj^dd, dy addewid tuag at y baban

bychan hwn. Bydd yn Dduw iddo. Yr wyt ti wedi bod yn

Dduw i'w hynafiaid er ys oesoedd, bydd yn Dduw iddo yntau

hefyd." "'Ryw bryd yn ystod y weddi," meddai Dr. Hughes,
" dywedai gyda theimladau hynod :

' Dyma ni, greaduriaid

annheilwng, wedi cael byw i ddechreu gweled plant ein plant

;

gad i ni gael gweled tangnefedd eto ar Israel
;
yr achos mawr,

dy achos di dy hunan, yn llwyddo trwy y byd yn gyffredinol.'

Nid oes bosibl," meddai ein cyfaill, " y bydd i'r fath weddi fod

heb ei gwrandaw."

Nid oes genym ond ychydig iawn o fanylion ychwanegol o'i

hanes am y flwj^ddyn hon, ac felly rhaid i ni gyfyngu ein

hunain i rai dyfynion o'r llythyrau teuluaidd ereill, heblaw y
rhai a ddodwyd i mewn genym eisoes, a ysgrifenwyd ganddo yn

ystod y flwyddyn. Y mae yr hyn a ganlyn allan o lythyr a

ysgrifenwyd ganddo at Mrs. Rees

:

" Cymmerais ef yn orchwyl yn ddiweddar i edrych ..

" beth y mae yr Arglwydd yn ddyweyd am blant yn y Beibl.

" Y mae ef wedi dyweyd llawer iawn ! Dangosir y gallant fod

—

" 1. Yr annghysur mwyaf i'w rhieni. ' Mab fFol sydd orthrym-

" der i'w dad
;

'
' Mab gwaradwyddus gwarthus a anrheithia ei
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" dad, ac a yrr ei fam ar grwydr:' ' Mab tfoi a bair ddigllonedd

" i'w dad a chwerwder i'w fam.' O ! faint o blaiit a fu fel hyn
" yn foddion i ddwyn gwarth ar enw, a dinystr ar amgylchiadau
'•' eu rhieni, ac yn y diwedd yn tori eu calonau. Yr oedd Esau
" a'i wragedd yn chwerwder ysbryd i Isaac a Rebecca. Felly ei

" feibion i Eli, ac Absalom i Dafydd. Ac am y ddau olaf yr
" oedd i'w trallod yn achos eu plant, y colyn mwyaf gwenwynig,
" oblegid fod annuwioldeb ac angau anamserol eu bechgyn yn

"gerydd arnynt am eu hesgeulusdra a'u pechodau yn erbyn

" Duw. 2 Sam. xii. 11. ' Fel hyn y dywed yr Arglwydd, Wele,

"myfi a gyfodaf i'th erbyn ddrwg o'th dy dy hun, a mi a

" ddygaf dy wragedd di yn ngwydd dy lygaid, ac a'u rhoddaf

" hwynt i'th gymmj^dog.' Och, ei fab yn dwyn ei wragedd, ac

" yn ceisio dwyn ei orsedd a'i fywyd. Mae Ysbrj'd Duw megis

''yn edrych arno fel peth rhy erchyll i'w adrodd,—mai ei

" blentyn, yr hwn a ddaethai o'i ymysgaroedd, a wnelai hyn ; ac

'•' felly yn ei alw,

—

' cymmydog.' Ac nid dyna'r cwbl. ' O her-

" wydd i ti beri i elynion yr Arglwydd gablu,' medd Xathan, ' y
" plentyn a anwyd i ti a fydd marw yn ddiau.' Wei, ynte,

" bydded i ni ochel digio Duw, ac yna fe fydd pob chwerwder
" mewn cymhariaeth yn felus.

" 2. Dengys y Beibl hefyd plant pa fath ddynion sydd yn
" tyfu i fynu yn gysur i'w rhieni, ac yn fawr yn ngolwg Duw a
*• dynion. Ei wobr ef yw ffrwyth y bru,—ei wobr ef i rieni ; ond
" i ba fath rieni ? Rhieni gwir dduwiol, a'u duwioldeb yn tori

• allan i enwogrwydd mewn cyfiawnder, trugaredd, haelioni, a

" thymherau sanctaidd yr efengyl. Mi ddychymygvvn glywed
" yr Arglwydd yn dyweyd wrth A yn dirion yn awr, pan y
" mae yn dechreu magu plant :

' Cadw a gwrando yr hoU eiriau

" liyn yr ydwyf fi yn eu gorchymyn i ti, fel y byddo daioni i

" ti, ac i'th feibion ar dy ol byth, pan wnelych yr hyn sydd dda
" ac uniawn yn ngolwg yr Arglwydd dy Dduw ' (Deut. xii. 28).

"
' Y cyfiawn a rodia yn ei uniondeb ; a gwyn eu byd ei blant ar

" ei ol ef.' Ac O ! mor werthfawr yw yr addewid :
' A mi a

"roddaf iddynt un galon ac un ffordd i'm hofni byth, er lies
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iddynt ac i'w plant ar eu hoi. Yr wyf yn sicr fod Mr. D
" ac A yn dechreu teimlo pryder eisoes yu nghylch daioni y
" bachffen bach : nid oes dim na wnaent i ddiogelu ei les

'• tymhorol ac ysbiydol. Wei, dyma y ffordd i hyny :
' Cedwch

" a cheisiwch hoU orchymynion yr Arglwydd eich Duw, fel y
" meddiennwch y wlad dda lion, ac y gadawoch hi yn e-tifedd-

"iaeth i'ch meibion ar eich ol yn dragywydd.' Peth dymunol ^
" iawu i rieni fydd medru gadael etifeddiaeth i'w plant heb ro'i

'• mortgage drom arni trwy eu hannuwioldeb, ac iddi ddyfod i

"ddvvylaw eu plant yn free ; cyfraith Duw ddim yn gofyn am
" g'^3'S o honi yn enw Crist a i achos, y tlawd a'i angen : ond y
" cwbl wedi ei gael yn onest, ac wedi ei ddefnyddio i ogoniant

"Duw a lies dynion. Pan ddelo meddiannau felly i ddwylaw
" plant ar ol eu rhieni, y mae lesu Grist ei Imnan yn dywedyd
" wrthynt, ' Pob peth sydd yn Ian i chwi.' Ond yr ydwyf wedi
" ysgrifenu nes y mae arnaf ofn fy mod yn rhy hwyr i'r post."

Eto at ei ferch, a ysgi'ifenwyd ganddo, ni a dybiem, yn

nechreu mis Mai, pan newydd ddychwelyd o Gyfarfod Blyn-

yddol yr Amwythig :

—

" 91, Everton, 1856.

" My Dear A.,—I was glad to here that you are all pretty

" well at . As I have- nothing better to send you this

" time, I shall transcribe a few lines which I met with in a book

"I was reading to-day; they may be of service to you :
' Un-

" questionably,' says the writer, ' It is at once the duty and
" privilege of parents to gain a complete victory over the wills

"of their children in very early life—to decide the doubtful

" question who shall govern, when that decision may be obtained

"at little cost; to habituate their offspring, from the first dawn
"of their intellects, to a ready subjection to all rightful human
" sway. Such an early habit of obedience will go far towards

"ensuring the peace and comfort of the fireside circle, it will

" render the subsequent work of the tutor or schoolmaster in-

" comparably easier than is now generally the case ; above all, it

V
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" will be fouini the best preparation for that yoke of our Lord
" Jesus Christ, which is in truth perfect freedom.'

" Another bit :
—

' But industry of mind is of greater importance

" than that which is cheifly or solely corporeal. It is made up
" of two qualities, Application and Perseverance, and it applies

" to every description of pursuit. Some persons find an extra

" difEculty in applying their mental powers to any one pursuit

" in life, with any degree of vigour ; and when weary and

" dissatisfied with themselves, they summon courage, and make
" a rush on the paths of industry, they are soon appalled by the

" difiiculties of the route, and fall back on that state of inaction

'• and uselessness, which is, alas ! their fixed and insuperable

"habit. Such a state of things is generally the result of a

" careless and deficient education
;
yet it falls in with one of the

" most common propensities of our nature. A foreigner who had

" travelled extensively through many portions of the globe, was
*' asked whether he observed that any one quality more than

" another could be regarded as a common or universal character-

" istic of our species. He answered, in broken English,—' Me
" tink dat all men love lazy.'

" Shrewsbury is quite another place to me now. The old

" streets and the old houses are there it is true, but the old

"inhabitants are no more. The rulers of the town, and the

" leading tradesmen of former days, are all dust and ashes

—

" quite forgotten in the place where they bore so much sway,

" and exercised so much power. I made inquiries about the

'• children of many families, who were considered wealthy and

" lived in great style when I knew Shrewsbury for the first

'• time. Some of them are reduced to poverty, and that in

" consequence of their parents' thoughtless extravagance and

"wicked profligacy. Many, on the other hand, have ruined

" themselves by the very fortune left them after their parents.

" They were brought up in luxury, pride, and high notions

;

" even their parents forgot, that by the time they had divided

'• their property between seven of them, they could not live
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"and support families without l>eing industrious, but brought

"them up just as if they had the whole county of Salop to

" divide between them. Well, they succeeded to their parents'

"property. Solomon kindly interfered at that important

" moment and gave every one of them a friendly hint, ' Be thou

" diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy

" herds ; for riches are not for ever ; and doth the crown (honour
'•' and wealth of families) endure to every generation ?

' No, no.

" But to encourage them he shewed how industry is rewarded

:

"
' The hay,' he says, ' appeareth, and the tender grass sheweth

" itself, and herbs of the mountains are gathered : the lambs are

" for thy clothing, and the goats are the price of the field ; and
" thou shalt have goats' milk enough for thy food, for the good
" of thy household, and for the maintenance for thy maidens.'

" ' Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the

" field ; and afterwards build thine house.' What wise counsels

" for a young man beginning the world ! Be diligent ; confine

"yourself to necessaries at the commencement of life; and then

" build your house. Decorate and improve when you can afibrd

" it. Oh ! had many in Shrewsbury listened to these wise
'• admonitions, how different they would have been to-day. But
" no. Many a young man I knew there, spurned the very idea

"contained in these divine words. ' WJtat ! I Z ire in this hut
" of my parents ! No ; I will have a new grand house on the

" bank of the Severn. /, look after the sheep and the herds and
" continue to cultivate my father's old farm. Not I indeed. 1

" will have guns and dogs to go after the hares and the

" partridges. The sport^s of the fields for me in the day, and
" the party, the dinner, and ball at night.' Well, they have had
" their way. But where are they now ? Some of them are in

"humble situations on the railways; some (not unlike Eli's

"posterity) crouching to the old corporation of the town of

" which their fathers were members, begging, ' Put me, I pray
" thee, into some petty office, that I may eat a morsel of bread.'

"Others have, gone to Australia, and many to an untimely
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"grave. Oh ! this is a sad world. Still it is meu that make it

" sad. Much of their misery is the natural result of their own
" doings. If you are wise, my dear A

,
you will begin in

" time to cultivate in little J 's mind, right views, right

" feelings, and right habits ; depending on the Holy Spirit for

" his blessing. My best love to him, and to his father. How
" glad I am that the Exodus comes here. I shall be anxious to

' see her as soon as she arrives."

Wele lythj'r eto at Mrs. Rees, tua yr un amser, neu, fe allai,

yn gynt, pan oedd hi ar janweliad ai merch:

—

" There was a baby show in Birmingham the other

" day. What a pity little J was not there. I being judge,

" he would have carried all the prizes before him. With that
'•' cleanliness, symmetry, and beauty,—that innocent peaceful

' sleep, and that pretty smile, through which intellect begins to

"open and to peep out, just at the same time as the flowers of

' the fields, but with much greater beauty,—it could not be

" otherwise ; he must have carried them. Many ask after him

"here, and congratulate me on having a grandson. But I

" answer them as coolly as I can, for I should not like them to

'•' s&y, Mae o yn gwirloni. But I fear I am, though. Still that

" constant sense of my nearness to death and eternity, with which
" my mind is pervaded, cools and moderates my feelings towards

" all earthly objects. And generally my thoughts about
,

" A , and their dear child, end in one deep groan for their

" etei'nal salvation ; and there I leave them with God. Oh ' I

" could wish that neither a child nor a grandchild of mine had
" ever been born, if they are not saved. People do not believe

"in the existence of hell, and the danger of going there. But
" Oh ! I begin to see that it is a reality, and a dreadful realit}^

;

" and the idea that any one you love may go there, is unbearable.

" My best regards to Mr. D and A . Tell them to flee

' to Jesus Christ, and carry little J with them.
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Welc lythyr avail, lyw bryd 3'n ystod haf 1856, pan oedd

mewn teimladau lied bruddaidd, ac heb fod yn gwbl iach :

—

• My Dear A.,— I am not very well to-day, nor am
" I likely to be so any more. Nature gives way ; time tells upon
'' me ; my old body has held out pretty well for nearly sixty years.

" I am old enough, stiff enough, fond enough, childish enough,

" in fact every way qualified to be a grandfather. How is little

" J to-day ? I feel attached to the innocent, confiding

"creature. How beautiful does that unconscious faith of his

" appear, when without knowing me, he looks at me, and falls

" calmly asleep in my arms. But he engages all my power to

" defend him, by this very confidence. I feel that I love him
" because he trusts me, and am determined that he shall not be

" deceived nor disappointed. ' Felly y rhydd efe Imn i'w

" anwylyd,' medd y Salmydd. My dear A , dysga 3niiddir-

" ied yn yr Argiwydd nes teimlo dy hun yn dawel yn nghysgod

" ei ddaioni, ei allu, a'i ddoethineb. Mae yr Argiwydd yn hoffi

" y rhai sydd yn ymddiried yn ei drugaredd, ac yn penderfynu

" na chant eu siomi, ac na ddeuant i gywilydd am eu gobaith.

" Cais ei heddwch, A fach, trwy lesu Grist. Cais ef yn
" ddifrifol. Gweddia lawer am adnewyddiad calon i adnabod a

"charu Duw,—i ymhyfrydu yn Nghrist. Nis gwn i ddim paj

" fodd yr ydym yn medru cysgu noswaith yn esmwyth heb fod

"yn sicr ein bod mewn heddwch a Duw. Mae lie i ofni nad ywj
" dynion ddim yn credu fod eu perygl mor fawr. Bod byth 3m
" druenus ! O'r gair byth ! byth ! Byddai yn ddigon i rwygo
" dy galon i feddwl am i J bach fod byth o'r un deimlad a'r

" cythreuliaid tuag at y Duw Mawr ; ac eto y mae y rhai sydd

" felly heddyw wedi bod unwaith yn fabanod diniwed a th3'uer.

" Wei, A fach, rho dy hun, rho J bach, beunydd i lesu

" Grist. Casgl yr addewidion sydd yn y Beibl i blant pobl

' dduwiol at eu gilydd, a gwna hwy yn fater dy weddiau."

Mae y llythyr canlynol yn un a ysgrifenwyd ganddo at Mr. a

Mrs. Davies, naill ai yn Hydref, 1856, neu ynte ryw bryd j^n
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1857, wedi clywed o hono am dan wedi tori allan yn eu

cynteddau, a allasai fod yn ddinystriol iawn :

—

" My Dear Friends,—Yr oedd yn ddrwg genyf ddarllen

" heddyw y boreu am yr hyn a ddygwyddodd i chwi y boreu

" ddoe. Gobeithio na bu eich dychryn yn fawr, ac nad yw y
" golled yn drom. Beth bjninag oedd yr ail achos, hyderaf fod

" eich calonau eisoes ^yedi eu dwyn i gydnabod yr achos cyntaf

,

" ac i droi ato mewn ymostyngiad a diolchgarwch. ' Nid dim

" hebot ti.' ' Pwy a ddywed y bydd dim heb i'r Arglwydd ei

" orchymyn ?
' Mae efe goruwch oil trwy oil, ac yn yr oil ag

"sydd yn ein cylchynu. 'Tan Duw' a losgodd y Peirian-d}^

" boreu ddoe. Llaw Duw a gyfFyrddodd a chwi yn hyn o beth.

" A bydded sicr i chwi nad j^w yr Arglwydd yn gwneuthur dim

" heb amcan, nac yn anfon atom yr un o'i weision ond ar ry

w

" neges neillduol. ' Gwyn ei fyd y pur o galon '—y dyn sydd

' yn caru Duw, ac felly yn gweled Duw yn holl ddygwyddiadau

" ei fywyd, yn adnabod ei lais ef yn mhob goruchwyliaeth, ac

"yn ystyried, yn ymostwng, yn dychwelyd, yn addoli, ac yn
" ufuddhau. Dyma y dyn i'r hwn y mae lesu Grist yn gwneyd
" yr addewid fawr hono, pa un sydd yn cynnwys dedwyddwch
" anmhosibl ei ddirnad, ond yn unig trwy brofiad. ' Njaii (myfi

" a'm Tad) a ddeuwn ato, ac a wnawn ein trigfa gydag ef.' ' Pe

"iawn farnem ni ein hunain,' meddai Paul, 'ni'n bernid. Eithr

" pan y'n bernir, y'n ceryddir gan yr Arglwydd, fel na'n damnier

" gyda r byd.' Yr ydym ni yn gyndyn i farnu ein hunain, ie,

" yn ami, yn lie chwilio a mynu gwybod ansawdd ein hysbryd,

" vr ydym yn troi heibio, ac yn cau ein llygaid rhag gweled.

" Wei, ynte, mae yn rhaid i Dduw ei hunan edrych i mewn a

" barnu. A phan y'n bernir ganddo Ef , mae yn canfod ein

" hysbryd yn falch, ein serchiadau yn ddaearol, a'n holl grefydd

" yn fFurfiol a difj-wyd. A hwyrach hefyd ei fod yn canfod, fod

"yr agweddau cyfeiliornus yma, neu y cyfFelyb, wedi greddfu

" mor ddwfn a sefydlog yn ein calonau, fel nad yw y gair ac

"ordinhadau yr efengyl ddim yn abl i'n meddyginiaethu ni.
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" Wcl ! betli S3'dd i'w wneyd ? Damnio ? Nage, medd cariad
;

*' y mac genyf iin pcth yn rhagor i'w dreio gyda'r enaid 3'styfnig

" a childynus. ' Mi a ymAVclaf iVi gamwedd a gwialen, ac a i

" anwiredd a ffrewyllau. Ond ni tlioraf fy nhrugaredd oddi-

" wrtlio, ac ni phallaf o'm gwirionedd.' Felly, ' pan y'n bernir,

" y'n ceryddir gan yr Arglwydd, fel na'n damnier gyda r byd.'

'•' O ! dj-munwch gael helyntion einioes yn geryddon, a byddwch
" ddiolchgar iawn am danynt, os byddwch yn profi eu bod felly

'•'

i cliwi. Maent yn cael eu danfon fel na'ch damnier gyda'r byd.

"Mi a ddymunwn i chwi yn hyn o ddygwyddiad, j^sbryd

'•' duwiolfrydig y Prophwyd Amos, pen. vii. 4—G. Nid y tan

" oedd efe yn weled yn unig, ond yr Arglwydd yn galw i farn

" trwy dan ; ac am hyny yr oedd yn ymostwng o'i flaen, ac yn

" gweddio am arbediad. Yr ydoedd yn crafFu hefyd, fel yr oedd

"trugaredd yn gorfoleddu megis 3m erbyn y farn, ac yn ei

" cliymedroli. Oblegid, er fod y gwres neu y tan mor angerddol

'•'

fel ag yr oedd yn difa ac yn lleipio y dyfroedd a fFj^nnonau y
" dj'-fnder mawr, eto ni chafodd efe ' ysu dim ond Peth '—rhan o

"adeiladau y dinasoedd, neu o gynnyrch y wlad. Felly j-n

"gymmwys gyda chwithau. Buoch am rai oriau, yr wyf yns

" deall, cj^n Ihvyr ddifFodd y tan ; ond 2'^Gth a ysodd efe er hyny.

" Gallasai fod wedi cyrhaedd i'r luarehouses raawrion, ie, ac i'r

'' ty hefyd. Y fath alanastra fuasai hyny. Y fath olwg an-

" nghyfanedd ac erchyll a fuasai yna heddyw, pe na buasai dim
'• yn aros ond y muriau duon a llosgedig. ' Ni bydd hyn, eb yv

" Arglwydd Dduw.' Gwyliwch fod yn fwy diystyr o'r ymweliad

" hwn, OS nad yw y golled mewn cymhariaeth ond bechan. Ni

" byddai hyny ond dirmygu cerydd yr Arglwydd a chymmeryd
" achlysur hefyd i wneuthur felly, oddiwrth yr hj^n sydd ynddo

"yn galw am ddiolchgarwch. Ger bron dynion ni a ddylem
'' ymddwyn yn ein profedigaethau yn onanly a gwrol ; ond ger
'' bron Duw, byddwn grynedig a gwylaidd. Byddai Dafydd,

"wrth gyfarfod a'r Hew, a'r arth, y cawri, a'r rhyfelwjT, yn
" Hero ; ond ger bron Duw, byddai yr Hero fel y plentyn, yn
'• toddi mewn edifeirwch a diolchgarwch. The stout-hearted in

2 Q
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" trouble is far from Salvation. No frame more hateful to the

" Great Being, on a poor worm of the earth. Oud rhaid i mi
" adael ar y canol

"

Fe aeth Mr. a Mrs. Davies dros lisoedd y gauaf 1856, 1857, i'r

" Isle of Wight, ac y mae genym ddau neu dri o lythyrau a

"ysgrifenwyd ganddo at Mrs. Davies yno, yn niwedd y naill

" flwyddyn a dechreu y Hall :

—

" My Dear A.,—We are thankful to hear one day after

" another that you are all well. I hope you consider sufficiently

" that you have three parts which you ought daily and carefully

" to protect and improve. Your health. ..... Your intellects

" and minds But do you all remember that you have a

" third part—the heart and its affections ; that part of your soul

" which is to unite you more especially to God in Christ

" I know by experience that the intellect may be cultivated to

"the detriment of the heart; what it is to read and think on

"some subjects, until I am quite indisposed to prayer, and all

" spiritual duties and communion with God. I now read the
"

' Life and Letters of Dr. Arnold,' with the enthusiasm of a

" young man 25 years of age. I lament when the time comes to

' go to Chapel, and tremble when I hear a knock at the door,

" thinking that some one comes to interrupt me. But my
" conscience tells me that I carry the thing too far. What ought

" to be a help to duty becomes a hindrance, what ought to be

" edifying to the soul becomes a detriment to it.

" Ond y mae dyn mawr a duwiol, yn ddyn noble iawn. Mae'r

" Dr. Arnold, mi dybiwn, mor gynnefin yn hanes yr oesoedd, eu

" philosophyddion, a'u dynion mawr, a phe buasai wedi byw o'r

" dydd y sefydlodd Nimrod ei ymherodraeth hyd y dydd hwn.

" Ac eto, er ei fod yn ddyn adnabyddus i ddysgedigion Europe,

" ac wedi gwneyd argraff ar ei oes—mawrion a phenaethiad y
" wlad,—eto yr oedd yn ddyn mor hynod am ei ostyngeiddrwydd

" a'i addfwynder, fel ag yr oedd tlodion duwiol yn cael ynddo

" gyfaill mynwesol. ' I never saw such a man,' said one poor
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" man, ' he shakes hands with us, poor people, as if he was one of

" ourselves.' Another old woman delighted in shewing the

" chair where Dr. Arnold used to sit, when he would visit her.

' Yr oedd llawer mwy o wahaniaeth rhyngddo ef a r tlodion

' diddysg, nag oedd rhwng y mawrion oedd yn byw o gwmpas
' Rugby a hwy. Yr oedd ei feddwl cyfoethog ef yn gwneyd
' gwahaniaeth mawr, end yn amgylchiadau y lleill yr oedd y
gwahaniaeth mwyaf. Ond tra y byddent hwy yn cadw eu

" distance, yr oedd Arnold yn gyfeillgar. Ac yn hyny yr oedd
"•' gwir fawredd meddwl yn dyfod i'r golwg. Yr oedd philosophy
' a dysg, wedi eu sancteiddio, yn ei ddysgu ef i ddeall nad oedd
" hyny o wahaniaeth ag sydd rhwng dynion a u gilydd yn
'y byd hwn, ddim i'w gymharu £i'r ystyriaethau yn mha rai

'•' y maent yn ogyfuwch, fel perchenogion eneidiau anfarwol
" a deiliaid byd tragwjT^ddol."

Wele un llythyr eto, y diweddaf yn y flwyddyn 1856 :

—

" Everton Terrace, 1856. /^i^

" My Dear A.,—In a very dull state of mind, full of cold and
" all its unhappy effects, I am urged to write a few words
" I am very empty-minded ; nothing will come to put down on
'' the paper. I am glad, however, that your young friends

'• arrived in safety, and found you all well. But we cannot be
" well always ; sickness must come ; death must come. Some
'•'one or other of our friends here, is always in affliction. Yes.
'•' many, very many are at the same time. We called this

" evening at Mr. , and there found the mother in tears,

'• two of her little ones very unwell,—one not likely to live.

'.*... So let us be very thankful whilst health and comfort
" continue ; enjoy all with that moderation which the Bible, ^es,

" reason itself demands, when we consider their uncertainty.

" I feel afraid of urging you to cultivate love to the Bible, and
" to communion with God in prayer, because I am so destitute

" of them myself. Here I am, drawing near death and eternity,

" and yet my attainments in holiness and heavenly-mindedness
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' are very small indeed. Yet, I think I realize to a far higher

' degree, the vanity of life, riches, talents, worldly praise and
' glory, than I did in former years. And to feel nature decay-

'• ing, and death approaching, would have been terrible indeed,

*' had it not been for the hope of the Gospel

" I wrote the above last night I went as far as the

" Cemetery after dinner to-day. I feel some kind of melancholy
'• longing for the grave. I like its quietness and silence ; and
' yet I am hardly reconciled to take my place among its

" inhabitants. Be wise in time, my dear girl. Labour for the

'• knowledofe of Christ. The world will get more worthless to

" you as you grow older, but Christ more precious ; the world

" more tasteless, but religion more sweet."

Yr oedd Mr. a Mrs. Rees wedi trefnu i fyned i'r Isle of Wight,

at Mr. a Mrs. Davies, am dair wythnos neu fis, yn lonawr a

Chwefror, 1857, yr hyn liefyd a wnaethant. Y mae genym un

Uythyr a ysgrifenwyd ganddo o Liverpool atynt cyn cychwyn

yno :—
"January, 1857.

" Your short letter came to-night when we were planning and
'•' arranging our journey next week. If kind Providence permit,

'•' we shall soon be with you now, but we shall soon depart again,

'•' for all is on the move here. No rest this side the grave ; no
'•' continuing city until we take to that invisible, unchangeable,

'• and everlasting condition, which the Bible calls, the ' Heavenly

" Jerusalem.' Have yonv preparations for that state been
'•' carried on ? Have you made some progress in your soul-

" work ? In other words, have you conquered in some degree, for

" some moments, at least, your aversion to secret prayer ? Did

" you ever hear Jesus Christ inviting you, ' Come ye yourselves

"apart, and rest awhile?' Do you accept the kind invitation,

"' watching your opportunity to retire to his blessed company,
'•' which you may really enjoy by reading about him in the New
" Testament ? Pra}' to him, constantly, for his help to open
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" your eyes, and soften your heart ; and be sure that such

" prayers will not be in vain. Pray to him to show you what
" He thinks of the evil that you are every day committing, and
'' to make you think of it in the same manner ; and depend upon

"it, that you will judge of it, ere long, very differently from
'' what you do now. And this is in your power. You can, if

" you choose, bend your knees, and utter words before God
;
you

" can speak to hiui in your heart at certain seasons, whether you
" have opportunity to bend your knees or no. You can make a

" point of so speaking to him every day ; of forcing yourself to

' do it, if you cannot do it willingly ; and then, if you go on in

' this way, merely resolving and practising to speak to God, I

" care not in how few words, so that they are the words of your
" own heart, .... be assured that He will hear ; and the love

" of his service will be given to your prayers, and you will be

" brought by the Holy Spirit, to know and to love the Father,

" and his Son, Jesus Christ.

" I am, your Father."

Aeth Mr. a Mrs. Rees i'r Isle of Wight, ar ol y Sabboth,

lonawr 11, 1857. Y mae Mrs. Davies yn dywedyd fod ei thad

yn mwynhau yn ddirfawr—y tawelwch, a'r gorphwys, a'r

neillduaeth a gai yn Ventnor. Cerddai yn ol ac yn mlaen ar y
rhodfeydd yno, gan fwynhau tywyniad hyfryd yr haul, ac yu

neillduol y beroriaeth swynol a ddisgynai ar ei glustiau, oddi-

wrth ganiadau boreuol yr adar, y rhai a hofFai mor fawr. Yr

oedd Syr Bulwer Lytton, wedi hyny Lord Lytton, y ffug-

chwedleuydd poblogaidd, yn. aros y gauaf hwnw yn Ventnor,

ac yn lletya yn gyfagos i dy Mr. a Mrs. Davies. Yr oeddent

hwy yn sylwi arno beunydd, yn cerdded yn ol ac yn mlaen, yn
siarad, ac yn gwneyd munudiau wrtho ei hunan, yn amlwg,

fel y tybient hwy, yn adrodd iddo ei hunan rai o'r golygfeydd

a'r ymddyddanion, a fwriedid ganddo i'w ffug-chwedlau. Yr

,
oedd Mr. Rees yn neillduol yn cael cryn ddifyrwch wrth wylio

a sylwi arno; ac fe arferai ddywedyd, y gallai yntau bellach
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anturio siarad wrtho ei hunau pan yn cerdded, gan fod dyn

mor fawr a Bulwer Lytton yn gwneyd hyny.

I Gapel yr Annibjmwyr yr oeddent yn myned yn Yentnor ar

y Sabboth. Aeth Mr. Rees i wasanaetli yr Eglwys Sefydledig

yno unwaith neu ddwy. Yr oedd yn gwerthfawrogi y Sab-

bothau hyny yn fawr, yn enwedig yn y seibiaut a'r gorphwj'-s

oedd yn gael ; ac yr oedd yn cael hyfrydwch a budd yn yr

addoliad, yn mha le bynnag y byddai. " Yr oeddem ni," meddai

Mrs. Davies, " yn tueddu i gwyno a beirniadu, ond 3a' oedd efe

yn gwrandaw gydar amcau i gael rhyw leshad, ac yn y cyffredin

yn llwyddo. Ar un or Sabljothau ag yr oedd yn Yentnor y

pryd hwn, yn Nghapel yr Annibynwyr, y clj^wodd y don yn

cael ei chanu, y cyfeiriasom ati yn tudal. 31, yr hon a gipiwyd i

fynu ganddo ar unwaith, ac y cyfieithodd yr Emyn i'r Gymraeg.

Y mae Mrs. Davies yn sylwi fod y don yn cael ei chanu gyda

dylanwad ac effaith annghyffredin, fel yr oedd Mr. Rees yn

teimlo yn ddwys, ac ar ol hyny yn siarad yn fynych am y dull

yr oedd yn cael ei chanu, ac am brydferthwch yr Emyn. Yr

Emyn oedd yr un adnabyddus, " There is a fountain filled with

blood," dc Ni a ddod^vn i mewn yma y cyfieithiad a wnaed

gan Mr. Rees o honi :

—

" Daeth allan flrydiau ami ri

O wythi cnawd yr Oen
;

A phawb a ymsawdd is eu ill,

A'n iach o'u damniol boen.

Y Ueidr marwol yn ei ddydd,

O'u gwel'd oedd lawen iawn

:

A ni, mor frwnt ag yntau sydd,

Ein golchi yma gawn.

Er pan o'th glwy' daeth ffrydiau glan,

Trwy fFydd i'm henaid gwyw,

Pryniawdol gariad fu fy nghan,

Ac a fydd tra fwy byw.
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Ac yna mewn rhyw newydd don,

Mi gana'th ras a'th hedd
;

Pan fo'r bloesg-dafod afrwydd hwn
Yn ddistaw yn y Bedd."

Fe wcl y rhai cydnabyddus a'r Emyn yn y Saesonaeg, fod un

o'r pennillion, ac un o'r rhai mwyaf tyner, wedi ei adael allan

yn y cyfieithiad

—

"Dear dying Lamb, thy precious hlood," d-c.

Nid ydym ni 3m gwybod pa fodd i gyfrif am hyny, ond nid oes

dim ychwaneg ar gael. Fe geisiodd Mr. Rees gael gan gantor-

ion Livei-pool gymmeryd y don i fynu i'w chanu yn ein Capeli

ni yma ; ond, er siomedigaeth fawr iddo, nid oeddent hwy yn

gweled y cyfryw brydferthwch ynddi ag a welai efe, ac felly ni

ddaeth i arferiad yn ein plith. " Y mae yn ddiammeu," medd

Mrs. Davies, " fod rhyw oleuni gogoneddus ar wirionedd mawr
yr Emyn, wedi tj'-svynu i'w feddwl ef yn y Capel hwnw yn

Ventnor, fel yr oedd yr Emym a'r Don, byth wedi hyny, megis

adsain iddo o'r nefoedd ei hunan." Dychwelodd i Liverpool

erbyn y Sabboth, Chwefror 15.

Yr oedd y flwyddyn 1857, yn flwyddyn hynod i ni fel Cym-
deithasfa yn Ngogledd C^anru, fel y flwyddyn gyntaf i Mr.

Morgan, y DyfFryn, ddechreu ar ei lafur yn casglu y gronfa

tuag at gynhaliaeth yr Athrofa. Yr oedd y pennodiad arno i

hyny wedi ei wneuthur yn Nghymdeithasfa y Wj^ddgrug,

Rhagfyr 10, 11, 12, 1856 ; ac yr oedd erbyn y Gymdeithasfa

gyntaf yn 1857, yn Nolgelleu, Ebrill 1, 2, wedi dechreu o

ddifrif ar ei waith, ac wedi Uwyddo i gael rhai miloedd o

addewidion at y gronfa. Yr oedd Mr. Rees yn cymmeryd
dyddordeb neillduol yn yr achos hwnw ; ac yr oedd yn hynod o

bryderus, gan gofio am y methiant blaenorol, rhag iddo droi

allan yn fethiant y tro hwn eto. Ond erbyn Gymdeithasfa

Liverpool, y Sulgwyn, Mai 31, a Mehefin 1, 1857, yr oedd wedi

colli ei bryder yn gwbl, ac yn hollol hyderus, os caniateid

bywyd ac iechyd i Mr. Morgan, y byddai yr ymdrech yn
llwyddiant sicr. Yr oedd Mr. Morgan pan y daethai i Liverpool
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y pryd hwnw, wedi cael addewiJion am rai miloedd ; ac yr oedd

y wlad yn gyffrediu, hyd ag yr oedd efe wedi bod yn gosod yr

achos ger bron y cynnulleidfaoedd, yn arddangos parodrwydd

hynod i gyfranu ato. Yii y Cyfarfod Mawr Eglwysig, a gyn-

haliwyd yn yr Amphi-theatre, boreu Llun, a Mr. Rees yn y
gadair, lie y gwnaed llawer o sylwadau gwertlifawr ar bwnc

neillduol y cyfarfod, sef, yr hyn sydd yn cyfansoddi rliagoroldeb

a gogoniant yr eglwys—pan yn tynu at ddiwedd y cyfarfod,

dywedodd y Cadeirydd :
—

" Yr ydwyf fi yn awr yn rayned i

alw ar \Vr ag yr ydj'^ch oil yn ddigon adnabyddus o bono, ac nad

oes eisieu i mi dreulio dim amser i'w gyflwyno i chwi. Y mae

wedi myned, yn wir, y dyddiau hyn i fesur mawr yn wr o un

idea ; ac y mae yn debyg iawn mai at yr idea bono, y bydd efe

yn mynu myned yma beddyw, oblegid bono, fel yr ydwyf fi yn

clywed, y mae yn ei hargymbell ar bawb yn mbob man. Am
arian, ac arian, ac arian, y mae oddiwrtb bawb ; ac j maent yn

dyweyd nad oes dim boddloni arno bebddynt ; ac nid yn unig

byny, ond ei fod yn bur sicr os na byddwch chwi yn wjdiadwrus

iawn arnoch eich hunain, o fyned a hwy o'cli pocedau, os nad

aifF o a hwy o'ch calonau chwi. Pa fodd bynnag, nid oes genyf

ji ddim i'lv ivneyd ond ei olhung o arnoch chwi, a gadael

rhyngoch chivi dg ef. Mr. Morgan, y Dyffryn, sydd i'ch cyfarch

chwi nesaf." Ar unwaith, dyna Mr. Morgan i fynu, a dyna

gannoedd o ddwylaw yn cael eu euro o groesawiad iddo. Yna,

meddai,—"Mr. Cadeirydd, y mae yn dda iawn genyf fi fod

genyf fi yn awr un idea beth bynnag. Mi a fum, ysywaeth

!

laweroedd o weithiau, heb idea o fath yn y byd ; ond yr wyf

yn awr wedi cael un, ac un a chyfoeth o dros ugain mil o

buunau ynddi. Ni byddaf yn foddlawn heb hyny o leiaf, er

ffurfio cronfa at gynhaliaeth anrhydeddus ein Hathrofa yn y
Bala, yn lie yr hen ddull cardodaidd ag y mae wedi ei chynnal,

mewn llawer o fanau hyd yn hyn. Ac y mae yr idea hon, sydd

genyf fi, yn dal cysjdltiad agos iawn a'r mater sydd wedi bod

dan sylw eisoes yn y cyfarfod hwu, o'r dechreuad. Os ydycli

leyd yr eglwys yn ogoneddus, rhaid i chwi gadw gogoniantC;;lll *V lit
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ar y pulpud ; ac ni ellwch chwi ddiin gwneuthnr hyny yn

Ijinedclwl y wlad y dyddiau hyn, os bydd y weinidogaeth yn

I

arwyddo difFyg diwylliant, ac yn neillduol anwybodaetli." Yna

efe a aeth rhagddo, yn ei dduU doniol ei hunan, i adrodd am y
ll\v3^ddiant oedd wedi bod eisoes ar ei ymdrechiadau ; ac yn

enwedig y llwyddiant oedd wedi gael er ys ychydig ddyddiau

yn Liverpool, yn mhlith y cyfeillion yr ymwelsai a hwynt

;

a therfynodd gan gymhell yr achos yn y modd taeraf i sylw

a haelioni yr holl gynnulleidfa. Wedi iddo orphen,—" Wei,"

uieddai Mr. Rees, "peth gwerthfawr iawn wedi cael idea

ydyw gallu ei gweithio allan ; ac yy wyf fi o'r galon yn

gobeithio y bydd i ni oil gyduno i ymdrccliu cynnorthwyo

oin brawd i weithio allan yr idea gyfoetliog y inae wedi cael

gafael arni."

O Gymdeithasfa Liverpool y pryd hwn yr oedd nifer o honoiu

yn myned gyda r agerlong i'r Borthaethwy, tua Chymdeithasfa

Llangefni. Yr oedd Mr. Rees yn un o honora, ac yr oedd yn

niwynhau y fordaith yn hynod iawn. Yr oeddem yn lletya

gyda'n gilydd, y pryd hwnw, yn y Fron, ac yr oedd Mr. Rees

yn yniddangos i ni yn iachach, ac yn gryfacli, ac yn fwy

bywiog, nag y gwelsem ef er ys blynyddoedd. Yr oedd yn
amlwg fod ei ymweliad a'r Isle of Wi<jld y gauaf blaenorol,

wedi gadael effaith dda iawn ar ei iechyd a'i ysbryd. Yr oedd

Mr. John Jones, Talsarn, y pryd hyny yn wael iaAvn ; ac fe gyn-

nygiodd Mr. Rees benderfyniad yn ddatganiad o gydymdeimlad y
Gymdeithasfa gydag ef yn ei gystudd, yr hwn a gefuogwyd gan

Mr. Cadwaladr Williams, ac a dderbyniwyd gyda r parodrwydd

mwyaf, a chyda theimladau nodedig o ddwys. Yr oeddem ni

yn aros yn Llangefni dros y Sabboth, a Mr. Rees yn myned i'r

Borthaethwy ; ac ni a gytunasom a'n gilydd i fyned, y dydd

Mercher canlynol, i Dalsarn, i ymweled a Mr. John Jones. Ond
crbyn i ni fyned i'r Borth, yr oedd Mr. Rees yn ofni y gallai

ymweliad felly fod o fwy o niwed nag o les iddo 3'n ei wendid,

ac felly yr oedd wedi dyfod i'r penderfyniad mai gwell iddo nag

ymweled yn bersonol ag ef, fyddai anfon Ilytliyr ato. Annogai
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ni, pa fodd bynnag, i fyned ; ac felly y gwnaethom. Yn mhen

ugain niwrnod ar ol hyny, a phan oedd efe wedi dyfod drachefii

gydar Packet i'r Borth, ar ei ffordd i Gyfarfod Pregethu oedd

yn Nghonwy, fe ysgrifenodd at Mr. John Jones. Y mae y
llythyr eisoes wedi ei gyhoeddi yn Nghofiant Mr. Jones ; ond y .

mae mor nodweddiadol o Mr. Rees, ac mor hanfodol er rhoddi

golwg deg arno, fel y b^^ddai yn anfaddeuol ynom beidio ei

ddodi i mewn yn ei Gofiant ef ei hunan.

" Borthaethwy, Mehefin 30, 1857.

" Anwyl Gyfaill,—Mae yn ofidus i mi glywed, o bryd i bryd,

' mai parliau jn. wael yr ydych. Meddyliais unwaith am
' ddyfod hj^d Dalsam i ymweled a chwi ; ond meddyliais wedi

' hyny y gallaswn fod o flinder a niwed i chwi yn eich gwendid

' presennol ; a bod yn bosibl y byddai gair o ymddyddan a chwi,

'trwy gyfrwng hyn o lythyr, yn fwy diogel i'ch iechyd, ac

' hwyrach, yn llawn mor fuddiol a chysurol i'ch meddyliau.

' Ychj^dig sydd genyf i'w ddj^wedyd : ac y mae arnaf ofn, yn yr

' ychydig hyny, rhag i mi fod yn debj^g i un ' yn canu caniadau

'i galon drist.' Clywais eich bod yn awj^ddus am estyniad

' einioes, ac am ' un awr ' yn rhagor i weithio yn Ngwinllan

' lesu Grist. Gobeithiaf fod hyny yn arwydd mai dyna yw
' ewj^lys yr Arglwydd ; ac y cewch chwi eto, fel Hezeciah,

'
' fyned i fynu i dy yr Arglwydd ' a ' gweled yr Arglwydd lor

'

' unwaith yn rhagor, ' yn nhir y rhai byw.' Ond peidiwch a

' thwyllo eich hunan. Os cewch chwi fyw yn hwy, a gweithio

' ychwaneg, rhaid i chwi farw yn y diwedd yn ' was anfuddiol,'

' heb weled eich hunan wedi gwneuthur dim. Ei waifh effycld

' ymffrost pechadur hyth. Mae yn amheus genyf, weithiau, nad

' yw yr awydd a deimlwn am fyw yn hwy, mewn trefn i wneyd
' ychwaneg dros lesu Grist, yn ddim yn y byd, wedi y cwbl, ond

' natur yn methu cymmodi a marw : ie, hwyrach, yn ddim ond

yr hen Adda ddeddfol ynom, yn methu marw iddo ei hun, a

' gollwng ein hysbryd o'i grafangau, i ymlonyddu dros byth yn

iachawdwriaeth gras,—cyfiawnder a haeddiant yr Ail Adda.
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" A oes amoch chwi ofn ymddangos ger bron Duw yn y byd
" tragwyddol ? Wei, fy anwyl frawd, mi a allaf gydymdeimlo a

cliAvi
;
yr wy£ finnau hefyd yn oi'ni ac yn crynu wrth feddwl

• am hyny. Ond gadewch i mi ofyn i chwi un gair :—Oni buoch

chwi lawer gwaith cyn hyn, o ran eich meddwl a'ch cydwybod

yn mhresenoldeb y Duw Mawr ? Wei, a oedd efe yn ddychryn
" i chwi 3^r amserau hyny ? Ai cythryblu y byddai eich ysbryd
" yn ei wydd ef ? O, nage ; nage. Onid y Duwdod mawr yn
" Nghrist oedd y tegwch mwyaf a welodd eich enaid erioed ?

" Ni byddai pelydrau ei ogoniant yn angau i ddim yn eich

"mynwes ond ei llygredigaeth. Chwi brofech mai digonol-

"rwydd llawenydd sydd ger ei fron,' a bod 'digrifwch/ ie i

" bechadur, ' ar ei ddeheulaw yn dragywj'dd.' Os felly, anwyl

"gyfaill, Paham yr arswydwch chwi ymddangos ger ei fron

" yn y byd tragwyddol ? Yr un un a fydd efe yno ; a'r un
' effeithiau a gynnyrcha ei bresennoldeb ef yn eich j^sbryd

" chwithau. Yr holl wahaniaeth a brofwch chwi ydyw, y bydd
" gogoniant ei ddaioni yn ymnoethi yn fwy o flaen eich dirnad-

"aeth y pryd hyny, a'ch ysbryd, yntau, wedi colli ei holl

"wendid, ei dywjdlwch, a'i wamalrwydd, ac yn ymsefydlu

"mewn cadarn a dwfn amgyffred ar y gogoniant hwnw. Yr
"oedd yr Arglwydd lesu yn bwriadu ein cysuro ni, wrth
" ddyweyd y caem ni ' tveled Daw.' Y mae arnom ninnau ofn
"

' gweled Duw.' O ! John bach, peidiwch a gadael i gydwybod
"euog, a'r diafol, ro'i camddarluniadau o'r Duw mawr o flaen

" eich meddyliau chwi. Byddwch shvr, pan na byddo cofio am
"dano yn peri dim ond cythryblcdd yn eich ysbryd, na bydd ei

"holl garader ef ddim o flaen eich meddwl chwi yr amser
" liwnw. Nid ar Dduw yn Nghrist y byddwch chwi yn syllu.

" Nid y Tad fyddwch chwi yn ei weled. Mae hwnw wedi eich

" caru chwi ; a'ch cam 'felly' fel yr anfonodd efe ei unig-anedig

" Fab i'r byd, i fod yn iawn dros eich pechodau, fel y gallai, yn
"anrhydeddus iddo ei hun, foddhau ei gariad, a 'chyflawni

" boddlonrwydd ei ddaioni,' yn eich tragwyddol ddedwyddwch
•' Mae ofni un fel \\yn yn FiafoAdd yn anmhriodol iawn. Un
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" i yinhyfrydu ynJdo ytlyw ac i hiraethu am ei weled. ' Etc/

" niedd y gair, ' a edwyn ddyddiau y rhai perffaith.' Mae yn
" adnabod y ' dyddiau ' hyn o gystudd a thrallod arnoch cliwi-

" thau : ac yn alluog i loddi ' north ' i chwi yn ol y ' dydd/ a phcr-

" fFeithio eich amynedd trwy eich diddanu. Na fyddwch yn rhy

" awyddus am fyw nac am farw ; am gael ' aros yn y corph,' nac

" am ymadael i ' fod gyda'r Arglwydd.' Ond yn unig dymunwch
" farw i'cli ewyllys eich hunan. 'Bydded eich Iwynau wedi eu

" hymwregysu,' a'ch ' lampau yn oleu,' yn dysgwyl yr alwad, ac

" yn barod i ufuddhau iddi :
—

' Wele fi yn ei law
;
gwnaed a mi

" fel y byddo da yn ei olwg.'

•'
' Bydded i dangnefedd Duw, yr hwn sydd goruwch pob

" deall,' ' gadw eich calon a'ch meddwl ' chwi a'ch gwraig, a'ch

" teulu, yn eich dydd hwn o gystudd a thrallod. Amen.

" Yr eiddoch yn serchog a chydymdeimladol,

Henry Rees."

Bu Mr. John Jones byw hyd y boreu Sabboth, Awst 16, pryd

y bu farw, a chladdwyd ef y dydd lau canlynol. Aeth Mr.

Rees i'w angladd, a rhoddwyd cyfarchiad byr ganddo i'r dyrfa

oedd wedi ymgynnull at y t;^, cyn cychwyn tua'r fynwent. Yr

oedd Mr. John Phillips, a Mr. Roberts, Amlwch, wedi pregethu

yn y Capel cyn hyny, fel yr oedd Mr. Rees Jones, Felinheli,

wedi pregethu y nos o'r blaen. Dywedai Mr. Rees ei fod ef

wedi cael ei alw yn bur annisgwyliadwy, a'i fod felly yn teimlo

yn bur anmharod i'w cyfarch ar yr achlysur. Ac yn wir nid

oedd yn meddwl mai gweddus ydoedd dyweyd llawer. " Distaw-

rwydd," meddai, " sydd yn llefaru uchaf yma heddyw. Os

carech chwi gael pregeth yn mhellach, edrychwch ar yr arch, yr

elor-gerbyd, a'r bedd ; a meddyliwch am eich hen weinidog

parabl-ber wedi tewi am byth. Yr oedd ei enw bellach yn

adnabyddus trwy y Dywysogaeth er ys deg neu bymtheg ar

hugain o flynyddoedd, a'i hyawdledd yn cyffroi ac yn difyru

Imeddyliau ei gyd-genedl. Ond erbyn heddyw, wele Gymru

'heb un John Jones, Talsarn, ynddi. Pell ydym, er hyny, o fod
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yn galaru ar ei ol fel rliai heb obaitli :
—

' Canys os ydym yii

crcdu farw lesu a'i adgyfodi, felly y rhai a hunasant yn yr

lesu, a ddwg Duw liefyd gj'^dag ef.' Y mae yn wir y gallasai,

ran nerth ac oedran, barlmu i lafurio am ychydig flynydd-

oedd yn hwy ; ond, ai- yr ochr arall, cafodd oes dda, a threul-

iodd hi yn wasanacthgar a llafurus. Cofiwn mai benthyg ydoedd

i ni; a rhoddwn y benthyg adref heddyw yn ddirwgnach a

diolchgar. Byddai efe yn arfer achw^'^n yn chwarengar weithiau

ar y nefoedd, gan dd3-wedyd, pan gyfodai rhyw rai mwy rhagor-

01 na'r cyffredin mewn sancteiddrwydd a defnyddioldeb yn ein

byd ni, fod y nefoedd yn eu sugno oddiyma yn lied fuan. Yn awr,

y mae hyny wedi ei wirio ynddo ef ei hun. Ond pawb o honocli

cliwi ag sydd yn teiralo oddiwrth ei farwolaeth, arllwjT-swch y
teimladau hyny mewn diolchgarwch drosto ef ag sydd wedi ei

ddwyn yn ddiogel i'r bedd, ac mewn cydyradeimlad a, a gwedd'iau

dros ei weddw a'i amddifaid, sydd mewn galar ar ei ol.

''Yr oedd golwg dywysogaidd arno, gj^dai gorph cryf, a'i

lais peraidd, pan yn pregetha lesu Grist i'w gydwladwyr ; ond

pa fath olwg sydd arno yn awr, a pha beth sydd yn rhedeg

trwy ei feddwl y funud hon, pan y mae yn gweled lesu Grist yn

ei natur, ac yn cael bod gydag ef—yr hwn oedd gyda'r Tad er

tragwyddoldeb, ac yn hyfrydwch iddo beunydd—cyflawnder

mawr yr arfaethau tragywyddol, a chynnwys yr holl addewid-

ion—am yr hyn bethau yr oedd j^^n dysgwyl ac yn gobeithio, yn

yr amser yr oedd yma gyda chwi."

Dychwelodd Mr. Rees o angladd ^Ir. John Jones i Liverpool

at y Sabboth.

Ryw bryd yn }'• mis Gorphenaf blaenorol, a phan yn cwyno ei

fod yn dra difFrwyth ei feddwl, fe ysgrifenodd at Mrs. Davies

fel y canlyn :

—

" In one of my barren moods, I am pressed by your mother to
j

<;• ^

" write a line to you. I have nothing in the world to say—as

" empty as an old tithe-barn ever was in the month of June—
|

" and possessing very little of that talent, which enables one to
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" write much when one has nothing to say. You speak in your
" last letter of preserving the productions of yonr garden. The

"farmers throughout the country are busily engaged in the
'•' same work ;—they preserve for their animals, and you, for

" what is animal in man. It is not the highest kind of work, to

" be sure, but it is a work notwithstanding—that is the beaut}^

"—it is doing something ; and it strengthens the habit of

" economy, industry, and usefulness. Some look upon work as

" something for servants only. Well, if so, you might transport

"all the ladies and gentlemen of this planet to the moon,

"and everything would go on quite the same, no one would

"feel any loss after them. You would not be that useless

" creature. Your health forbids it
;
your self-respect forbids it

;

"your conscience forbids it. Some again look upon their

" occupation as an enemy to religion, and the time given to it,

" is considered as time lost to piety, and to God. But the

" intelligent Christian views the duties of his station as a part

" of his religion ; the meanest of his duties he does as a servant

" of Christ, doing the will of God from the heart. It is a duty—
"then it would be a sin to neglect it. And so you see, that

" something which reaches to the infinite and the eternal, may
" attach itself to what is very trifling in itself."

Yr oedd wedi gwneuthur ei feddwl i fynu y pryd hwn i fyned

gyda rhai cyfeillion i Berlin, i Gynnadledd y Cynghrair Efengyl-

aidd, oedd i'w ch3'nnal yno Medi 9—16, 1857. Yr oedd efe, fel

y gwelsom, er sefydliad cyntaf y Cynghrair, wedi cymmeryd 3'

dyddordeb mwyaf ynddo ; ac yr oedd yn teimlo yn nodedig o

awyddus am fod yn bresennol yn y Cyfarfod hwnw, er gweled

lliaws ag yr oedd wedi clywed llawer am danynt, ac yr oedd yn

gwbl gydnabyddus a u henwau ; a chan obeithio hefyd cael,. nid

yn unig ryw hyfrydwch ac adfywiad iddo ei hunan, ond rhyw-

beth ag y gallai ei droi er mantais i ysbrydolrwydd crefydd yn

mhlith ei gyd-genedl. Pan ar fin cychwyn, fe ysgrifenodd

lythyr atei fereh, gyda golwg ar y daith oedd ar gymmeryd, o'r

hwn y dyfynir yr hyn a ganlyn :

—
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" You call it my first journey to the Continent of Europe.
/ /^

*' Yes ; and my last too. I shall look on everything- I see for

" the first and last time. My next great trip will most likely be

" to the Great Continent of Eternity. Solemn thought ! full of

" awe ! but not without a mixture of some kind of a melancholy

" pleasure, and trembling hope. It is awful even to go to

" heaven, for you must go through death ; and you enter the

" presence of the Eternal, and most holy Jehovah. And if the

" measure of our happiness there, will correspond with the

" measure of our usefulness here, what a low rank we shall have

" to take ; after all this idling, and trifling away of our time, and

living so much to ourselves. I could play with these thoughts

formerly, when they were looming far away in the future, but
' now, as life is far gone, and they are on the point of becoming

" realities, I begin to tremble. Oh ! what a consolation it is that

" salvation is by grace : how precious are the merits of the

" Redeemer. Oh ! his precious blood ; I shall turn my un-

" worthiness to some good account by adoring him the more." f

Ar ddydd laoi, Medi 3, fe adawodd Liverpool am Lundain, ar

ei daith tua'r Cyfandir. Yr ydym yn cofio ei fod ef a'r

diweddar Mr. John Roberts, Ysgrifenydd ein Cymdeithas Gen-

hadol Dramor, a'r hwn oedd un o'r rhai oeddent yn myned

gydag ef i Berlin, wedi galw gyda ni yn lied foreu ddydd

Gwener, yn ein Uety, 12, Guildford Street, Russell Square. Yr
oeddem ni wedi ein cyhoeddi i bregethu pregeth angladdol i Mr.

John Jones, Talsarn, y Sabboth canlynol, yn Jewin Crescent

;

ac, ysywaeth ! ar y pryd, yn methu penderfynu yn hollol rhwng

dau destyn oeddent yn ymgynnyg in meddwl. Arweiniodd

hyny yn naturiol yr ymddyddan at farwolaeth Mr. John Jones,

a'r goUed fawr oeddem wedi gael fel Cyfundeb trwy hyny. Yr
oedd Mr. Rees yn teimlo yn ofidus iawn ganddo nas gallasai,

oblegid y daith hon, fod yn y Gymdeithasfa, yn Nghaemarfon,

yr wythnos ganlynol ;
" ond," meddai, " mi a fyddaf yn meddwl

llawer am danoch yno, pa beth bynnag a fydd yn Berlin yn
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ymgais am iy sylw. Ac yr wyf 3^11 gobeitliio y bydd yr

Arghvydd gyda chwi." Wedi adrodd iddo y brofedigaeth yr

oeddem ynddi gyda golwg ar y ddau destyn oeddent fel yn cyd-

ymgais a'u gilydd yn eiii meddwl, a'r sylwadau a'u cynnygient

eu hunniu i ni oddiwrthynt, fe roddes ei ddedfryd yn mhlaid yr

un a ddewiswyd genym. " Ac yn awr," meddai, '' y mae yn

rhaid i ni fyned, gael i chwi gael amser i orphen eicli pregeth."

Ac ni oddefai mewn un modd, dan yr amgylchiadau, i ni fyned

gyda hwynt i ryw fanau ag yr oedd arnynt eisieu galw

ynddynt cyn cycliwyn. " Mi wn i yn rhy dda am y niwed a

gefais i, laweroedd o weithiau, gan rai yn aflonyddu arnaf yn fy

study, i rai feddwl gwneyd hyny fy hunan a brawd byth, os

bydd yn bosibl i mi beidio." Cymmerodd y train, yn y pryd-

nawn, i Dover ; a chroesodd drosodd y noswaith bono i Calais.

Cyrhaeddodd Brussels erbyn y Sabboth, Medi 6 ; a dydd Llun,

aeth i edrych maes Waterloo. Nos Fercher, fe gyrhaeddodd

Berlin ; wedi bod yn teithio y dydd liwnw, a'r dydd blaenorol, o

Brussels, trwy Cologne, tuag yno. Y dyddiau canlynol, yr oedd

cyfarfodydd y Cynghrair yn cael eu cynnal. Y Sabboth,

Medi 13, bu yn gwrandaw ar Dr. Simpson, yn pregethu, un o

esgobion y Cj^fundeb Wesleyaidd yn America, ac un o bregeth-

wyr hyawdlaf ei oes. Gadawodd Berlin am Hamburgh, ddydd

Mercher, Medi 16 ; ac wedi mordaith nodedig o ystormus, cyr-

haeddodd Lundain, boreu Llun, Medi 21 ; ac adref i Liverpool y
noswaith bono.

Wedi ei ddychweliad, efe a ysgrifenodd lythyr maitli at Mrs.

Davies yn rhoddi rhai manylion am y daith, ac am y Cyfarfod

Mawr y buasai ynddo. Ond gan iddo gydsynio a chais y cyfeill-

ion yn Liverpool, i draddodi, ar ffurf Darlith, adroddiad lied hel-

aeth o'i ymweliad hwn a r Cyfandir, ac o'r Cyfarfod dyddorol y
buasai ynddo, a bod yr hyn a baratoisid ganddo at hyny wedi ei

gael, yn ei law-ysgrifen ei hunan, yn mysg ei bapurau, wedi ei

farwolaeth, a'n bod jm bwriadu dodi yr Adroddiad hwnw i mewn
yn gyflawn yn y dalenau nesaf,—ni wnawn yma, rhag bod dan yr

angenrheidrwydd o ail-adrodd yr un pethau, ond rhoddi rhai

dyfyniadau o'r llytln'r at Mrs. Davies :

—
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" Yr oedJ yno gyfarfod mawr; crynoad o ddynion o bob if^l
" parth o Europe ac Ainerica ; a phob iaith bron, ond yr hen

" Gymraeg, yn cael ei llefaru yno. Ychydig o Saesonaeg oedd yn
" cael ei siarad, ond yn 3^ cyfarfodydd oedd gan y Saeson ar eu

"penau eu hunain. Parai hyn nad oedd dim cyramaint o adeil-

'' adaeth i'r meddwl i'w gael trwy y glust ; ond yr oedd gweled

"y fath gyfarfod, a chofio ei amean, yn efFeithiol i feddwl

"ystyriol. Diammeu y bydd yn event a groniclir yn History yr

" Eglwys, oesoedd a ddaw, pan y bydd pawb ag oedd ynddo yn
" y distaw fedd Erbyn i'r Sabboth basio, yr oeddwn i

" yn declu'eu pryderu pa fodd y deuwn adref. Yr oedd meddwl
" am deithio yr holl fFordd fy hun, heb fedru siarad iaith, na
" deall arian y gwledydd, yn fy nigaloni, ac yn fy ngwneyd yn
" awyddus am ddychwelyd y fTordd nesaf Ond yr oedd y
" rhan brofedigaethus o'r daitli i ddechreu bellach. Boreu
" Mercher daeth i'm hebrwnff i'r train ao- oedd i'm

" cludo i Hamburg ; ac yno yr oeddwn i gael Packet i'm cludo i

" Hull. Ond erbyn d'od i Hamburg, nid oedd y Packet ddim yn
" myned. Drannoeth, deallais fod Packet i Lundain yn
"cychwyn y noswaith bono, neu yn fox'eu ddydd Gwener.
" Cymmerais fy He gyda hi yn ystod y dydd ; fFarweliais a
" Hamburg, ac aethum i mewn iddi rhwng naw a deg o'r gloch y
" nos Ond pan godais tua saith o'r gloch boreu ddydd
" Gwener, gwelwn yr awyr yn guchiog, a'r gwynt yn hollol yn
" ein herbyn Erbyn canol y d^^dd yr oeddym yn y mor
" a'r gwynt wedi cryfhau, fel yr oedd tymhestl nid bechan yn
" bwrw arnom yn ddi-arbed. Aeth pawb o'r passengers i'w

" berths i lechu, gan gryfhau eu gilydd a'r gobaith—' that it will

" soon calm doiun.' Ond j-n lie hyny cryfhau yr oedd yr awel.

" Clywem yn y man fod Packet Dundee, ac un arall i Lundain,
" wedi troi yn eu hoi, gan eu bod yn methu myned yn mlaen.j

" Ond daliodd ein Captain ni i ymladd a'r awel. Ryw bryd
" rhwng pump a chwech yn y prydnawn, ymlusgais i'r deck i

" edrych beth a welwn ; ac nid wyf yn cofio gweled golwg

"dduach, wyHtach, ddicach, a mwy fFyrnig, ar y nefoedd uchod,
2 R
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" na'r inur isod, crioccl j^n fy nydd. Yr ocdd Duw yn yr elfenau

"yn ddychryn i gnawd. CrafFais jm neillduol ar wynebpryd y
" Captain. Edrychai yn feddylgar ac astud at ei orchwyl, ond
" nid oeddwn yn gallu darllen llawer o ddychryn yn ei wyneb-

"piyd. Diangais i ty ngwely bychan mor gynted ag y gellais
;

" ac yno y bum i am bedair ar hugain o oriau, heb damaid na

" llymaid, na chynnyg ar damaid na llymaid gan neb. ......
"Erbyn y boreu Sul, yr oedd yr haul yn gwenu, a'r m6rtyn
" gwenu, ac yn y man Suffolk ac Essex yn dj'fod i'r golvvg ; ac

" felly treuliasom Sabboth hyfryd, ac i mi nid annghrefyddol

" chwaith ; a chyrhaeddasom erbyn naw o'r gloch i Gravesend

" (lie y gorphwysodd y Packet y noswaith bono) ; ac i Lundain
" erbyn naw o'r gloch boreu drannoeth, lie y bwriadwn fod erbyn

"nos Sadwrn. Ni bu un ddamwain i neb: pawb yn fyw ac

" iach ar ddiwedd y daith, oddieithr deg neu ddeuddeg o f6ch

" oedd ar ddeck y Hong. Collodd y rhai hyny eu bywydau yn y
"storm. Addefai y Captain, y Sabboth, ei fod yntau wedi
'• meddwl troi 3m ol unwaith neu ddwy, gan ei fod yn gweled ei

" hunan yn methu ennill dim bron ar y storm.

" Dyna hanes amgylchiadau allanol fy nhaith i'r Cyfandir.

" Am wahanol agweddau fy meddwl, yn yr holl amgylchiadau

" hyn, y maent yn ormod, a rhy amrywiol, i'w hadrodd heddyw.
" Yr oedd y daith o Hamburg i Lundain, hwyrach, y rhan oreu o'r

" cyfan, wedi y cwbl. ' Noswaith a diwrnod y bum yn y dyfn-

" for.' ' Cefais ynof fy hunan f'arn angau, fel na byddai i mi
" ymddiried ynof fy hun, ond yn Nuw, yr hwn sydd yn cyfodi y
"meirw: yr hwn a'm gwaredodd oddiwrth gyfryw ddirfawr

"angau, ac sydd (bob dydd) yn fy ngwaredu, j^n yr hwn yr

" ydwyf jm gobeithio y gwared fi hefyd rhag Haw.' Ac y mae
" y ' rhag Haw ' yma yn cyrhaedd i dragwyddoldeb. ! ti fyddi

" yn ffwl, yn wir ffvvl, fy ngeneth, os cymmeri dy swyno gan
'•' ddim, fel ag i wrthod y Duw hwn i fod yn Dduw i ti, ac os

* esgeulusi feithrin y wj'-bodaeth bono o bono ag sydd i'w chael

"trwy gymdeithas ag ef yn y Beibl, ac mewn gweddiau. Ti

" a fyddi yn greulonach na'r Estrys wrth dy rai bychain, os na

" ddysei hwv i'w adnabod. ei ofni, a'i garu ef."
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Ar y nos Lun, Rliagfj'r 7, 1857, yn Nghapel Pall Mall, a'i

iVawd, y Parch. William Rees, yn y gadair, fe draddododd Mr.

Rees y Ddarlith, y cyfeiriasom eisoes ati, ar ei daith i Berlin a

chyfarfod y Cynghrair Efengjdaidd yn y ddinas liono. Fe ddy-

wedir gan yr hwn a anfonodd adroddiad am y Ddarlith i Faner

(.yymru, am Rhagfyr 16, ei bod yn un "dda a dyddorol iawn

drwj'-ddi
;

jj-rnddangosai y gynnulleidfa yn berffaith wrth eu

l)odd o'r dechreu i'r diwedd, ac arwyddent eu cj^'mmeradwyaeth

wresog yn fynych." Er ein bod yn rhedeg yn mlaen, rai wyth-

nosau, o'n trefn amseryddol, eto, er mwyn gorphen gydan had-

roddiad o hanes y daith, yr ydym yn tybied mai gwell i ni

ddodi i mewn yma yr hyn a barotowyd ganddo ef o'r Ddarlith

hono. Ac y mae yn ddiammeu genym y bydd yn dra dyddorol

i'r rhan fwyaf, os nad i bawb, o ddarllenwyr y Cofiant. Y mae

yn arddangosiad teg, debygem ni, o yspryd meddwl ei wrth-

ddrych. Wedi ychydig eiriau yn egluro paham yr ydoedd yn

dyfod i'w cyfarch, y noswaith hono, ar y testyn hwnw, efe a

aeth rhagddo i lefaru fel y canljai :

—

" Hyderaf nad oes neb o lionoch mor anwj^bodus a dysg^yl

genyf li, ddim tebyg i hanes manylaidd am un llanerch a welais

ar Gyfandir Europe. Mae j^n gofyn dyn hyddysg mewn llawer

cangen o wybodaeth, ac i'r dyn hwnw hefj'-d fod wedi cael

inantais i edrj'ch a sylwi ar y gwahanol bethau a fyddo ganddo

i'w darlunio, cyn y bydd efe yn alluog i wneuthur hyny. Ni

chefais i na'r naill na'r Hall o'r pethau yna. Yr yd^vyf yn sicr,

er fod llawer o honoch chwi wedi byw yn Liverpool yma er's

deng mlynedd ar hugain, na fedrech chwi ddangos i'r manyl-

iwydd ei hynodion hi eto. Neu, pe cymmerech chwi rai dydd-

iau i astudio y Town Hall yna,—mwy nag a fedrech chwi wedi

hyny, a f^'ddai cynnwys idea am dani yn eich meddjdiau, a

rhoi darluniad mor eglur o honi mewn geiriau, fel y gallai dyn

celfyddgar ar unwaith, wrth wrando arnoch, ddeall pa fath

adeilad yw hi. Na ; chwi welech yno lawer o bethau nad oes

genych ddim gwybodaeth yn eu cylch, dim enwau arnynt,—dim

iaith i'w darlunio. Wei, ynte, a ddysgwyliwch chwi ddarluniad
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manylaickl o wledydd ac o ddinasoedd mawrion, character ac

arferion eu trigolion, gan ddyn a redodd trwyddynfc hwy gj'da

chyflymdra y fellteu bron, ac a ddychwelodd adref mewn
pythefnos o amser. Mae y peth yn berfFaitli ynfydrwydd.

Felly nid wyf fi ddim yn teimlo fod genyf fi ddim addysg i'w

rlio'i, dim gwybodaeth i'w chyfranu, ag y teimlwcli chwi

ynddi nemawr o ddyddordeb ac adeiladaeth. Y gwir yw, wedi

bod am rai dyddiau mewn amgylcliiadau mor newyddion, mai

rhaid ydyw fod myrdd o syniadau wedi myned trwy y meddwl,

myrdd o ddywediadau wedi eu hadrodd ; ond pa le y maent

hwy erbyn hyn ? A phe buasenfc oil ar gof a chadw, nid oedd

dim un o fil o honynt yn werth ei adrodd drachefn.

" Ar y trydydd dydd o Medi y cychwynais i oddicartref. Ac

am y daith oddiyma i Lundain, ac felly o Lundain i Berlin, ei

hynodrwydd mwyaf hi, am a wn i ydoedd, nad oes dim hynod

i'w ddyweyd am dani
;
yr un llaiierch o honi i'w chofio yn fwy

na'u gilydd, o herwydd fod dim neillduol wedi dygwydd
;
yr un

waredigaeth i'w chofrestru, oblegid na buom mewn un per3'gl

adnabyddus. Pe gofynwn i'm cyfaill Mr. John Roberts, am ba

ran o'r daith y mae efe yn cofio oreu, ni synwn i ddim os

dywedai, ' oh, am y daith o Dover i Calais !
' Wei, paham felly ?

Ychydig o funudau y buom yn gwneyd hyny. Wei, fe gafodd

ef rywbeth yno i gofio am dano. Bu dan glefyd y mor yno ; ac

yn hwy yn gwella na neb o honom. Am y gweddill, y cwbl

sydd genyf fi i'w ddyweyd ydyw, ei bod hi yn ddigon un-

wynebog, ryw fodd, o Calais i Brussels ; ac yn lied faith a blin

o Cologne i Berlin. Un drugaredd berfFaith a chyfan ydoedd

;

ond o hyny yn haws ei hannghofio, na phe buasai wedi ei

bylchu a rhyw bethau gwrthwyneb. Yr oedd y daith o Lun-

dain i Dover mor ddieithr i mi ag un ran arall o'r fFordd, ac yr

oedd ansawdd y wlad weithiau i fesur yn wahanol. Yr unig

gynnyrch a welid ar y maesydd bellach, ydoedd cnwd o hops, yn

awr ac yn y man. Mac hwnw yn tyfu wrth y coed, yn syth ac

uchel, ac yn cael ei blanu, mi dybiwn, mor drefnus, fel pan

gwelid clytiau o hono yma ac acw, ar wyneb maes agored, yr
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oeJd yn taraw eich llygaid chwi bron fel ininteioedd o filwyr.

Wrth nesau at y mur, yr ocdd clogwyni gwynion Dover yn

ymddangos. Talpiau anferth o Chalk yw y rhai hyn, wedi eu

britho, meddant hwy, a gwythenau o gerrig tan. Am fod y
rheilffordd yn rhedeg drwyddynt, yr oedd y tunnels yn amlach

a nes at eu gilydd, na dim a -welswn i o'r blaen. Erbyn d'od

allau o'r olaf o honynt, yr oeddym yn Dover ; tref ddigon pryd-

ferth, 3'n gorwedd megis yn nghesail y creigiau yma, ac yn

estyn ei thraed hyd y mor. A'r ochr arall i'r dwr, dacw

Ffrainc. Tarewid fy meddwl i a rhyw syndra wrth syllu ami

y waith gyntaf erioed, a chofio yr lioll swn am dani yn nyddiavi

fy ieuenctyd. Dyma hi wedi y cwbl. Yr ydych yn edrych

arni o wlad eich genedigaeth ; ac y mae ei glenj- dd tlysion hi yn

ymddangos i'ch llygaid bron mor agos ac eglur, ag yr ymddengys

ymylon Sir Gaer oddiar fanciau Fflint neu Dreffynnon. Nid

oes dim ond rhyw aberig fechan rhwng y ddwy wlad a'u gilydd.

Darfu i mi ei chroe.si mewn llai na chwech ugain munud, ond

methodd Buonaparte a gwneyd hyny yn ei oes. Allaswn i

lai nag edrych ar yr hen glogwyni marmor hyny oedd yn ei

lierio ef, ac yn gwneyd dannedd arno am flynyddau, yn awr fel

hen lewod ciyfion yn gorwedd mewn llonyddwch ;—eu penau i

fynu, bid siwr, a'u fFroenau yn agored, yn nhyllau y magnelau

mawrion hyny, yn gwylio o hj^d rhag bod dim drwg yn myned
yn mlaen yr ochr arall i'r dwr. Ond yn bur ddigyffro er hyny.

Nid oedd llygaid yr un o honynt yn gwreichioni, yr un yn

chwythu yn ei fFroen, yn tisian nac yn rhuo
;
pob argoel llon-

yddwch a diogelwch,—a phwy na ddywedai hyd byth.

" Felly ymadawsom ni a Dover oddeutu un-ar-ddeg nos Wener,

a chyi'haeddasom i Calais cyn un ar y gloch y boreu. Prin y
gallasech chwi gredu fod yn ddichonadwy i daith mor fer, eich

trosglwyddo i amgjdchiadau mor wahanol. Ychydig funudau

yn ol yr oeddych megis gartref. Ond yn awr yn nghanol rhyw
rywogaeth arall o ddynion, ac iaith estronol yn eich clustiau

;

pawb yn troi o'ch cwmpas yn ddigon moesgar, y mae yn wir, ac

etc y funud y sangasoch chwi ar eu cyffiniau hwy, yr ydych yn
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teimlo yn garcharorion. Ysbiwyr ydych chwi,—o leiaf y iiiatint

hwy yn eich drwg dybio, ac felly yn eich cymmeryd chwi, a

chymmaint ag a feddoch i'r tolldy ; ac y mae genycli yddfau

cyfyng i fyned trwyddynt, cyn y cafFoch chwi eich hunain yn

ddynion rhyddion ar dir Ffrainc. Pa fodd bynnag, wedi i'n tro

ni ddyfod i sefyll ger bron swyddogion y Custom-house, ac

iddynt gael chwilio ein baggage, gweled ein passport, a rhoddi

ein henwau, a'n hoedran, &c., ar eu llyfrau, ni a gawsom y fraint

hono ; ac yn siwr i chwi, wedi d'od o'r mor yn glaf tuag un o'r

gloch y boreu, nid braint fechan i ddyn yw teimlo ei hun 3m

rhydd i fyned i'w wely. Mae ei Bassport o bwys mawr i'r

ymdeithydd. Ni chawn i ddim myned i mewn i'r Cyfandir yn

Calais, nac yniadael o hono yn Hamburg, heb ddangos y
trwydded hwn. Gofynir am dano yn y Custom-house, ac wedi

hyny yn yr Hotel ; ac weithiau, o leiaf, os bydd llythyr i chwi

yn y Post, ni chewch chwi mo hono, heb i'r swj^ddog gael

gweled eich Passport yn gyntaf. Am nad oeddym ni yn

ymadael o Calais hyd brydnawn Sadwrn, cawsom adeg i edrych

tipyn o'n cwmpas. Yr oedd y farchnad ar y diwrnod hwnw ; a

chyn i ni ymadael, yr oedd yr ysgwar fawr, a welsera yn wag

yn y boreu, yn llawn o bobl ac o eiddo ;—cannoedd o ferched

wedi dyfod yno, o'r ardaloedd o amgylch, oil mewn capiau

gwynion, heb na het na bonnet. Yr oedd Nun yn eu mysg hwy,

yn llawn mor hynod ag ar heolydd Liverpool, os nad yn fwy

felly y diwrnod hwnw. Gwelid hono yn cerdded yn syber a

mud, ai gorchudd dros ei gwyneb, can ddiied a'r frin, yn

nghanol creaduriaid a u penau gwynion,—a rheini yn parlio 4'u

dwylaw ac au bysedd, yn gystal ag a'u tafodau. Pe cawsech

eich trosglwyddo yno yn eich cwsg, a defFro yn eu canol hwy,

buasai yn ddigon hawdd i chwi wybod, heb son am yr iaith,

oddiwrth eu pryd, eu gwisgoedd, a'u hymddygiadau, yn gystal

ao- oddiwrth liaws o bethau oeddynt i'w gwerthu, nad yn un o

farchnadoedd y wlad hon yr oeddych.

" Yr oeddwn i yn ystyried cysur a diogelwch teithio ar y
rheilfFyrdd, ar

, y Cyfandir, yn llawer mwy nag yn y wlad hon.
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Mae yr ail ddosparth o'u ceir hw}^, yn llawn mor gysurus i

eistedd yiiddynt, ag ydyw y ceir yn y dospartli goreu yn ein

gwlad ui. Ac yn Germany, yn neillduol, y maent yn rhcdeg yn

I
fwy cymhedrol. Wei, ani eich baggage : wedi y deloch chwi a

hwy i'r Station, y maent hwy yn gyfrifol am danynt, nid rhaid

i chwi ddim gofalu hyd nes y bj^ddoch chwi ar ben eich taith.

Edrychwch yn unig am ro'i y cwbl iddynt hwy; gwyliwch fyned

a dim cistau, na bwlan c6d, na chelfi, gyda chwi dan fainc y
carriage. Darfu i mi, pan yn agos i Berlin gynnyg at hyny,

trwy wthio rhyw fan betheuach o dan y fainc, er mwyn bod yn

fwy cyfleus, dybiaswn i, iSv cymmeryd ymaith ar ben y daith.

Ond dyma ryw greadur mawr, barfog, yn eerthio arnaf ; ac er

bod ei iaith yn estronol, yr oedd gerwindeb ei lais a g'wg ei ael

yn ddigon dealladwy. Yr oeddwn i yn ceisio dangos iddo lie yr

oeddwn i am eu rho'i hwy. Ah ! j'sgwyd ei ben, a dangos yr

afresymoldeb yr oedd efe. Yn y man aeth a mi at bapur

printiedig oedd wedi ei bastio ar y mur gerllaw. Yr oedd hwnw
yn Saesonaeg, ac yn cynnwys y rhybudd,—'Os ceid dim o'i

luggage gydar ymdeithydd yn y carriage, y byddai arno

ddirwy, neu y byddai yr eiddo yn myned yn iforfFed.' Wedi

darllen hyny, mi a dynais fy het iddo, a thrwy yr ymgryraiad

goreu a fedrwn i wneyd, diolchais iddo am fy nwrdio. Boddiodd

hyn ef yn fawr. Yr oedd fel pe buasai yn dda ganddo fy mod i

wedi deall, os oedd ei ddull ef yn lied haerllug, fod ei amcan yn

garedig, a'm bod innau yn cydnabod y gymmwynas oedd wedi

wneyd a mi. Ac yr oeddwn i felly hefyd. Erbyn deall, nid

oedd yr hyn a ystyriwn i yn ddwrdio, yn ddim ond effaith ei

awydd ef i'm cadw rhag myned i brofedigaeth. Aethom yn

gyfeillion calon y munud hwnw. Daeth i'm hebrwng at y
carriage, gan ysgwyd Haw, tynu ei flwch allan ; a'r peth olaf a

I

wnaethom ni wrth ymadael oedd cymmeryd pinsiad o snuff^

efo'n gilydd. Yr oeddwn i yn cael gwers i fy meddwl. Buasai

yn dda geuyf pe buaswn wedi dysgu bod yn hynaws a polite

gyda phob dyn. Mae pethau bychain yn myned yn mhell

rywfodd.
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" Wedi y delo yr ymdeithydd i ben ei daith, yn gyntaf dim,

fe'i caifF ei hunan, ond odid, mewn ystafell fawr, a chounter

cryf a llydan, yn rhedeg trwy ei chanol hi. Mae'r luggage yn

d'od i mewn i'r naill ochr, a chwithau, trwy ddrws gwahanol i'r

ochr arall. Yno y mae pawb yn awyddus am gael eu heiddo a'u

chwilio 3m ebrwydd. Ofer i chwi ddysgwyl ysgoi llygad yr

ysbi'wr. Ofer dyweyd,—' Gwyr cywir ydym ni.' Ni wnewcli

chwi ddim ond eynnyrchu drwg-dj^-biaeth, a gwneyd eich hunain

yn agored i ymchwiliad mwy manwl. Na : agorweh eich boxes

yn rhwydd, a dywedwch wrth y swyddog, fel yr hen Jacob

wrth Laban gynt,—' ger bron ein brodyr myn wybod pa beth o'r

eiddot ti sydd gyda myfi, a chymmer i ti.' Dyna y ffordd y
cewch chwi eich goUwng gyntai, a chynuwysiad eich boxes leiaf

o'u baeddu.

*' Wrth deithio trwy y gwled3^dd, ni a'u gwelsom yn gwneyd

tipyn o bob gwaith bron ag sydd yn perthyn i Amaethyddiaeth.

Cynhauafu yr yd mewn rhai manau, codi y pytatws bryd arall

;

aredig, a hau gwenith, mi dybiwn, mewm manau ereill
;
pan

mewn ereill y gwelid hwy yn lladd neu yn cario gwair ;—ail

gnwd, neu yr adladdiad ydoedd. Wedi gadael Lloegr, nid oedd

dim gwrychoedd a pherthi gwastad i'w gweled, dim maesydd

cauedig, yn llawn o'r unrhyw gynnyrch o glawdd i glawdd.

Na, un maes agored ac anferth yw y Cyfandir : a hwnw yn cael

ei drin yn debyg i ardd,—gwelyau bychain o faip, tatws, neu

gabhage, bob yn ail; clytiau o wair, a gwenith, a haidd, yn

gymmysg a'u gilydd. Nid oedd dim ffarmdai mawrion, ac

ydlanau llawnion ger Haw iddynt, i'w gweled, hyd y sylwais i,

yn gyffredin ychwaith. A'r rheswm am hyny, mi a dj'biwn,

yw, nad oes ar y Cyfandir, mewn rhyw barthau o leiaf, ddim

tyddynod mawrion. Mae y tir wedi ei ddosparthu yn rhyw fan

glytiau rhwng y lli'aws, a phawb yn codi tipyn o bob peth

angenrheidiol, ar hyny o ddaear sydd ganddynt, ac yn byv\^

gyda'u gilydd yn y pentrefydd. Pa fodd bynnag, o herwydd

nad oes yno na gwrychoedd na mynyddoedd i derfynu yr olygfa,

y mae y gwastadedd sydd yn ymagor ger bron eich llygaid, yn
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ymddangos yn anferthol : un eangder maith ac agored, llawcr

inwy manteisiol, mi fuaswn i yn tybied, i fod yn faes rhyfel

na'n gwlad ni : pa fodd bynnag, y mae Avedi bod felly. Yui-

ddangosai y trigolion i mi, j'n byw rai canrifoedd yn nes at yr

oes Batriarchaidd na ni. Mwy o j^chain yn llafurio y tir; y
celfi amaethyddol yn fwy cyfFredin ; ac o herwydd fod y wlad

heb gloddiau i walianu rlnvng tiroedd y naill a'r Hall, yn mhob

man y gwelid diadellau gwartheg a defaid ar hyd y maesydd, fe

welid djiiion a u cwn j'n eu gwylied ac yn eu bugeilio hwy.

Wrth edrych arnynt, nis gallasem lai na meddwl am yr hen

hanesion ysgrythyrol, ac mor ha\A'dd oedd i ddynion yn y fath

amgA-lchiadau dresx>asu ar eu gilydd, a fFraeo, fel bugeiliaid Lot

ac Abraham.

" Mae hinsawdd y gwledydd yma yn llawer mwy gwastad, clir,

a heulog, na hinsawdd ein gwlad ni. Ond beth er hyny, mae y
daioni moesol y mae ein hinsawdd yn ei achlysuro yn ddigon o

ad-daliad am y gwahaniaeth. ^lae'n bywj'd ni,. o'r herwydd, yn

fwy teuluaidd. Tra j maent hwy yn gadael eu tai, ac yn

ymdyru at eu gilydd o'r tu allan iddynt i j^ragomio a siarad, 3-

inae ein climate pygddu ni, yn dyweyd wrtlu'm yn gystal a'n

crefydd—'Dos i'th dy, ac at yr eiddot;' yr hj'n yn ddiammeu

sydd yn fwy manteisiol i amaethiad 3' meddwl, ac i ddwyn
plant i fynu yn dda.

" Mi a ddysgwyliwn i ddyn yn ei dy, fod yn fwy hofF o'i lyfr,

tra y byddai y dyn a fyddai mewn cwmni, yn mwynhau yr

awyr agored beunydd, yn bur debj'g o fyned yn fwy hoff o'i

bibell. Pa fodd bynnag, ysmocwyr mawr iawn sydd ar y
Cyfandir. Mae Carriage yn perthyn i bob train ar y Railivay

wedi ei neillduo i'r frawdoliaetli lion, a box tin bychan, 3'n

nglyn ar ffenestr i daflu gweddill y fatchen wedi goleuo y
bibell ; o leiaf dyna y defnydd a welais i oeddent hwy yn

wneyd o bono. Mewn cyfarfod gweinidogion j-n ddiweddar,

pan oedd cyflwr parthau o Germany dan sylw, a darluniad trwin

o ran meddwdod, aflendid, ofergoeledd, ac anffyddiaeth yn cael

ei roddi, fe godai un gwr i fynu a dywedai, '}• mae un gelj^u
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arall i ddaioni moesol y genecll, im bychan, y mae yn wir, dim

hwy iia bys, ae eto dim llai niweidiol o herwydd hyny,—hwnw
3-dyw y Cigar;' ac yua llefarodd yn hallt a zelog yn erbyn

ysmocio. Ac os ydyw yn gwneyd drwg,.y mae yn rhaid ei fod

yn gwneyd drwg mawr yn y gwledydd hyn.
'•' Yn bwyr, nos Sadwrn, cyrhaeddasom i Brussels, prit* ddinas

Belgium, ac yno y gorphwysasom dros y Sabboth. Pabyddiaeth

yn ei nerth sydd yma. Ond ni a gawsom ddau addoliad

Protestanaidd er hyny, un am naw yn y boreu, a'r Hall yn yr

hwyr. Yn y French y cyflawnid yr olaf, gan mwyaf, ac yn y
Hall ni wnaed dim ond darllen gwasanaeth Eglwys Loegr i

ychydig Saeson. Heblaw hyny, ni wnaetliom ddim ond edrych

ein goreu i ausawdd Pabyddiaeth a'i haddoliadau. Yr oedd un

o'u heglwysi yn ymyl ein Hotel

;

—lie mawr a gwych, heb ddim

eisteddleoedd, ond cadeiriau wedi eu gosod yn lliosog. Tra yr

oedd yr offeiriad yn gwasanaethu wrth yr allor draw, yr oedd y
bobl yn eistedd neu yn penlinio ar yr ystolion hyny, rhai a u

Ilyfrau yn eu dwylaw, ac ereill liebddynt, yn cyflawni eu

defosiynau. Yn y cyfamser, yr oedd dyn yn myned at bob un

o'r addolwyr am arian, ac weithiau elai un arall drachefn trwy

y gynnulleidfa, fel pe buasai yn casgiu at ryw achos gwahanol.

Mae yr addoliad pabaidd yn cael ei ystj^ried yn dra swynol i'r

meddwl ; ond os ydyw yn swyno yr anwybodus, y mae, o'r oehr

arall, yn atgas a diiflas, i'r pen draw, i'r doeth a'r deallus. Yn
unig, meddyliwch. Dacw dri neu bedwar o ddynion, draw yn

mhell wrthynt eu hunain, wedi troi eu cefnau at y gynnulleidfa,

heb ddyweyd yr un gair wrthynt, nac wrth Dduw yn eu hachos

yn eu clywedigaeth hwy. Yna yn troi trwy eu gilj^dd, ac yn

newid ochr
;
yn esgyn a disgyn ar hyd grisiau yr allor, yn

penlinio i hwn, howio i'r Hall, a chusanu y trydydd ; eu dwylaw

i fynu, yn troi ac yn lled-droi at y bobl, yn mwmlian brawddeg

neu ddwy annghyfiaith, ac yna yn disgyn i'r dmnh motions

drachefn. A chyda eich bod chwi yn dyweyd nad yw y
munudiau hyn yn siwr ond parotoad i ryw beth sydd yn

canlyn, mae y cyfan drosodd, a set arall o offeiriaid yn d'od i
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mewn i redeg trwy yr un cwrs o goeg-chwareu. Ac os dywedir

£od yr offeiriad fel byn a'i gefn ar y bobl am ei fod yn ymwneyd

a Duw yn eu hachos ac yii eiinill iddj'nt heddwch a maddeuant,

beth yw hyny oud gwueyd yr holl ffug yn arswydus yn gy»tal

ag yn ddaJBas

!

" Gweinidogaetb esmwyth iawn yw gweinidogaeth eglwj^'s

Ubufain, ysgafnach nag nn gorchwyl y gall dyn ymaflyd ynddo.

Nid oes dim ysbrydolrwydd ynddi, ac felly dim llafur, o'i rhan

hi, i'vv feithrin ef yn y galon. Dim addj^sg yn cael ei weini

trwyddi, ac felly dim angenrhaid am wybodaeth na pharotoi ar

gyfer y bobl. Dwywaith y gwelais i yr offeiriad yn eu mysg

hwy o gwbl ; unwaith a math o fnush yn ei law i'w tacnellu, a

thro arall a delw fechan yn nghil ei ddwrn i'w gosod wrth eu

gwefusau i'w chusanu. Yr oedd yno bulpudau, y mae yn wir,

ond yr oeddynt, hyd y gwelais i, yn weigion a mudion ar hyd y
dydd. Dywedir, weithiau, fod yr offeiriaid pabaidd yn dra

dyfal i ymweled ar bobl. Hawdd y gallant fod : oblegid nid

oes ganddynt na gwers, na phwnc, na phregeth, hj'-d y gwelais i,

i'w parotoi erbyn y Sabboth. Mae porthi a gwybodaeth ae a

deall yn anadnabyddus i'r system yma. Cynhyrfiad a difj^rwch

yw y cyfan ; a'r prif foddion i hyny, tybiwyf, ydyw gorwychder

delwau a Tiiusic. Gellir casglu hyny oddiwrth ddull y bobl yn

siarad. Merch ieuanc berthynol i'r Hotel yn Brussels, pan y
gcfynai un o honom iddi am y gwasanaeth crefyddol drannoeth,

a atebai, 'Y mae grand service yn y Cathedral yn y boreu.'

Ond pan aethom i gychwyn iddo drannoeth, dywedai, ' Oh ! y
mae hi yn rhy hwyr i'r canu, ond fe fydd nice conceH yn y
Park heddyw y prydnawn.' Yr oedd canu y Park yr un un yn

ei golwg hi a chanu y brif-eglwys. Difyrwch oedd y cwbl, Yr
idea am addoli wedi colli.

" Yn mysg y delwau y mae y Forwyn i'w gweled o dan ar-

benigrwydd. Brenhines y ncf wedi ei gorwychu, a chanwyllau

yn llosgi ger ei bron hi, tra nad oedd lesu Grist ond baban ar ei

braich. Darllenais y byddai yn ddyddorol olrhain fel yr oedd

yr art o'i phaentio hi yn dangos cynnydd y cyfeiliornad o barth
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iddi yn yr Eglwys Gristionogol ;—Mair-addoliaeth yn raddol yn

tyfu i fynu. Yn y dechreu arddangosid hi yn unig fel gwraig

;

yna fel mam a i phlentyn
;
yn mhen oes neu ddwy wedi liyny y

mae y Mab i'w weled ar orseddfainc, a hithau yn goronog, yn

ymyl, eto yn eistedd islaw iddo ef. Ond yn ddiweddaracli, y
jnae y fam goronog wedi ei gosod yn y pictiwr yn gyd-wastad

ji'i Mab ; ac yn ddiweddarach wedi hyny, y mae ar ei gorsedd

goruM^ch y Mab. Yn awr y mae Pictiwr, meddant, yn arddangos

y Mab mewn Hid, yn bygwth dyfetha y ddaear, a'r forwyn

eiriolus yn cyfryngu ac yn dadleu trwy ystum nodedig ei

hiawnderau fel mam, ac felly yn gwaredu y byd oddiwrth ci

ddialedd. O ganmol ei phurdeb a'i morwyndod, awd o'r diwcdd

i'w haddoli ; ac yn awr y mae ei chenedliad dilwgr yn erthygl

ffydd yn nghredo Eglwys Rhufain. Dyma Babyddiaeth. Hwyr-

ach y gwelech chwi ryw beth yn eu defosiynau a barai i chwi

feddwl am y gwasanaeth luddewig a'r addoliad Paganaidd, ond

iii feddyliech chwi byth, wrth edrych arnynt, am grefydd ac

addoliad syml y Testament Newydd. Ah ! ai dyma Gristion-

ogaeth ? Ai dyma grefydd Paul a Pedr ? Hwyrach, yn yr

eo-lwysi Pabaidd y meddyliech chwi am deml yr eilunod ac am

orwychder ei hofieiriaid, ond nid am deml Dduw,—nid am ddeu-

ddeg Apostol yr Oen."

Y Cynghrair Efengylaidd.

" Nid oes dim dadl nad yw hwn yn rhyw linell newydd yn

ngharacter Eglwys Crist. O ran ei hundeb gweledig yr oedd ei

character wedi ei anmharu yn fawr er ys llawer oes trwy ym-

raniadau. Bu amser pan oedd eglwys y Gwaredwr yn gyfFelyb

i'w bais ef, yn un cyfanwaith diwniad. Y lliaws dysgyblion, fel

y dywedir wrtliym drachefn a thrachefn yn Llyfr yr Actau, yn

gytun yn yr un He, o un galon ac un enaid ; ie, ac un pwrs oedd

iiddynt i gyd. Ond ar ol hyn, y mae yn rhaid cyfaddef fod

rhwygiadau mawrion wedi eu gwneyd yn ngwisg y Gwaredwr.

Mae He i obeithio, er hyny, am bethau gwell rhagllaw. Os bu

amser i rwygo, pwy a wyr nad yw yr amser i wnio wedi dyfod.
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Amser i garu yn lie casau,—heddwch yn lie rhyfel. Amser nid

i daflu cerrig yraaith ond i gasglu cerrig yn nghyd, i adeiladu

teml yr Arglwydd, a hyny yn heddychol a distaw heb swn na

inorthwylion na bwyill.

" Hwyrach nad anfuddiol a fyddai ymofyn gair i aehosion y
Cynghrair Efengylaidd, pa fodd yr addfedwj'd dynion da o bob

dosparth o'r eghvys i syrthio yn fwy at eu gilydd.

" Y mae Isaac Taylor yn dyweyd fod tymhor y Diwygiad

Protestanaidd yn dymhor o wirionedd, ond nid yn dymhor o

gariad. Yr oedd yr eglwys yr amser hwnw mewn ymladdfa

galed ag annghrist, ac nid yn unig ag Annghrist, ond y mae yn

rhaid cyfaddef ddarfod iddi ymranu yn ormodol yn ei herbyn

ei hun hefyd. Ac wedi tymhor o gynhyrfiad, fe ddaeth tymhor

o farweidd-dra a ffurfioldeb drosti.

" Ond tua chanol y ganrif ddiweddaf, pan y daeth ysbryd

bywyd trwy Whitefield a Wesley i'r eglwys drachefn, fe ddarf

u

i'r Arglwydd, yn ei drugaredd, ragflaenu ac attal y Diwygiad

hwnw rhag difetha ei hunan trwy ymrysoniadau. Fe roes

ddigon o waith i'w eglwys ; torodd rychau newyddion i'w ze)

a'i hymadferthoedd redeg trwyddynt, yn lie gadael iddi eu

gwastraffu, a'u treulio allan mewn cecraeth a dadl. Y canlyn-

iad o hyn ydyw Cymdeithas y Beibl, Cymdeithas y Traethodau

Crefyddol, a'r holl Gymdeithasau Cenhadol. Yn nghyfarfodydd

y Gymdeithasau yma, y mae duwiolion, er ys blyny.ddau bcllach,

yn cael eu dwyn yn achlysurol i gymdeithas eu gilydd,—yn

dyfod allan o'u eylchoedd neillduol i sefyll ar dir mwy cyffredin,

—ac yn y gymdeithas hono yn cynhesu at eu gilydd, ac yn

profi, er eu holl wahaniaeth, eu bod o ran gwirioneddau bywyd,

ysbryd, ac amcanion yn un. Ac fel y mae hyn yn ddiainmcu

wedi parotoi y ffordd i'r Gynghrair Efengylaidd, felly hefyd y
mae y diffygion a'r ansicrwydd ag y mae pob un yn dechreu eu

canfod yn ei sect a'i drefniadau eglwysig ei hunan, wedi effeithio

yr un peth. Pe meddyliech chwi am Eglwys Loegr, y mae hen

furiau hybarch hono, fel y dywed yr Archddiacon Hare, yn

rhoi arabell i grac yn awr ac yn y man, nes y mae yr holl wlad
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yn cyftroi. Y mae hen nyth Knox yn Scotland wedi cael

chwalfa fawr, a Wesleyaeth hithau yn profi fod rliyw beth yn

ei system, neu yn ysbryd ei deiliaid, heb fod yn iawn. A phe

deuem yn nes adref , lie y mae Annibyniaeth noeth, neu yn gym-

niysgedig a Phresbyteriaeth, yn ffynu, y mae y dibrisdod sydd

yma ar bob awdurdod eglwysig, y cecraeth a'r dadleuon ffol

sydd yn nglyn a gwerin-lywodraeth,—a lie y mae hawl y lliaws

yn cael ei gario i'r eithafoedd,—yn peri pryder ac amheuaeth

mewn llawer meddwl. Ac wrtli weled peth daioni yn nhrefn-

iadau ereill, a llawer o ddifFygion yn eu trefniadau eu liunain, y
mae dynion da pob cymmundeb a threfn wedi eu dwyn yn

fwy parod ac awj^ddus am gymdeithas ac undeb agosach au
gilydd. Y mae geljaiion crefydd hefyd yn dyrcliafu eu penau

;

a phan y b'o y cwn yn cyfarth ac yn proivlio o gwmpas, mae'r

defaid yn crynhoi at eu gilydd.

" Mae y pethau hj^n, mi dybiwn, yn nghyd ag adfywiad

crefydd yn yr eglwysi, wedi cydweithio i ro'i bodoliad i'r

Cynghrair Efengjdaidd. Yn y dref hon, ryw ddeuddeng mlyn-

edd jn ol, y daeth ei sylwedd anelwig i'r golwg; ac wedi ei

lunio yn gorph mwy rlieolaidd yn Llundain, y flwyddyn gan-

lynol, y mae wedi aros hyd yn hyn. Ymwelodd yn ei dro a

Scotland, ar Iwei'ddon ac a Ffrainc; a diammeu mai un o'i

gyfarfodydd mwyaf hynod, a chyfarfod ag a iydd ar gof a

chadw mewn hanesiaeth eglwysig oesoedd a ddaw, oedd y
Cyfarfod perthynol iddo, yr hwn a gynhaliwyd yn Berlin, prif

ddinas Prwssia, y flwyddyn hon.

" Yr oedd y cyfarfodydd perthynol i'r eisteddiad hwn o eiddo

y Gynghrair, yn cael eu cynnal mewn lie a elwid Garison

Church, eghvys fawr a godidog, yr hon a ganiatawyd i'r perwyl

hwn gan y brenhin ei hunan. Gynhaliwyd y cyfarfod cyntai

prydnawn ddydd Mercher, cyn i ni gyrhaeddyd yno. Gyfarfod

i ganu mawl a gweddio yn unig oedd hwn, ac yr oedd y gwas-

anaeth yn cael ei ddwyn yn mlaen yn yr ieithoedd German,

French, a Saesonaeg; tonau i'w canu ar yr aehlysur wedi eu

dewis yn ralaen Haw, a hymnau priodol wedi eu hargraflu yn y
tair iaitli a nodwvd.
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" Y d3^dd canlynol, ar ol gweddio, cyfodai Dr. Krurainacher,

pregethwr y LIjj^s Brenhinol, a'r cyntaf , hwyrach o lioll j^sgrifen-

wyr [diweddar] Gcniiauy ag y daeth y Cymiy yn hysbj's o'i

weithiau ac o'i enw,—cyfodai y g\yr hwn, meddaf, i gyfarch y
cyt'arfod. Wedi ateb gwrth-ddadleuon rhai o'i frodj^r ei hunan

3^n erbyn yr Alliance, annerchai ei aelodau o'r lioll wledydd; ac

o l3ob enwad crefyddol, ar eu dyfodiad i Berlin. ' Nid oes dim

dadl,' meddai, 'na buasai rhj^w wirionedd yn y gwrthwyneb-

iadau y cyfeiriwyd atynt, pe amcan yr ysgogiad yma a f'uasai

Lloegreiddio, neu Ffranceiddio, neu Americaneiddio, pobl Ger-

many: tori yn Cliwilfriw gadwyn y cysylltiad hanesyddol ag

sydd yn hanfodi rhwng y genedlaeth bresennol o Gristionogion

y wlad hon, a u hen dadau o'r Diwygiad i waercd, a dwyn i

niewn i'w mysg, trwj?^ drais a gorfod, olygiadau a sefj'^dliadau, pa

rai a berthynant i wledydd ereill. Ond nid hyny yw yr amcan,

ac nid hyny a ddylai fod. Ar yr nn prj'^d, dylai fod rhyw

gymmaint o newid rhwng Gristionogion yn y gras a'r doniau

hyny ag sydd yn neillduol i bob gwlad. Am hyny,' meddai,

' croesaw dan Ffrainc
;

ysbrj^d merthyrol Italy
;

gwroldeb

apostolaidd Lloegr, nad oes dim llai a'i boddlona na dwyn holl

ddynolryw at Groes ein Hai-glwydd lesu Grist ; croesaw Holland,

ei sobrwydd a'i phwyll : Scotland a'i chryfder athrawiaethol, ei

inoesoldeb, a'i phurdeb. Croesaw y Methodistiad, a'r ysbryd

cariad ag sj^dd yn eu huno a'u gilydd
;
yr Annibynwyr,—eu

hunanji-mwadiad a'u brawdgarwch
; y Bedj'ddwyr, a u hysbryd

dysgyblaethol ; Esgobyddwyr, gyda'u cariad a'u parchedigaeth

i'r eglwys fel dwyfol sefydliad ; a'r Moraviaid, hwj'-thau, gyda'u

calonau eang, a'u parodrwydd i gydnaliod pob Cristion fel

cyfaill a brawd.'

"Yr oedd dydd Gwener, Medi 11, yn diiiwrnod hynod yn

banes y Cynghrair Efengylaidd. Mae y chwedl wedi myned
allan fod y brenhin nid yn unig yn bwriadu bod yn bresennol

yn rhai o gyfarfodydd yr Alliance, ond hefyd yn datgan, na

buasai ganddo ef, o'i ran ei hunan, ddim gwrthwynebiad i

draethu ei syniadau yn gyhoeddus oddiar y Platform. Ond
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am fod hyny yn groes i ddefodau brenliinoedd, fe benderfynodd

wahodd yr lioll Gynghrair i un o'i balasau yn y wlad, lie y
caent hwy ymddyddan ag ef, ac yntau a hwythau yn ddi-

wahardd ; lie y byddai brenhin a deiliaid, dros funudun, yn cael

eu llyncu mewn brawdoliaeth, yn ' cydymgysuro ynddynt hwy,

trwy ffydd eu gilydd, yr eiddo ef a'r eiddynt hwythau.' Felly,

tua thri o'r gloch yn y prydnawn, cychwynodd yn nghylch naw

cant o bobl i le a elwir Potsdam, oddeutu ugain milldir o

Berlin. Yr oedd Uxvins i'r perwyl yn barod yn y Station i'w

eludo hwy, a thraul y cludiad ' o dy y brenhin.' Wedi disgyn,

yr oeddym yn cerdded trwy bare teg at y llys brenhinol, a'r holl

I'iaws yn myned i mewn i ystafelloedd tra eang a gwych,—hen

ystafelloedd Frederick the Greai, meddant, lie yr oedd byrddau

wedi eu hilio, a phob cysur angenrheidiol wedi ei ddarpar at

wasanaeth yr ymwelwyr. Am unwaith, pa fodd bynnag, dyma

Ymneillduwyr yn gystal ag Eglwyswyr, yn derbyn cynhaliaeth

gan y llywodraeth. Wedi nerthu eu calonau yn y modd hwn,

yv oedd pawb yn troi trwy eu gilydd, yn y lie agored o flaen y
ty. Yr oedd y prydnawn-gwaith yn hyfryd a chlir, a llygaid

pawb fel yn ymborthi ar brydferthion y Llys, a'r golygfeydd

hyfryd oddiamgylch iddo, lie yr oedd natur a chelfyddyd, am ar

a wn i, yn agos ar eu heithaf. Ar y llanereh hon yr oedd y
brenhin ac aelodau y Cynghrair i gyfarfod a'u gilydd. Y drefn

ydoedd fel y canlyn :—Yr oedd aelodau y Cynghrair i'w rhestru

eu hunain yn ol eu gwlad, a phob dosbarth i ddewis un o'u

mysg, fel genau drostynt i gyfarch ei fawrliydi. Ar ben y rhes

yr oedd yr Americaniaid, a Mr. Wright, prif genhadwr y wlad

hono yn Berlin, fel eu harodrydd. Yna y Saeson, o dan olygiad

Sir Culling Eardley ; ac felly y Ffrancod ; a'r holl wledydd

ereill yr un modd. Yn y man fe ddaeth y brenhin, a'i wraig,

a'u cyfeillion. Yr oedd sibrwd ar hyd y Park hwnw, yn mysg

rhai o'r aelodau, nad oedd yn drefn derbyn eu Mawrhydi gyda

banllefau uchel. Ond, pa fodd bynnag, fe dorodd yr argae, ac fe

roes pawb vent i'w teimladau. Ar ol hyny aed at waith y
cyfarfod—pob dosbarth yn ei gyfarch ef, ac yntau yn ateb. ' Y
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inae llawer o gadwyuau,' meddai Sir Culling, 'paraisydd yn

cysylltu y Saeson a Christionogion Germany. Nis gallwu

annghofio fod yr un gwaed yn rhedeg yn ein gwythenau ; nac

ychwaitli golli gohvg heddyw ar yr amgylchiad dyddorol ag

sydd yn fuan i uno teulu brenhinol eich Mawrhydi, a theulu

brcnhinol ein grasusaf Frenhines ni. Hyderwn y bydd bendith

Duw yn gorphwys ar y briodas bono, ac y bydd yn foddion i

gysylltu yn nghyd ein dwy wlad fawr a Phrotestanaidd. Ond,

Sire, y mae rhwymau mwy parhaus eto na gwaed na phriodas.

Yr wy£ yn cyfeirio at ein hundeb mewn fFydd yn ein Harglwydd

lesu Grist. Hwnw trwy ein buno ni ag ef sy'n crynhoi yn

ngliyd yn un yr oil a gredant ynddo ef, gan eu gwneyd hwy o'r

un teimladau yma, a'u parotoi i berffaitb gydymffurfiad ao undeb

yn nliragywyddoldeb. Yr ydym yn dioleh i Dduw, am dueddu

eich Mawrhydi i'n cynnorthwyo i wneyd y gwirionedd

gogoneddus yma yn eglur i'r byd ; ac am y gras a'r gwroldeb a

gawsoch i barhau yn wyneb yr anhawsderau mwyaf i ddwyn o

gwmpas ein cynnulliad presennol yn Berlin.'

'• Yr oedd y brcnhin, yn wyneb cyfarchiad o'r fath yma, fel yn

teimlo ei hunan yn gwladeiddio, ac eto yn dyweyd y teimlai y
dyddordeb mwyaf yn llwyddiant yr Alliance. ' Yr wyf yn

ddiolchgar,' meddai, ' fod rhai dyddiau a'u gorchwylion, wedi

pasio mor ddedwydd, gobeithiaf y bydd yr eisteddiadau dyfodol

yn gyfFelyb, ac y bydd yr amgylchiad presennol yn achlysur o

wir Bentecost i'r Eglwys Gristionogol.' Wedi i'r ymgyfarch

yma ddarfod, terfynwyd y cyfarfod trwy weddi a mawl.

" I mi yr ydoedd yn gyfarfod hynod
;
yn rhyw le tua'r un

llanerch ag yr oedd Voltaire yn sefyll pan y dywedai, fod

deuddeg o tfyliaid yn eisieu i ddwyn Cristionogaeth i'r byd, ond

fod un d\Ti doeth, fel efe, yn ddigon i'w gyru allan o bono. Y
mae efe wedi marw, a'i ddoethineb, gobeithiwn, agos w^edi marw
gydag ef ; ond y mae Cristionogaeth eto yn fyw, a heddyw wedi

meddiannu porth ei gelynion, a brenhin y wlad a'i frenhines yn

dadmaeth a mammaeth iddi.

. " Wrth weled yr Alliance wedi dringo mor uchel, a chofio ei

2 s
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gychwyniad bychan yn y dref hon, nis gallaswn lai na meddwi

am ciriau Solomon :

—
' Y pryf copyn a ymafaela a'i ddwy law, ac

y mae yn llys y brenhin.' Gwnaeth yr amgylchiad yma yr

Alliance ar unwaith jn hysbys trwy holl Europe a'i Uysoedd,

gwladol ac eglwysig hefyd. Siaredid am dano ar y HaiUuays ac

yn yr Hotels ; a rhyw fodd yr oedd ei aelodau yn adnabyddus

i'r bobL Pan yn dangos ein tocyuau i'r Swyddog, cyn cychwyn

i Potsdam, yr oedd mi g\'vr eglwysig wedi ei annghofio. * Oh,

dim gwahaniaeth,' meddai y dyn, ' yr ydym yn eich adnabod

chwi i gyd yn ddigon da.' Cyfarfyddais ag un o'r creaduriaid

mwyaf digrefydd, a allesid weled, yn j^r Hotel yn Hamburg,

wrth ddychwelyd adref. ' Buoch yn Berlin, mi dybiwn,' meddai

hwnw ! Do. ' A oedd y brenhin gyda chwi ?
' Oedd. ' Y mae

efe yn o frenhin. Yr unig achos y dangosodd efe ei hun

yn wrol a phenderfynol gydag e£ yw yr achos hwn. I suppose

it came home to the sy^nimthies of his heart.' Sylw da, a llawer

mwy tebyg o fod yn wir na'r ehwedlau a daenwyd am frenhin

Prwssia jm y wlad hon.

" Ond hwyrach y gofynir bellach, ' Beth yw amcan yr

A lliance ?' 'Pa beth a wnaeth ?
'

' Beth y mae yn debyg o

wneyd ?
'

' At ba beth y mae yn amcanu ?
' Am yr hyn y gelwir

e£ i'w gyflawni, pwy a "^r ? Nid wyf yn ammeu nad y

w

amgylchiadau eisoes wedi tori gwaith iddo na wyddai ond

ychydig am dano yn y dechreuad, ac y mae chwaneg o waith yn

d'od i'r golwg o hyd. Ac y mae, ond odid, fwy o'r gohvg eto : a

hwnw yn waith nad oes un corph o bobl mor gymhwys i'w

gyflawni, a chorph sydd yn cael ei wneyd i fynu o ddynion o

bob dosbarth o'r eglwys efengylaidd. Pa fodd bynnag, gallwn

edrych arno yn gyntaf,—
" Fel yr amlygiad goreu o undeb yr Eglwys fawr. Mae y

saint o angenrheidrwydd yn un a u gilydd trwy y byd, ac er pob

gwahaniaeth. Ond y mae yr undeb yma i fesur mawr yn

anweledig. Mae rhywbeth o hono yn dyfod i'r golwg yn undeb

brodyr o'r un eglwys, ac undeb eglwysi o'r un Cyfundeb ;
ond

yr oedd yn darfod yma. Yr oedd y Cyfundebau yma ar wahan.
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a byny nid fel dospcirth gwahauol o'r uii f^'-ddin, ond yn ormod

fel byddinoedd galluoedd gwahanol, a gelynol y naill i'r Hall.

Tebyg ag y dywedai rbyw hen ddiacou am gangen o eglw3's, pau

y gofynid iddo a oedd tipjai o undeb yn eu mysg ? ' Oes

undeb ; ond yn barseli, yn barseli
!

' Felly yr eglwys yn
orniodol. Y parseli liyny yn dangos gwall undeb, a bod hyny
oedd o bono yn cael ei wneyd i fynu, nid o'r elfenau uchaf, ond

o ysbryd sectaidd yn ormodol. Ond y mae yr Evangelical

Alliance am wneyd yn debyg ag y gwna y masnachwr weithiau,

—gadael pob parsel yn ei faint a'i lun ei hunan, ond eu crynhoi

liwynt yn nghyd a'u lapio i fynu yn un parsel mawr. Neu, yn
hytracb, fel y dysgid Ezeciel, cydio y prenau gwahanol yn un
pren, ac felly dangos undeb yr eglwys yn fwy i'r byd. Felly yr

oedd yn Berlin grynboad mawr. Dynion o Europe, Asia,

Aftrica, ac America, a'r rbai hyny yn gynnrycbiolwyr llawer o

eghvysi a gwahanol Enwadau—yn cydganu mawl, cydweddio,

cydymddyddan : pob un yn gywir i'w olygiadau neillduol, ac eto

oil yn un. Peth na cheisiodd Rhufain ato erioed. Bu hi yn ceisio

at undeb lawer gwaith ; ond trwy Anathemas
;
gorfodi cydwyb-

od ; erlidiau gwaedlyd ; mesurau gwladol yn erbyn Schisms

;

dwyn pawb dan yr un rheolau eglwj^sig, ac unfFurf mewn
seremoniau. Nid felly yr Alliance. Mae hwn yn gadael pob

maen yn ei liw a'i fFurf ei hunan, ond yn dangos fel y maent
wedi eu huno a u gilydd yn nwyfroneg yr Archoffeiriad. Pwy
a ddywed nad yw hyn yn amcan pwysig ? Bu Crist farw i

grynhoi boll blant Duw yn un : gweddiai am i'r undeb yma fod

yn y golwg. Onid yw yn ddyledswydd ar ddynion, jmte,

hunan-ymwadu i'w geisio ? Ychydig cyn myned yn glaf, yr

oedd brenhin Prwssia yn dyweyd wrth Sir Culling :
' Y mae

wedi bod yn ddymuniad fy mywyd i, ychwanegu undeb
crcfyddol Germany a Lloegr ; ond methais a chael neb yn barod

i'm cynnorthwyo.' ' Ac eto,' meddai Sir Culling, ' nid oes dim
posibl dyweyd gormod am y niwcd a gafodd achos y Diwygiad
trwy ysgariaetli dwy blaid fawr yr eglwys Brotestanaidd,

Germany a Lloegr. Nid oes dim posibl traethu y daioni a
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ddeilliai o'u cydweithrediad.' Ac y mae efe yn tystio fod

brenhin Prwssia, nid yn unig wedi gosod ar allor undeb

Cristionogol ei serchiadau anwylaf a mwyaf tyner, ond ei fywj^d

hefyd : oblegid yr oedd pob lie i ofni mai ei bryder gyda'r

achos yma oedd wedi dwyn ei afiechyd arno. Yr oedd y rlian

fwyaf o gyfeillion ei lys ei hun, a rhai o brif swyddogion ei

lywodraeth, yn ei erbyn ; ac nid oedd gan neb ddim dirnadaeth

am y merthyrdod yr aeth trwyddo gyda'r achos.

" Yn ail,—Trwy gyfrwng yr Alliance hefyd, yr vvyf fi yn

dvso-wyl y bydd ansawdd grefyddol y byd, yn cael ei dwyn i

fwy o oleuni. Traddodid yn awr yn Berlin, areithiau meithion

ar ansawdd bresennol Ffrainc a Thwrci
;
yr ymwthio sydd yn

no"hroth yr hen eglwys Babaidd, yn y naill wlad, a Christion-

ogaeth yn ynihyfhau, yn y Hall. Y Beibl yn cael ei ledaenu, yr

alwad am dano yn fwy-fwy ; a meddyliau miloedd, a degau o

filoedd o'r Armeniaid wedi cael eu lefeinio ganddo ; tra y mae

llawer wedi troi yn Brotestaniaid, ymffurfio yn eglwysi, ie, ac

yn aelodau o'r Cynghrair Efengylaidd, a thrwy eu C3'"nnrych-

iolwyr yn cyfarch y Cyfarfod yn Berlin. Mae gan yr Alliance

hefyd lygad neillduol ar gyfivvr isel a gorfchrymedig yr ychydig

Brotestaniaid ag sydd yma a thraw ar hyd y Cyfandir. Mae

Committee wedi ei ffurfio o bwrpas i edrych i mewn i ansawdd

gwir grefydd ar hyd y gwledydd, ac y mae hwnw trwy gyfrwng

is-gyfeisteddfod i wneyd allan,—pa sefydliadau sydd eisoes ar

droed, pa achosion newyddion sydd yn ymddangos er hyrwyddo

gwir grefydd ar hyd y gwledydd ag y gallai Cristionogion

gwledydd ereill, a chorph fel yr Evangelical Alliance eu

cvnnorthwyo
;
pa bethau sydd yn rhwystrau, pa un bynnag ai

yn perthyn i unrhyw wlad, neu mwy cyfFredin, i ledaeniad yr

efengyl, neu i ryw fFurfiau neillduol o brofFes o'r fFydd Grist-

ionogol.

" Rhoddwyd tipyn o hanes yr ychydig Brotestaniaid gwasgar-

cdig mewn parthau o Italy. Ni wyddai llawer o honom ddim

am danynt. Ond y maent yno, fel y myrtwydd yn y pant, o

olwg y byd. Y maent yno fel Israel yn yr Aipht—perth yu
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llosgi yn d:ln, ond heb ei difa. Y macnt yno fel defaid heb

arnynt fugail, neb i weinyddu ordinhadau crefydd iddynt. Y
luae llawer mewn amgylchiadau cyfFelyb: yr oedd yr Alliance

yn anfon cyfarchiadau atynt, a digon tebyg yr anfona ymwel-

wyr.

" Yn drydydd,—Trwy i Gristionogion yr amrywiol wledydd

ac enwadau ymgynghreirio a u gilydd, byddant yn fwy galluog

i amddiffyn eu hiawnderau a'u rhyddid crefyddol. Gwyddis

beth mae yr Alliance wedi wneyd eisoes yn hyn yn achos y
Madiais, a Dr. Achilii, j^ntau. Beth bynnag oedd hwnw, tynodd

yr Alliance ef o ewinedd yr Inquisition. Mae yn debyg y ca

ddigon o waith. Mi dybiwn i fod cynghreirio yn Europe am
ddifetha rhyddid. Mae y Newyddiaduron yn cyhoeddi fod

re-action yn Europe
;
gallu y Priest a'r Jesuit yn ymddyrchafu

;

gorthrymder yn ymysgwyd oddiwrth bob tynerwch
;
gwledydd

yn cael eu gwerthu i ddwylaw y Pab ; eu penaethiaid yn seilio

eu gorseddau, trwy ro'i eu nerth a'u hawdurdod i'r bwystfil.

Meddyliwn am gyflwr Sardinia a Belgium yn neillduol, addysg a

character yr hon sydd ar syrthio i ddwylaw y Jesuitiaid
; y

wlad a hwythau yn awr mewn ymdreeh. Mae ofFeiriaid Pabaidd

liefyd eisiau Noddfa. Y mae llawer o'r cyfryw wedi ffieiddio

Rliufain, yn barod i'w gadael, pe gwyddent i ba le i droi. Y
mae Committee wedi ei ffurfio yn Germany ar ol Cyfarfod

Berlin ; ac y maent yn bwriadu llunio Committee trwy Europe i

helpio i sefyllfaoedd, neu ryw fodd, i barotoi Noddfa yn unig

iam ryw dymhor, i bob ofFeiriad a fyddo yn dymuno ymadael ag

eglwys Rhufain—nes cael rhyw gynllun cyfFredinol.

" Ond nid amddiffyn rhyddid crefyddol yn y byd yn unig yw
gwaith yr Alliance, ond ei feithrin ef gartref hefyd ; a dysgu

Protestaniaid i beidio gwasgu ar eu gilydd. Athrawiaethwyd

y pwnc yn faith yn Nghyfarfod Berlin. Gellir gobeithio y pair

yr ymddyddan a ganlynodd w^ell dealltwriaeth rhwng yr eglwysi

Lutheraidd a'r Bedyddwyr yn y wlad bono. Dywedai un

gweinidog mai eu hysfa am broselytio oedd wedi dwyn arnynt

erlcdigaeth. Parodd hyn i un o honynt ddywedj'd,—Mai o'r
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"byd annuwiol yr oecld y rhan fwyaf o'u haelodau; er nad

oeddynt yn celu eu golygiadau neillduol, eto ei fod ef a'i frodyr

yn annrhaethol fwy awyddiis i arwain pechaduriaid at Grist

na'u harwain i fedydd ; carai bawb oedd yn caru Crist, a charai

gydweithredu a hwynt. Ac, os dywedodd ddim yn galed am

Eo-lwys Sefydledig y wlad, dylid cofio pethau caletach a ddy-

wedwyd yn eu herbyn hwythau, ac iddynt gael eu herlid hyd

rwymau a charchar. ' Eto,' meddai, ' yr wyf yn galw yn 61 bob

gair annhirion ac annghristionogol o waelod fy nghalon. Ac am

broselytio,' eb efe, ' nid oes genyf ond dyweyd, os bydd dynion

yn Nghrist, ni soniai i ddim am fedydd.' ' Nid oes neb o

honom,' meddai un arall, ' yn cysylltu iachawdwriaeth wrth

fedydd yn He wrth ffydd ;
' a dywedai, y byddai i bwy bynnag a

arferai ddull annheg o broselytio gael ei ddiarddel o'u cymun-

deb. Gwnaeth yr areithiau hyn argrafF ddymunol ar bawb : ac

yn ei araeth ddiweddaf, wrth gau yr Alliance, dywedai Dr.

Krummacher,—' Mae yn rhaid i'n perthynas an brodyr y Bed-

yddwyr o hyn allan fod yn wahanol
; y mae eu heglurhad wedi

ein taraw yn ddwys, ac wedi peri i ni gywilyddio.' Deallwyf

fod Sir Culling, a gwr o'r enw Bunsen, ar ol hyny wedi tynu

'plan allan tuag at ddiogelu rhyddid y Bedyddwyr ar hyd y
wlad. Ac y mae y jplan hwnw wedi derbyn cymmeradwyaeth

yr awdurdodau eglwysig yno, a'r brenhin wedi rhoi ei air, y
bydd i ba beth bynnag a gymmeradwyent hwy, gael ei awdur-

dod ef wrtho. Y mae y Bedyddwyr, yn y deja^nas hon, wedi

fFurfio Committee yn yr achos.

" O'r diwedd, fe ddaeth yr Ymadawiad efFeithiol a cliofiadwy.

Wedi i'r Dr. Krummacher adolygu gweithrediadau yr Alliance,

y cydgordiad oedd yn fFynnu ynddo o'r dechreu i'r diwedd, a

diolch i'w gynnorthwywyr, a thalu cydnabyddiaeth barchus

i'w fawrhydi, yr hwn mewn modd neillduol, a chyda zel a

dyddordeb ychwanegol yn ei weithrediadau a'i cefnogodd hyd

y diwedd,—wedi hyn, yn ddisymwth, troes ei araeth yn weddi

a mawl i Dduw, i'r hwn yn unig y mae yr hoU ogoniant yn

ddyledus.
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"
' Mae yn anmhosibl,' meddai yr hanes, ' dai'lunio yn deilwng

yr efFeithiau a gynnyrchwyd ar y furiud hono. Y brenhin, y
frenhines, eu Court, yn nghyd ^'r holl dorf, oedd yn dair mil, ar

unwaith yn codi i fynu ; aethus ddystawnvydd yn teyrnasii

trwy yr holl le, yn ystod y brawddegau olaf o'r weddi ; nes o'r

diwedd y ca'wd gollyngdod, trwy un dwfn a chyfFredinol, Amen.

Ar un funud, wele yr Organ, ac offerynau ereill, yn nghyd a

llais tair mil o ddynion, yn tori allan mewn rhyvv hymn

nodedig, yn un oslef nerthol, digon i gario dyn allan o hono ei

hun. ' O'n rhan ein hunain/ meddai yr adroddiad ,a ddyfynwn,

'ni annghofiwn ni byth yr olygfa, a theimladau llesmeiriol y
funud hono. Gall dynion iau weled y cyffelyb eto, a hwj^'rach.

mwy; ond am y rhai sydd yn tynu at yr amser, pan trwy

anfeidrol ras, y maent yn gobeithio newid cymundeb an-

mherffaith credin^vyr ar y ddaear, am gymundeb y saint yn y
nef, dylent hwy fod yn foddlawn a diolcligar, er na b'o iddynt

weled dim o'r cyffelyb, hyd oni safant jn mysg y gwaredigion

yno.'

"

Nid ydym yn gweled fod yn angenrheidiol i ni wneuthur

llawer o sylwadau ar y Ddarlith flaenorol. Ond dichon, er

mwyn rhai o'n darllenwyr, y byddai yn well i ni hysbysu, mai

y brenhin Frederick William y Pedwerydd, yr hwn a ddechreu-

odd deyrnasu yn 1840, ac a fu farw yn 1861, oedd y brenhin y
C3''feirir ato, a gymmerai y fath ddyddordeb yn y Cjmghrair

Efengylaidd yn Berlin. Bt-awd iddo ef, oedd Ymherawdwr
diweddar Germany; a'r hwn, oblegid afiechyd meddyliol y
brenhin, a alwyd yn 1858, i wasanaethu fel rhaglaw drosto ; ac

ar ei farwolaoth yn 1861, i'r frenhiniaeth ar ei ol. Y "g-^Vr o'r

enw Bunsen," y cyfeirir ato, fel un yn cymmeryd rhan yn yr

ymdrech am ryddid crefyddol, oedd y Barwn Bunsen, un o'r

d}Tiion mwyaf adnabyddus trwy holl Europe ; ac un o'r pethau

hynotaf i ni, yn yr holl adroddiad yw, fod Mr. Rees, ac yntau

yn enwedig mor gyfarwydd a hanes Dr. Arnold, ac, ar ol hyn,

mor gydnabyddus k hanes Bunsen hefyd, yn ymddangos,

dybygid, ar hyn o bryd, megis braidd yn ddyeithr iddo.
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Yn ddioed wedi ei ddychweliad adref o'r Cyfandii-, fo

ddcchreuodd ymroddi i'w lafur cyfFredin, gydag egni a dyfalwch

diorphwys. Aeth at y Sabboth cyntaf ar ol dyfod adref yn ol,

Medi 27, i Groesoswallt,—oddiyno, am y Llun a'r Mawrth, i

agoriad Capel newydd yn Llaiifyllin ; ac felly, trw}^ ranau o Sir

Drefaldwyn,—Llanfair, Llanwyddelen, Drefnewydd, Llandinam,

Trefeglwys, Llanidloes, Trallwm, &c., hyd ganol yr wythnos

ganlynol
;
pryd y dycliwelodd i Liverpool. A'r un modd y

parhaodd mewn llafur cyson, i fesur mwy neu lai, hyd ddiwedd

y flwyddyn.

Y mae genym rai llythyrau, a dyfyniadau o lythyrau, gwertli-

fawr iawn o'i eiddo at ei deulu, a ysgrifenwyd ganddo cyn

diwedd y flwyddyn, y rhai a ddodwn i mewn yma. Y mae y
dyfyniad canlynol, ni a dybiem, wedi ei gymmeryd allan o

lythyr at Mrs. Rees, ar ol geni yr ail blentyn i Mrs. Davies :

—

" Man is desperately fond of happiness, or else he would have

" given up all hopes of attaining it in this world ; and he is at

" desperate enmity to the true fountain of his happiness, or else

" with all this thirst for it, he would have returned there long ago.

" Oh ! love those dear children, not that part of them only which

' will die, and not with that affection that will die, but love their

' immortal souls with that immortal affection, which will seek

" their eternal good. What ! will you love them for a few years, or

" for ever ? If your affection is natural only and no more, its utmost

" duration will be forty or fifty years. How unaccountable, one

" would think utterly impossible, for a mother to be indifferent

" about the eternal happiness of her children, whom she loves so

" dearly. Weeping when she sees them in a little suffering here,

" and yet not at all anxious to have them saved from the wrath to

" come. My blessing and my love to Dear A and the little

" children."

"Eto:—"O fel y mae ychydig o deformity yn y corph, yr

"hwn a fydd yn fuan yn y bedd, yn malurio yn llwch, yn pen

"pryder ac anng^hysur. Ond beth am deformity y meddiuU Y
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" mae liwn wedi myned mor ddwfn ac mor bell o'i le, fel nad ocs

" posibl ei wcllhau, heb ei greu o newydd. Ac eto y mac
" llawer o rieni yn gwbl ddiofal yn nghylch hyny. Nid oes

" oisieu dim ychwaneg i brofi eu bod hwy heb cu hail-eni eu

" imnain. Am bob bywyd y raaent hwy yn ei feddu, teimlent

" yn fawr pe byddai eu plant hebddo. Pe b'ai y plentyn heb

" fywyd y llysieuyn i beri iddo dyfu, galarent, oblegid eu bod

"hwy yn meddu y bywyd hwnw. Pe b'ai heb y bywyd anifcil-

•' aidd, i'w alluogi i weled, clywed, teimlo,— ! fel y chwithent

;

" am eu bod hwy yn ei feddu, y maent yn abl i ddirnad y trueni

" o fod hebddo. Drachefn, pe b'ai y plentjm heb y bywyd
" rhesymol, neu yn debyg o fod yn idiot am ei oes, byddai hyny
" yn chwerwach fyth. Mae ei feddu ef, yn peri y gall y medd-
" iannydd ddirnad yr aethus drueni o fod hebddo ; ac y mae
" gweled ei blentyn hebddo yn tori ei galon Ond y mae
" un bywyd eto yn perthyn i ddyn, y bywyd sydd i'w gysylltu

" ii Duw, yn ei alluogi i'w garu, a'i fwynhau, heb yr hwn y bydd
" yn druenus nid am amser yn unig, ond am byth, heb yr hwn y
"mae llawer plentyn a fegid yn dyner, wedi myned, nid yn
" idiot i Asylum am ei oes, ond yn gythraul maleisus, a gelynol

" ei feddwl at Dduw, i'r carchar tragywyddol. Ac eto yr oedd y
"plentyn yna ar liniau ei fam bob dydd, ac nid oedd hi yn
" gweled diffyg yn y byd ynddo. Paham ? ond o herwydd nad
" oedd hi ddim yn meddu y bywyd ysbrydol ei hunan. Mac y
"bywyd ysbrydol gymmaint rhagorach na'r lleill yn ngohvg
" Duw, fel y mae y Beibl yn cyhoeddi y dyn sydd hebddo yn

"fariv. Nid yw y bywyd teimladol, na rhesymol, ddim yn
" werth sylwi arnynt ; ond y mae y dyn yn cael ei olygu fel heb

"yr un bywyd,—yn farw raewn camwedd a phechod. Mor

"gysurus yw meddwl fod ail-eni yn bod! Pe buasai J

"bach, neu ei chwaer, wedi dyfod i'r byd heb reswm, neu heb

" ryw aelod yn y corph, buasai yn anmhosibl gwneyd y diff^^g i

" fynu. Allasent hwy ddim myned i groth eu mam eilwaith, a'u

"geni yn ddianaf a synwyrol. Ond er dyfod i'r byd heb y
"bywyd ysbrydol, y mae gobaith ; oblogid y mae yn bo.sibl cu
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" hail-eni. Cyn y cant hwy £od heb y bywyd hwn, y mae eu

" Creawdwr yn penderfynu eu creu hwy o newydd. Prawf go

"siwr y bydd iddynt gael nyn, ydyw fod y rh'ieni yn cael

" ysbryd i weddVo am dano, a'i ddymuno iddynt, yn fwy na dim
" arall. Cyrchu at liyny wrth eu magu ; hyny mewn golwg
' wrth ddewis nurse iddynt ; wrth ddewis ysgol iddynt ; wrth
" ddewis llyfrau iddynt. Pob peth anffafriol i hyny yn cael ei

" ochelyd, mawredd y byd hwn yn cael ei aberthu iddo os bydd
" raid, yn hytrach na pheryglu y gobaith o'i gael yn y mesur
" lleiaf."

Yn ngauaf y flwyddyn 1857, £e aeth Mr. a Mrs. Davies i

Ddeheudir Lloegr, ac y mae genym ddyfyniadau o rai o'i

lythyrau atynt yno. Fe ysgrifenwyd y canlynol, yr ydym
yn tybied, ar foreu Mawrth, Khagfyr 8, drannoeth wedi y
Ddarlith :—

" Well, 5'ou throw some hints that I do not write but little to

" you. My excuse is, that I have been very much engaged,

" and feel to-day exhausted and shattered, having had rather a

" long lecture to deliver last night, to a large congregation. You
*•' desire, when I have nothing else to say, to have a little of an

" old sermon or something. I will give you a little of what I

"preached a few Sundays ago, on Hebrews xii. 4—11.

"Dim rhagymadrodd. Mae ynia ddwy agwedd ddrwg ar

" feddwl dyn mewn cystudd yn cael ei nodi, a chredinwyr yn
" cael eu galw i wylio rhagddynt. Y maent yn bur wahanol i'w

" gilydd, ac eto y mae y ddwy yn cyfodi oddiar yr un gwreiddyn

" drwg yn y galon, yr un mor bechadurus yn erbyn Duw, a'r un
" mor niweidiol i eneidiau dynion. Y gyntaf yw, ' dirmygu
" cerydd yr Arglwydd,' Pa fodd y mae gwneyd hyny ?

" I. Pan nad yw y meddwl o dan efFaith yr ystyriaeth, fod

" Duw yn ymwneyd a r dyn trwy ei gystudd. ' Ti a wnaethost

" hyn,' medd y Salmydd ;
' Llaw Duw a gyffyrddodd a mi,'

"medd Job. Y mae lliaws o ddynion yn bod ag nad oes un
" dystiolaeth i'r gwirionedd hwn yn eu cydwybodau. Y maent,
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" o'u mebyd i fynu, mor swrth, ac anwybodus, a Ihvyr amddifarl

" o bob teimlad crefyddol, ac felly yn myned trwy eu cystuddiau

" yn debyg i'r anifail
;
yn cael eu poen ac yn gruddfan danynt,

" ond nid yw Duw yn eu hoU feddyliau ; nid yw ei law ef yn yr

" oniehwyliaeth ddim yn cael ei gweled gauddynt, na'i lais ef

'' atynt drwyddi yn cael ei glywed. Y mae ereill, mwy meddyl-

"gar a deallus na'r dynion a nodwyd, yn gorphwys yn ail-

" achosion eu blinderau, yn lie pasio heibio at Dduw, yr achos

" cyntaf. Yn awr, y mae hyn yn anpliilosophaidd, yn gystal ag

" annghrefyddol. Beth yw ail-achosion efFeithiau ? Yr ydym
"ni yn eu galw yn ddeddfau natur. Wei, nid yw deddf ddim
" amgen nag amlygiad o ewyllys rhyw un. Y mae yn rhaid

" bod ewyllys cyn y gall fod deddf. Mewn gwyrth, y mae y
' Duw mawr yn gwneyd y petli heb un ail achos ; ac felly, efe

"yn unig sydd yn y golwg, fel yr achos o'r peth hwnw. Mae y
'' cysylltiad rhyngddo Ef, yr achos cyntaf, a'r efFaith, yn ddi-

" gyfrwng mewn gwyrth ; fel os ewch chwi i yniofyn am yr
" achos oil, nid oes genych neb na dim i syrthio amo ond Duw.
" Ond yn ei ragiuniaeth gyffredinol, y mae yr Anfeidrol megis yn
" ymguddio, yn nghysgod ail-achosion. Efe sydd yn gwnej^^d y
" cwbl ; ond tfydd yn unig sydd yn ei weled Ef ; ond ' nid oes

"ffydd gan bawb.' Am hyny, yn nghanol goruchwyliaethau

" Duw, iaith calon y dynion yma ydyw, ' Gadawodd yr Arglwydd

"y ddaear;* 'ni wna yr Arglwydd dda, ac ni wna ddrwg.'

" Mewn amser llwyddiannus, dyn sydd yn anturio yn ddoeth

;

" ac mewn amser drwg, dyn oedd yn anturio gormod. Y mae
" hyny yn bod hefyd yn ami. Ond y mae Duw hefyd yn bod

;

" ac i'w weled, mewn amgylchiadau o'r fath, yn dwyn ar ddyn-
' ion ganljTiiadau eu hynfj'^drwydd. ' Duw yr Hebreaid a'm

" hanfonodd atat,' meddai Moses wrth Pharaoh, ' gan ddywedyd,
" Gollwng ymaith fy mhobl fel y'm gwasanaethont.' Wei, os

" Duw a'ch danfonodd chwi, meddai Pharaoh, moeswch wyrth-

" iau, i brofi eich commnissiwn. Felly gwnaed : dacw y wialen

" yn myned yn sarph, a'r afonydd yn troi yn waed, a'r wlad
" yn heigio llyffaint. Ond y swynwyr, trwy eu swynion, a
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" wnacthant felly. Dyma achos arall i'r pethau ya dyt'od i'r

" gohvg ;
' A chaledodd calon Pharaoh, ac efe a aeth i'w dy, ac ni

" osododd hyn at ei galon.' Dyna law Duw yn cael ei dirmygu.

" 11. Y mae rhai yn dirmygu cerydd yr Arglwydd, o herwydd
" er eu bod yn cydnabod Haw Duw yn eu cystuddiau, eto nid

" ydynt yn eu hystyried fel ceryddon, neu fod gan yr Arglwydd
" r^^w neges neu amcan neillduol wrth eu hanfon. Y mae
" amcan i'r ceryddon. Y mae rhyw beth ynoni ni yn gofyn am
" danynt ; naill ai er ein hattal i ddrwg, ai ein ceryddu am y
" drwg a wnaethom, neu ynte y mae ar ein calonau eisieu eu

" puro a'u sancteiddio yn fvvy, a hwythau yn cael eu hanfon

" fel moddion i hyny. Yn awr, y mae bod yn liollol ddiofal am
" ddeall amcan ein Tad Xefol tuag atom yn ei geryddon, a di-

" ymgais am gyrhaeddyd yr amcan hwnw trwyddynt, yn cyn-

" nwys ynddo ddirmygu cerydd yr Arglwydd. ' Dy weision di

" yw pob peth,' medd y Salmydd ; ac y mae y gwas yn dyfod ar

" neges ei feistr ; ac y mae bod yn ddiofal am ei gwybod, neu yn
" ddiofal am ei gwneyd, yn ddirmyg arno ef yr hwn sydd yn ei

" anfon. Pan wybu Eli mai yr Arglwydd a alwasai ar Samuel,

" mynai wybod beth oedd y genadwri. ' Samuel, beth yw y
" gair a lefarodd yr Arglwydd wrthyt ? Na chela oddiwrthyf.

" Mi a wn na ddaeth yr Arglwydd ddim heb ei neges, ac mi a

" wn ei bod hi yn perthyn i mi. Beth yw hi, gan hyny ? Fel

" hyn y gwnelo Duw i ti, ac fel hyn y chwanego, os celi oddi-

" wrthyf ddim o'r hoU bethau a lefarodd efe wrthyt.' O ! na

" baem yn y dymher yma yn derbyn pob ymweliad oddiwrth

" Dduw. ' Yn awr,—ddamwain, gystudd, golled,—beth yw y
" gair y mae yr Arglwydd yn ei lefaru wrthyf drwyddoch chwi ?

" O ! fy nghydwybod, deffro i lefaru wrthyf ! O ! Ysbryd mawr
" pob goruchwyliaeth, gwna i mi ddeall eu cenadwri.'

" Y mae y meddwl, weithiau, yn cynnefino a cheryddon yr

" Arglwydd. Yr ydym o danynt yn fynych, ac yn gweled y
" cyfFelyb bethau yn dygwydd i ereill beunydd ; ac am eu bod yn
" gyfFredin yn y byd, ac yn gyfFredin i ninnau ein hunain ar hyd
" ein hoes, yr ydym yn myned yn ddisylw o honynt. Er
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" csiampl : niae y cj^fausoJdiad corphorol yn wanaidd, a'r iechyd

" yn dyner ;
' Byddaf yn ami yn sal.' ' Wei, hwyrach fod y

' pethau liyn yn cael eu hanfua i fod yn ddysgyblaeth barhaus

" arnaf. A phe bawn i yn cyradeithasu ychwaneg a Duw yn eu

" hachos, y cawn ddeall ei amcan ef ynddynt yn fwy eglur,

—

yr
'•' hvn a barai wedd'iau a diolchcjarwch. Ond am eu bod vn
" gy(Fred in yr wyf yn fwy disyhv o honynt.'

" III. Y mae ereill yn dirmj^gu cerydd yr Arghvydd, oblegid

" eu bod er cael eu hargyhoeddi trwyddo o'u ffyrdd eyfeiliox'nus,

" a'u galw i ddychwelyd at yr hwn sydd yn eu cer^^ddu, eto yn
" ymgyndynu, ac yn parhau yn eu ffyrdd drwg. Mae adnod o,

" yn son am ' geryddu,' ac am ' argyhoeddi.' Hyny y\v, y mae y
" cerydd allanol, yn peri argyhoeddiadau yn y gydwybod yn
" dufewnol, fod y dyn o'i le. Wei, pan b'o hyny yn bod, a'r dyn
" yn parhau felly, heb un dymuniad nac ymdrech i edifarliau a

" dychwelyd, dyna ddirmj-gu cer3'dd yr Arghvydd : Esaiah Ivii.

"17; Jeremiah v. 3 ; 2 Chron. xxviii. 22. Llawer gwaith y
" profasom ein cydwybodau, mewn rhyw brofedigaethau, yn enoi!

'• am ryw ddrwg agweddau neu gilydd, meddyliau a bwriadau

" ein calon yn cael eu bamu a'u condemnio. Erbyn myned yn
''
sal, byddai rhyw dystiolaeth ynom ein bod yn cam-wario ein

" harian, yn cam-dreulio ein hamser, yn ddifFrwyth mewn rhyw
" ddyledswydd neu yn ymlygru gyda rhyw fai, ac, yn neillduol,

" yn fFurHol a difywyd yn nyledswyddau crefydd. Ond pan

" mewn ufudd-dod i'n cydwybodau y meddyliem yn ddifrifol am
"ddiwygio, byddem yn teimlo y fath aversion—' Pa flinder yw,'

'• addunedu, wedi hyny gohirio ; nes y mae y gydwybod yn tewi,

" a ninnau yn settlo i lawr drachefn yn ein hen ffyrdd a'n

'•' hagweddau pechadurus. Dyma ddirm3'gu cerydd yr Arghvydd.
'•' Ond pe b'ai argyhoeddiad eich cydwybodau yn dyweyd

" wrthych eich bod yn rhy euog o hyn yma, peidiwch ag ym-
'• olhvng am funud. Gwelwch yn Esaiah Ivii. 17, 18, 19, fod i

" bechadur fel hyn iachawdwriaeth jn yr Arghvydd, a hyny o

" ben-arglwyddiaeth a gras.

'•'Rhaid dibenu. Llawenychem fod bach wedi ei gadw
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" rhag syrthio trwy y tfenestr, a'i fod ef, a'i chwaer fach, mor
" iach a chysurus. Cofiwch fi atynt hwy, ac at eu nurses hefyd.

" Gobeithiaf eu bod hwy yn ddihiraeth, ac yn ddyfal i sefydlu y
" plant bach mewn arferion da."

Y mae y cyfeiriad yn niwedd y llythyr blaenorol at y nursca,

yn adgofio i Mrs. Davies y caredigrwydd a'r tynerwch a

ddangosid ganddo bob amser tuag at y rhai a fyddent yn

gwasanaethu yn y teulu. Yr ydoedd yn hyny yn dra nodedig.

Pan y delai ar ymweliad a'r teulu, wedi rhyw gymmaint o

absenoldeb, byddai yn gofalu na chai y diwrnod cyntaf wedi ei

ddyfodiad fyned heibio, heb iddo fjmed i edrych am danynt, ac i

gyfarch gwell iddynt ; ac ni byddai byth yn ymadael heb fynu

eu gweled, a ifarwelio yn garedig a hwynt. Yr oedd braidd yn

rhy ofalus rhag rhoddi iddynt ddim o'r hyn a alwai efe yn
" drafferth afreidiol," hyd yn nod gyda phethau ag y byddent

hwy yn edrych arnynt eu hunain yn cael braint fawr o weini

arno ynddynt. Nid oedd dim a'i boddlonai yn fwy na chlywed

canmoliaeth i un neu arall o honynt, ac fe fyddai yn wastadol

yn barod i nodi allan ryw ragoriaeth ag yr oedd ei hunan wedi

ei ganfod ynddynt. Ac os dygwyddai glywed rhyw gwyn yn

erbyn rhai o honynt, arferai yn gyfiredin, yn y modd mwyaf

tyner a thawel, argymhell yr ymaros a'r amynedd mwyaf tuag

atynt, gan ddywedyd nad oeddent i ddysgwyl oddiwrthynt yr

hyn nad oedd yn bosibl, nac i edrych am y perfFeithrwydd

hwnw ynddyn hwy, ag y gwyddent nad oedd i'w gael, nac yn

bod ynddynt eu hunain. " We can never forget," meddai Mrs.

Davies, " that it was an act of thoughtful kindness, on the part

of one of our servants, that called forth one of his last smiles,

and bright sweet words of affectionate gratitude."

Pan oedd un o'r morwynion ryw bryd yn glaf, fe ysgrifenodd

fel y canlyn :

—

" We are glad to hear you are well, and soiry that is

" an exception. Be kind to her ; sympathize with her, as with a

" sister. It is a higher duty than making welcome to your best
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" friends. They may be rich, but she is poor ; sick, aud perhaps

"low-minded, when they are well and hearty. Christian

" benevolence is vicarious
;
you must deny yourself in perform-

" ing its duties. Christ and his Apostles in acting it suffered

" even unto death ; and so must you, or you will do no good

;

" nothing that will be rewarded in the last day."

Ar achlysur arall, efe a ysgrifena yn yr un ysbryd ac yn yr

un cyfeiriad :

—

" My love to the little ones. I hope their nurses are well too.

" My regards to them, for they are fellow-creatures. Yr hwn
" a'm gwnaeth i yn y bru, a'u gwnaeth hwythau ; un Tad sydd i

" ni oil. Ac yn fuan, fuan, ni bydd dim gwahaniaeth rhwng

"dynion ond—'Y cyfiawn a'r drygionus.' Character fydd yr|/

" unig wahaniaeth yn bur ebrwydd, a gwahaniaeth tragywyddol

" a fydd hwnw."

Hydref 23, 1857, fe aeth i Borthaethwy i edrych am ei ferch

a'r teulu, cyn eu myned i Torquay, yn Neheudir Lloegr, am rai

misoedd dros y gauaf, Pregethodd yn y Berth a Llandegfan, y
Sabboth, Hydref 25 ; ac arhosodd yno hyd ddiwedd yr wythnos

;

ac aeth i Ruthin at y Sabboth canlynol, Tachwedd 1, ac adref i

Liverpool ddydd Mercher.

Yr ydym wedi dodi i mewu eisoes un o'i lythyrau at Mr. a

Mrs. Davies, pan oeddent y pryd hyny oddicartref, sef, yr un yn

cynnwys ychydig o'i biegeth ar Heb. xii. 5. Ac yr ydym yn

tybied mai tua yr un amser yr ysgrifenodd atynt i'w hargymhell

i ddarllen ac astudio rhai o ysgrifeniadau y Dr. Owen. Yr
ydym wedi gweled eisoes, yn y dyfyniad a wnaed genym
(tudalen 116, 117), o'i Adgofion am do^no ei hunan, ac a gyhoedd-

wyd yn " Nhrysorfa y Plant" y dylanwad mawr a gafodd

ysgrifeniadau Dr. Owen ar ei feddwl ef, pan yn ^r ieuanc yn yr

Amwythig, a'r cyfnewidiad hynod a effeithiwyd trwyddynt ar ei

brofiad fel Cristion, ac ar ei gymmeriad fel Pregethwr. Parhii-

odd i'w darllen a'u hastudio ar hyd ei oes ; ac yn yr awydd a

deimlai ar i'w ferch a"i phriod gael cyfranogi o'r un fendith ag a
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gawsai ei hunan drvvyddynt, fe ysgrifcnodd atynt aiaryw

lythyrau i'w cymhell ar eu sylw ; o'r rhai y dodwn i mewn yina

rai dyfyniadau :

—

m " I wish I could persuade you and Mr. D. to one thing during

" next winter, and that is, to read Dr. Owen on ' Indwelling

'• Sin,' and ' MoHification of Sin in Believers.' The reading of

'• them formed a new era in my religious life, and I am almost

' sure it would do so in yours No one can read,

" mark, and inwardly digest that book ' On Indwelling Sin ' and
' be the same man afterwards, nor the same Christian. His

" knowledge of the corruption of his own heart will be deeper,

" and in consequence, salvation by grace, and the blood of Christ

" more heartily welcomed. But it must be read with self-exam-

'•' ination and prayer."

Eto, allan o lythyr arall :

—

/r^ '• I am glad that you have begun on Dr. Owen. An hour in

" the morning together over his weighty pages, would be very
'' well ; but quietness and perfect silence are required, as well as

" a devout earnest mind. Remember to read it with an eye to

" cultivate the heart more than the understanding. Pause,

'' consider, pray over it ; and b}^ the blessing of God you will be

"more deep and experienced Christians than ever you have

" been."

ji^ Eto:
—

" I am not surprised that you are going on slowly with Dr.

" Owen, nor am I sorr^^ Only go on. Do not be afraid to see

" the worst,—the deep of deeps of your hearts' depravity. It is

" there ; to be ignorant of it will only increase your danger

;

'• while to know and feel it will put you in the way of being

" cured. O ! the desperateness, the infatuation of that man,

" who hides a deadly disease,—who smothers a hell within his

" own bosom, which is sure to break out and torment him for

" ever. It would, perhaps, be excusable in us to divert our

"minds from our own dangers, if our case were hopeless; but it
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" is not. Christ is a Saviour. His hlood cleanses from all ^\n.

"In reading Dr. Owen, you will see that sin works in your
" hearts as enmity to God, as a deep-rooted aversion (or as he

" calls it, ' aversation ') to holiness, and as an obstinate, deep-

" rooted propensity to evil; and that sometimes amounting to

"madness. But suppose you begin to feel these dreadful

" conflicts, you need not be alarmed. Go to Christ with this
j^

"moral disease of the heart, as you would go to a physician, if

" it were phj'sically diseased. Tell him all your complaints, in

"Welsh or English. He understands both. Only wait upon
" him

; walk in his ways ; avoid conscientiously every known
" sin, the neglect of every known duty, and especially watch
" against giving way to slothfulness and formality in religious

" duties ; for all which, He is abundantly ready to help you : and
" you are sure to gain the victory over sin,—yes, you are sure,

" and your souls will be saved."

Tachwedd 30, 1857, fe j'sgrifenodd lythyr byr at Mr. William

Lloj'd, Rhuthin, o'r hwn y mae yr hyn a ganlyn yn ddyfyniad

ac yn yr hwn y canfyddir yr ardymher chwareus, oedd mor
naturiol iddo, yn tarddu allan :

—

"Dychwelais adref o Ruthin yn gysurus,—y petris heb '''^

"gymmeryd eu hadenydd, a'r ysgyfarnog heb gymmeryd ei

'' thraed, a dianc oddiwrthyf. Mi a'u cedwais jn ddiogel ar hyd
" y daith, a gwnaethum fy nghyfran fy hunan o honynt yn fwy
"diogel drachefn wedi dychwelyd adref. Gobeithiaf eich bod
" chwi a'eh plant, a phawb a berthynant i chwi, yn parhau mewn
"iechyd, crefydd, a chysur Gof3-nwch a ydwyf yn
"dyfod i Ryd-y-Cilgwyn. Dymunaf arnoch siarad a'r gwr a

" fynodd fy addewid. a dymuno arno ymdrech i gael rhyw un
" arall, a'm gollwng innau yn rhydd. Y mae myned i Lanelwy
"y ffordd nesaf yn llawn ddigon i mi ar y tywydd oer hwn.
" Hyderaf na bydd fy ngwaith yn galw fy ugbyhoeddiad yn 61,

'' ddim yn annghyfleusdra mawr iddo ef a'r Cyfarfod yn Rhyd-

"y-Cilgwyn."
^2 T
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Yr oedcl y Gymdeithasfa Chwarterol i fod jn Llanelwy y
Mercher, lau, a Gwener, Rhagfyr 23, 24, 25 ; ac yr oedd Mr.

Rees wedi addaw myned i Gyfarfod Pregethu yn Rhyd-y-

Cilgwyn, y dydd Mawrth blaenorol, Rhagfyr 22. Y mae yn

3'mddangos iddo fethu ymryddhau oddiwrth yr addewid a

roisai, canys yr ydym yn gweled iddo fyned yno, a phregethu

3"no ddwy waitli,—}' boreu a'r hwyr. Pregethodd drachefn

ddwy waith yn y Gymdeithasfa,—y boreu a'r hwyr ddydd

Gwener ; ac arhosodd yn Llanelwy dros y Sabboth canlynol,

pryd y pregethodd ddwy waith drachefn.

Yn niwedd y flwyddyn hon, 1857, neu ddechreu y ganlynol,

OS nad yn ddiweddarach, fe ysgrifenodd rai llythyrau nodedig o

werthfawr at ei ferch, gyda golwg ar ei dj^edswyddau tuag at

ei phlant, rhanau o'r rhai a ddodir genym i mewn yma,—yn gwbl

hyderus fod addasrwydd arbenig ynddynt i fod yn fendithiol i

ba fam bynnag a'u darllenont gyda dim gofal, ac ystyriaeth, ac

awydd i dderbyn llesad.

"The great work has to commence now, Education. A
" delightful work : but a work, great difficult work. The little

"ones will learn every day henceforth. They will educate

" themselves and one another, if noboby else will do it ; but it

" will be a bad education. They must not only be taught but

" trained, which, says a great moralist, is ' a very different thing

" from merely teaching some truths necessary to be known or

" believed. It is endeavouring to form such truths into practical

" principles in the mind, so as to render them of habitual good

"influence upon the temper and actions, in all the various

" occurrences of life. And this is not to be done by bare instruc-

" tion, but by that, together with admonishing them frequently

" as occasion offers ; restraining them from what is evil, and

" exercising them in what is good.' So says the Moralist.

" O ! teach them to practise the great gospel virtues in their

"own childish sphere; to act with reverence and respect

"towards all superiors, love and obedience to their Parents.
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" Teach them to forbear with one another ; to be kind and iL
" affectionate one to another ; to forgive one another ; to be

" truthful and just in all their dealings with one another ; to

" stand to their word ; fulfil their promises ; to govern their

" temper ; and to be ready even to deny themselves, to please

"one another.

" Teach such things not as the world teacheth them, but from

"Gospel motives. Tell them, as they become able to under-

" stand, that such things are commanded by God; that the

" contrary is sinful in the sight of God ; and that Jesus Christ

" died for little children, that he might procure pardon and grace

" for them, to make them like himself in every heavenly virtue.

" Childhood and youth is the time of preparation for mature
" life, as the whole of life is a time of preparation for eternity.

" And there is only one childhood to prepare for life, and only

"one life in which we must be educated for eternity. There are

" some things, if your little ones are not taught in them during

" the next ten or fifteen years, they will never learn so well.

" And there- are Christian graces, in which they will never,

" perhaps, shine so well, although they be born again, if their

" temper is spoiled, aye neglected, in their infancy and youth."

Wele ddyfyniadau o lythyrau ereill yn 1857, neu 1858 :

—

" Yr ydym yn ddiolchgar i chwi am anfon gweddi y bachgen

" bach i ni. Pwy a wyr pa sylw y mae Anfeidrol dynerwch yn
" ei dalu i eiriau toredig plentyn bach ! Nis gallasai Samuel fod

"ond plentyn ieuanc pan ymddangosodd y waith gyntaf ger

" bron yr Arglwydd yn Siloh ; ac mi dybiwn na wnaeth efe

" ddim ond adrodd y weddi a ddysgasid iddo gan ei fam, ac eto

" yr oedd yn wiw gan yr Ysbryd Glan recordio yr banes yn y
" Beibl, gan alw yr act yn addoliad i'r Anfeidrol :

—
' Ac efe a

" addolodd yr Arglwydd yno.' Byddaf yn synu at dduwioldeb
'• ei fam. Hi a'i dymunodd ef gan yr Arglwydd, a hyny mewn
" trefn i'w roddi ef i'r Arglwydd. Ac wedi ei gael, hi a safodd
" yn benderfynol at ei hadduned, gan ei ddwyn ef newydd ei
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" ddiddyfnii, i Siloh, a'i adael ef yno i wananaethu yr Arglwydd,

" a hyny pan nad oedd ganddi yr un mab ond efe. Wrth yr
" hanes, mi a feddyliwn nad oedd hi yn gweled mo hono ond un-

" waith yn y flwyddjai. Dyna i chwi orchest ! Dyna i chwi

" esiampl o ras yn trechu hunanolrwydd y galon ; serchiadau

" mam a'r cyfan yn cael eu cadw mewn darostyngiad ! O ! mor
" brydferth yw crefydd pan y mae } n cyrhaeddyd i'r siihlime,

" ond mor anf^-nj'ch y mae hyny yn dygwydd
" Caniatewch i mi, pa fodd bynnag, eich anog i geisio calon i

" ddymuno crefydd i'ch plant, yn fwj na dim arall. O ! y
" pethau gwirion ! Pwy a all ddioddef y meddwl iddynt fod yn
" ell3'llon digariad at Dduw dros byth. Wei, plant gwragedd

" sydd felly. Ond yr Avyf yn prysuro oddiwrth y drj^chfeddwl.

„" Introduelu'ch hwy yn foreu i gwmni Joseph, Samuel,

" Dafydd, ac yn neillduol lesu Grist. Dysgwcli hw}' i ly\yodr-

" aethu eu blysiau corphorol, ac i ganfod \'r 3'nfydrwydd o roi

" eu bryd ar wisgiadau a gorwychder ; i roi bri ar gyfoeth, yn
" unig fel moddlon i wnej-d daioni ; ac o'u mebyd i barchu y
" Beibl, a gweinidogaeth yr Efengyl, a dydd yr Arglwydd. Ond
" gochehvch wneyd rheolau rhy gaethion, ac uwchlaw gallu eu

" hoedran i gydymfFurfio a hwy. Wrth geisio cadw rheolau

" felly, y mae crefydd yn myncd yn faich iddynt, ac wrth eu

"tori, y raaent yn dysgu actio yn erbyn gwybodaeth a chyd-

" wybod. To love them wisely, and to bring them up to love

" their mother, will be a great security from ruin. I read an

" article in the ' Christian Times,' on the Power of Love as

" manifested and exercised by a governess in a family, and it

" ends thus :
—

' There is a lesson here for every home. The

" power of love has never been told even in the pages of the

" Book of God. Eternity shall speak of this, through all its

"countless ages, and still no mind but that which is all love

" shall fully understand the import of the name. Bring it, ye

" fathers, more to your hearth ; take it, O wives and mothers,

" more securely yet into the sacred precincts of home ; cherish

" it, teachers, lest j'our awful responsibility rise up against
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" you at the last great day ; and ye, O ! children, let your lives

"be love.'"

Tua diwcdd y flwyddyn 1857, fe adawyd y ddau blentyn

gyda'u Taid a'u Naiu yn Evertou Terrace, Liverpool, tra yr

oedd Mr. a Mrs. Davies wedi myned i Lundain ; ac wele ddarn o

lythyr a anfonwyd gan Mr. Rees at y rhieni, yn desgrifio yn

chwareus yr helynt oedd arno gyda hwynt, ac yn yr hwn y mae

y digrifwch gwirioneddol a fwynhai yn eu cwmni yn dyfod i'r

golwg :—

" We have here what is called ' Tjj ar ffyrch.' Instead of the

" silence, and the death-like stillness, that always prevailed in

" our house, we dance and play, chatter and scream, young and

"old vieing with each other. I am ordered right and left:

"
' Paid, taid

;

'
' Cwyd, taid ;

'
' Away, taid ;

'
' Yma, taid.' I

" think, as you are so near the place where you intend shelter-

"ing for the winter, that you had better not return to the

"cold North till next May. We can do without you very w^ell

;

" and, in all. probability, we shall have a very merry Christmas.

" The front parlour we could turn into all manner of things, but

"a study; and sermon-making would give way to frolics and
'•' gambols of all sorts. However—we will make the best of the

" little merry time allotted to us."

Dechreuodd y flwyddyn 1858 yn ei iechyd a'i nerth arferol, ac

yn hytrach yn fwy siriol na chyffredin ; a chymmerodd ofal

neillduol i beidio a myned nemawr ddim oddicartref, os aeth o

gwbl, yn misoedd lonawr a Chwefror. Yn nechreu Mawrth, pa

fodd bynnag, fe aeth i Gyfarfod Pregethu a gynhelid yn y
Bettws, gerllaw Abergele, yr eglwys i'r hon, fel y gwelsom, y
perthynai pan y dechreuai bregethu, ac at yr hon y teimlai

hoffder neillduol ar hyd ei oes. Yno, ysywaeth ! y tro hwn, fe

gafodd anwyd trwm, a droes allan yn fath o glefyd nychlyd, a'i

dygodd yn isel iawn, ac a'i cadwodd yn y t^, a chan mwyaf yn

y gwely, am tua mis o amser. Bu heb bregethu am y Sabbothau,

Mawrth 21 ac 28, ac Ebrill 4 (Pasg) ac 11. Yr oedd wedi addaw

7
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dyfod atom ni i Lundain at y Pasg hwnw, a siomedigaeth ddir-

fawr i'r cynnulleidfaoedd oedd iddo fethu dyfod, er y llonid

pawb trwy glywed ei fod yn gwellhau yn araf, ac y dysgwyliai

allu pregethu yn mhen Sabboth neu ddau
;
yr hyn hefyd a

wnaeth. Nid oedd yn teimlo yn ddigon cryf i anturio i

Gymdeithasfa Chwarterol Llanidloes, Ebrill 20, 21, 22, ond fe

aeth, fel yr arferai fyned bob blwyddyn, i Gyfarfod Blynyddol

yr Amwythig, y Sul a'r Llun, Mai 2, 3, ac a bregethodd yno

dair gwaith. Rai wythnosau eyn hyn yr oedd wedi clywed

fod Mr. Davies wedi ei bennodi yn XJchel Sirydd Mon am y
flwyddyn bono ; ac yn ei ofal tyner am dano ef a'i briod, yn eu

hachos ysbrydol o dan yr amgylchiadau, fe ysgrifenodd at Mrs.

Davies fel y canlyn :

—

i: ' " We have heard that Mr. D. has been appointed Sheriff of

" Anglesey, and you do well to begin in time to guard against

" any temptations that these worldly honours may occasion. A
"few years ago, I dare say, Mr. D. did not look for such an

" office, neither did you expect to be the wife of such a

" functionary. Well,—the greater is the danger from pride and

" vanity. The thing itself will soon be over, but the effects on

''the mind, whether evil or good, may remain; for passing

"things make permanent impressions. To keep all foolish

" thoughts quite away from the heart, is more, I fear, than can

" be expected ; but to permit them to lodge there, and to indulge

" them until they melt into the spirit, and turn into principles,

"and constitute a solid corrupt frame of mind, is the great

"danger. Such things are then like Cancer, very hard to be

" cured. And unless the Lord will permit them to destroy the

" soul, he must often use severe means in order to effect the

1" cure. It may cost you a child or two.

" But why not see the goodness of God in these things ? Why
" may they not awake in the heart a feeling of thankfulness for

"the goodness of his Providence, which will have a great

" tendency to make us more humble ?
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" I have now returned from the Society in Burlington Street.

" The ' Example of Christ ' was the subject, and has been now

"for some weeks. I was much to-day among the sick and poor,

" and misery enough I saw. ! the frightful amount of misery,

" poverty, and loathsome disease, that is all around us. Do you
" speak of being vain and proud in a world like this ? Yet, men

"can be so; but nothing can account for it but the rage and
" madness which are in sin, of which Owen's ' Indvjelling Sin

'

" treats."

Tua yr un amser ag yr ydoedd yr aurhydedd hwn yn cael ei

roddi ar ei fab-yn-nghyfraith, yr oedd efe ei hunan yn cael cryn

drafferth gydar ychydig eiddo oedd ganddo. Ac yr oedd yn

dioddef yn ddirfawr pan y blinid ef a r cyfryw ofalon. Yr oedd

y symledd a'r uniondeb perfFaith a nodweddent ei gymeriad,

yn cael cymmeryd mantais arnynt, weithiau, gan ddynion heb

fod o'r egwyddor oreu, i geisio gwneuthur cam ag ef ; a rhwng

ei awydd angerddol am wneyd yr hyn oedd iawn, a gwrthwyn-

ebiad ei galon i bob peth a olygid ganddo fel yn ymylu ar dwyll

ac annghyfiawnder, fe fyddai yn lied fynych mewn cryn drallod.

Pa beth a wnaethai mewn rhai amgylchiadau felly, oni buasai

am graffder meddwl, a gwroldeb ysbryd ei briod, sydd fwy nag

y gallwn ni ddywedyd. Yr oedd ganddo rai cyfeillion hefyd, y
rhai oeddent bob amser yn barod i'w gynnorthwyo 4'u cyfar-

wyddiadau yn gystal ag au cydymdeimlad
;
yr hyn a werth-

fawrogid yn ddiffuant ganddo, ac nas gallai byth ei aunghofio.

Yr oedd ei deimladau yn hynod o fywiog a thyner, pa un

bynnag ai oddiwrth garedigrwydd ai oddiwrth y gwrthwyneb.

Yr oedd diolchgarwch yn deimlad cysurus iawn iddo. Pan y
crybwyllai am rjnv gymmwynasgarwch a ddangosasid tuag ato, o'r

hwn nad oedd yr un a'i dangosai, fe allai, yn meddwl braidd ddim,

byddai ei lygaid ef yn serenu gyda boddhad a sirioldeb mawr; ac

o'r tu arall, yr oedd yn teimlo yn ddwys oddiwrth bob arwydd o

anngharedigrwydd, er na ddywedai, fe allai, ond ychydig neu

ddim. Yn ei dipyn trallod presennol, ysgrifenai fel y canljm :

—
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" It is true my energies are declining, and the work here may
" soon become too much for me ; and I do confess that I have

" felt sometimes a degree of ambition to increase my little trysor

" to a sufficient sum so that after all chances, and taxes, and losses,

" had done their worst, I might have about £200 a year. Living

"on so nice a sum as that would be very comfortable, and

"preaching a little according to ability. But it may be

" Providence will thwart these foolish intentions. A very un-

" expected blow has been given to them with these troubles now.

" What will be the next step, I know not. I give j'ou a bit of

" what I met with this morning in reading Howe :
—

' That Ave

" endeavour for a calm indifFerency and dispassionate temper of

" mind towards the various objects and affairs that belong to the

"present life. There are very narrow limits already set by
" the nature of things themselves, to all the real objective value

" that such things have in them ; and it is the part of wisdom

" and justice to set the proportionable bounds to all the thoughts,

'• cares, and passions, we will suffer to stir in our minds in

" reference to them. Nothing is a more evident acknowledged

" character of a fool, than upon every slight occasion to be in a

" transport. To be much taken with empty things betokens an

" empty spirit. It is a part of manly fortitude to have a soul

" so fenced against foreign impressions, as little to be moved by

"things that have little in them, to keep our passions under

" strict and steady command, that they be easily retractable and

" taught to obey, not to move until severe reason have audited

" the matter, and pronounced the occasion just and valuable. In

" which case the same manly temper will not refuse to admit a

"proportionable stamp and impress from the occuring object.

" For it is equally a prevarication from true manhood, to be

" moved with everything as with nothing ; the former would

" speak a man's spirit a feather, the latter a stone. A total

" apathy and insensibleness of external occurents hath been the

" aim of some, but never the attainment of the highest pretenders.

" And if it had, yet ought it not to have been their boast ; as.
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" upon sober thoughts, it cannot be reckoned a perfection. But

" it should be endeavoured that the passions which are not to be

'' rooted up (because they are of nature's planting), be yet so

" discreetly checked and depressed, that they grow not to that

" enormous tallness as to overtop a man's intellectual power, and

" east a dark shade over his soul.'

" The above may be applied to our feelings in prosperity and

" in adversity ; to the passions which may be awakened by the

" Shrievalty of Anglesey, as well as by the Mulberry Street

" houses."

Yn sicr nid oedd y dyn ag oedd yn gallu ymddyrchafu o ran

ei feddwl i gymundeb a'r fath ystyriaethau, yn nghanol cyf-

newidiadau bywyd, ddim mewn perygl mawr i gael llawer o

niwed i'w ysbryd, oddiwrth ba siomedigaethau bynnag y gallai

gyfarfod a hwynt, yn ei gysylltiad ag amgj^lchiadau y byd hwn.

Tua yr un amser, wedi adeg nodedig o ystormus, y mae yn

ysgrifenu fel y canlyn :

—

" I hope the late storms have not reached any of the Messrs. tl^

'Davies's vessels. If so, we have much cause to be thankful.

' What disasters ! Life and property destroyed, to such an

' extent ! There must be much sorrow to-day in many a family,

' that were as happy as any of us a few days ago. Certainly

' we have many warnings that time is short, and everything

' uncertain. ' It remaineth, that both they that have wives be

' as though they had none ; and they that weep, as though they

' wept not ; and they that rejoice, as though they rejoiced not

;

' and they that buy, as though they possessed not ; and they that

' use this world, as not abusing it : for the fashion of this world

' passeth away.' Yes ! its storms and sunshine pass away. The
•' sorrow for ships wrecked, and friends lost, passeth away ; and

the joy of those that escaped, all alive, all prosperous,—passeth

away. A hundred years hence, all will be forgotten : the
•' losses and the gains, the joy and the sorrow, shall be for ever

' swallowed up, as if they had never been ; and these poor minds,
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"—full of eternity, its losses and gains, its joys and sorrows, its

" dreadful wrecks and its safe landings."

Eto :
—

" I fear the news about the ship too likely to be true.

" But they tell me the loss of property will not be so great as

" one would have imagined ; but oh ! the loss of life. It may be

" that it will require some care for us to keep ourselves more

" alive to the one than to the other, at least to obtain such

" apprehenions of the infinite importance of the one, so as to

" forget the other as nothing. The destiny of so many souls

" fixed for ever ! and that in a moment ! To be in any way
" connected with such an awful event, is a solemn thing, and

" certainly calls for serious thought, brokenness' of heart and

" tenderness of spirit. Another frame of mind certainly would

"be altogether disapproved, and would be a loud call on

" Providence to bring its strokes nearer home.

" Shipwreck is a very common event, a thing to be expected

" on the sea. But is it without God ? Is it not he that does it ?

" And when we are in any way connected with such an event,

" pride, wordliness, hardness of heart, alone can keep us from

" laying it to heart. I should tremble at such an ungodly frame.

" Set a high value on your riches, you see lives are sacrificed for

" them ! As David refused to drink the water from the well of

'" Bethlehem, because it was ' gwaed y dynion hyn,' as he said.

i" Your case is very similar. Be cynnil, to a miser ; be hael, to

'" the selling of all that you have.

" I am reading Calvin's Life. That man was poor on principle
;

" he could and would not be but poor. And I fear nothing very

"great will be done with religion, until God will raise again

" such men to the Ministry of his Church. Voluntary poverty

" is great virtue, especially when the Christian is poor in the

" midst of riches ; that is, doing so much good with his wealth,

"that he has neither time nor means to squander in madness

" and jolly.

" I was very glad to hear of the Sunday School. That is a

" business, if done in faith and love, which will vever fail of its
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" reward. The return may not come directly ; but be faithful

" now, it will come. It will come in old age ; it will come more
" abtindantly in death, as it did to the Boston Merchant.

" I fear it requires a ' Job ' to rise early and sacrifice for you
" on the occasion of your social gatherings. According to your
" own account there is but little of what is manly about them,

" without speaking of religion. The mind of necessity must get

" small, by being always frivolous. But how philosphical, how
" manly, how strong, how dignified as well as holy, it becomes,

" when the great themes of the gospel take possession of it.

" I want to see more of the invisible, the glory and excellency

" of eternal things. And when I tell you that I often feel the

" want of faith—that spiritual eye which penetrates deeply into

" divine things, and causes the soul to dwell in the midst of

"wonders and riches, so as to be transported by them and
" renewed on their image,—I say,—when I tell you this, I fear

" you will not understand me. O ! what poor children of sense

"we are. How ignoble are the principles by which we live.

"Just think of yesterday: perhaps no principle stirred in your
" heart all day, that led you to anything better than the things

" of sense."

Wele yn canlyn ranau o lythyr a ysgrifenwyd ganddo at ei

ferch, tua chanol Ebrill, 1858, pan oedd yn dechreu gwellhau o'r

afiechyd y cyfeiriasom ato eisoes, ag y buasai yn dioddef tano

am rai wythnosau. Yr oedd Mrs. Davies a'r teulu ar y pryd yn
aros yn Torquay, yn Devonshire, ac wedi bod yno dros y gauaf

blaenorol.

" Newydd godi yr wyf, yn cynnyg ysgrifeuu y llinell hon ; lU
" ond y mae fy llygaid yn serenu, a'm Haw yn crynu

"Bellach, mwynhewch eich hunain—awyr, cymmydogaeth, a

" phrydferthion Torquay, tra byddwyf finnau yn cripio i fynu

"o'r dyfnderoedd ag y syrthiais iddynt yn lied ddisymwth.
" Unwaith, a hyny ar ddechreu fy mhregethu, y cymmerwyd fi

"yn sal fel hyn o'r blaen; ac y mae y Doctor, y nurses, a'r
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cyfeillion a ymwelent a mi yr amser liwnw, oil wedi meirw ; ac

am danoch chwi, yr oeddych yn dawel yn eich anfodoliad y
pryd byny, a minnau yu ddigon dibryder yn eicb cylch. Ab

!

' wbat a cbange ! Wbat a new world ! Wbat a different man
' am I to-day to what I was then. ' If I he he,' but Ob ! how
•' changed ! I will not say, ' hoiv fallen !

' iVo ; no ; I leave

that to devils, and say rather, liow restored, how reneivecl ; for

' I know more of Christ and of the unutterable glories of his

' person now, than I did then.

" There are things gloomy enough taking place in our Town
' Hall these days. The frivolous mind, the dandy,—the flunkey

• of Carlyle, or the ' oferwr gwamal,' of whom the Bible speaks,

' alone can read the account of them without reflection. The

Philosopher, or the thinking man, must ponder over them, and

• feel sad. Just think of that Capt. . We may suppose

' that that man was for years clad like a gentleman, lived in a

nice house, with perhaps rich furniture, rich table, turning

among respectable connections—aye, and in order to save these,

' conscience, integrity, and every grain of moral worth was
' sacrificed. At last, the law takes hold of him, and where is he

' at this moment ? My imagination sees him in Kirkdale Jail,

' stripped of his clothes, and dressed in those of the prison,

•' having exchanged the beautiful parlour for the gloomy cell, for

' ever seperated from respectable societ}^ and united with men
' like beasts, in all the drudgery of a convict life. There, this

•' year, there the next, and the following one ; and if he ask

'himself,
—

' When shall I be released from this dreadful state V

' the mind must answer, ' Only by death which is more dreadful

' than all.' Ah ! J. bach, wedi ei eni i'r fath fyd a hwn. Ond
' gwrandewch er hyny :

' Mi a enwaedaf dy galon di, a chalon

' dy had, i garu o honot yr Arglwydd dy Dduw.' ' A minnau,

'dyma fy nghyfammod a hwynt, raedd yr Arglwydd; Fy
' ysbryd yr hwn sydd arnat, a'm geiriau y rhai a osodais yn dy
• enau, ni chiliant o'th enau, nac o enau dy had, nac o enau had
' dy had, medd yr Arglwydd, o hyn allan byth.'

"
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Y Capt. y cyfeirir ato yn y llythyr blaenorol, ocdd y Cadben

John Anderson Christie, mcistr y Hong Elizabeth, perthynol i'r

Meistri. Tobin, Liverpool, yr hwn, ar ddydd Gwener, Mawrth

26, 1858, a ddedfrydwyd i lafur cospawl am ei oes, oblegid

creulondeb o'r fath fwyaf ysgeler tuag at un o'r dwylaw ar

fwrdd y Hong, ' Yspaeniad o genedl,' a derfynodd yn angeuol iddo.

EfFeithiodd yr amgylchiad hwn yn ddwys ar feddwl Mr. Rees, a

chyfeiriai ato yn fynych, er rhybuddio ieuenctyd ac ereiH i

beidio meithrin teimladau annynol tuag at neb, gan nas gwyddent

yn mha beth y gallai hyny derfynu.

Yn haf ' y flwyddyn 1858, fe wnaed adgyweiriad trwyadl ar

hen Gapel Jewin Crescent, Llundain, oddifewn ac oddiallan ; ac

ar y Sabboth, Hydref 24, fe gadwyd cyfarfod arbeuig ar adeg ei

ail-agoriad. Yr oedd Mr. Rees yn y Cyfarfod hwnw, ac yn

pregethu yn y Crescent y boreu a'r hwyr ar y Sabboth, a'r nos

Lun canlynol ; heblaw yn Wilton Square, y nos Wener blaenorol,

ac yn Nassau Street, y nos Fawrth dilynol. Y mae genyni

ddyfyniadau o un llythyr a ysgrifenwyd ganddo yn ystod yr

yraweliad hwn a Llundain, y rhai a ddodwn ger bron y dar-

llenydd :

—

" I have been reading this morning Josephus' account of Solomon
" in his glory, and in his fall, A dismal story ! There is no use

"to deny it,—there is danger in w^ealth, and fineries, and
" luxuries, yes, and so great a danger too, that one would almost

" despair of being able to enjoy them, without being ensnared by
' them. O ! what a difference between Jerusalem in the days

" of Solomon, and Jerusalem to-day. What life and grandeur
" then, when the King passed through its streets every morning
" into his fine gardens, dressed in white garments, sitting on
" high in his chariot, drawn by the swiftest and most beautiful

" horses, and surrounded by tall handsome young men, clothed

" in Tyrian purple, and their long hair sprinkled every day with

" gold dust, sparkling in the sun. Ah ! all this has dissappeared

"like a dream, and poor Jerusalem, a heap of ruins, surrounded,



670 PENNOD XII.

" as I imagine, by an eternal, melancholy, silent desolation—
" Corph marw ar ystyllen. Will London one day follow ? Will

" all this sea-roaring in the streets end in dismal silence ? All

" this riches and grandeur,—this beehive, with all its beautiful,

" well-built, richly stored cells, and its hum of life and activity,

"—will all this end in death and desolation ? ' Surely,' says old

" Newton, ' the prosperity of this nation will one daj come to an

" end.' May that day be far away.

" Old Jewin Chapel is very grand, eclipsing all our places of

" worship everj^where. There are angels on the walls without

;

" long may it be kept without any devils within My
" blessing to you all ; and as I wish you more happiness than I

'•' can bestow, that blessing is nothing but a prayer that he who
" is all—sufficient may be your everlasting portion ; and it must
'•' be so too, unless you and yours think proper to reject him, and

" become too proud and self-sufficient to cling in faith and love

" to the God of your fathers."

Yn niwedd y flwyddjm 1858, ac yn nechreu 1859, yr ydym

yn cael Mr. Roberts, Amlwch, ac yntau yn ymdderu, yn ol eu

harfer, yn gyfeillgar a'u gilydd gyda golwg ar y cwestiwn ag

oedd wedi bod er ys amryw flynyddoedd yn cael cryn sylw yn

3'r amrywiol Gyfarfodydd Misol a'r Cymdeithasfaoedd, a'r un yr

ydym eisoes (tudal. 341—348), wedi rhoddi adroddiad lied hel-

aeth o berthynas iddo, sef y Rheolau yn nghylch Derbyniad ac

Ordeiniad Pregethwyr yn ein plith fel Cyfundeb.

Yn y flwj^ddyn 1858, pan oedd iechyd Mr. Roberts yn ei

attal i fyned i Gymdeithasfa y Bala, Rhagfyr 21, 22, 23, fe an-

fonodd yno lythyr i gydnabod cydymdeimlad y Gj^mdeithasfa

flaenorol ag ef
;

yr hwn a ddarllenwyd i'r brodyr oeddent

yno yn gynnulledig. Wedi ei ddarllen, rhoddodd y Gym-

deithasfa ar Mr. Rees ysgrifenu ato, i fynegi iddo ei chyd-

ymdeimlad ag ef. Y mae y Uythyr hwnw yn argraffedig

eisoes, yn Nghofiant Mr. Roberts, ond bydd yn dda gan ein

darllenwyr, y mae yn ddiammeu genym, ei gael yma hefyd.

Fel y canlyn yr ysgrifena :

—

I
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" Borthaethwy, Rhag. 31, 1858.

'•Anwyl Hen Gyfaill,—Cefais yr hyfrydwch o ddarllen

" eicli llytbyr i'r brodyr cynnulledig yn y Bala, a gallaf sicrhau

" i ch%Yi, heb na gAveniaith na rhodres, ddarfod iddo gynnyrchu
" ffrwd o gariad a thynerwch tuag atoch yn mynwesau pawb a'i

" clywodd. Ac ar ddymuniad y Gymdeithasfa, ac yn ei henw,
" yr ydwyf yn awr yn anfon y llinell hon yn ol atoch chwi. Ac
'• nid rhywbeth o ddefod oeraidd ydyw, cofiwch, ond fFrwyth

" diolchgarwch i chwi am eich llythyr, a chydymdeimlad a chwi
" yn eich nychdod a'ch cystudd presennol—yr hwn oedd yn cael

" ei gynhyrfu yn mynwes y frawdoKaeth, gan hen gofion hir-

" aethlawn am yr amserau hyny pan y byddai eich gweinidoo--

"aeth iddynt yn aruthrol fel y daran, ac yn effeitliiol fel y
" gwlaw. Ah ! fy anwyl gyfaill, nid peth bychan, wedi bod yn

'

"troi yn mysg cynnifer o ddynion am banner can' mlynedd,

"ydyw cael marw yn eu serchiadau, a'n hebrwng gauddynt
" mewn dagrau i'r bedd. Yr oedd jn alarus gan bawb ddeall yu
" y Bala mai nychlyd ydych ; ac eto, oddiwrth ryw ymadroddion
' yn eich llythyr, yr oeddent yn casglu eich bod yn alluog i fyned
" dip3-n o gwmpas i bregethu yr efengyl, yr hyn oedd yn eiu lloni

" yn fawr ; ond ar yr un pryd yr oeddent yn gobeithio y byddwch
" yn gymedrol a gofalus, yn enwedig dros fisoedd oerion y gauaf

.

" Yr oedd Cymmanfa y Bala, ar y cyfan, j^n gysurus. Fob
" heddwch a chydgordiad yn ffynu drwyddi oil. Yr oedd ein

" cyfaill o Fangor yno ; ac ar bob cyfrif y mwyaf Methodical yn
" ein mysg, ac eto y mwyaf zelog am gael ei alw yn henadur yn
" lie yn Fethodist. Trowyd yr achos hwnw o'r Gymdeithasfa
" yn ol i'r Siroedd, mewn trefn i gael barn a theimlad y Cyfar-

" fodydd Misol arno. Daeth ein cyfaill o Fangor hefyd a chyn-

" nygiad i mewn na byddai i neb, yn enwedig o ddynion ieuainc, I

" wedi bod yn yr Athrofa, gael eu hordeinio mwyach heb fod yn
" alluog i ysgrifenu Cymraeg a Saesonaeg, gan sillebu y geiriau

" yn gywir, a'u gosod wrth eu gilydd yn ramadegol. A chadw
" drws agored i ambell i hen John Bunyan ddyfod i mewn i'r

" weinidogaeth yn ein mysg, nid oes genyf ddim yn erbyn y
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" penJerfyniad hwn. Yr yJwyf wedi cael cliwerw brofiad o'r

" annghytleustra i ddyn, wedi dyfod i dipyn o gyhoeddusrwj'dd,

" fod yn anmherffaith j'n y pethau hyn. Byddai yn well i

" ddynion ieuainc, i'm tyh i, ar cu mynediad i'r Athrofa, reddfn

" eu liunain yn dda yn y pethau hyn, na rhedeg fel hwyaid i'r

" Groeg a'r Lladin, a dj-fod oddij^no yn y diwedd heb allu

"ysgrifenu eu hiaith eu hunain.

" Cofiwch ni yn garedig at Mrs. Roberts, a'r teulu. Byddwn,
" y mae'n debyg, yn dychwelyd adref yforu. Ysig a llawn o

"anwyd wyf finnau. Gan obeithio, trvvy gj'^mmeryd gofal, y
" bydd i'ch iechyd wellhau, ac y byddwch yn ddigon cryf i

" ddyfod i Liverpool y Sulgwyn, terfynaf, anwyl gyfaill,

" Yr eiddocli yn serchog, Henry Rees."

Nid ydyw llythyr Mr. Roberts genym, ac ni welsom erioed

mo bono, fel nas gwyddom yn mha wedd j^r oedd yn ceisio ym-

ddadleu a Mr. Rees jm nghylch y cynllun, ag yr oeddid, erbA-n

hyny, wedi penderfynu yn gwbl arno, a hyny yn y Deheudir yn

gystal a'r Gogledd ; a ch3aillun, yr ydyra yn cofio yn dda, ag yr

oedd Mr, Roberts ei hunan wedi cymmeryd rhan neillduol yn ei

barotoad, ac nad oedd neb yn j^mddangos yn fwy llawen yn

Nghymdeithasfa Dinbych, 1859, yn mhen yehydig fisoedd wedi

,

j'^r ohebiaeth yma. rhyngddynt a u gilydd, wrth ei weled yn troi

allan mor Iwyddiannus. Y mae yn ymddangos, pa fodd

bynnag, ei fod ef, yn fwy, y mae yn ddiammeu gen37^m, mewn
digrifwch na dim arall, wedi cymmeryd achlysur oddiwrth y
cyfeiriad at John Bunyan, yn y llythyr a anfonasid gan Mv.

Rees ato, i ymliw ryw ifordd ag ef gyda golwg ar y
cynllun ag yr oedd Mr. Rees wedi cymmeryd y fath ddydd-

ordeb ynddo, ac wedi gwneuthur cymmaint o ymdrech i

gael gan Gymdeithasfaoedd y Deheudir a'r Gogledd ei gym-

meradwyo. Rhaid i'r darllenydd gofio fod y ddau y cyfeill-

ion mwyaf mynwesol, a'r naill yn banner addoli y Hall.

Ond yr ydym yn cael Mr. Rees yn ysgrifenu fel y canlyn, yn

atebiad i lythyr o eiddo Mr. Roberts ato ef :

—

f
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"Sandon Street, Liverpool, Ion. 12, 1859.

" Anwtl Gtfaill,—Hyderwyf fy mod yn ddigon oer bellaeh fel

" y gallaf ymddiried fy hun i j^sgrifenu gair atoch, er fed temtas-

" iynau yn eicli llythyr diweddaf. Nid geiriau y Gymdeithasfa

'•'ydoedd y geiriau

—

' amhell i John Bunyan' pa rai, mi dybiwn,

" wrth rif y rhyfedd-nodau, a barasant i cbwi syndod anfeidrol

;

" ond fy ngeiriau i oeddynt hwy. Wedi darllen eich esponiad

" arnynt, nis gallaswn lai na chofio am gwyn Dafydd druan,

—

"
' beunydd y camgymmerant fy ngeiriau,' Yr ydych yn

"gwneyd i mi ddyweyd mai arahell i John Bunyan a dder-

" byniwn i, i blith y Methodistiaid. Garvv y g^yrdroi. Y mae
" rhyw wir ynddo er hyny. le, ambell un, yn anaml hefyd

;

' cauys nid wyf fi yn ddigon hyderus i ddysgwyl cael cynnj-g ar

" lawer John Bun3-an ; byddwn jn bur ddiolchgar a boddlawn
' pe cawn ond amhell un. Yr ydych wedi darllen, hwyrach, yr
" hyn a ddj^-wed Arglwj^dd Macaulaj'-, yn ei History, am ei oes

" ef—oes y Dr. Owen, a Howe, a Baxter,—y cawri oeddent ar y
"ddaear yn y dyddiau hyny. ' Eto,' medd efe, 'nid oedd dimj
'' ond dau genius yn yr oes bono—Milton a John Bunyan.' Ac'

" wedi s6n am ragoriaethau a hynodrwydd ' Taith y Pererin,' y
" mae yn dyweyd, na fedrai ei awdwr ddim syelio yn gywir.

" Paham ynte y beiwch fi am ofalu cadw drws agored i 'ambell

'John Bunyan' ddyfod i mewn i'n mysg. Ac os dywedwch
" mai eisiau cadw y drws yn ddigon llydan i lawer o'i gyfFelyb
' ddyfod i mewn sydd arnoch,—dowch a hwy ; mae y sort bono
" yn siwr o stwffio i mewn, a mjnu eu lie, er y gallant fod yn
' tori gewynau Lindley Muri-ay, wrth siarad ac ysgrifenu. Ond
' gwyliwch adael i lawer ddod i mewn yn nghysgod J-olm

" Bunyan, ond heb foddu dim o'i gymhwj'sderau ef, ond yn
'•' unig bod heb fedru spelio. Pa fodd Ijj-nnag, yr ydwyf yn
" gobeithio y cyd-ddygir a'r spelivyr drwg ag y sydd i mewn
" eisoes, o leiaf tra byddwyf fi byw Yn y dyddiau
'• yr oeddwn i yn y Borth, bu Mr. Mills yma ; ac yr wyf yn
"deall fod Committee wedi bod; ac yn hwnw amlygai Mr. Mills

" ei awydd a'i fwriad i fyned i wlad Canaan unwaith eto, yn yr
2 u
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" haf nesaf. Ac os wyf yn deall yn iawn, y mae yr Ysgrifenydd
" i anf'on yr achos i sylw Cyfarwyddwyr y Siroedd mewn
" llythyrau. Nid af i ddyweyd dim ar hyn ; ond, yn sicr, y mae

"yn ymddangos i mi yn beth rhyfedd iawn.

" Y mae un o'n cyfeillion yma wedi cyfarfod a phrofedigaeth

" fawr echdoe Gwnai ryw gyfnewidiad yn ei shop, a

"chwympodd rhyw ran o'r adeilad; lladdwyd, dybygaf, bump o

" bobl, a chlwyfwyd ereill. Rhaid y bydd ei golled yn fawr : ac

" OS barna yr awdurdodau fod rhyw ddiofalwch wedi bod, y mae
" arnaf ofn y bydd y brofedigaeth yn fwy.

" Da genyf eich bod yn addef eich bod yn gwellhau. Cofiweh

" fi at Mrs. Roberts a'r teulu, yn enwedig at Miss Roberts, yr

" hon sydd yn cydymdeimlo tipyn a r truan sydd yn nod i'r holl

" * ergydion craslyd.' Maddenwch aflawenwch fy llythyr, y cam
" S'pelio a'r cwbl

;
yr wyf yn ysgrifenu mewn brys, ac yn

" nghanol trafferthion lawer.

" Ydwyf, anwyl gyfaill, yr eiddoch yn ddifFuant,

" Henry Rees."

Yn y Drysorfa am lonawr, 1859, fe ymddangosodd ysgrif

werthfawr iawn, yn cynnwys cyfieithiad o " Syniadau larll

Shaftsbury ar Welliant Cymdeithasol," gyda " Sylwadau Ar-

weiniol," nodedig o briodol, a chyfaddas i'r hyn a olygai efe yn

arbenig yn angenrheidiol ar liaws o'r Cymry, gan Mr. Rees. Fe

ail gyhoeddwyd yr Ysgrif bono, yn y drydedd gyfrol o'i

Bregethau, tudal. 483—497 ; ac y mae yn dwyn tystiolaeth

bendant i'r gwir ofal calon a deimlid ganddo yn mhlaid cysnr

uchaf ei gyd-genedl, a'i awydd-fryd am allu yn ndiob modd

ei gwasanaethu mewn pethau tymhorol yn g}'.stal a phethau

ysbrydol.

Yr oedd y flwyddyn 1859 yn un dra nodedig yn hanes

crefydd yn ein gwlad, oblegid yr Adfywiad grymus ac eang a

dorodd allan ynddi. Marwaidd ac isel, i fesur helaeth, oedd yr

achos mawr braidd yn mhob man, er ys cryn lawer o flynydd-

oedd cyn hyny, ac yr oedd lli'aws mawr wedi niyned i dybied
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nad oeclJ un adfywiad nerthol, yn dwyn dim o nodwedd yr hyn

a welsid ac a broi'asid gynt, i'w dd^^sgwyl mwyach. Pa fodd

bynnag, tua dechreu y flwj'ddyn 1858, yn lied fuan ar ol

cyfyngder masnachol dirfawr yr hwn oedd braidd wedi cyr-

haedd pawb, fe deimhvyd yn New York ryw ddylanwad

rhyfedd gydar efengyl, yn cyfodi y bobl wrth y canuoedd a'r

miloedd i bryder yn nghylch iachawdwriacth eu heneidiau, ac

yn eu harwain i'w rlioddi eu liunain i lesu Grist, i'w cadw

ganddo i fywyd tragywyddol. Aeth yr adfywiad rhagddo, o

ddinas i ddinas, ac o dref i dref, nes ymdaenu agos trwy holl'

Unol Daleitliiau yr America, fel ag yr ychwanegwyd, mewn un

flwyddyn, tua banner miliwn at nifer yr aelodau eglwysig yno.

Nid oedd yr adfywiad yn gyfyngedig i un enwad, nac i un

dosbarth na gradd o bobl, ond yr oedd y wlad yn ddiwahan-

iaetli yn janddangos yn teimlo oddiwrtho. Cafodd Gogledd yr

Iwerddon liefyd brofi yn helaeth oddiwrth yr un dylanwad, fel

y daeth bod yn gadwed ig y peth pwj'sicaf ar feddwl miloedd o'r

newydd yno liefyd. Yn y flwyddyn a nodasom, fe dorodd yr

Adfywiad allan yn Nghymru, gyda nerth mawr. Yr oedd wedi

decbreu mewn rhan, yn Sir Aberteifi, cyn diwedd y flwyddyn

flaenorol, ond yn 1859 yr oedd yn cynhyrfu y Sir drwyddi ; ac

crbyn diwedd mis Mehefin, y flwyddyn bono, yr oedd yr

ychwanegiadau at nifer eglwysi y Methodistiaid yn y Sir dros

chwe' mil a dau cant o encidiau. Ymledodd yr adfywiad hwn i

rai Siroedd ereill yn y Deheudir, ac i Siroedd y Gogledd hefyd,

yn enwedig Mon, ac Arfon, a Meirionydd. Yr oedd rliywbeth

rhyfedd ac ofnadwy yn cael ei deimlo gyda'r weinidogaeth, ac

yn neillduol yn y Cyfarfodydd Gweddio. Yr oedd pob oedran

ac ystlen, wrth yr ugeiniau, ac yn ami wrth y cannoedd, yn

ymuno a'r eglwysi ; lliaws o'r rhai a g3^frifid yn mysg y pechad-

uriaid gwaethaf a chaletaf, yn tori allan i waeddi am eu bywyd,

ac yn dwyn ftrwythau addas i cdifeirwch ; hen wrandiiwyr wedi

ymgyndynu mewn annghrediniaeth ar hyd eu hoes, yn ufuddhau

o'r galon i'r efengyl ; a hen brofieswyr oeddent yn 3^mddangoK

yn llwfr a gwjwedi^', yn cael eu hadnewyddu o ran eu
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hysbrydoedd, ac yn nnvynhau yn helaeth o orfoledd yr iach-

awdwriaeth. Yr oedd yr adfywiad yn cyrhaedd, i ryw fesur, at

yr holl Enwadau efengylaidd yn y Dywysogaeth. Yn ganlynol

iddo, £e ychwanegwj'd miloedd lawer at nifer yr aelodau

eglwysig yn nihlith y Methodistiaid yn unig, yn gyramaint felly

fel ag y cj^nuyddasant, trwy yr holl Gyfundeb, o fod yn y
flwyddyn 1857, yn 61,575, erbyn 1861, yn 97,865 ; ac yn 1862,

yn 100,568. Ac er fod rhai cannoedd o honynt, ar ol hyny,

wedi cilio ymaith, a chilio ymaith yn hoUol,—ac erb}^ hyn,

laweroedd o honynt wedi marw yn eu henciliad, eto y mae y
nifer mwyaf o lawer wedi cael gras i barhau yn ffyddlawn hyd

3'ma, a llaweroedd o honynt wedi gorphen eu gyrfa yn orfol-

eddus, ac yn awr, yn ddiddadl, allan o gyrhaedd pob gelyn, ac

nad rhaid ofni iddynt gwj- mpo byth.

Yr oedd Mr. Kees, megis ag yr oedd yn naturiol dj'sgwyl, fel

^loll garedigion yr efengyl, yn llawenhau yn fawr yn ngwyneb

yr arwyddion amlwg oeddent i'w canfod mor gyffredinol, fod

yr Arglwydd yn ymweled j^n rasol an gwlad, ac yn rhoddi

bywyd newydd megis i'w waith mawr yn ein mysg. Yr ydym

yn cotio ein bod yn mis Awst, 1859, ar ol Cymdeithasfa Llan-

geitho, yn aros am tua phythefnos yn Llandrindod, ac yr oedd

Mr. Rees yn dygwydd boti yno ar yr un amser. Yr oeddem ni

Avedi addaw y Sabboth, Aw.st 14, i gyfeillion Salem, Cil-y-cwm,

a Llanymddyfri. A dyna un o'r Sabbothau hynotaf a welsom ni

erioed. Nid oeddem ni yn gwybod, pan yn myned i'r lleoedd,

fod dim neillduol ynddynt, rhagor lleoedd ereill, ond cyn pen

ychydig funudau, yr oedd yn hawdd deall fod Duw j-n wir yn

inhlith ei bobl. Yn Salem, ac yn Nghil-y-cwm, ni a welsom, ac

a glywsom, ac a deimlasom, bethau anhygoel. Erbyn i ni gyr-

haedd i Lanymddyfri at yr hwyr, yr oeddem mewn hinsawdd

hollol wahanol. Yr oedd yno dyrfa fawr yn gwrandaw yn

astud, ond heb ymddangos yn teimlo dim. Wedi dychwelyd

drannoeth i Landrindod, ni a gyfarfuasom a Mr. Rees. Dechreu-

asom ymddyddan yn nghylch y Sabboth. Adroddasom iddo am

yr Adfywiad yn Salem a Chil-y-cwm, a'r teimladau rhyfedd a
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feddiannenfc y cynnuUeiJraoedd. " Yn wir," meddai, "y mae

peth fel yna yn werthfawr iawn. Yr oeddwn innan mewn lie

ddoe, yn y Rhaiadr, ag y byddai yn drugaredd fawr pe ceid

ihywbeth i'w cyfFroi. Pobl hynod o garedig a chroesawus, ond

wedi cytuno a'u gilydd, dyb3'gid, i eistedd a bod yn llonydd.
j

Eto," meddai, "y mae yn rhyfedd fel y mae dyn yn newid. Ni

buasai dim yn well genyf, flynyddau yn ol, na chyfarfodj-dd fel

y rliui a gawsocli cliwi ddoe ; ond y mae rliyw ofn mawr arnaf

yn awr, rhag i'r cyfFroadau yma derfynu mewn gadael y bobl

hcb eu dwyn i wir deimlo yn nghylch eu hachos tragywyddol, a

cliael eu gwneuthur yn greaduriaid newydd yn Nghrist lesu.

Yr ydwj'f yn ofni hefyd ein bod ni fel Cyfundeb, yn hynod o

unmliarod i addysgu ac ymgeleddu dychweledigion newyddion,

yn enwedig pan y maent yn dyfod, fel mewn rhai manau y
dyddiau hyn, wrth yr ugeiniau i mewn i'r eglwysi, a Rawer o

lioaynt, yn ddiammeu, heb ond ychydig iawn o wybodaeth am
drefn yr efengyl, ac am ddeddfau teyrnas nefoedd."

Yn mlien tua mis ar ol hyn yr oedd Cymdeithasfa Bangor jm

cael ei chynnal, Medi 12, 13, 14; ac yn Nghyfarfod y Gym-
deithasfa hono am 8 boreu y 14eg, fe dreuliwyd y rhan fwyaf

o'r amser mewn adroddiadau a sylwadau ar yr Adfywiad ar

grcfydd oedd ar y pryd yn y wlad. Yr oedd yr adroddiad a rodd-

asem iddo yn Llandrindod, am y Sabboth yn Sir Gaerfyrddin,

wedi cael y fath argraff ar ei feddwl, fel y dymunodd arnom

adrodd yr hanes i'r Gymdeithasfa yn Mangor. Wedi i ni

wneuthur hyny, fe gododd yntau i gynghori y cyfeillion i arfer

pob sobrwydd a doethineb gyda golwg ar y cynhyrfiad oedd

wedi dechreu yn ein plith. " Y mae," meddai, " y fath ysgogiad

grymus yn achos llawenydd mawr; ond gweddus yw i ni 'lawen-

liau mewn dychryn,' rhag i ni gamgymmeryd yr us am y gwenith

—teimladau naturiol, wedi eu gorweithio, am serchiadau sanct-

aidd, yn fFrwyth adnewyddiad yr Yspryd Glan. Diwygiad llawer

mwy nag un y dyddiau hyn oedd hwnw, a ddechreuodd yn

Jerusalem ar ddydd y Pentecost, eithr fe ddibenodd hwnw
mewn ' amscroedd enbyd.' Na fydded er dim i'r adfywiad
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presennol ddarfod na nj-chu, o ddiffyg doethineb i'w ymgeleddu.

Ymdreched y swyddogion eglwysig yn rahob man, fod yn

bresennol yn y Cyfarfodydd Gweddiau, yn gystal a chyfarfodydd

ereill, rhag i bobl ieuainc o dan deimladau cryfion, gael eu gyru

i osod unrhyw ffurf ar y gwasanaeth crefyddol ag a roddo

achlysur i elynion yr Arglwydd gablu. Yn ngwyneb cyfFroadau

angerddol, dichon y rhaid goddef, weithiau, i gyfarfodydd fyned

yn annghymedrol o faith a hwj'r y nos, ond gofaler rhag cefnogi

hyny, rhag i bethau annghysurus gymmeryd lie. Byddwn
ddyfal i feithrin yr adfywiad, ac i adeiladu yn y fFydd y rhai a

ddychwelir i'r eglwysi. Djdai fod rhyw rai j'n mhob man a

fyddont megis ' yn lie llj^gaid ' i'r pererinion ieuainc, yn adwaon

yr holl wersyllfaoedd. Mae lliaws mawr o bobl ieuainc S3"dd

wedi dyfod i'r eglwysi, yn awr mewn tymher ystwyth iawn o

ran eu meddyliau. Gwerthfawr fydd fod rhyw rai cjanhwys

yn eu hymgeleddu yn djner, ac yn eu dysgu yn ofalus. Wedi

i'r teimlad cyffrous lonyddu, gall llawer fyned yn ol, a hyny i

fesur mawr, hwyrach, o eisiau gofal i'w meithrin ac i wylio

drostynt. Mae y tir yn bresennol, wedi y cawodydd hj^fryd

ydym yn gael, yn dyner a rhywiog ; a oes genym, yn mhob

man lie y gwelir hyny, dd3niion cymhwys i hau yr egwyddorion

cyfaddas i'r amser a'r amgylchiad ? Dylem edrych yn fanwl ar

fod ein trefn eglwysig yn mhob man, j^n cael ei chymhwyso yn

brydlawn a doeth at yr angenrheidiau presennol." Mae yn

resyn meddwl fod y fath gyfarwyddiadau a gocheliadau priodol

£1 doeth, mor nodedig, yn wir, o gyfaddas i'r amgylchiadau, wedi

eu cymmer^^d gan ryw rai, ag oeddent yn meddu niwy o ryw

fath o wresogrwydd teimlad nag o 3^sbryd barn, fel pe buasent

wedi eu bwriadu i gondemnio yr adfywiad, ac i wrthwynebu ei

ledaeniad. Ond ni wnaed erioed gyhuddiad mwy disail : ac nid

oes un amheuaeth, pe buasai y rhybuddion a roddwj'd gancido,

unwaith ac eilwaith, 3'n ein Cymdeithasfaoedd wedi eu h3'st3'r-

ied yn ddwysach ac 3'n fwy c^'fFredinol, na buasai Cymru wedi

ennill llawer mwy nag a wnaeth ar y cyifro crefyddol hynod y
cvfeiriasom ato ; a dichon v buasni rhai pethau blinion iawn, a
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ddygwyddasant inewn rhai cymmydogaethau, wedi eu hysgoi yn

gwbl. Yr oedd Mr. Roberts, Amlwch, yn cydoh^gu ac yn cyd-

ymdeimlo yn hollol a Mr. Rees, yn y pryder a'r gofal a ddangosid

ganddo rhag i'r Adfywiad, o ddifF\'g gwyliadwriaeth briodol ar du

y swyddogion eglwysig, droi allan yn y diwedd, yn hytrach yn

aufantais i grefydd yn y wlad. Yr ydym yn cofio ei fod yn y
Gymdeithasfa yn Mangor, ag y ciybwyllasom am dani eisoes, yn

siarad yn gryf ac yn benderfj^nol, yn y cyfeiriad hwnw. Ac yr

ydj'm yn cael yn ei " Gofiant " gan y Parch. H. Jones, lythyr o'i

eiddo, at ei nai, y Parch. Robert Hughes, o'r Gaerwen, yn yr

hAvn y mae yn datgan ei syniadau yn fwy helaeth a phendant

gyda golw'g ar yr un peth ; ac yr ydym yn cael ein tueddu i

ddodi i mewn y dyfyniad canlynol o'i lythyr :

—

" Deallaf fod yr adfywiad crefyddol yn daenedig trwy y Sir,

a'r ychwanegiadau at yr eglwysi yn lliosog iawn, ac felly yn ein

gosod mewn amgylchiad ag y mae arnom fwy o angen am
arweiniad Yspryd yr Arglwydd er gwybod pa fodd i ymddwyn
yn nh;y- Dduw na chynt ; canys y mae yn anhawdd gvrybod pa

beth a ddylai Israel ei wneuthur, yn gymmaint a bod cymysg-

edd lawer yn mhlith yr ymgeiswyr sydd jn troi eu hwynebau

at ein heglwysi, drwy fod y nifer fwyaf o honynt yn dyfod o'r

dosbarth mwyaf anwybodus. Tybiwn na byddai dim yn well

na ffurfio cyfarfodydd i'w cateceisio, er amcanu eu hegwyddori

mewn gwybodaeth o'r gwirionedd, a'u hyfforddi at fucheddu yn

grefyddol, er fod hefyd yn eu plith lawer y gellir coelio am
danynt bethau gwell. Hefyd, y mae arnom rwj^'mau i osod ein

hystyriaethau ar adeg neu gyfnod eto a ddiljnia hwn, pan y
gwel rhyw rai ' gyfarfodydd y gwfr ieuainc ' wedi tyfu i'w

haddfedrwydd, a'r holl egwyddorion a gasglant hwy yn y
cyfnod presennol wedi eu gosod mewn gwaith ; canys y mae

ihyw rai o'u leaders yn awr, wedi dyweyd fod Mr. Rees yn

cablu gwaith yr Ysbryd Glan, pan mai ei amcan ef oedd gosod

o'u blaen pa fodd i ochel tristau yr Ysbryd Glan. Felly, ni a

d<lylem, wrth ymdrechu gosod i lawr un rhyw o gythreuliaid,

oi'alu na byddom, yn hyny, yn dwyn rhywogaeth arall i'r maes.
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a fyddant yn anhawddach eu darostwng. Pa fodd bynnag-,

tybiaf mai gorchwyl mawr ydyw magu yr adfywiad hwn heb ei

lethu i rickets ar un Haw, na'i feithrin i foethau diddefnydd ar y
Haw araH, ond amcanu mewn unfrydiaeth at arwaiii y rhai sj'dd

heddyw yn ieuanc i'r agweddau y byddont yn wrteithwyr i

sancteiddrwydd yr oes a gyf3'd ar cu hoi. Clywais fod Hythyrau

eisoes yn myned aHan o Sir Fon, yn sicrhau fod pregethwyr

talentog (pa le y raaent ?) wedi achosi neu achlysuro tragywyddol

ddamnedigaeth dynion. Oddiar ba ysbrydiaeth y tardd y fath

ysgrifau, uis gwn ; ond gwn, os bydd rhyw rai yn sychedig am i

gynnuHeidfaoedd fod mewn stad atlywodraethus, y gwna j^mad-

roddion fel hyn wasanaeth i'r amcan hwnw." (Cojiant y Parch.

W. Roberts, tudal. 196, 197).

Ryw bryd yn ystod y flwyddyn 1850, ac wedi i Mr. Roberts

fod yn gwasanaethu ar y Sabboth, yn Nghapel y Borthaethwy,

fe ysgrifenodd Mr. Rees at ei ferch, yn mhlith pethau ereill, fel

y canlyn :

—

" I hope you had a good Sabbath with Mr. Roberts,—a man
" that loved Christ, and preached him with energy and power,

" years and years, and years, before you were in being ; and

" who, yesterda}^, preached to you, probably, for the last time,

" from the very threshold of eternity. And you may yet think

"of him, years and years after that poor decayed form, that

" stood before you yesterday, and that poor stammering tongue

" that addressed you, have become dust and ashes. I thought to

" direct you to follow his spirit to the mansions above ; but I

'' feel (for the moment) so attached to the safety, the peace, the

"silence, and the quietness of the grave, that I am disposed,

" rather, to put down my pea here,—and sit awhile at its

" confines."

Yn y flwyddyn 1859, fe fu Etholiad Gwladol Cyffredinol trwy

y Deyrnas, wedi dattodiad y Senedd gan y Frenhines ar gyfar-

wyddyd larll Derby, yr hyn a derfynodd yn ngorchfygiad

Gweinyddiaeth Derby, ac yn mhcnnodiad Arglwydd Palmerston

I
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fcl Prif-weinidog. Yr oedd yr etholiad hwn yn peri cynhwif

(lirfawr trwy yr holl de3'rnas, ac fe gyhuddid plaid y Llywodr-

acth ar y pryd, yr eiddo larll Derby, o arfer ymdrechiadau

nnnheg ac annheilwng er sicrhau goruehafiaeth ar y blaid

Ryddfrydig. Cyfrenid arian ; arferid gorfodaeth gan feistriaid

liroedd gormesol a'u goruchwylwyr; ymgynghreirid a'r Cardinal

Wiseman a'r Pabyddion trwy addaw fFafrau mawrion iddynt

;

mewn srair, ni adewid un ofarregr heb ei throi er mwvn cael

iiiwyafrif y Senedd o blaid y Weinyddiaeth. Bu ymdrechfeydd

dirfawr yn Sir Feirionydd ac yn Mwrdeisdrefi Arfon, ac yr oedd

yr ynigeiswyr Rhyddfrydig o fewn yehydig i fod yn fuddugol

er gwaethaf dylanwad tirfeddiannwyr mawrion. Mae yn ddrwg

genym orfod ychwanegu, fod pethau dieithr a blinion iawn wedi

cymmeryd lie mewn rhai rhanau o Gymru, yn enwedig Sir

Feirionydd, ac yn neillduol yn ardaloedd y Bala, yn ganlynol i'r

Etholiad hwnw. Y mae braidd yn anhygoel, ac eto nid oes dim

sydd sicrach, na bod amryw o bobl barclius, diwyd, o'r cymer-

iadau moesol a chrefyddol goreu, wedi cael eu troi allan o'u

tyddynod, a'u taflu gydau teuluoedd ar wyneb y byd mawr, heb

un olwg ganddynt pa le i fyned am fywioliaeth—a hyny am
ddim ond am iddynt nacau pleidleisio yn yr Etholiad yn groes

i'w cydwybodau a thros un yn profFesu syniadau mor uchel-

eglwysyddol, fel y golygid ef ganddynt hwy, yn hollol wrth-

Brotestanaidd. Yr oedd hyn, fel y gallesid meddwl, yn peri

cynhwrf mawr, ac yn achlysuro teimladau tra aunghysurus yn

nghymydogaethau y Bala, a lleoedd ereill, yn erbyn y tir-

feddiannwyr; ac yr oedd cydymdeimlad dwys a'r rhai a orth-

rymmid, ac fe drefnwyd rhyw fesurau gan bobl y Bala i weini

cynnorthwy ymarferol iddynt. Yr oedd Dr. Edwards yn teimlo

yn ddwys yn yr achos hwn, ac yn cymmeryd rhan flaenllaw yn

yr ymdrech, er gwneuthur rhywbeth yn mhlaid y rhai oeddent

yn dioddef mor annghyfiawn. Fe ysgrifenodd lythyr at Mr.

Rees, yn ymofyn yn nghylch y posiblrwydd a'r priodoldeb o

gael cyfarfod mawr o'r Cymry yn Liverpool, er dwyn yr achos

i sylw, a gwneuthur rhywbeth yn y fFordd o gynnorthwy



CcS'2 PENNOD XII.

cffeithiol i'r dioddefwyr. Nid ydyw ei lythyr ef ar gael, o

leiaf ni ddaeth i'n dwylaw ni, ond y mae atebiad Mr. Rees iddo

fel y canlyn :

—

" 12, Sandon Street, Hydref 18, 1859.

" Anwyl Gyfaill,—Ar fy nychweliad adref o Ruthin heddyw,
*' rhoddwyd eich llythyr yn fy Haw, a chan fy mod yn gorfod

" myned oddicartref eto j'foru i Runcorn, meddyliais mai gwell
'• oedd i mi ysgrifenu gair atoch heno, er, y mae arnaf ofn, yn
" rhy ddiweddar i'r iwst. Ni chefais hamdden i ymgynghori a Mr.

" Hughes, na neb arall, yn achos mater eich llythyr, ac nid oes

" genyf ychwaith ond ychydig i'w ddyweyd arno fy hun. Mae
" yr amgylchiad yn wir ofidus. O barth i'ch gofyniad, nid oes

" genyf fi ddim i'w ddyweyd yn erbyn cynnal cyfarfod yma yn
" mysg y Cjanry, os gellir ei gael yn beth cenedlaethol, yn ddigon
'•' pell oddiwrth grefydd, ac annghysylltiol a phob plaid grefyddol

'' fel y cjiryw. Ond am areithio yn y fath gyfarfod ij hunan,

" ni wnaf bj^th, os dilynaf fy nheimladau, ac yn wir fy marn
" liefyd ; canys 3'r wyf fi yn meddwl fod materion o'r fath yma
" yn fwy priodol i wyr Heyg, nag i weinidogion yr efengyl. Ar
" yr un pryd ni fynwn wneyd fy marn na'm teimlad fy hunan
" yn rheol i neb arall. Os mynir cyfarfod ymsu, byddai yn dda
" genyf fi eich gweled cliwi a Mr. Parry, a rhyw rai synwyrol
" ereill ynddo, ac nid ynfydion gorwyllt, pa rai, yn eu hawydd i

"lefaru yn gryf na Avnaent ond bytheirio rhyw ddywediadau
" breision, fiol, tinceraidd, ac annghristionogol. Meddyliwyf fi

'•' mai rhyw rai o'r wlad yna a ddylai fod yn areithwyr, canys

" chwi sydd yn gwj^^bod yn oreu beth sydd yn bod ; ac fel cym-
" mydogion a chyfeillion i'r rhai sydd yn dioddef, chwychwi

'sydd yn teimlo fwyaf hefyd. Nid wyf yn hollol sicr yn fy

" meddwl fy hun am y doethineb o ddechreu cynnorthwyo
'' dynion yn yr amgylchiadau hyn. Ond bydded hyny fel y
*' byddo, yv hyn wyf fi yn ei ofni fwyaf yn bresennol ydyw,
•' beichio ein cyfeillion Methodistaidd yn ormodol. Hwyrach y
" rhoddai llawer o'n haelodau yn hael a llawen,—a'n gwrandaw-
" wyr yr un modd. Ond yr wyf fi yn benderfynol nad doeth a

I
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" fyddai i ni, fel gwcinidogion a blaeiioriaid, ymddangos fel yn
" ijmgymmeryd d'r fath achos, i'lu ddwyn ef i sylw, ai gymhell

'• ar haelfrydedd y Methodistiaid fel y cyfryiv. Yr ydym wedi
'' bod yn gwneuthui' hyn gymmaint o weithiau yn y misoedd

" diweddaf ynia, ac yn wir yn parhau i wneuthur felly o hyd
" gyda r Athrofa, Coleg Bangor, ac achos y Capelj^dd yr ydym
'' yn awr yn adeiladu, fel y byddai yn beryglus i ni ddrygu
" unrhyw achos, trwy gymmeryd yr hyfdra o'i gymhell i sylw

" ein cyfeillion. Mae ein hamgylchiadau ni yn wir anhapus.

" Nis gallasech ddewis amser mwy anfanteisiol i ddyfod yma am
' gasgliad at unrhyw achos nag yn y misoedd hyn. Nid wyf
" yn cofio y fath amser, ar ein pobl ni, gyda golwg ar nifer a

" phwysigrwydd yr achosion sydd o'n blaen. Ond ar yr uu
'• pryd, pcidiwch a digaloni dyfod yma, o herwydd dim yn y
' llythyr hwn ; nid yw ond syniadau a theimladau un dyn yn
" unig. Deuwch,—ond deuwch ar ry^ dir canolog ; sefwch ar

" ryw esgynlawr cyfFredin ; nac appeliwch at Fethodist na

" phengrwn, ond at y Cymry yn Liverpool. Gobeithiaf eich bod
''

oil yn iacH. Cofiwch fi at Mrs. Edwards a'r teulu

" Ydwyf, anwyl gyfaill, yr eiddoch yn garedig,

" Henry Rees."

" Dywedai Mr. Lloyd wrthyf mai codi ar ei dir y mae Syr
" Watkyn, ac nid myned i ddial. Wedi edrych dros fy llythyr,

" yr wyf yn ei weled j'n ddigon didrefn, ond chwi a'i deallwch.

" Caf weled Mr. Hughes } foru, a gwybod beth a fydd ei

" syniadau ef ar hyn. Gwelwch nad oeddwn gartref ddydd
" Llun."

Mae y llythyr uchod yn gosod allan yn bendant ac yn eglur,

y syniadau a'r teimladau a goleddid ganddo ef, ac yn ol y rhai

3'r arferai weithredu, gyda golwg ar ymyriad gweinidogion yr

efengyl, fel y cyfryw, a materion a chwestiynau gwladwriaethol

;

tra nad oedd, mewn un modd, am wneuthur ei farn a'i deimladau

ei hunan yn rheol i neb arall. Yr un pryd, fel y gwelsom mewn
cvsvlltiad agr Addvs£r Genedlaethol, ac fel v cawn weled oto
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mewn cysylltiad a gwaddoliad Pabyddiaeth, nid oedd yn pefcruso

dyfod allan yn gryf, pan fyddai angenrheidrwydd am hyny, yn

erbyn yr hyn a olygai efe yn amcan ar du ein llyvvodraethwyr i

gyfyngu ar ryddid crefyddol y deiliaid, ncu i roi mantais

annheg ac annghyfiawn i au-grefydd ac annghristiaeth.

Yr oedd Mr. Rees yn Llundain yn y Cyfarfod Blynyddol ddydd

Gwener y Croglith, a Sul a Llun y Pasg, Ebrill 22, 24, 25, 1859.

Yr oedd yn pregethu y tro hwnw, gyda rhyw nerth a d^danwad

annghyfFredin, yn enwedig yn Jewin Crescent, y nos Lun,

oddiar 2 Cor. v. 14, 15. Yr oedd y Parch. John Owen, Ty'u

Llwyn, yn cyd-bregethu ag ef y noswaith hono ; ac yr ydym yn

cofio eto yr olwg ryfedd oedd arno ef yn gwrandaw Mr. Rees
;

a'i sylw wrthym ar y diwedd oedd, nad oedd efe erioed wedi ei

glywed, i'w feddwl ef, mor ragorol. Yr oedd y dysgritiad

difrifol a roddid ganddo, yn y bregeth hono, o drueni yr annuw-

iol yn uffern, yn ymdeimlo a i hanfodiad trwy ei yindeimlad a'r

ing yr oedd tano, a'i j^^mwybodoh-wydd a'i ymladdfa ddibaid a'i

Wneuthurwr, yn sicr yn un o'r pethau mwyaf ofnadwy a

Avranduwsom ni erioed. Y mae y bregeth yn gyflawn yn y
gyfrol gyntaf o'i Bregethau, tudal. 541—557 ; ac y mae yn

teilyngu astudiaeth fanylaf pregethwyr a gwrandawwyr.

Pan ydoedd jm Llundain y pryd hwn, ac yn lletya gyda

Mr. Dew, yn 25, Duncan Terrace, Islington, fe ysgrifenodd

lythyr at Mr. a Mrs. Davies, o'r hwn y mae yr hyn a ganlyn yn

ddyfyniad :

—

" Everybody here looks gloomy and dejected ; the news from
" the Continent being very alai'ming this morning—Russia and

" France in alliance against Austria, which it appears was not

" known before. The present appearance of things is awfully

" dark, judging according to that there is war about to break

" out of which no man living can know its end and consequences.

" In the mean time they seem to be alive and excited here with

" the election ; all the walls and the boards are loud in their

" addresses to the electors, and speak till they are black and
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'• blue, red and all manner of colours in their faces, appealing

" more to the passions than to the judgment, and uttering a

'great deal of nonsense. I feel as if I were in a small vessel,

' and all on board in a state of discord and great excitement,

" while the sea around us is swelling and in terrible commotion.

"How helpless is man! We do not know how soon we shall

'Mind ourselves and our country in such a state that we shall

" have nothing to do but to commit ourselves to Him who is

" above all and in all, and happy shall we be, if we can make
" him our refuge.

'• We have certainly seen nothing before so likely to be the
'•' commencement of the great war of Armageddon, as are the

" present preparations in the Continent of Europe. The things

"described by John, Revelation xvi., under the seventh vial, are

" enough to strike the stoutest heart with terror and dismay.

" If those things are to be fulfilled now, there are awful times

" coming. But we know nothing, and need nothing but hearts

" detached from earthly things, and faith to commit our persons,

" our children, our circumstances, our country, and our all, up to

" the Divine care and Divine disposal.

" If you consult your hearts, yon will find that there is great

" reluctance there to come thoroughly out of your old frames and
'' love of ease and carnal security, and give up yourselves altogether
'' to the life of faith, prayer, and spirituality ; but you may find

" before many years are over that no other life can support you."

Mewn Uythyr arall tua'r un amser, gan gyfeirio at ryw
amgylchiadau a gymmerasant le, efe a ddywed :

—

" So far, so well. But what will the end be ? God has

" kindly kept that from us and has given us to understand what
''

is infinitely better for us, that is, that all is known to Himself,

"and under his control. Let us be happy in ignorance, in

" silence, and in trust."

Ar adeg rhyw Etholiad yn Liverpool, cfc a dJywcd mewn
llythyr arall :

—
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" We are here like bees ou a hot day. Thousands are seen

" about the streets, and turning among themselves and one

"another; and all full of life. And the great battle is now

"going on ; but how things stand I know not. What a world is

" this ! Millions of men, and in every one of them millions of

" thoughts and designs like flies in the stagnant pool, and next

" moment all will be hushed and swallowed up by death and

" the grave In the midst of life we are in death, and

" in the midst of death we can be mad and thoughtless. ' All

" the frivolous cares about personal display, all the idle nothings

" of fashion and routine, all the vanities of amusement, all

"the bubble incidents on the stream of society, the endless

" dance of atoms through the whole air of the moral world,—the

"mind that will give its thoughts away to these, alas for its

" destiny ! Would that some stern alarming voice might often

" break in upon such thoughts, with—What is all this to thee ?

" Hast thou nothing else to think of before thou shalt die, and

" appear before God ? "—Nid ydyw yn dyweyd i ni o bwy nac o

ba le y mae y dyfyniad yna a wneir ganddo.

Y mae genym ddyfyniadau o rai llythyrau ereill o'i eiddo, y\\

ystod y fiwyddyn 1859, a ysgrifenwyd pan oedd rhyw anhwyl-

der ar y plant yn y Borth, ac yntau yn dra phryderus o

berthynas iddynt :

—

" My Dear 1 wish you would write to tell us that dear

" little J— is better. We are anxious about him, and sympathize

" with you all in this aSliction. It teaches us how uncertain are

" all our temporal comforts, a lesson we are very reluctant to

"believe, and must be taught it by experience. We are like

" grass, and the flower of the grass. That blighting east wind

"has, I understand withered many of the blossoms in youV

"garden, and the little pretty one in the nursery did not escape.

" However, my hopes are that with care, he will revive again,

" and become one day, a fruitful tree in the garden of Christ.

" Give him up to God, my dear girl. Bec'in in time to exorcise
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" trust, submission, and quietness of mind, in trouble. Beware

"of the unmanly and the unchristian frame of ignorant and

"irreligious people when in affliction, who feel, but do not

" reflect. Yn brefu ar 61 eu rhai bychain, ond yn gwbl yr un
" fath a'r fuwch ; heb ddim meddwl, nac ystyriaethau dynol, na

" chrefyddol, yn ymgymysgu a'r holl swn. Oh ! my girl, yr

" yd^^m ni wedi ymadael a Duw trwy bechod, ac y mae yn rhaid

" ein dychwelyd ni yn ol trwy geryddon.

" Pe b'ai J bach wedi ei eni yn unig i fyned i'r nefoedd

"yn ei fabaudod, ac i fod yn rhan o'r oruchwyliaeth fawr er

' parotoi ei dad a'i fam i fyned ar ei ol, byddai wedi ei eni i

*' ddibenion mawr ac uchel. Chwi a'i collech ef, y mae yn wir,

"dros amser ; ond chwi a'i caech ef yn dragywydd. Chwi a'i

collech ef o'r baradwys deuluaidd, lie nad yw ac na bydd ond
' blodeuyn trancedig, agored i wywo a marw bob dydd ; ond

" chwi a'i caech ef yn y baradwys nefol, yn cyfranogi o degwch
" Rhosyn Saron a Lili y Dyffryuoedd, a hwnw yn degwch uwch

ei natur a hwy ei barhad na holl degwch ein byd ni.

" But I want him to stop here ; I hardly know why, except 1

" am carnal. Nature is stronger than faith. The visible has

" more influence on the heart than the invisible. My dear little

" Johnnie, Jesus Christ loves little children. You do not know
" him yet ; but he knows and loves you. So did Taidi ;—he

" knew you and kissed you, and carried you in his anus, when
" you were a very very little boy, and long before you knew him.

" Jesus Christ is just the same. He sees you now ; he knows
'•' that you are poorly, and tired, and he can make you well. I

' hope to see you one day next week, by then I trust you will

" be almost well. Farewell now. Love to little Sissie.

Taidi."

Yn mhen ychydig amser fe ysgrifenodd drachefn :

—

" Having been reading history and other things all day, I have

"but very little of anything that is appropriate to say in a

" letter to children or grandchildren. I am sorry, however, that
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" little J continues weak, and that the fever gives some

"blows in his side before departing. I hope, notwithstanding,

" that it is its last effort to gain the victory over him, and as he

' gets stronger that it will cease to trouble him and leave his

" little earthly house the home of health and beauty.

" But how uncertain are all our worldly comforts ! Children

" and all are like birds on the bough, pleasing to look at,

'• amusing us with their little songs and chirpings, but threaten-

" ing to take the wing, and fly away, every moment. You are

" likely to lead a life of constant anxiety, unless you are taught

" to live by faith. Faith will enable you to commit yourself,

' children, and all to the care and disposal of God. It will

" assure your heart that nothing will happen to any of your

" dear ones, but according to his appointment, and when trouble

" comes, you wnll be resigned."

Ar adeg arall, efe a ysgrifena :

—

" We were concerned to hear this morning of little S 's

''• accident, merciful though it be. I hope she is progressing well,

" and will soon be healed without scar or wrinkle. If it is not

" so by the time I see her,

' I will a pretty stoiy tell

And kiss the place to make it well,

Like a Grandfather.'

" I have just seen in the street, two little girls, four or five

" years of age, who were two out of six just left without father

' or mother. They had been to the Doctor to be examined, in

" order to be admitted to the Orphan Asylum. Another two of

" them are to go to the Blue-coat School. Put your own, my
" dear girl, by the help of your imagination, in the place of

'• these helpless little beings, and you can hardly refrain, with

" Job, * wylo dros yr hwn sydd galed ei fyd
;

' and plead on their

" behalf, though strangers to you, the promises made for the

' fatherless and the destitute. You will also be more earnest

'' to interest your own, by faith and prayer, in the same
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"promises. 0! their Covenant interest,—this is their Asylum.

" Try to get them in Oh ! begin to prevent these

" heavy trials. If you ask me when you ought to begin, I

" should say to-day. If 3'ou ask, How ? I confess it is a more
" difficult question. However, it is very safe to say,—Pray much
" for your children ; w^alk with humility, evenness of temper, a

" cheerful, mild, firm, affectionate manner before them ; teach

" them to master their passions, their bodily appetites ; do not

" give them high notions ; never speak to them about the value

'•'of riches, except as means of doing good; do not feed their

" Viinity in dress, nor permit them to think as they grow older,,

" that the world is to be to them a Paradise, where they are to

" spend their days in ease and grandeur, luxury and pleasure
;

*•' while 's boys are destined to labour, that they have

"nothing to do but to enjoy themselves. No 1 ! no, no. Send
" it deep into their minds, that they are sent into the world to

" labour and to work."

Yn mhen ychydig wythnosau ar ol hyn, ac wedi i'r plant

wellhau, yn 18.59, yr oeddent yn myned i Liverpool, i ymweled

a'u taid a'u nain ; ac y mae jaitau yn ysgrifenu y ddau lythyr

canlynol atynt gyda golwg ar h^-ny
;
yn y rhai y gwelir mor

rhydd a chwareus a phlentynaidd y gallai ei wneuthur ei hunan

gyda hwynt, ac eto, mor fedrus ydoedd i'w difyru :

—

"Dear Little Johnnie and Sissie,—When will you put

"yourselves in the pufF-puff, and come far away to see poor
" taid ? I will take you every day to the Park, where you will

"be delighted to see the ' dwr maiuv' and a big white Swan^
" swimming proudly and majestically upon it. A very strange

" looking goose also, with a number of ducks, such as you never
'•' saw in all Anglesc}-. The moment they see you they will come-

" to you, as they are ver}^ fond of little children, because they give

"them bread to eat. The Swan will approach you in a very

"calm, dignified manner; too proud to beg, and yet truly

"sensible of kindness, as all great souls are. The Drake will

2 X
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'' try to coax you, but in a quiet manner, very silently, very

' becoming to the master and head of a family. But the Duck
' will be loud and endless and most clamorous in her speech, as if

' she were determined that the whole neighbourhood should

" hear her, and hear no one else, as ladies generally are."

Eto, pan oeddent ar adael eu cartref am Liverpool, y mae ei

bryder yn eu cylch yn dj'fod i'r golwg :

—

" Take care of the little ones on the road. Do not let them
'" lean against the door of the carriage on the way, nor look

'"' throuc^h the window ; and be careful of their little fiuo-ers in

" every station. Keep them from meddling about the doors

" with those restless instruments, lest the man should come and

" bang it against them, and make them less in number
" All the rest I must leave to him, ' who can give his angels

'• charge over you, to keep you in all your ways.' Under his

' mighty wing, we hope to see j^ou safely to-morrow afternoon.

" You make a very wise change, my dear Johnnie, from the

" bleak country, to the snug city, exchanging the dreary, dark,

'•' dirty roads of Anglesey, for the clean, lightsome, cheery streets

•" of Liverpool : the dismal desolation, for the hum of life and

" activity.

" I shall begin to exercise your memory by making a short

-" catechism for you to learn on the road to-morrow, and repeat

" to me after your arrival.

"
' Where is Taid to take you ?

'
' To the Park.' ' What are

"you to see there?' 'A big white Swan.' 'What else?'

"
' Ducks and Geese.' ' Where are they ?

'
' On the chvr Tiiaiur.'

'•'

' Will you know the Swan when you see him ?
'

' Yes.' ' How ?'

"
' Because he is white and big.' ' How will you know the

'ducks?' 'They say,

—

Quack, Quack' 'Will they do you
" harm ?

'
' No.' ' Will you give them some bread ?

'
' Yes.'

" ' Da, machgen i ; ateb yn dda ragoroL'

"

Nid oes genym ond ychydig iawn o'i lythyrau yn ystod y
flwyddyn 1860 ; ond yr oedd, fel yr ydj'm yn cofio ein hunain,
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ai- y cwbl, yn dda iavvn ei iecbj^d ar hyd y flwyddyn, yu gallu

pregethu bob Sabboth, yn Liverpool neu yn y wlad, ac 3'n

gysou yn Nghymdeithasfaoedd y Gogledd ; ac yr oedd yn

fynych yn mjned i Gyfarfodydd Misol rhai o'r Siroedd, yn

gystal ag i amrywiol Gyfarfodydd Pregethu, mewn cryn belldej-

oddicartref. Y flwyddj'-n hon, Awst 8, fe gyfarfu a phrofedig-

aeth fawr iawn, yn marwolaeth ei gyfaill hoff, a'i gyd-lafurwr

ai gyd-weinidog ffyddlawn, y Parch. John Hughes. Yr oedd-

ent yn parchu eu gilydd yn ^virioneddol er ys dros ddeugain

nih^nedd ; ond yn awr, er ys tua dw}^ flynedd ar hugain, ac er y
pryd y daethai Mr. Hughes i Liverpool ac i fod yn gyd-Aveinidog

i\g ef
,
yr oedd y parch wedi cynnyddu yn serchawgrwydd dwfn

a chryf, tra yr oedd y parch yn cynnyddu gyda chynnydd y
serch

;
yn gymmaint fell}', fel yr oedd y naill a'r Hall yn tueddu

i'w hameu eu hunain, os dygwyddai iddynt, fel y dygwyddai

Aveithiau, fod heb fod yn gwbl yn C3'd-weled. Ni bu erioed ddau

ag oeddent, fel gweinidogion, ryw fodd yn cyflenwi eu gilydd

yn fwy. Yr oedd Mr. Hughes yn gwybod yn berffaith pa fodd

i dynu Mr. Bees allan ; a thra y gallasai dyn dieithr, weithiau, yn

y cyfarfod eglwysig cyffredinol a gynhelid bob nos Lun neu ar

lyw adegau ereill, wrth glywed Mr. Hughes yn siarad,—ac yn
cyfodi, fe ddichon, ryw wrthddadleuon yn erbyn yr hyn a ddy-

wedasid gan Mr. Rees,—dyLied nad oeddent yn cyd-olygu a'u

gilydd ar y mater dan syh\ ; eto nid oedd dim mwy boddhaol

gan y rhai cydnabyddus a hwynt, na'i glywed yn Uefaru felly,

yn enwedig os llefarai yn lied gryf ; canys yr oedd yn arwydd
sicr iddynt hwy y cynhyrfid y Hall, ac y caent ef allan gyda
nerth yn ateb y gwrthddadleuon a wnelsai ei gyfaill. Ac yn
inhen ychydig felly fyddai, a phawb j^n mwynhau; a Mr.

Hughes ei hunan yn ymddangos yn fwy boddhaus na neb, yn
nghraffder ac yni meddyliol ei gydymaith, ac yn enwedig ar y
fath achlj'suron,—yn ngwresogrwydd ei deimlad. Yr oedd gan
Mr. Rees, o'r ochr arall, ymddiried braidd diderfyn j^n Mr.

Hughes. Os dygwyddai rhyw gwestiwn lied ddyrys ddyfod i

sylw, nid oedd mewn un modd yn foddlawn i fyned rhagddo
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gydag ef, os na byJdai Mr. Hughes yn bresennol ; ac yr oeJcl yn

gwbl dawel ei feddwl y byddai pob peth yn iawn, pa le bynnag

y bj'ddai efe ei hunan, os byddai Mr. Hughes gartref. Yr oedd

ei golli, gan hyny, j^n cael ei deimlo yn ddwys iawn ganddo.

Y mae un llythyr wedi dj^fod i'n Haw, a ysgrifenwyd gan Mr.

Rees at Mr. Hughes yn ystod ei gystudd a thra yn aros yn Aber-

gele, o fewn llai na mis i'w farwolaeth, yr hwn y mae yn dda

iawn genym ein bod yn gallu ei gyflwyno i'n darllenwyr :

—

" Pont Menai, Gorph 12,1860.

Anwyl Frawd,—Dymunai y cyfeillion yn Liverpool arnaf fi

' ro'i gair o hysbysrwj^dd i'r frawdoliaeth yn y Society nos Lun
" o barth i ansawdd eich meddwl a'ch iechyd. Er nad oedd

" g^'^yf ddim llawer i'w ddywedyd, eto canfyddwn fod pob

" crybwylliad am eich enw, a phob gair o'ch hanes, yn cael eu

" derbyn gyda dyddordeb a thynerwch mawr. Ac yr wj^f yn
" deall fod y cyfeillion yn y gwahanol eglwysi yn y dref yn
" teimlo mor ddwys yn aclios eich cystudd, ac mor hiraethlawii

" am eich gweinidogaeth, a phryderus rhag na welant eich wynelj

" mwy yn eu mysg,—fel y mae genyf bob lie i feddwl eu bod yn
" gweddio llawer trosoch, a hyny gyda llawer o serchawgrwydd

" a theimlad.

"Ar ddiwedd y cyfarfod nos Lun, yr hwn a dreuliwyd yn
" hollol mewn ymddyddanion, pa rai a achlysurwyd gan eich

" cystudd presennol chwi, a'r teimladau a barai hyny yn
" mynwesau y frawdoliaeth,—penderfynwyd anfon gair atoch, i

" ddatgan ein bod oil yn cofio atoch chwi a'ch teulu yn y modd
" mwyaf caredig

;
gan gydoddef a chwi yn eich cystuddiau, a

" chydlawenhau a chwi yn ngobaith gogoneddus yr efengy].

" Hwyrach y byddai yn werth i un o'ch merched ieuanc, neu

" ryw un arall, anfon gair yn fynych i Liverpool, i gadw yr

" eglwysi yn hysbys o'ch helynt, a pha fodd y byddwch o ran

" corph a meddwl ; fel drwy hyny y byddont yn gwybod yn
" well pa fodd i weddi'o ac i ddiolch trosoch ; ac yn cael eu

" cyfFroi yn fwy i wneuthur hyny. Buasai yn dda genyf gael
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'•' Uinell fy hun yn ami ; ond ni fyinvn draffertliu neb : dysgvvyl-

" iaf y bydd teulu Tan-yr-Allt j""!! ysgrifenu at Miss Roberts, yn
" awr ac yn y man, ac y caf glywed trwyddi hi ! Oh ! fy anwyl
" gyfaill, ymddiriedwch j^n yr Arglwydd byth. O ! dyst-

'• iolaethau cryfion yr hen lyfr : byddwch marw (os marw hefyd)

" mewn ffydd ynddynt. Yna chwi a deimlweh fod cadernid fel

' mynyddoedd cedyrn o dan eich enaid, a gobeithion gwynfyd-
' edig, fel dyfFrynoedd eang a breision yn ymagoryd o'ch blaen.

'• Neu, pe teimlech, hyd yn nod i'r awr ddiweddaf, fod eich

" milwriaeth heb ei chyflawni a'i gorphen ; natur yn gwingo ac

" yn glynu wrtli berthynasau—pryder yn codi wrth feddwl am
" eu gadael ar ol yn y byd

; y meddwl yn llwfr o herwydd grym
"y cystudd corphorol, ac weithiau hwyrach, aethau oerion yn
" ccrdded trwyddo wrth fyfyrio ar y cyfnewidiad mawr a'r

' byd anweledig, digyfnewid, a thragywyddol ;—Wei, pe byddai
' felly, y mae ffydd yn Nghrist, a gobaith yr ysgrythyrau, yn
" sicr, ie, yn yr awr dyw3dlaf, o beri ymddiried, ymlyniad, ym-
" ddarostyngiad, a dystaw ddysgwyliad am iachawdwriaeth yr
' Arglwydd. Ni bydd tangnefcdd a chysur, o leiaf i ry

w

" raddau, ddim yn hir cyn adgyfodi a blaguro yn yr enaid, wedi
' marwolaeth self-ivill.

" Neithiwr y dychwelais ynia. Yr oeddwn yn brysur tra bum
" yn Liverpool, onide buaswn wedi ysgrifenu yn gynt.

" Mae'm Haw a'm braich yn lied boenus, ac ysgrifenu o her-

" wydd hyny yn fwy anhawdd.

" Ydwyf, anwyi gyfaill, eich cydymaith mewn cystudd,

"Henry Rees."

Parhau i waelu a wnaeth Mr. Hughes hyd ddydd Mercher,

Awst 8, 1860
;
pryd,—a'i feddwl yn ymlonyddu yn haeddiant

yr Aberth Mawr, ac yn mwynhau, fel y dywedai ei hunan,
•' Heddwch fel afon,"—yr hunodd yn yr lesu, yn bedair blwydd

a thriugain oed. Dygwyd ei weddillion marwol i Liverpool i'w

eladdu, ar ddydd Llun, Awst 13eg ; a chynhaliwyd gwasanaeth

y claddedigaeth yn hen Gapel Bedford, cyn myned i'r gladdfa yn
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Smithcloivn Road. Annerchwyd y gynnulleidfa alarus gan amry

w

weinidogion, ond yn arbenig gan Mr. Rees. Y mae yn dda iawn

genym ein bod yn gallu cyfiwyno ger bron ein darllenwyr yr An-

nerchiad hynod hwnw, fel yr ysgrifenwyd ef ar y prvd o enau y
llefarwr, yr hwn a gynnyrchai y fath efFeithiau ar y gwrandawyr.

Yr oedd hen Gapel Bedford Street yn orlawn gan gynnull-

eidi'a nodedi*? o barchus, ac asros oil vn eu sjalar-wisjjoedd.

Dechreuwyd y gwasanaeth trwy ddarllen a gweddio gan y
Parch. Robert Hughes, Gaerwen, ac yna fe gododd Mr. Rees

i annerch y dorf. Yr oedd corph Mr. Hughes ger bron ei lygaid

yn yr arch a ddygasid i'r Capel, ac wedi ei gyfleu o flaen y
pulpud. Yr oedd Mr. Rees yn ymddangos yn llawn teimlad, ac

eto yn nghanol y fath brudd-der a galar, 3^1 meddiannu ei hunan

mewn modd annghyfFredin. Llefarai i'r ystyr a ganlyn :

—

" Aracan yr ychydig a ddywedaf fi, fy nghyfeillion, am ein

brawd Mr. Hughes, fydd ceisio troi eich meddyliau i ogoneddu

Duw ynddo ef. Wrth i ni ddwyn y benthyg adref heddyw, ni a

ddylem fod yn ddiolchgar am gael ei wasanaeth cyhyd. I'r diben

o ogoneddu Duw ynddo ef, byddai yn fuddiol i ni adgofio pa

fath un oedd efe, a pha beth y gwnaeth Duw ef iddo ei hun, ac i

ninnau. Yr ydwyf fi yn edrych ar eiriau yr Apostol Paul wrth

Timotheus yn ddarluniad cywir iawn o hono :
—

' Ac i ti, er yn

fachgen, wybod yr ysgrythyr Ian, yr lion sydd abl i'th wneuthur

di yn ddoeth i iachawdwriaeth, trwy y fFydd sydd yn Nghrist

lesu. Yr holl ysgrythyr sydd wedi ei rhoddi gan ysbrydoliaeth

Duw, ac sydd fuddiol i athrawiaethu, i argyhoeddi, i geryddu,

ac i hyfforddi mewn cyfiawnder : fel y byddo dyn Duw yn

berffaith, wedi ei berfFeithio i bob gweithred dda.' Dyna fo i

chwi, fy nghyfeillion, yn moreu ei fywyd, a dyna y peth y
gwnaeth Duw ef ar hyd ei oes: iddo ei hun yr oedd wedi ei

' wneuthur yn ddoeth i iachawdwriaeth
;

' ac i eglwys Dduw fe'i

gwnaed ef yn ' ddyn perfFaith,' wedi ei berfFeithio i holl waith y
weinidogaeth : ac fe'i gwnaed ef felly trwy ' wybod yr ysgrythyr

Ian er yn fachgen.' Yr ydwyf yn cymmeryd yr ymadroddion ' dyn

Duw,' a'r 'dyn Duw perfFaith' yn gyfystyr ar geiriau 'gweinidog
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c^'inlnvys y Testament NewyJd,'—un wedi ei addurno a thalent-

au y weinidogaeth ; a chwi a wyddoch mai un felly yn arbenig

oedd ein brawd. ' Ac mi a geisiaf eich cyfeirio yn aAvr at rai or

pothau a gyfansoddcnt ei berfFeithrwydd ef fel ' dyn Duw.'
' Yn gyntaf

:

—Yr oedd j'n ddyn. Dyn oedd Mr. Hughes,—ond

yr oedd yn ddyn eyflawn drwyddo. Yr oedd yr hwu oedd wedi

ei neillduo o groth ei fam i t'od yn was iddo, wedi ei gyn-

iiysgaeddu ef yno a galluoedd cymliwys i'w wasanaeth. O'ra

rlian fy hun, mi fyddwn i yn methu canfod un amser fod Mr.

Ifughes yn hynod mewn dim rhyw vm peth neillduol, ac i ber-

tteithrwydd ei gymeriad ef yr oeddwn i yn priodoli hyny. Ei

hynodrwydd ef oedd crynhoad galluoedd ; ac os nad oedd un

gallu 3-n dj'sgleirio yn nodedig ynddo, yr oedd hyny, nid am
nad oedd y dalent yno i raddau da, ond am fod yno rai ereill

mor ddysglaer a hithau. Cydlewyrchiad galluoedd mewn cyfar-

taledd cywir a phrydferth iawu, oedd, mi dybygwn, yn hynod i

ei gymeriad. Mi a af allan yn ngwyil y nos, ac fe ddenir fy

llygaid yn union i orphwys ar y seren ysblenydd sydd yn

llcwyrchu draw yn welw ac yn wanaidd yn y ffurfafen ; ond yn

mlien rhyw ddw}^ awr, er ei bod yn fwy dysglaer, y mae hi yn

llai hynod, oblegid fod 3-no ereill, erbyn hyny, yn ilewyrchu yn

ddysglaer cystal a hithau. Y mae ambell un, chwi a wyddoch,

—yn hynod mewn athrylith, neu 311 hynod mewn doethineb

neu yn hypod mewn bywiogrwydd dychymyg ; ond y mae yr

liynodrwydd hwnw yn hanfodi, nid o herwydd graddau mawr y
Ualent, ond o herwydd absennoldeb talentau ereill. Yn y peth

hwnw y mae y djn yn hynod. Ond am ein brawd trancedig, ni

sylwch chwi ddim yn hir ar un dalent, na welwch chwi un arall

yn Ilewyrchu. Pan y byddwch chwi yn craffu ar ei athrylith

ef, yn fuan chwi a welwch ymddangosiad doethineb ; a phan

y gwelwch ddoethineb a barn, fe ganfyddwch hefyd ynddo

fywiogrwydd dj^chymyg, a choethder a thynerwch teimlad.

Cyd-gyfarfyddiad galluoedd, fel yna, dybygaf fi, oedd yn ei

hynodi ef. Y mae rhyw bethau byw yn cael son am danynt

yn Llyfr y Datguddiad; ac yr oedd wyneb un o honynt fel
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Hew, a'r Hall fel ;^ch, a'r Hall fel eryr, a'r Hall fel dyn. Ond

yn mhrophwydoliaeth Ezeciel, ni a gaAvn yv nn creaduriaid,

dybygaf , a'r pedwar wyneb i bob un o honynt ; ac yr oedd hi

fell}'- gydag yntau i raddau da. Yr oedd dewrder y Hew yna,

OS byddai ei eisieu
;
yr oedd treiddgarweh yr eryr yna

;
yr oedd

gwareidd-dra ac ymroad yr yeh yna; ond os oedd yr un o'r petliau

liyn yn fwy hynod ynddo na'r llcill, mi dybiwn mai y wyneb

dj-n oedd y wyneb mwyaf,—doethineb, h^'nawsedd, a challineb.

Ond y prydferthweh ydyw, fy ngh}- fell lion, fe gysegrwyd y
galluoedd hyn yn ein brawd, i deyrnas a gwasanaeth eiii

liarglwydd lesu Grist. Dyma y sail a gafodd 'gwybod y}-

Ysgrythyr Lan ' i'w berffeithio. Yr oedd yn rhaid i'r Ysgrj^thj-r

gael dj-n, ac y mae jn rhaid i chwi gael dyn i'r Ysgrythyr ; ac

fe gafwyd hjaiy j-n ein brawd tranccdig. Ac nid yn imig hyny

—nid yn unig yr oedd yn meddu galluoedd naturiol da, ond yr

oedd y galluoedd hyny wedi eu hamaetlm yn dda ynddo ef,

trwy lafur ereill, a'i lafur ei hunan ar hyd ei oes. Y mac

galluoedd cryfion gan lawer un, ond y maent heb erioed eu

diwyllio a'u caboli trwy amaethiad. Y mae gan y dyn feddwl

gwreiddiol a threiddgar, ond y mae yn gyfyng ac anwybodus
; y

mae ganddo athrylith gref, ond y mae yn wyllt a dilywodraeth; y
mae yna barabledd a dyehymyg bywiog a pharod, hwyrach, ond

y mae y cwbl yn fras ac annghoethedig. Ond nid fel yna yr

oedd ein brawd trancedig, chwi a wyddoch. Yr oedd ei alluoedd

cf wedi eu hamaethu yn dda. 'Er yn fachgen' yr oedd yn

' gwybod yr Ysgrythyr Lan.' O'i febyd fe'i dygwyd i fynu yn

yr Ysgol Sabbothol, ac o dan weinidogaeth y Gair yn Adwy'r

Clawdd, ar liniau Methodistiaeth ; ac felly fe'i niagwyd yn

ngeiriau ' ffydd yr efengyl.' Ac nid gwj^bodaeth grefyddol,

ychwaith, yn unig: ond yr oedd bono wedi ei chysylltu a

gwybodaeth gyfredinol eang ynddo ef. Er nad oedd, yn y
blynyddoedd hyny, ond ysgolion dyddiol gwael, ac ychydig

iawn eu rhifedi, eto fe drefnwyd iddo ef amaethiad gwell. Fe

gafodd y fantais o'i fagu mewn cymydogaeth ag yr oedd ysgol

ddyddiol dda ynddi ; o dan athraw, dybygaf, oedd yn un o fil o
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ran ei gymhwysdorau fel ysgolfeistr. Fe gafoclJ rieni oeddent

yn gweled gwerth eymhorth dyn felly i ddwyn eu plant i fynu

;

ac felly, tra yr oedd plant ereill yn chwareu ar hyd y cymoedd a'r

gweunydd, yr oedd efe dan ddysgyblaeth ac ymgeledd bob dydd,

a'i feddwl yn cael ei gyfcirio o'i febyd at ffjninonau gwybodaeth
;

ac mi dybiwn ei fod yn profi dyfroedd y ffynnonau liyny mor

felus, fel ar ol yfed, mai sychedu am ychwaneg yr oedd efe. Ac

felly, wedi dechreu yn Adwy'r Clawdd, chwi a'i cewch ef yn

gorphen perfFeithio ei hun yn Nghaerlleon; ac erbyn d^-fod allan

fel dyn cylioeddus, yr oedd yn llawer iawn mwy perffaith ar

y cyfrifon hyn, na Hi'aws o'i dadau o'i flaen, ac na'r nifer mwyaf
o lionom ninuau ag oeddem yn cyd-gychwyn ag ef, fel ' ysgrif-

enydd wedi ei ddysgu i deyrnas nefoedd.' O ran addysg ddynol,

3'n gystal a doniau naturiol, yr oedd wedi ei gymhwyso yn

fawr i addysgu ereill. A dysgu wnaeth ef, o'r pulpud, trwy yr

argrafT-wasg, ac fel ysgolfeistr; ac y mae wedi gadael brodyr ar

ei ol, yn y weinidogaeth, a fuant yn derbyn ymgeledd trwy

ei ddwylaw ef. Trwy berfFeithiad ei wybodaeth yn yr Ysgryth-

yrau, fe'u profodd yn fuddiol iawn ; ac fe brofodd ei hunan yn

fedrus yn eu defnyddio ' i athrawiaethu ' pethau mawrion Duw
;

' i argylioeddi ' y gwrthwynebus ;
' i geryddu ' yr afreolus ; ac

' i liyfForddi ' y rhai gostyngedig yn ffordd cyfiawnder a sanct-

eiddrwydd.

" Ond heblaw hyny, fy nghyfcillion, yr oedd y ' dyn Duw ' hwn
yn ddyn 'perffaith' o ran ei gymerlad onoesol, a hyny ar hyd ei

oes. Oni buasai hyny fe fuasai malldod ar bob peth arall. Er

ei fod yn ardderchog o ran ei dalentau, pe buasai ond ych3-dig

' ffolineb ' yn dyfod i'r golwg yn gyson a pharhaus, fe fuasai

byny yn rhoi drewdod ar yr holl enaint. Ond y mae j'n hyf i

mi ddywedyd ei fod ef dros ei holl ddyddiau, yn rhydd oddi-

wrth y pethau y mae y Beibl yn dywedyd y rhaid i esgob fod

yn ddiargyhoedd,—heb ei farcio yn amlwg gan un o'r pethau a

waherddir, a'i fod yn rhagori i raddau hclaeth yn y pethau sydd

yn cael eu gofyn. Fe ddechreuodd ei weinidogaeth yn foreu,

ond ni fedrodd neb ' ddiystyru ei ieuenctyd ' ef ; fe dreuliodd
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oes faith ynddi, aeth yn hen gan bregethu yr efengyl, onJ yr

oedd ei ' benllwydni ' iddo yn ' gox'on/ oblegid fe'i cafodd ' yn

tlbrdd cyfiawnder.' Dan astudio yr aeth yn hen ; dan wedd'io yr

aeth yn hen ; dan bregethu y treuhodd ei nerth, nes yr aeth y
corph yn nychlyd i'r bedd, Fe'i dygwyd trwy gyfnewidiadau

pwysig yn ei fywyd, ond trwyddynt oil, fe gadwodd ei hunan yn

bur. Aeth trwy wyryfdod, a gweddwdod, a bywyd priodasol yn

aurhydeddus. Yr oedd yn ddyn serchog, hyf, a chalonog yn ei

chwerthiniad yn wastad ; ond er teithio llawer, ac er byw yn

hir, ni anurddodd ef erioed mo'i gymeriad, ni ddoluriodd ef

erioed mo'i frodyr ; ni roes ef ddim lie i feio arno yn y pethau

hyn. Dyua fo heddyw ! Dyna fo heddyw ! [Cyfeiriai Mr. Rees

yma at yr arch oedd ger eifron, yn y fathfodd ag a orckfygai

deiraladau yr holl gynnulleidfa']. Wedi iddo fod yn myned i

mewn ac allan yn eich mysg er ys yn agos i banner can' mlynedd,

o'r bachgen deunaw oed i'r' henafgwr pump a thriugain, dyna fo

heddyw ! Tystiolaethwch yn ei erbyn ! Tystiou ydych chwi a

Duw hefyd, ei fod i fesur mawr yn ddiargyhoedd a sanctaidd

ei holl fywyd. Pwy ydych chwi yn ei gladdu heddyw, fy

nghyfeillion ? Nid Naaman ' cadarn a nerthol,' ' ond ' ei fod yn

wahanglwyfus. Nid Dafydd yn rhodio yn holl fFyrdd Duw,
' ond yn achos Uriah yr Hethiad.' Nid dyn call—ond cybydd-

1yd iawn. Nid pregethwr da—ond ei fod ' yn wingar,' ond ei

fod ' yn ddiglawn,' ond ei fod ' yn darawydd.' A gadael allan

fFaeleddau cyffredin y goreu o ddynion jn y fuchedd hon, nid

oedd yn ein brawd nac os nac oni b'ai. Ni chaed yuddo nac

amryfusedd na bai o'r natur yma. Ac os na chaed eisoes, ni cheir

byth eto ; os na syrthiodd cyn hyn, ni syrth byth mwy. Y
cwymp cyntaf a gafodd oedd cwympo i'r bedd. Dyma y filwr-

iaeth wedi ei chyflawni ; dyma yr yrfa wedi ei rhedeg ; dyma yr

holl demtasiynau drosodd ; dyna yr arch wedi ei scriiuio, ac

yntau yn ddiogcl dan seliau marwolaeth ! Gogoneddwn Dduw
ynddo ef,' fy nghyfeillion !

" Ac nid dyn moesol yn unig oedd ein brawd, ond yr oedd yn

ddyn duiviol hefyd—yn ddyn wedi ei fendithio a grasau a
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doniau yr Yspryd Glau. Dyma a'i gwnaeth ef yn ' ddyn Duw.'

Heb hyn, er pob peth arall, ni fuasai ef ddim yn ' ddyn Duw.'

Gras Duw a adnewyddodd ei alluoedd naturiol. Yr oedd yina

ystafelloedd wedi eu dodrefnu yn dda, ond o'r nefoedd y daetli y
goleuni a'r tan. Duw a lewyrchodd yn ei galon ac am hyny y
llewyrchodd yntau, gan roddi "goleuni gwybodaeth gogoniant

Duw i chwithau yn wyneb lesu Grist.'

" Ond, y mae efe wedi marw—y mae efe wedi marw ! WeK
yr ydych ehwi yn dyweyd ei fod wedi marw. Eithr prin yr

ydwyf fi wedi coelio eto ei fod wedi marw. Yr ydwyf yn ei

gladdedigaeth, ond breuddwyd ydyw i fy nheimladau i. Fy

nghyfaill Mr. Hughes wedi mariv ? Nid oes dim posibl syl-

weddoli y peth, Ni welais i erioed mo bono wedi marw. Byv)

oedd ef y tro diweddaf y gwelais i ef, a hyio fydd ef y tro nesaf

y gwelaf fi ef ! Byiv ydyw i mi er y diwrnod y clywais am ei

farwolaeth hyd heddyw. Y mae yn fyw yn fy nychj'myg : yr

ydwyf yn gweled ei wynebpryd synwyrgall
;

yr ydwyf yn

clywed ei lais peraidd
;
yr ydwyf yn gwrando ei ymadroddion

destlus
;
yr ydwyf yn ei ganfod yn codi i fynu i arwain y

cymanfaoedd. Y mae yn fyiv ! Yn fyw hefyd, mewn ffordd

uwch nag yn fy nychymyg i. Y mae yn fyw, ' iddo Ef, ac y
mae ' yn llefaru eto ' ar y ddaear. Mawrhewch ef , hen frodyr a

chwiorydd ! Anrhydeddwch ef ! Pan y bydd i chwi syrthio eto

' mewn lleoedd caregog,' chwi a glywch ei eiriau, a mehis fyddant.

" Ond yr ydych yn dyweyd ei fod ef wedi marw. Marw

!

Beth yw hyny ond perffeithio perfFeithrwydd hwn,—ond gwneyd

perffeithrwydd cydmariaethol yn berfFeithrwydd hollol,—ond

newid ystad o ras ain berffaith ogoniant ? Beth a wnewch chwi

yn wylo, ac yn tori fy nghalon. Y mae ' dyn Duw ' yn berffaith,

yn ' nghyraanfa a chynuUeidfa y rhai cyntaf-anedig,' a ninau yx\

alarus ar ei oL

" Os ydyw ef wedi marw, y mae Duw yn fyw. Rhowch ei

weddw a'i amddifaid i'w ofal Ef. Os ydyw ef wedi marw, y
mae lesu Grist yn fyw, ' ddoe a heddyw yr un ac yn dragywydd.'

Os ydyw ef wedi marw, ' y mae yr ysbryd yn ngweddill.' Fe
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barha ail-eni ; fe barha argyhoeddi ; fe barha pregethu hyd y
divvedd. Fe gyfodir Josuali yn lie Moses, fe eneiimir Eliseus yn

lie Elias,—y mae yr Ysbryd eto yn ngweddill. Os ydyw y
blodeuyn wedi syrthio,—' Gair ein Duw ni a saif byth.'

"

Mae yn ddianimeu fod yr Annerchiad nchod, fel y traddod-

wyd ef gan Mr. Rees, yn ol t\'stiolaeth pawb oeddent yn

bresennol, a rhyw efFeithiau annysgrifiadwy iddo. Mwy nag

imwaith y clywsom y diweddar Mr. David Roberts, Hope Street,

yn dywedyd, mai yn ei Annerchiad i Mr. Rees, cyn cychwyn o

bono i'r America, y clywsai efe Mr. Hughes yn fwyaf efFeithiol

o un tro y clywsai efe ef erioed ; ac mai yn ei Annerchiad yn

angladd Mr. Hughes, yn Nghapel Bedford Street, y clywsai efe

Mr. Rees, j^n fwyaf effeithiol iddo yntau erioed.

Yr ydym yn gweled fod y Cyfarchiad uchod wedi ei ysgrifenu

gan Mr. Rees ei hunan, i'w gael j'n gyflawn yn Nghofiant Mr.

Hughes, a gyhoeddw3-d gan Hughes a'i Fab, Gwrecsam.

Yn ystod y flwyddyn hon hefyd, fe ddaeth allan yn y rhifyn

cyntaf o'r
'•' Pregethivr,"—cyfrol a ddygwyd allan gan y Parch-

edigion Edward Morgan, DyfFryn, a Griffith Parry, Caernarfon,

—draethawd ardderchog o'i eiddo ar Bregethu
;
yn cynnwj^s y

sylwadau a wnaethid ganddo fel Cynghor, i'r brodyr a ordein-

iwyd yn Nghymdeithasfa Bangor, Medi, 1859, ond g\'dag

ychwanegiadau helaeth a phwysig atynt ; ac j'n cyfansoddi, yn

ddiammeu, un o'r cyfarchiadau goreu a gwerthfawrocaf i

bregethwyr a draddodwyd erioed. Mac yn resyn dirfawr nad

ad-argraffwyd hwn yn y Cyfrolau o'i Bregethau ; ac os bydd

unrhyw fodd, ni a geisiwn wneuthur y difFyg hwn hefyd i fynu

j-n ein Hattodiad.

Yr oedd yr Adfywiad nerthol, a ddechreuasai yn y llwj'dd}^

o'r blaen, yn myned rhagddo gyda grym mawr yn 1860, a chan-

nocdd a miloedd yn cael eu hychwanegu at yr eglwysi, yn mhlith

yr amrywiol Enwadau ; ac yr oedd Mr. Rees yn parhau yn ei

bryder o berthynas iddo, ac yn annog yn mhob cylch y cafFai

gyfleustra, y swyddogion eglwysig i wneuthur y defnydd goreu

o liono, er cynnydd gwirioneddol crefydd yn ein gwlad.
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Yr ydym yn cael y tlwyJdyn ISGl, yn dechreu arno oJdi-

cartref, yn Mhont Menai ; o'r lie y mae yn ysgrifenu at ei

hen gyfaill anwyl a ff^'dJlawn, y diweddar David Davies,

Ysw., Mount Gardens, Liverpool
;
yr hwn oedd, ar y pryd,

yn glaf o'r cystudd a derfynodd yn mhen ychj'dig wyth-

nosau, vn angeuol iddo. Yr oedd Mr. Davies, er heb dori ei

gysylltiad yn gwbl a Liverpool, eto yn aros er ys peth amser yn

ei dy ei hiinan, Argoed, gerllaw Pontcysyllte, yn Nyffryn Llan-

gollen ; ac ato yno y eyfeirid y llythyr :

—

" Pont Menai, Ion. 1, 1861.

"Anwyl Gy'FAILL,—Bum yn meddwl rai gweithiau am
"ysgrifenu gair atoch, ond rhy hw3'rfrydig ydwyf yn gyfFredin

"i ymaflyd yn y gorchwyl o ysgrifenu. Ond gan fod genyf
'' yehydig ychwaneg o amser y dyddiau hyn, yn y lie tawel hwn,
" nis gallaf gael fy meddwl yn esmwyth i esgeuluso hyny yn
" hwy. Ar yr un pryd, yr wyf, wedi dechreu, yn teimlo nad oes

"genyf ddim o werth i'w ddywedyd. Cyn gadael Liverpool,

" byddwn yn clywed yn fynych gan ryw rai neu gilydd o'r

" eyfeillion, am ansawdd eich iechyd ; a theimlwn yn alarus

'• weithiau, o eisiau newyddion mwy cysurus, ac am arwyddioa
" mwy sicr o wellhad. Wei, hyderaf bod hyny i'w gael bellach.

'•' Ond yn wir nis gall dynion triugain oed addaw llawer iddynt

" eu hunain. Fel y dywedodd un o feirdd Cymru,

—

' JIanv raid, yinroi yr wyf,

Tmroi raid, iiiarw'r ydwyf.'

" O na allem ymroi beunydd i farw, a theimlo jm dangnefeddus
" a hedd3'chol wrth ddysgwyl am ein cyfnewidiad. Onid oes

" nefoedd yn bod ? Onid yw hi yn g\nnwysedig mewn bod yn
' ddibechod ? mewn bod gyda Christ, yr hyn sydd lawer iawn
" gwell na bod oddicartref oddiwrtho ef ? Wei ynte : oni charia

'"'ffydd yr oruchafiaeth ar natur yn ein serchiadau ni, a throi y
" fantol, o'r diwedd, oddiwrth y ddaear at y nef ? pa bryd bellach ?

'•'Dyma y sixty-one wedi dechreu; pwy o honom a gaiff y
' fraint o farw o fewn y flwyddyn hon ? Pwy, ie, pwy a gaiff
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' 3'r anrhydedd o fyued at Grist, i gymanfa a chynnulleidi'a y
'• rhai cyntaf-ancdig, y rhai a ysgrifenwyd yn y nefoedd, at

'• ysbrydoedd y cyfiawn y i-liai a berffeithiwyd, ac at fyrddiwn o

" angjdion ? Bu'm i yn ddiweddar yn ceisio dyweyd tipyn am
' wasanaethgarwch ffydd i'r Cristion mewn cystuddiau ; a

' rhoddaf i chwi sylwedd yr hyn a ddj'-wedais, gan nad oes

• genyf ddim gwell i'w roi :

—

" 1. Mae nerthol weithrediad ffydd yn diogelu i'r credadyn ei

" gysuron ysbrydol pan mewn cystudd. Nid oes dim mwy an-
'•' hebgorol i'r cystuddiedig na chael ei gysuro ; na dim mwy
"' naturiol, lie b'o cariad, na cheisio gweinyddu cysur i'r cyfryw.

" Pan y dad3''mchwelwyd Job, yr ydym yn darllen ddarfod i'w

'• dri chyfaill gj-tnno a u gilydd, a dyfod bob un o'i fangre i gyd-
' ofidio ag ef, ac i'w gysuro. A'r un modd 3' mae y saint yn

'cael eu d^'^sgu i rybuddio yr afreolus, ac i ddiddanu y rhai

' gwan eu meddwl. le, y mae Duw ei hunan yn gwneuthur

hyny :
' Tad y trugareddau ydyw, a Duw pob diddanwch.' Y

mae wedi eneinnio ei Fab ' i rwymo y rhai ysig eu calon, ac i

gysuro y rhai galarus.' A thrwyddo ef , dxachefn, y mae yn
' anfon ' Diddanydd arall ' i galonau ei bobl, ' yr hwn sydd yn
" aros g3'da hwynt yn dragyw3'dd.' Bronau diddanwch idd\'nt

' yw'r gair ac ordinhadau 3a' efengyl, a'i gweinidogion hi ydynt
' gyd-gynnorthw3^wyr i'w l]awen3^dd. Ac fell3^ yr ydym yn
•' cael y saint yn fynych pan mewn profedigaethau yn dra

" chyflawn o ddiddanwch ;
' Eithr Duw,' meddai Paul, ' yr hwn

' sydd yn diddanu y rhai gorthrymedig, a'n diddanodd ni

' wrth dd3^fodiad Titus
;

'
' Bendigedig fyddo Duw a Tliad eiu

Hargiwydd lesu Grist, Tad y trugareddau a Duw pob di-

' ddanwch
;

yr hwn sydd yn ein diddanu ni yn ein holl

' orthrymder, fel y gallom ninnau ddiddanu y rhai sydd mewn
' dim gorthrymder. trwy y diddanwch a'r hwn y diddenir ni ein

" hunain gan Dduw. Oblegid fel y mae dioddefiadau Crist yn

'amlhau ynom ni, felly trwy Grist y mae ein diddanwch ni

• hefyd yn amlhau.' 'le,' medd y Salmydd, ' pe rhodiwn ar hyd

'gl3'n C3"sgod angeu, nid ofnaf niwed : canys }'r w}'t ti gyda mi,
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* dy wialeii a'tli il'on a'ln cysurant.' OncI y mae y diddauwch
" yn dyfod i'r enaid trw}' nerthol weithrediad ffydd. Yr oedd
' Paul mewn rhyw ymdrech mawr er mwyn ei frodyr profedig-

"aethus; a'i amcan j^doedd, nid lleiliau eu cystuddiau a gwella

" eu hamgylchiadau allanol ; ond dwyn eu calonau i fw^'iihad o

"gysuron yr efengyl (Coloss. ii. 1, 2). A dyma y ffordd jt
" amcana at hyny :

—

' Fel y cj-surid eu calonau hwy, wedi eu

" cyd-g}"sylltu mewn cariad, ac i bob golud sicrwydd deall, i

" gydnabyddiaeth dirgelwch Duw, a'r Tad, a Christ.' Ffynnon
" y cysur, ni a wehvn, ydyw dirgelwch Duw, neu drefn fawr Tri

"yn Un i gadw pechadur: ac y mae y credadyn yn cael ei

" ddwyn i r3^w lywiol ac effeithiol gydnahyddiaetli a'r dirgelwch

" hwn. le, y mae yn cael deall ynddo

—

' Sicrivydd. deall'—
"'golud.—pob golud sicrwydd deall.' Beth waeth i ddyn fel

'• hyn yn mha amgylchiad y byddo yn allanol ? Pa un ai mewn
" cystudd ai mewn iechyd, mewn b^^'wj'd ai mewn angau. Os
" bydd goludoedd o ddeall am ogoniaut, cadernid, a gobeithion

" trefn yr efengyl yn y meddwl, sicr yw, y bydd goludoedd o

" dangnefedd a chysur yn y galon. A ydyw profedigaethau y
" Cristion

.
yn cyfodi oddiwrth ei blant a'i deulu ? Arweinia

" ffydd ef, gyda Dafydd, at y cyfammod tragywj^ddol, lie y mae
" ei hell iachawdwriaeth ef a hwythau. A ydyw ei gystudd yn
" deol y Cristion oddiwrth ei gydnabod ? Car a chyfaill yn cael

" eu gyru yn mhell oddiwrtho ? Galluog a fydd efe i ddyweyd
" yn yr unigrwydd yma, ' Nid wyf yn unig, y mae y Tad gyda
" myfi.' Ac OS yw y cerydd allanol yn dwjm cerydd i'r gyd-
'• wybod yn dumewnol ; Duw yn siarad a'r pechadur, trwy y
' cystudd a'r trallod, am ei hen agweddau cyfeiliornus ar h\ d ei

" oes
; y mae gan ffydd rywbeth i ateb yn wyneb y ceryddon

" hyn :
' Y mae gyda thi faddeuant

;

'
' Efe yw yr iawn.'

" 2. Trwj^ nerthol weithrediad ffj-dd hefyd, y mae y Cristion
'•' yn cyfranogi o lesad ei gystuddiau ; hyny yw, ei Sancteiddiad.

" Nid o'i fodd y mae Duw yn blino nac yn cystuddio ei blant.

"Ar yr un pryd, y mae yn prisio eu sancteiddrwydd yn fwy
"na'u cysuron tymhorol ; ac os bydd raid, aberthir y naill er
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" mwyn y Hall. Y inae wedi ethol ei boLl uid i foci yn hapus

" yn y Lyd, ond i fod yn sanctaidd. Eu prynu nid oddiwrth

" bob croes a helbul, ond oddiwrth bob anwiredd ; i'w puro iddo

"ei hun.

" Mae eu cystuddiau, gan hyny i'r saint, yn rhan o'r oruchwyl-

' iaeth fawr i ddvvyn yr amcan hwn i ben. Melldith pechod

" oeddynt ar y cyntaf, y mae yn wir, ond cer3'ddon cariad ydynt
" i'r saint, moddion i ddinystrio pechod yn y galon. Er eu bod

' yr un o hyd i deimlad y credadyn, a hyny nid yn hyfryd dros

" yr amser presennol, ond yn anhyfryd ; eto y mae eu natur a'u

" hefieithiau wedi eu newid. Y mae Duw 3'n caru y pechadur

;

'' ac am ei fod yn ei garu y mae yn ei geryddu, a hyny fel y
" byddo yn gyfranog o'i saneteiddrwydd ef. Yn debyg i ddyfr-

" oedd Jericho gynt : yr oedd y rhai hyny, dybygid, wedi i'r

" prophwyd eu hiachau, yn parhau o'r un lliw a'r un lias ag o'r

" blaen ; ond os oeddent felly, yr oedd eu natur a'u heffeithiau

"yn dra gwahanol. Yn lie bod yn wenwyn i bob peth o'u

" hamgylch, yr oeddynt yn fendith i'r hoU fi'o, yn peri bywyd a

" ffrwythlondeb y fFordd y cerddent. Felly y mae eu cystuddiau

" i'r saint. Am hyny y mae Dafydd yn dywedyd, ' Da i mi fy

" nghystuddio, fel y dysgwn dy ddeddfau. Cyn fy nghystuddio

"yr^oeddwn yn cyfeiliorni, ond wedi hyny y cedwais dy air di.'

" Ond y mae yr enaid duwiol yn cyfranogi o leshad ei gystudd-

" iau trwy fFydd. Y mae fFydd yn meddalhau y galon mewn
" cystudd

;
yn dwyn yr enaid i deimlo fod Duw yn ymdrin ag

" ef. Bod ei Dad yn ei farnu ; a phan yn barnu yn ceiyddu ; ac

'' 3ma y mae ei gnawd, fel Dafydd, yn dychrynu rhag ofn Duw,

"ac yn ofni rhag ei farnedigaethau. Ac felly y mae yn cael ei

' weithio i chwilio ei fFyrdd, ac i ddychwelyd yn edifeiriol at yr

" Arghvydd. A'r diwedd ydyw derbyn maddeuant pechodau
;

" a chyda maddeuant, y mae tangnefedd, cysur cariad, a diolch-

"' garwch yn ffrydio trwy yr ysbryd trallodedig. A dyna y
"cystudd wedi cael ei amcan; yr hoU ffrwyth yw tynu ymaitb

" ei bechod ef, a gwneyd yr enaid yn 'gyfranog o saneteiddrwydd

' Duw.'
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"Nis gwn i ba ddiben yr ysgrifenais yr holl draethawd an-

"ystwytli hwn. Ond cr mor anmhcrffaith y\v yr ymdriniaoth

" a r mater, ac mor ddrvvg yw yr ysgrif [y llaw-ysgrifen], mi a'i

'' hanfonaf, gan fy mod yn teimlo er's tro yn anesmwyth o

" eisiau ysgrifenu gair atoch. Mae fy ngwraig, a holl deulu

" Minydon, yn cofio atoch chwi a Mrs. Davies, ac at Miss Davies

" hefyd, yn fawr
;
gan obeithio eich bod yn gwellhau. Buasai

" fy ysgrif dipyn gwcll, oni b'ai fod fy Haw yn lied ddrwg o hyd
'•' gan y cryd-cjnnmalan ;—y bys ysgrifenu bron jm dditfrwyth.

"Byddaf yma hyd ddiwedd yr wythnos. Yr wyf i fod yn
'•' Rhuthin y Sabboth nesaf.

" Yr eiddoch yn garedig, Henrit Ree.s."

Efe a aeth i fynu i Lundain i'r Cyfarfodydd arferol ar 3^

Croglith a'r Pasg y flwyddyn hon (1861). Yr oedd yn lletya y
pryd hwn yn ein ty ni, yn 15, Noel Street, Islington, er yn

anffodus, ein bed ni, ar y pryd oddicartref, yn Nghyfarfod

Blynyddol ein cyfeillion yn Manchester. Dychwelasom i Lun-

dain, pa fodd bynnag, cyn iddo ef fyned yn ei ol ; ac yr oeddeni

yn ei gael yn ymddangos yn iach ac yn siriol iawn ; ac yr oedd

wedi ei foddhau yn fawr ar y wedd a gawsai ar yr achos y tro

hwnw yn y Brifddinas. Yn ddioed wedi dychwelyd o Lundain

efe a aeth i'r Gymdeithasfa Chwarterol a gynhelid yn y Rhyl, y
Mercher, lau, a Gwener, Ebrill 10, 11, 12; lie y pregethodd am
ddeg, boreu Gwener, gyda nertli mawr; a'r lie hefyd y cym-

merodd ran arbenig mewn ffurfio, a chael y Gymdeithasfa i

gymmeradwyo, amryw benderfyniadau gyda golwg ar Addysg

Wladol yn yr Ysgolion Dyddiol ; ac yn neillduol yn erbyn

rhoddi dim o arian y wladwriaeth tuag at sefydlu na chynnal

unrhyw ysgol lie y gorfodir y plant i dderbyn addysg grefyddol

groes i farn ac ewyllys eu rhieni, neu lie y gorfodid hwynt i

roddi eu presennoldeb mewn un gwasanaeth crefyddol felly ar y
Sabbothau. Nid oeddem ni yn dygwydd bod yn bresennol yn

y Gymdeithasfa bono; ond fe ddywedwyd wrthym nad oedd

efe erioed o'r blaen wedi dyfod allan mor gryf fel Ymneillduwr,
2 Y
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ac fel dadleuydd dros hawliau Ymneillduwyr, ac yu erbyn pob

gormes ar du y Sefydliad eglwysig gwladol, ag y daeth allan y
piyd hyny yn Rhyl.

Yr oedd yn iach ac yn siriol iawn yn Nghymdeithasfa y Sul-

gwyn, Mai 17—20, y flwyddyn hono (1861), er yn teimlo yn ddwys

oblegid colli ei hen gyd-weinidog, y Parch. John Hughes, a'i hen

gyfaill, Mr. Davies, Mount Gardens, yr hwn oedd yntau hefyd,

erbyn hyny, wedi ei gymmeryd ymaith. Yr oedd yn teimlo yn

nodedig o ddedwydd wrth weled fod yr Adfywiad oedd wedi bod

ar y gwaith yn y flwyddyn flaenorol, eto i fesur yn parhau ; ac

o'r nifer mawr a ychwanegasid trwyddo at yr amrywiol egiwysi,

nad oedd ond ychydig iawn, mewn cymhariaeth, wedi encilio, a

bod lie da i obeithio, am y mwyafrif o hon3mt, eu bod wedi cael

gwir droedigaeth. Yr oedd yn envredig yn Uawenhau yn yr

olwg oedd yn gael ar yr ieuenctyd, yn feibion ac yn ferched, yn

yr amrywiol egiwysi ; a'i bryder mwyaf oedd, rhag na byddent

hwy, fel swyddogion eglwysig, yn alluog i ddyfod i fynu a r

dyledswyddau pwysig a orphwysent arnynt tuag atynt.

Yr oedd yn bresennol drachefn yn y Gymdeithasfa yn

Machynlleth, Mehefin 12, 13 ; ac yn Nghymdeithasfa Pwllheli,

Medi 12, 13 ; ac yn Nghymdeithasfa Gwrecsam, Rhagfyr 3, 4,

1861 ; ac ynddynt oil yn ymddangos yn nodedig o fywiog fel pe

buasai wedi cael adnewyddiad mawr i'w iechyd a'i nerth, ac mor

ymroddedig ag erioed i'r gwaith mawr, yn ei holl ranau, ag yr

oedd ei fryd yn gymmaint amo.

Ysgrifenwyd y llythyr canlynol ganddo at Mr. a Mrs. Henry

Williams, Breck Road, Liverpool, ar farwolaeth eu hunig fab :

—

" Menai Bridge, June 27, 1861.

" Anwyl Gyfeillion,—Clywais pan yn Nolgelley, ddarfod i

" chwi gladdu eich unig fab ; a meddyliais am anfon gair atoch

" o'm cydymdeimlad a chwi yn y brofedigaeth hono. Ond yr

" wyf wedi bod bron o hyny hyd yn awr mewn cyfarfodydd

" pregethu ; ac yr ydwyf hefyd yn dioddef cryn dipyn oddiwrth

" RhewinatisriL yn fy mraich a'm Haw ddeheu, yr hyn sydd yn
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' gwneuthur ysgrifenu yn lied boenus i mi. Oh ! na allem

gredu ein marwoldeb. Rliyfedd mor frau ydyw edau bywyd,

wrth yr hon yr ydym yn crogi bob munudyn uwch ben y
Tragywyddoldeb mawr. Ac er gwybod byn, a gweled yr edau

'yma yn tori o byd, ac yn gollwng rhyw rai neu gilydd o'n

' pertbynasau a'n cyfeillion i'r byd digyfnewid a thragj'wyddol,

* rbyfedd mor bwyrfrydig ydym i gredu na wyddom na'r dydd
' na'r awr y daw Hab y dyn. Yr ydwyf fi wcdi meddwl tipyn

' heddyw, am oruchwyliaethau y Duw mawr tuag atoch chwi

• fel teulu. Pan gofiwyf am farwolaetb eich mab bynaf, y
• cystuddiau trymion a gawsoch chwitbau eich dau yn ganlynol

'i hyny, yn nghydar ymweliad diweddaf hwn, yn wir mi a

dybiwn y gallwch ddywedyd fel Job,
—

' Gwna i mi wybod

paham yr ymrysoni a mi.' Cofiwch fy nghyfeillion nad

damweiniau ydyw y pethau a gyfarfu a chwi, end ei weision

" Ef yw pob peth, ac y maent yn dyfod ar neges eu meistr. Ac

•'os cewch chwitbau galonau i holi eich hunain yn onest ger

' bron Duw, odid fawr na ddaw eich cydwybodau i dystiolaethu

' i chwi pa beth a gais yr Arglwydd genych trwy yr ymwel-
' iadau hyn. Pa beth a fynai i chwi i'w adael, a pha beth i'w

' wneyd. Os cewch chwi fod y goruchwyliaethau h3-n yn cael

•' eu hanfon arnoch yn unig i'ch proti a'ch puro, byddwch ddiolch-

'gar. Xeu os cewch chwi fod yr Arglwydd ti'wyddynt yn
* barnu agweddau eich yspryd, ac yn ceryddu am yr hyn sydd

' o'i le ynddynt, nac ymollyngwch pan eich argj'hoedder ganddo

;

' ond ymostyngwch dan ei alluog law, canys y mae trugaredd,

'' prj^nedigaeth, a maddeuant g}- da Duw.
" Mi a ddychymygwn glywed teulu bychan y Breck, yn galw

' ar eu gilydd yn eu hiraeth a'u trailed presennol, yn debyg i

•' hen deulu Duw mewn cystuddiau. Oh! mor dduwiol a dymunol
•' y mae eu geiriau yn swnio

:

"
' Wherefore doth a living man complain, a man for the

' punishment of his sins ? Let us search and try our ways, and
•' turn again to the Lord. Let us lift up our heart with our

' hands unto God in the heavens. We have transgressed and
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" have rebelled : thou hast not pardoned. For the Lord will

'•' not cast off for ever : but though he cause grief, yet will he

' have compassion according to the multitude of his mercies.'

'^ Lam. iii. 39—42.
" Oh ! iy nghj^feillion, ai dyma leferydd eich j^spryd chwi,

" ger bron yr Arglwydd yn awr ; os felly, yr ydycli ar y ffordd i

" sancteiddrwydd a chysur. Yn fuan byddwch yn abl i dd'weyd
' '• fel Dafydd :

' Er nad yw fy nhy i felly gyda Duw, eto cyfamod

" tragywyddol a wnaeth Efe a mi, wedi ei luniaethu yn hollol

" ac yn sicr, canys fy holl iachawdwriaeth, a'ni holl ddymuniad
" yw, er nad yw yn peri iddo flaguro.'

" Mae genych un marworyn eto ar eich aelwyd, yr hwn gobeith-

" iaf a geidw Duw i chwi heb ei ddiffoddi. Mae Miss Williams eto

'•' yn aros, ac ynddi hi gellwch fyw, a hyderaf y cewch fyw, i

" weled eich 'ty yn hlagaro ' drachefn. Ond pa beth a ddywedaf
' yn niwedd hyn o lythyr wrthi hi. Y mae bellach wedi ei gadael

^•' yn unig. Duw wedi ei diosg hi o hen gysylltiadau ei mebyd,
" ac yn gofyn iddi heddyw megis oddiar feddrod ei brodyr,
^'

' Wilt thou not from this time cry unto me, My father, thou

-'' art the guide of my youth ?
' Jer. iii. 4. Mi a ddychymygwn

•" pan y mae y fath gwestiwn yn cael ei ofyn i Gristion ieuanc,

' yr hon gobeithiaf, a brofodd yr Arglwydd yn dirion wrthi

'• eisoes yn ei hiraeth a'i thrallod, mi ddychmygwn, meddaf

,

-" mai yr atebiad iddo ydyw, ac a dd3dai fod, ' Because he hath

" inclined his ear unto me, therefore will I call upon him as long

'•' as I live.' Psalm cxvi. 2.

" Ar fod i'r Arglwydd grasol selio addysg i'ch meddjdiau, eich

*' sancteiddio a'ch diddanu yn a thrwy eich trallodion a'ch

" hiraeth, yw gwir ddymuniad

" Eich ufudd was yn yr Efengyl, Henry Rees."

" Mae f}^ ngwraig yn cofio atoch oil."

llyw bryd yn nghanol yr haf hwn, 1861, efe a ysgrifenodd y
Uythyr canlynol at Mrs. Davies. Nid oes un dyddiad wrtho

;

ac yr ydym wedi methu llwyddo i gael allan yn fwy pendant.
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yr amser y dygwytldodd yr aingylchiad pruddaidd y cyfeirir ato

ynddo, ag oedd wedi effeithio cymaint ar ei deimladau ef.

ileddyg oedd y gwr ieuanc, ac, ar y pryd yn gynnorthwywr i

Feddyg yn Liverpool, ac yn aelod o'r eglwys yn Mulberry

Street :

—

" My Dear , Xewydd godi o'm gvvely yr ydwyf, lie y
" bu'm yn gorphwvs yehydig, j-r hyn sydd yn bur felus i'm

" corph brogus a blin, wedi Uafur y d3'ddiau a aethant heibio.

'• Yehydig sydd genyf i'w ddywedyd heddyw, er fy mod wedi

"cael gwersi cyfFrous a difrii'ol ar fy nhaith ddiweddaf i Gymru.
'• Yr oeddych yn adnabod gwr ieuanc prydweddol a heinyf.

" Yr ydoedd wedi myned adref i ymweled a i r'ieni ; a phryd-

" nawn ddydd Llun, yr oeddwn yn cael yr hyfrydwcli o giniawa

" &y*^l^'i I'ieni, a'i frawd, ac yntau. Ar ol ciniaw, ffarweliai a mi
'• yn serchog a siriol, gan ddywedj-d ei fod yn myned i ymdrochi.

" tra yr oedd ei frawd a minnau yn cychwyn tua'r Cyfarfod

" Misol.—Ond y newydd cyntaf a glywn i y boreu drannoeth,

" ydoedd, ei fod wedi boddi ! Y mae fel breuddwyd genyf
" feddwl fod y bachgen, yn ymyl yr liwn yr eisteddwn wrth y
" bwrdd, cyn pen y ddwy awr wedi hyny yn nhx-agywyddoldeb.

" Edrychwn anio yn gadael y parlwr, gan sylwi wrthyf fy hun,

" y fath wr ieuanc, tal a theg yr olwg ydoedd ; ond y mae y
" corph lluniaidd hwnw erbyn hyn yn y bedd. A phan y
" dywedai wrthyf,— ' Ffarwel, yr wyf yn myned i ymdrochi,'

—

" gallasai dd'weyd,—' Ffarwel, yr wyf ti yn myned o'r byd
;
yr

" wyf yn myned i wydd Duw. Yr wyf wedi bwyta y pryd olaf

" o fwyd gyda cliwi yn awr am byth ; dychwelaf i dy fy nhad
" heno yn gorph marw.' Ymddaugosai yn dyner ac yn anwj'l

" yn ngolwg ei fam ; a dywedai ei dad hefyd wrthyf, wedi iddo

"adael yr ystafell, mor hoff ydoedd o'r Bible Class, yr hwn oedd
'•' genyf yn ilulberry y gauaf diweddaf, a gobeithiai y gwnawn
" barhau i'w gynnal. Ond beth yw eu teimladau hwy heddyw !

" Rhowch eich hunan yn lie ei fain am funud, a phan y b'o

' ffrwd o gydymdeimlad yn rhedeg trwy eich holl frame,
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"arllwyswch ef mewn gweddi drosti at Dduw. Hwyrach, os

" gwel yr Arghvydd chwi yn dysgu cydymdeimlo ag ereill yn
" eu profedigaethau, y bydd da yn ei olwg beidio a'ch galw mor
" fynych i amgylchiadau ag y bj'-ddwch yn gorfod teimlo drosoch

"eich hun. Diammeu y dyleiu gymmeryd add3^sg oddiwrth

" ddygwyddiadau fel hyn.

" O dan len ail-achosion, Duw sydd yn gAveithio, a diau fod

" ganddo ei amcanion tuag atom. Beth a ddylai mam ddysgu
'•' oddiwrth amgj^lchiad fel yr uchod ? Meddjdiwn y dylai ei

" gwneyd yn fwy taer mewn gweddi am ddiogelwch tragywyddol

" ei phlant, canys yr ydym yn gweled nad oes dim sicrwydd am
'• barhad y bywyd corphorol. Pe b'ai un o'r rhai bychain sydd

'' genych chwi yn cael ei alw ymaith yn ddisymwth, b3^ddai yn
''- g3^sur OS byddwch yn gallu cofio am ryw amserau ag y bu eich

" enaid yn cael ei dynu allan mewn gwedd'iau taerion drosto.

" Fe ddygai h3my ryw dawehvch i'r fynwes ei fod wedi myned

" i'r nefoedd.

" Ond djdech wylio rhag myned yn. vhy ofnus a phryderus yn

" achos y plant, a gadael i ofalon gofidus ddifa cysur bywyd. I

'• ochelyd hyn, rhowch hwy bob boreu yn ngofal Duw, ac ym-
'• ddiriedweh yn dawel ynddo ef. Edr^^chwch rhag byw mewn
" un agwedd, mewn un fFordd nac esgeulusdra, yn groes i'ch

"cydwj^bod. Os aifF y gair a'r weinidogaeth megis yn rhy

" weiniaid a dietfaith i ddwyn ein hysbryd ni i'w le, y mae yn

"rhaid i'n Tad nefol yr amser hwnw, naill ai ein rhoi ni i

"fynu, neu ynte ddwyn arnom rywbeth chwerw fel cerydd,

" meois i gydweithio a'r gair, i'n dwj^n o'n cyfeiliorni ato ei hun.

" A dylem fod jn ddiolchgar am iddo wneyd felly a ni, \^n lie

" ein gadael.

" Yr wyf yn ceisio gweddio drosoch fel teulu yn barhaus, ac y

"mae yn ddigon tebyg mai hyny a wnaf tra byddwyf byw.

" Byddaf yn cjanharu fy hunan weithiau i Steam-tug, yn ceisio

"eich llusgo fel Hong allan o borthladd y cnawd a'r byd, i

" hwylio dros fordaith dyrahestlog einioes, tua'r hafan ddymunol.

"Ond, yn fuan bellach, mi a fyddaf yn cael fy nad-fachu
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*' oddiwrthych am byth ; ac yn eich gadael i -wynebti y weiloi

" fawr eich hunain. Byddai yn dda genyf eich gweled megis

" allan o'r sianel, a hwnt i'r banciau—wedi cychwyn yn deg a

*' phenderfynol tua'r nef

.

" Ond y mae yn amser y Seiat. Your mother is better and
" sends her love. " Your Father."

Nid oes genym ond dau lythyr yn ychAvanegol o'i eiddo, ag yr

ydym yn hollol sicr eu hj'-sgrifenu ganddo, y flwyddyn hon. Y
mae un o honynt at y Parch. John Pugh, B.A., y pryd hyny o

Lanfyllin, ond yn awr o Dreff3'nnon, ac yn atebiad i'w gais am
iddo ddyfod atynt i gynnal Cyfarfodydd Pregethu yn y parth

hwnw yn Sir Drefaldwyn ; ac yn darllen fel y canljm :

—

«Awst 9, 1861.

" Anwyl Gyfaell,—Mae yn ddrwg genyf orfod gomedd eich

"dymuniad o barth dyfod i'r Cyfarfodydd a fwriedwch eu

" cynnal yn niwedd mis Medi. Yr wyf yn lied fwriadu myned i

" Bwllheli yn nechreu y mis h-wnw, ac wedi addaw bod y Sul ar

" ol hyny yn nghanol gwlad Mon
;
yr wyf i ddyfod adref erbyn

" Medi 22, ac i ddychwelyd drachefn i Fon erbyn y 29ain, sef }'

" Sabboth olaf o'r mis.

" Nis gallaf ymrwymo i wneyd ychwaneg. Yr wyf yn pallu,

*' a'm nertli yn darfod. Buasai yn dda genyf pe gallaswn wneyd
•' cymmwynas a chwi ; ond y mae y tymhor drosodd avnaf fi i

*•' wneyd gorchestion mawr ; mae yn rhaid i chwi edrych at rai

" ieuengach. Yr wyf yn weddol iach, ond yn cael fy mhoeni
" gan y cryd-cymmalau, yn enwedig yn fy Haw ddehau. Y mae
" ysgrifenu yn faich arnaf, oblegid fod fy Haw, ac yn enwedig

" un o'm bysedd, a'r mwyaf angenrheidiol hefyd i ysgrifenu, yn

"ddolurus a diffrwyth.

" Cofiwch fi at gyfeillion Llanfyllin, ac yn fwy neillduol at

" blant fy hen gyfeillion a'm lletywyr, y diweddar Mr. a Mrs.

" Jones. Y maent hwy wedi myned i fFordd yr holl ddaear

;

" minnau a dd}- munwn fod jm fwy addfed i'w dilyn. O ! pa

" bryd y deuwn ni i ganfod pethau j'sbrydol yn eu gogoniant,
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" nes y byddo y serchiadau jai ymlenwi a hwy, ac yn yrasefydlu

" arnynt, a'r crwydriadau a'r ineddN'liau ofer yn darfod

!

" Ffarwel, fy anwyl gyfaill; Uafurivvch yii ddiwyd, yn ddistaw,

"ac yn foddlawn, rhwng y bryniau yna, a'ch hiraeth am y
"nefoedd. Anwyl frawd,

" Yr eiddoch, Hexry Rees." .

Mae y llythyr arall at Mr. a Mrs. Davies, ar ol adferiad un o'r

plant o gystudd trwra, ac a ymddangosai yn dra bygythiol :

—

" My Dear Friends,—Y mae yn dda genyf fod y lodes fach

' wedi troi yn ei hoi atoch am dipyn eto, yn lie myned yn ei

' blaen tua'r bedd a'r byd anweledig. Buasai ei cholli yn peri

' chwithdod mawr, er ein bod yn medru gwneyd yn burion

' hebddi cyn iddi wneyd ei hymddangosiad. Er liyny, nid oedd

' clywed am ei chj^studd, na meddwl am ei hymadawiad, yn
' terfysgu llawer ar fy ysbryd i, Yr oedd yn ddrwg genyf, er

nad oedd yn ddrivg genyf. Yr oedd natur yn gwingo, ond yr
' oedd gras, a gobeithiaf mai gras oedd, yn dysgu ymostyngiad.

Ac wedi ceisio ei chyflwyno hi a chwithau i'r Duw mawr, ac

' i'w gyfammod a'i drugaredd yn Nghrist, yr oeddwn yn teimlo

• tangnefedd, a thawel ymostyngiad i ewyllys yr Arglwydd. . . .

' Ond fe welodd yr Arglwydd yn dda ei rlioddi yn ol i

' chwi am ryw gymaint eto. Derbyniwch hi yn ddiolcligar, gan
' ddymuno dysgu rhyw wers newydd, ac cnnill rhyw gymaint
' o leshad, trwy yr ymweliad bygythiol hwn

" Rhaid i ni beidio dysgwyl cael ein harbed yn wastad ; ond
' bydd y rhieni a gafFont galon i gyflwyno eu plant yn ddifrifol

' i'r Arglwydd yn Nghrist, bron yn sicr o gael tagnefedd wrth
' cu claddu. Bydd cofio y ffydd a'r tynerwch gyda pha rai y
' rhoddent eu rhai bach yn mreichiau y Gwaredwr, yn peri

' rhyw hyder tawel ddarfod iddo eu derbyn i ogoniaut."
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PENNOD XIII.

O ddechreu y flivyddyn 1862, hyd y Gymmanfa Gyffredinol

gyntaf yn Ahertaiue, 1864.

LlYTHYRAU at MRS. REES—LLYTHYR AT MR. A MRS. DAVIES All

BEN Y" SEITHFED FLAVYDDYN O'U BYWYD PRIODASOL—
LLY'THYRAU AT Y PLANT—DAU CAN' MLWYDDIANT ANNGHYD-
FFURFIAETH—CYMDEITHASFA AMLWCH—CYFARCHLID AR Y"R

ACHOS—CYFARFODYDD PREGETHU YN Y DYFFRYN AC YN
NOLGELLEU—YR ARDDANGOSIAD YN LLUNDAIN—MR. REES

Y'N Y'MWELED AG EF—DYDDORDEB Y'N ARLUN Y CAE GWENITH
—CYMDEITHASFA BANGOR— YMWELWYR ODDIWRTH BRES-

BYTERIAID LLOEGR A'R IWERDDON—ERTHYGL I'r TRAETHOD-

YDD, 1863—CYMDEITHASFA TREFFYNNON—CYNGIIOR HYNOD
YN Y CYFARFOD ORDEINIO—YMDRINIAETH AR YR lAWN A
GALWAD YR EFENGYL—CYMDEITHASFA NIWBWRCII, MON—MR.

ROBERTS, AMLWCH—LLYTHYR O'l EIDDO AT MR. REES—CAIS

O CYMDEITHASFA Y GOGLEDD AM GAEL OXD UN ATHROFA

—

CYFARFOD DIRPRWYWYR OR DEHEUDIR YN NGHAERFYRDDIN
—Y CAIS YN AFLWYDDIANNUS—LLE \'R ATHROFA YN Y

GOGLEDD YN DESTYN SYLW—CYFARFOD ARBENIG AR YR
ACHOS YN .MANGOR—ADRODDIAD HELAETH AM Y CYFARFOD

—MWYAFRIF DROS Y BALA—CYJIDEITHASFA CAERNARFON

—

MR. REES YN PREGETHU YN HYNOD YNO—MR. A MRS. DAVIES

YN SYMMUD I BENARTH—LLYTHYRAU ATYNT AR YR ACHLYSUR
—LLYTHYR AT MR. ROBERTS, AMLWCH, AR GYSTUDD A

MARWOLAETH EI BRIOD—EI YMWELIAD CYNTAF a'r BEN-

ARTH—MYNED I LUNDAIN AT l"" PASG, 1864—LLYTHYR AT

DR. EDWARDS—YMDRINIAETH YN NGHYLCH YR ATHROFA YN
NGHYMDEITHASFA DOLGELLEU, 1863—CAIS Y DEHEUDIR AM
GAEL UN O ATHRAWON Y BALA I DREFECCA—LLYTHYR YR

ATHRAWON YN Y BALA AT CYMDEITHASFA ABERYSTWYTH—
CYFFRO MAWR YN Y GOGLEDD—YR ACHOS DRACHEFN YN
LLANGEFNI, 1864—Y DDAU ATHRAW YN PENDERFYNU AROS

YN Y BALA — Y GYMMANFA GYFFREDINOL GYNTAF YN

ABERTAWE.
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Yr oedd Mr. Rees, ar y cwbl, wedi cacl iechyd da iawn yn

ystod y flwj'ddyn 1861, ac yr oedd ar hyd y flwj'ddyn wedi

j^mroddi gydag egni annglij'-ffredin, gartref ac oddicartref, at y
gwaith mawr ag yr oedd ei holl oes 3^n gysegredig iddo. Ac er

fod ei lythyrau y flwyddyn ganlynol, braidd o'i deehreuad, yn

llawer mwy cwynfanus nag oeddent y flwyddyn flaenorol, eto

nid ydym yn cael ei fod yn lleihau dim ar ei lafur ; ac nid ydym
yn cofio i ni o gwbl sylwi, er ein bod wedi bod gydag ef mewn
amryw Gymdeithasfaoedd, a rhai Cj^^farfodydd Pregethu, fod

nnrhjT-w arwydd neillduol o wendid arno, ond ei fod yn pregethu,

bob tro y clywsom ni ef, gydag yni a nerth mwy na chyffredin.

Efe a aeth, rhwng y ddau Sabboth cyntaf yn y flwyddyn, gyda

Mrs. Rees i ymweled ar teulu yn y Borth, cyn eu mynediad am
rai wythnosau i Hastings y Gauaf a'r Gwanwyn hwnw ; ac y
mae Mrs. Davies yn rhoddi i ni y dyfyniad canlynol o ryw

gofnodau a gadwesid ganddi hi o'r ymweliad hwnw :

—

" Ion. 7, 1862.

'' Fe'm tarawyd i yn fawr gan weddi fy Nhad y boreu

heddyw, pan y ceisiai gan yr Arglwj^dd, o byddai bodd-

lawn ganddo, nid yn unig ein cynnorthwyo i offrwm, ein her-

fyniau ger ei fron, ond rhoddi i ni hefyd erfyniau i'w

hoffrymu,—llanw ein calonau a deisyfiadau i'w cyflwyno ; ar

iddo beri i'n tywyllwch ni gael ei lyncu i fynu mewn goleuni

pur ; i'n gelyniaeth ni ddiflanu mewn cariad ; ein hannghredin-

iaeth mewn fiydd ; a chymedroli ein hyfder a'n heofndra gor-

modol ni fe ddichon, a gwyleidd-dra duwiol, gostyngeiddrwydd

dwfn a dwys, ac ofn sanctaidd a pharchedig."

Yn y mis hwn, lonawr 1862, ac yn nechreu y mis, yn yr

wythnos weddiau, ni a dybiem, fe ysgrifenodd y llythyr can-

lynol at ei anwyl briod :

—

" My Deah Mary,— But all these little ailments

" are notices that the ' dyddiau blin ' are advancing, and the

"
' bljmyddoedd yn y rhai y dywedir, Nid oes dim diddanwch

" ynddynt.' Yr ydym yn hynod o hwyrfrydig i gredu hyn ; ac
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"am hyny y mae ein serchiadau yn glynu wrth y pethau a

" welir, ac felly, os nad yn druenus, yn mwynhau ond ychydig o

"wir ddedwyddwch. Nid oes dim rhyugom ni a chysuron

" cryfion, ond hyny sydd rhyngom a marw i ni ein hunain, i'r

" cnawd, ac i'r byd. Pe b'ai fiydd, cariad, a'r egwj^ddorion grasol,

" banner mor gryfion ac mor woithgar i gario ein henaid mewn
" myfyrdodau at Grist, ag ydyw eg\\^yddorion Uj'-gredig i'n cario

" at ynfydrwydd,—oh ! mor gyfoethog o sancteiddrwydd, ac o

"dangnefedd, ac o gysur, a fyddai ein calonau. Ond y mae

"current y serchiadau heb droi eto yn ddigon llwyr a nerthol,

" oddiwrth ddaearolion a daearoldeb, at Grist a'r pethau ni welir.

" Bydd ein blynyddoedd dyfodol, y mae yn debyg, yn flynydd-

" oedd athrist : gwendidau corphorol yn amlhau
;
ysbrydoedd yn

" pallu ; adgofion einioes yn bruddaidd ; angau yn agoshau.

" Ond y mae yn bosibl i ni, er hyny, fed yn fwy dedwydd nag y
" buom ar hyd ein bywyd ; ffydd yn Nghrist yn dwyn cysuron

" ysbiydol i'r enaid trwmfrdig, yn debj'-g i ffryndiau yn cario

•' eu gwin a'u cordials at wely y claf. Yn wir, nid yw cysuron

"yr efengyl ddim yn cartrefu ond mewn calon gystuddiedig.

"Beth a "^yr y frivolous am ei chysuron hi. Cawsom gyfarfod-

" ydd gweddi da neithiwr ac echnos. J. W. yn gweddi'o yn
•'• rhagorol."

Tua'r un amser, neu, fe ddichon, ychydig cjti hjm, fe ysgrifen-

odd y llythyrau canlynol at Mrs. Rees :

—

" My Dear M.,— I am still full of cold : grood for

" nothing in the way of study, and I fear never shall be good

" for much again. Yet the mind is still young and restless.

" Thinking is painful : roving delightful ; vain thoughts are in

" abundance. Oh ! the deep aversion to spirituality, and the

" deep-rooted inclination to evil that is in the heart of man.

" But complaining of it, writing about it is useless, worse than

" useless ; it is in the silent, faithful, constant opposition to it,

" and struggle against it, that the sincerity of the soul becomes

" manifest.
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" I am glad to understand that you found all well at Miuydon.

" It is well with a family,

When parents can pray,

And children can play

;

The one can govern, the others obey."

Eto :

—
" My Dear M.,—I was glad to hear of your safe arrival.

" My kind regards to all. Tell Baby, I have not

" forgotten her affection when I was with her last, which was
" very ardent, tender, and acceptable.

" I am considerably better than I was on Monday. I slept

" better last night, and feel in consequence fresher and more

" vigorous to-day. But ailments v/ill multiply ; and as my
" frame is a good deal worn by this, I cannot have much to

'• withstand them.

" A poor letter : but I cannot write any better now, the mind

" is too poor. There must be some wonderful change in us when
'' we come to die, or death will be very alarming. To go to

" eternity with all this guilt unremoved, with these strong

"corruptions unsubdued,— faith, love, peace, so weak— how
" alarming

!

"

Wele lythyr nodedig o ddyddorol a ysgrifenwyd ganddo at ei

-ferch, yn mhen ychydig ddyddiau wedi Mawrth 22, 1862 :

—

" My Dear , Yr oeddym yn ddiolchgar am eich llythyr

" diweddaf, yn adgofio i ni ddydd eich priodas, a'r blynj^ddoedd

" sydd wedi myned dros ein penau er y dygwyddiad pwysig

" hwnw. Wei ! Dyma saith amser tuedi cyfneiuid arnoch, fel

" ar Xebuchodonosor gynt ; a da iawn genyf eich bod ' yn
" niwedd y dyddiau,' fel yntau, yn tueddu i ddyrchafu eich

" llygaid tua'r nefoedd, a bod eich gwybodaeth a'ch synwyr
" ysbrydol fel yn d3"chwelyd atoch yn fwy,—gan obeithio eich

" bod, ar ddiwedd y ' saith rabjnedd hyn,' ar ol derbyn cymaint

" o dynerwch teuluaidd—gwaredigaethau, serch, a chysuron, fel

" gwraig ac fel mam, yn teimlo ac yn djaveyd, fel y dywedai y
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' Brenhin Invnw :

—

' Yr awr lion, myfi ydwyf yn
' moliannu, o.c yu mawrygu, ac yn gogonecldu Brenliin y nefoedd.

' yr hwn y niae ci holl weithredoedd 3'n wirionedd, a'i Iwybran

'yn farn, ac a ddiclion ddarostwng y rhai a rodiant mewn
' balchder.' Os y\v yv ysbryd yma yn fFynu yn eich mynwes, y
' mae lie i obeithio y bydd eich diwedd yn debyg i'r eiddo

'yutau. Ei synwyr a ddychwelodd at Nebuchodonosor, i

' ddechreu (yr oedd Babilon fawr wedi troi jn ei ben ef, fel y
' gwnaeth mawredd y byd i lawer ar ei ol ef) addoli a moliannu
' y Goruchaf wedi hyny ; ac yna, wele, y Duw mawr yn ei

' adferu yntau i ogoniant ei frenhiniaeth, ac yn ei sicrhau

' ef 3'n ei deyrnas, i'e, yn ychwanegu iddo fawredd rliagorol

•' (Daniel iv. 28—37).

" Rhodded Duw hyn oil i chwithau, my dear girl
; y synwyr

' ysbrydol fo'n dychwelyd atoch fwy-fwy ; addoli llawer ; mol-

' iannu a gogoneddu yr hwn sydd yn byw byth. Ah ! ni raid i

•' chwi fymryn o gywilydd gwneyd h^niy
; y mae brenhin wedi

' ei wneyd o'ch blaen chwi, a'i wneyd hefyd y funud y daeth efe

' i'w synwyr.

" Bydd lie cryf i obeithio os cewch hyn, y bydd eich teyrnas

'a'ch brenhiniaeth chwithau yn cael eu sicrhau i chwi. A
' byddwch sicr fod genych rai, a rhai pur bwysig hefyd. Mae i

• chwi frenhiniaeth fawr i'w chadw arnoch eich hun ; llyw-

' odraethiad eich ysbryd a'ch tymherau ; a brenhiniaeth yn 3-

' teulu, deiliaid yr hon yw eich gwasanaethyddion, ac, yn
' enwedig, eich plant bach. Ac os collwch chwi eich synwyr, yr
' ydych yn sicr o golli eich brenhiniaeth arnoch eich hun, ac

' arnynt hwythau ; ac nid oes dafod a ddichon draethu mawr-
' edd y golled bono i'r teulu bychan. Gallasai Ymerodraeth
' Babilon gael rh3'w un i lenwi lie Nebuchodonosor, ond ni wn i

' ddim pwy a ddichon lenwi lie mam yn y teulu. A pheth arall

hefyd, pe byddai i chwi golli eich brenhiniaeth dros y saith

' mlynedd dyfodol yma, pa rai sydd yn dechreu yn awr, odid

' fawr y deuech iddi byth mwy. Byddai y teulu yn gwrthod
' ymostwng iddi ac yn rehellio yn ei herbyn ; a chwithau yn
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" ddirmygus yn ei olwg. Y Beibl sydd yn ei le :
' Yr h-svn sydd

' yn llywodraethu, gwnaed mewn diwydrwyJd ;

'
' yn dal ei

" blant mewn ufudd-dod.' Gair trwm fyddai hwnw i chwi,

—

"
' Aeth dy freuliiniaeth oddiwrthyt.' Gwyliwch falclider ynte.

" Dyna £el y collodd Nebuchodonosor ei synwyr a'i frenhiniaeth.

" Meddyliwn eich bod yn anxious both sj'dd yn 61 i chwi,

—

"pa bryd y dechreua eich profedigaethau, ac y derfydd eich

"hapusrwydd. Hawdd y gallwn ni fod yn bryderus, os hapus-

" rwydd y byd a fydd ein prif hapusrwydd ; oblegid y mae y
" cyfan yn ansicr iawn. Ond os cawn ni fwynhau pob peth yn
" Nviw, a Duw ynddynt hwythau,— os bydd ein cysuron yn
" meithrin diolchgarwch yn ein calonau, ac nid balchder,—os

" byddwn ni yn gofalu mwy am gyflawni yn ffyddlawn ddyled-

" swyddau heddyw, ac yn gadael yforu a'i holl ddrygau yn
" ngofal yr Arglwydd,—hwyrach y cawn brofi cystuddiau ac

" adfydau yn haws eu dwyn, ac yn felusach, nag y gallasem ni

"feddwl."

Y mae y llythyr canlynol, neu yn hytrach y dyfyniad a roddir

o hone, yn un a ysgrifenwyd yn lied agos i'r un amser a'r un

blaenorol, yn ngwanwyn 1862, ac yn lied fuan wedi yr amser y
symmudodd y Parch. David Saunders i Liverpool. Yn ol y c6f

sydd genym ni am IVIr. Rees, yr oedd yn ymddangos i ni mewn

iechyd da iawn yr holl flwyddyn hon, ac eto yr ydym yn ei gael

braidd trwy y flwyddyn yn lied gwynfanus, ac yn teimlo ei

hunan fel yn heneiddio ac yn gwanliau. Rhyw don felly sydd

i'r Uythyrau canlynol :

—

" Spring of 18G2.

" Every winter and spring yn gwneyd eu hdl amom ni. If I

" believe the testimony of my own feelings and observations, I

" must believe that we are toihng towards the grave as fast as

" we can go, except we should be hurried into it by some disease.

"All the vivacity of former years is gone; nothing left but

"fatigue and weariness. In the morning I feel a little lively,

** but after a few hours, I begin to fag.
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" Our new minister is come. It is well he is come. We have
" two or three great giants now in the prime of life. They must
" increase, I must decrease. And very willing I am to give up
" my place to them ; and I think it will soon be my duty to do

" so. I am becoming more and more in love with llonyddwch.

" One or two short sermons on Sunday, one society every week,

" and that a small one, with no turmoil about making hlaenor-

" micZ, and endless subjects of agitation, meetings and meetings

"every night, till ten or eleven o'clock I long for some
" smaller place ; and my foolish fancy tells me also, it would be

" very pleasant for that to happen, a few years before life and
" health and mental powers are altogether gone. Then I should

" spend two or three hours every day—i goblio iy hen bregethau,

" o leiaf i gohlio ychydig o honynt, a llosgi y lleill, fel na chai

" neb eu gweled ar ol fy nghladdu.

'' Yr wyf yn dychwelyd o'r wibdaith hon, ac yn cofio atoch oil,

" yn enwedig at Harri bach
;
yr hwn a ymddangosai i mi yn bur

" serchus o honof, pan oeddwn yna. Hwyrach fod hyny yn
" arwydd ei fod i fod yn bregethwr. If so, his father must give

" him a good education, and leave him more in his will. But oh I

" who can tell what the future shall be."

Yn yr un teimlad digalon y cyfansoddodd y llythyr canlynol

tua'r un amser :

—

"It is very natural for me to talk about being very tired, old,

"and languid, for that is my feeling. What a wonderful
" creature is Lord Palmerston, according to a description given

" of him in a letter, the other day, in the ' Times.' Well

!

"perhaps I shall be somewhat like him, when I arrive at his

" age, only 14 or 15 years more ! ! I am not old enough yet,

" I suppose, to feel quite so lively and young as he does.

"Perhaps his loins are girt about, and his arms made strong

"by Providence, like Cyrus of old, in order to perform his

" part in the destruction of the New Testament Babilon. How-
"ever, I feel nothing but weariness since my last journey
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•" We have had some kind of Meetings here all week. Wliat a
'• change years make in a man ! I remember when I was
'•' almost mad for public meetings, but I am tired of them now.
'• All ambition will die away by degrees : may the desire to be
'• useful remain.

"What a number of strange words could I write down now,
'• with which you have scarcely any acquaintance ; such as,

' responsibility, death, judgment, eternity. You think they are

'' very familiar to you ! Ah 1 when they come to mix with all

'•'your feelings, and dwell in your soul as realities, you will

' think otherwise. They are heavy, weighty things. Were you
" to travel towards the moon, it would become larger and larger

;

"so when you draw nearer and nearer to eternity, oh! it

'•' will become awfully great ! Christ ! Christ ! Oh ! for his

•'•' knowledge."

Y mae yn rhaid ei fod yn teimlo yn hynod o luddedig a gwan-

aidd y pryd hwn, oblegid nid dyn oedd efe i rodresu y fath

deimladau ag a ddangosir ganddo yn y llythyrau hyn, ac felly

yn y llythyr canlynol, a ysgrifenwyd tua yr un amser :

—

" Were I to believe my feelings, I would say that you will

" open your eyes wide when you see me,—broken, aged, infirm,

'•'

stiff, 10 or 12 years older than when you saw me the last time.

" 1 want rest ; and since I can see no prospect of having it, till I

" go to the grave, I suppose I must be reconciled to go there in

'•' order to enjoy it. I understand the language of Job ; it is the

" very language of my feelings, when melancholy and fatigue

'' depress me :
' Llawenychant pan gaffont y bedd ;

'
' Mae

" priddellau y dyffiyn yn felus iddo ; Yno yr annuwiolion a

'•' beidiant au cyffro ; ac yno y gorphwys y rhai lluddedig. Y
' rhai a garcharwyd a gant yno lonydd yn nghyd ; ni chlywant

" lais y gorthrymydd.' That is more than can be said of any

" earthly palace—or , and all the rest of them. ' Pooh,

'' pooh I ' you say, ' I do not like moody people.' Nor do I like

" tlie frivolous. Do you not know that deep thinkers are
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"always melancholy ? If you dig deep into the earth, you will

" come to water ; and if you think deeply, j^ou will come to the

" waters of tears and sadness, for everywhere under the surface

"of things in this world, there is misery. If you have not

" found it so, j-ou must be very superficial. So I comfort and
" flatter mj^self as a thinker. Still w^ere I to be at Minydon
" next week, I dare say I should be as merry as a cricket, with

" all the crickets about me. But I fear I should add to the

" confusion were I to go before you settle down.''

Wele un llythyr a ysgrifenwyd ganddo yn Mawrtli neu

Ebrill, 18G2, heb ddim o'r cwynfan hwn ynddo :

—

" How barren is my mind at the present moment. It is a

" painful etfort, and altogether a fruitless one, to try to get one
'• Idea ! This morning I was pondering over the ' Parable of

"the Sower.' It struck me that the different grounds may
" represent, not only different men, but the same man at different

" times and in different states of mind. You may be at one
'•' time, in one sermon, perhaps, the wayside hearer, dull, stupid,

" and thougTitless,—the w^ord making no impression whatever.

" At another time, the stony ground : Quick, warm, and full of

" emotions, but all being lost in the first trial. Or you may be

" subject to deeper and more permanent impressions, but those

"again wearing off" gradually, by the increase of business, or

" worldly care, or of attachment to the pleasures of life. That
' is the thorny ground. But the wayside, rocky, and thorny

"grounds, may be converted into good ground; and alas! the

" good ground may degenerate, and become like the bad grounds
'• to an awful and a perilous degree. Religion neither encourages

"despair, nor presumption, but demands fear, diligence, and
" much prayer."

Y mae Mrs. Davies yn gwneyd sylw mewn cysylltiad a'r

llythyr uchod, ei fod yn dra dyddorol iddi hi fel j'n cynnwys

hedyn ei bregeth ar " Ddammeg yr Haiowr." Y mae y bregeth

bono i'w chael yn yr ail gyfrol o'i " Bregethau," tudal. 509—580,
2z
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ac jn teilyngu syhv nodedig gwrandawwyr yr efengyl, a

phroftesw}'!' crefydd.

Pau oedd Mr. a Mrs. Davies, a'r plant, yn Hastings, yn

nechreu y flwyddyn 1862, fe ysgrifenodd Mr. Rees rai llythyrau

difyrus a serchiadol, a tlira dyddorol at y plant, o'r rhai y
rhoddir i mewn yma rai enghreifftiau :

—

"January, 1862.

" Dear Johnny,—A welsoch chwi yr haul er pan ydych jai y
" wlad yna ? Sut olwg sydd arno e£ ? Ni welais i mo hono ef,

" nis gwn i er's pa bryd. Yr ydym ni bron ag annghofio pa

" £ath ydyw. Y mae rhai yma yn dywej^d eu bod yn credu yv

" ymwel a ninnau drachefn, cyn pen hir iawn eto. Yn enwedig

" y mae un wyryf ieuanc wylaidd, o'r enw Miss Dawn^ yn rhag-

"fynegi am ei ddyfodiad ef. Mae ei ddynesiad wedi effeithio

" cymaint er ei sirioli hi, fel y mae yn eodi yn awr, er's dyddiau,

" bob boreu yn foreuach na'u gilydd. Yr wyf yn clywed hefyd

" fod ambell un o goed y maes, yn dechreu gweithredu ffydd yn

" ymddangosiad yr haul; ond hyd y gwelaf fi, ffydd led farw

" ydyw ; nid yw wedi cynnyrchu na blaguryn, na blodeuyn, na

" ffrwyth ar un o honynt.

" Y nos sydd wedi bod yn teyrnasu arnom ni er's hir amser

"bellach. Rhyw Lady hir, oer, bygddu iawn ydj^^w hi, yn
" gwisgo ei dillad duon yn wastad. Y mae pobl Liverpool itp in

" arms yn ei herbj^n hi, pan y byddo yn nesau atom. Goleuant

" eu canwyllau a'u lampau, allan ac i mewn, gan dyngu na chaiff

" hi ddim teyrnasu arnynt hwy. Ond yn gwbl ofer. Nis gwn
" i ddim beth a ddaethai o honom, oni b'ai fod gan un hen lady

" deg a venerable, ryw ronyn o ddylanwad ar y nos. Ei henw

"hi yw brenhines y nef. Ond y mae hithau drachefn mor
" anwadal ; nid oes dim dal arni. Weithiau hi a edrych arnom
" ag wyneb llawn Honed,—a theg ydyw ; ond brydiau ereill, ni

" chawn weled prin ond ei chern hi, a chil ei llygad ; ac yn ami
" ni bydd hanes am dani pan byddo rheitiaf i ni wrthi. Yn ei

" habsennoldeb y mae y nos gan mwyaf yn edrych yn wgus a

"diserch iawn. Yr wyf yn addef ei bod hi yn gwisgo am ei
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"phen yn bur dhvs, a gorwych arabell dro. Y mae ganddi
" swmp o wallt mawr yn doau ar eu gilydd, ac yn bob math o
' it'ucryrau a dolenau ; ond yn gymmysg ag ef, fe welir math o

" berlau neu diamonds disglaer, yn dryfrith ar ei phen, a theg

" iawn y\v yr olygfa. Ond o'i phen i waered,—O ! mor bygddu
" ydyw ! Mae ei gwisgoedd hi oil yn ddlion, a'i godrau mor

"gwmpasog, yn ymledu dros yr holl wlad. Erioed ni bu
" bendefiges mor hoff o crinolines. Coeliaf fi mai hi ac nid

" Empress y Ffrancod a ddaeth a r ffasiwn bono i'r wlad.

" Ond wedi y cwbl, y mae rhywbeth i'w ddyweyd yn ei fFaf

r

" hi. Y mae llawer o bethau drwg iawn yn cael eu darostwno"

" yn ystod ei theyrnasiad hi. Y mae meddyliau ofer, y grwg-
" nach, a'r gofid a'r llefain, oil wedi llonyddu, a disgjm i

" ddistawrwydd. Yn ystod ei theyrnasiad, y mae rhyw swyn
" o'r enw hUn, yn syrthio arnom oil, ac yn llonyddu pob terfysg.

" Y mae yn ddrwg genyf dd'weyd, nad yw y swyn yma ddim
" cymaint ei ddylanwad amaf fi y blynyddau hyn ag y byddai.

" Yr wyf yn codi wrth lais yr aderyn. Felly neithiwr. Mi
"dybiwn i rywbeth aflonyddu Harem y Ceiliog,— bygwth
" rhedeg i ffwrdd, mae yn debyg, gyda rhai o'i ordderchadon ef,

"—canys mi a'i elywn ef yn ei ddychryn yn canu yn lliosog

" gefn y nos, gan gymmeryd arno nad oedd dim ofn wedi ei

'•' ddal, a'i fod yn ddigon gwrol i ddyffeio y nos, a'i holl dylwyth,

" o'r llwynog i lawr hyd y fi'wlbart a'r pryf llwyd. Ond sham i

" gyd oedd hyny.

" Ond y mae yn rhaid i mi adael. Gobeithiaf fod y nos yn
" ferach a chynhesach gyda chwi. Cofiwch am danom ninnau.

" Taid."

Yn lied fuan fe ysgrifenodd y llythyr canlynol at ei wyres
" henaf

,
pan yn agos a bod yn bum' mlwydd oed :

—

" February, 1862.

"My Dear Sissie,—So you will be five years of age next
" Saturday. Add five more to them, and you will be ten ; and
" another ten to that, and you will be twenty—a young woman
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" then, and Taid would be very very old. But ho v/ill not live to

" see you twenty—but ho is thankful that he has been permitted

" to live to see you five.

" So brother Johnny could not understand what I meant by
" Lady Night's crinolines. Let his Mamma show him some fine

'•' evening what the Bible calls
—

' Cysgodau yr Jauyr.' They are

" seen at the time she makes her appearance, lengthening and

" thickening as she advances towards us, until all are enveloped

" in darkness.

" I was burying a little boy the other day, just of the same

" age as brother Johnny. I hope you will think of death, and

"ask Jesus Christ to make you good, and take you to heaven.

" Taid."

Wele enghraifFt eto o'i allu i ddifyru plant, ac i ddeffro en

meddylgarwch.
" 186^"

' A Problem for JoHN^'Y.'

" When you go to take a walk with Papa, if you observe, you

"will see your shadow sometimes walking at your side, at

"other times quite before you. If you run, your shadow will

" run too, and keep before you, do what you will. But if you

" turn back it will be quite behind you. Now, what I should

" like to know is, what is the reason that your shadow is some-

" times at your side, and other times before, or behind you ?

" Another thing : it is not only a shadoiv, but it is your shadoiu

;

'•'that is, it takes exactly your shape. If you stand by a wall,

"you will see a little man, corresponding exactly with yourself,

" in dimensions and dress. Now can you tell me, what is the

'•' reason of that ? How is it the shadow takes your figure and

" shape ? If these things are too deep for you, my dear John^

" ask brother Henry. He is a philosopher, and can tell.

" Taid."

Rhaid i'r darllenydd gofio, er gweled anianawd ddigrifol yr

ysgrifenydd, a chymhwysder y sylw i adael argraff ar feddwl y
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plentyn a gyferchid ganddo, nad oedd y brother Henry, y pryd

hyny, ond baban o ddau fis neu dri mis oed."

Y mae genym un Uytliyr arall at y plant, pan oeddent yn

Hastings y prvd hwn :
—

" 1862.

"'To Master Johnny, Miss Davies, Miss Kate, and
Master Harry.'—Annerch :

—

" Has not the sun that you boast so much of at Hastino-s,

'' melted the frost, b}^ this time, that seems to have kept you
" fast there for so manj^ months ? Do you not feel yourselves
'' getting loose, and readj^- to float away ? If you do not make
" haste the swallow will be here before 3'ou. I should like to

'•' know whether she has made her appearance in your neighbour-

" hood. I am expecting her every day. I have been putting the
'' Mamma of a little girl in the grave to-day. She will be going
' to bed to-night without a Mamma. You may be so one day,
'' but Jesus Christ will be very kind to you, more so than your
'" Mamma."

Y mae genym h'thyr cto at y plant, a ysgrifenwyd ganddo y
flwydd^-n hon (1862), ond ychydig amser yn ddiweddarach na'r

rhai blaenorol. Ysgrifenwyd ef atynt pan oedd eu rhieni oddi-

cartref, ac 3'ntau 3'n dra phryderus yn nghylch eu daioni a'u

cysur :

—

"My Yery Dear Children,—Taidy hopes you are very

" good and happ}-, and striving to make all about you happj-.

" Papa and Mamma will be veiy glad to hear that, when they

" return home. Remember to obey your governess in all things,

" and to learn your lessons well; for she watches over your souls,

'•' as one that must give an account to God and to your Parents.

" I hope j-ou will endeavour to behave well, both in the School-

" room and in the parlour,—that she may do it with joy, and
'• not with grief. You do not know how careful and anxious

" Miss J is about you.



726 PENNOD xni.

" The Welsh word for family is tyhuyth, ty-lwyth, or llwyth y
" t^, that is the load of the house. And a very heavy load it is

"too. God himself said, when he had a houseful of children,

" and those very wicked, that he was pressed under them, as a

" cart is pressed that is full of sheaves (Amos ii. 13). Be kind

" to one another, and to N. and all the servants ; and very very

" kind to little ' Henry Rees.' Learn well, play well, eat well,

" sleep well. I was very glad to hear that the Cow and the Cat

" are so prolific. I hope you will not abuse their little ones ; for

" God has given them life and feelings like j^ourselves, and their

" mothers love them very tenderly.

"Your Taid."

Yr oedd y tlwyddyn 1862 yn mi ag y teimlai Mr. Rees ddydd-

ordeb neillduol ynddi, fel Dau Can' mlwyddiaeth ymadawiad

dwy fi.1 o AnnghydfFurfwyr a'u bywioliaethau yn yr Egiwys

Sefydledig, yn hytrach nag ymostwng i'r trais a fynid roddi ar

eu cydwybodau gan yr awdurdodau gwladol. Yn mhlith y rhai

hyny, fel y mae yn hysbys, yr oedd Dr. Owen, John Howe,

Richard Baxter, a lliaws mawr ereill o rai nodedig am eu

duwioldeb personol, ac enwog fel awdwyr duwinyddol a

phrofiadol ; a rhai ag yr oedd Mr. Rees, yn arbenig, yn ad-

nabyddus fel yn hoff iawn o honynt. Yr oedd yr amrywiol

Enwadau Ymneillduol yn Lloegr, wedi penderfynu cymeryd

mantais ar y dau can' mlwyddiant, i wneuthur rhywbeth er

anrhydeddu coffadwriaeth y rhai a ddangosasaut y fath wroldeb

yn mhlaid yr hyn a olygid ganddynt hwy yn wirionedd, ac i

alw sylw neillduol at yr egwyddorion mawrion ag y rhoddasid

y fath arddangosiad o honynt yn eu hanes. Yr oedd llVaws yn

teimlo y dylasem ninnau yn Nghymru wneuthur rhywbeth yn

yr un cyfeiriad. Yn Nghymdeithasfa Corwen, Ebrill 9, 10,

1862, fe ddaeth y cwestiwn ger bron ; ac yr oedd Mr. Rees yn

o-rvf iawn am i ni gymeryd mantais ar yr amgylchiad i alw

sylw ein pobl ein hunain a'n cyd-wladwyr yn gyffredinol at y
gwersi pwysig a ddysgid i ni yn hanes yr Annghydffurfwyr, ac
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yn neillduol i ddefnyddio yr achlysur hwnw er gwneuthur yin-

drecliiadau egniol yn rnhlaid lledaeniad yr achos mawr yn ein

gwlad, trwy adeiladu addoldai newyddion mewn lleoedd ag yr

oedd angen am danynt, adgyweirio ac eangu heu addoldai,

a gwneyd pob ymdrech tuag at gael y cwbl yn ddiddyled.

Yn Nghorwen £e benderfynwyd cael un cyfarfod cyhoeddus

yn y Gymdeithasfa Chwarterol nesaf i draethu ar hanes,

ysbryd, ac athrawiaeth yr AnnghydfFurfwyr, yn gystal ag ar

rai amcanion ymarferol pw3^sig ag yr oedd yr amgylchiad yn

dra manteisiol i'w dwyn i sylw. Fe gaf'wj'd cyfarfod felly yn y
Gymdeithasfa ganlynol yn Amlwch, am ddeg ar y gloch, boreu

lau, Mehefin 12, 1862 ; ac yr ydoedd yn gyfarfod nodedig iawn.

Llywyddid am y tro, gan y Parch. Roger Edwards, Ysginfenydd y
Gymdeithasfa. Dechreuwyd trwy ddarllen cyfran o Air Duw a

gweddio, gan y Parch. David Jones, Treborth. Yna galwyd arnom

ni i draethu ar " Hanes amgylchiadau troad allan yr Annghyd-
ffarfwyr;" yna ar Dr. Edwards, ar " Y Gwcrsi sydd i ni i'w dysgu

oddiwrth eu cydwybodolrwydd hwy i'r gwirionedd ;

" ac wedi

hyny ar Mr. Rees, ar yr "Amcanion neillduol i'r coffadwriaeth

hwn." Nododd yn arbenig y pwys i ni ddefnj^ddio yr achlysur

er gwneuthur casgliad cyfFredinol tuag at helaethiad yr Achos

Mawr yn ein plith ;—trwy adeiladu addoldai newyddion mewn
lleoedd ag y mae angen am danynt, adgyweirio ac eangu hen

addoldai, a gwneuthur pob ymdrech tuag at gael y cwbl yn ddi-

ddyled. Terfynwyd trwy weddi gan y Parch. Edward Matthews.

Yr oedd yr Araeth hon gan Mr. Rees yn un ardderchog mewn
gwirionedd, ac y mae yn resyn dirfawr na buasai ar gael, fel y
traddodwyd hi ganddo ef. Yr oedd fel pe buasai wedi ei

fcddiannu gan ysbryd yr Annghydffurfwyr eu hunain. Rhoddai

bwys arbenig ar y perygl i ni ymfoddloni ar edmygu a chanmol

yr ysbryd a ddangosid gan y rhai yr oeddem yn anrhydeddu eu

coffadwriaeth, ac yn ymfirostio cymmaint ynddynt, heb fod yn
barod ein hunain i wneyd yr aberth hwnw yn mhlaid ein

hegwyddorion, ag yr oedd ein hamgylchiadau neillduol ni yn

ofyn. Ychydig, os neb o honom, a elwid y dyddiau hyn i
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aberthu ein bywioliaethau er rawyn ein crefydd, ond yr oedd

rhyw beth i'w aberthu genym iiinnau ; ac nid oedd eisicu prawf

cryfach na buasai y d}''!! yn rhy wan i fod yn Annghjalffurfiwr

yn 16C2, na'i fod yn rhy wan yn 18G2, i aberthu ychydig

bunnoedd, allan o gannoedd os nad miloedd, feallai, oeddent

eiddo iddo, tuag at gynnorthwyo achos lesu Grist yn y gym-

mydogaeth y mae yn byw ynddi. " Ac ah ! cofiwch Fethodist-

iaid Mun, cofiwch Fethodistiaid Cymru, gymmaint a aberthodd

efe drosoch chwi ! Cofiwch yr ardd a'r ing ! Cofiwch y groes

a'r hoeho ! Cofiwch y taro, y dryllio, y clwyfo, y lladd ! Gwel-

wch ef yn tywallt ei enaid i farwolaeth, yn ei aberthu ei hun,

nes y byddo bydoh'wydd eich serchiadau yn difljinu, ac y
bj'ddoch barod, fel yr Apostol Paul, ac yn ysbryd yr hen

Annghydffurfwyr, i gyfrif pob peth yn golled er mwyn Crist."

Yn yr hw^-r, y noswaith hono, yn y Capel yn Amlwch, £e bre-

gethodd gyda nerth annghyffredin, y rhan gyntaf o'i bregeth ar

2 Thess. i. 11, 12, yr hon sydd wedi ei hargraftu yn y gyfrol gyn-

taf o'i Bregethau, tudal. 27—49. Darparwyd y bregeth ganddo

ei hunan megis ar gyfer y wasg, gyda manylder mwy nag odid

yr un o'i bregethau ; ac y mae, yn sicr, yn un o'r rhai rhagoraf

A gyfansoddodd erioed. Dygwyddodd i ni ei chlywed amryw

vveithiau ar ol hyny, a phob tro gyda rhyw eneinniad hynod iawn.

Yr wythnos ganlynol j'r oedd efe a ninnau wedi addaw

Tiiyned i Gyfarfodydd Pregethu a gynhelid yn y Dyffryn,

Mehefin 17, 18, ac yn Nolgelleu, 19, 20. Yr oedd Mr. Saunders

hefyd wedi addaw bod ynddynt. Yr oeddem ni wedi bod

mewn Cyfarfodydd cyffelyb yn y ddau le, j-n y Dyffryn,

Mehefin 3, 4, ac yn Nolgelleu 5, 6, 1856, at y rhai y cyfeirir yn

Nghofiant y Parch. John Jones, Talsarn, tudal. 731. Yr oedd

dysgwyliad dirfawr am Mr. Rees i'r Cyfarfodydd hyn, yn

enwedig i'r Dyffryn. Nid oedd wedi bod yno er ys amser

maith, ac nid ychydig y drafferth a gawsid ganddo i addaw

myned. Pa fodd bynnag, yr hyn a glywem ar ol cyrhaedd yno

oedd, nad oedd Mr. Rees yn dyfod ; fod amgylchiadau anorfod

3'n ei attal, ond yr ymdrechai fod, yn ol ei addewid, yn
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Nolgelleu. Yr oedd y siomedigaeth yn un boenus iawn, ac yn

fwy felly i ni ein dau nag i odid neb arall, oddieithr Mv.

IMorgan. Yr oedd y brofedigaeth yn un fawr iawn iddo cf, ac

nid da iawn yr oedd yn gallu dal odditani. Pa fodd bynnag

fe gafwyd Cyfarfod tra chysuj-us yno. Ac fe anturiodd Mr.

Morgan, heb fath yn y byd o addewid, gyhoeddi y byddai Mr.

Rees jn pregethu yno y Sabboth canlynol, y boreu a'r hwyr, ag

y gadewid y stage, oedd wedi ei pharotoi ar gyfer y Cyfarfod,

heb ei thynu i lawr hyd ar ol hyny, fel ag y byddai y pregethu

allan, os byddai yr hin yn caniatau. Erbj'n i ni g3^rhaedd

Dolgelleu yr oedd Mr. Rees yno ; ac ni chafodd funud o lonydd

gan Mr. Morgan nes addaw myned i'r Dj^fFryn at y Sabboth, a

phregethu fel y trefnasai ac y cyhoeddasai efe ef. Yr oedd yn

pregethu yn ardderchog yn Nolgelleu y nos lau a boreu Gwener,

ar 2 Thess. i. 11, 12; a nos Wener ar Matt. xiii. 18. Pregeth-

odd y nos Sadwrn yn yr Abermaw, ar ei ffordd i'r DyfFryn.

Dychwelodd ar ol y Sabboth i Liverpool ; ac nid 3'djnii yn cael

iddo fod allan o Liverpool h3^d y Sabboth Awst 10, pryd yr

oedd yn Nghaerlleon, ac yn pregethu yno ddwywaith. O
Gaerlleon efe a aeth, am yr wythnos, at Mr. a Mrs. Roberts, i

Tanyrallt, Abergele. Pregethodd yn Abergele y Sabboth, ac

aeth at y Llun a'r Mawrth canlynol, ar daer wahoddiad ei

gyfaill, Mr. Roberts, Amlwch, i Gyfarfod Misol Mon, a gynhelid

yn Pengorphwysfa, gerllaw Amlwch. Yr oedd Mr. a Mrs.

Davies y pryd hyny yn Llundain, wedi myned i fynu i weled

yr Arddangosiad Mawr oedd yno y ilwyddyn bono ; ac ar ol y
cyfarfod yn Mon fe aeth Mr. Rees i fynu atynt. Yr oeddem ni,

3'n Llundain, yn dygwydd bod heb bregethwr j-n Jewin Crescent,

at hwyr y Sabboth, Awst 24aiu ; ac yn g3'mmaint a bod cj-n-

nifer o ddieithriaid o amrywiol barthau Cymru yn y Brif-

ddinas ar y pryd, yr oedd y cyfeillion yn teimlo jn fwy na

buasai genym rywun i lanw y pulpud. Yn ddamwciniol hollol

fe ddygwyddodd i ni glywed fod Mr. Rees yn y dref, ond nid

oedd genym un amcan yn mha le yr oedd yn lletya, heblaw ei

fod yn rhyv.-le gyda Mr. a Mrs. Davies. Beth a wnaethom, pa
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fodd bynnag, ond cyfeirio ein cainrau at yr Arddangosiad, ac at

yr arluniau a ddangosid yno, gan lyw obeithio y cyfarfyddem

ag ef. Ac felly fu. Ni a'i cawsom, gyd^ nifer o rai ereill, ond

yn ymddangos yn fwy my£3-rgar na neb oedd ynOj yn eistedd ac

yn edrych ar Arlun ardderchog o eiddo Linnell o'r Cae Gwenith,

yn addfed i'r cryman, a'r tywysenau llawnion, melynion, yn

chwareu o flaen awel ysgafn yn ngoleuni yr haul, nes gwneyd

yr olygfa yn un o'r rhai mwyaf naturiol a dillyn a dynwyd gan

arlunydd erioed Yr oedd yr Arlun hwn wedi swyno Mr. Rees

yn hollol. Xid oedd wedi gwneuthur odid ddim er pan y daethai

i Lundain ond sylwi arno ; eisteddai yno, am oriau bwy gilydd,

i edmygu ei brj^dferthwcli, a chan dynu rhyw addysgiadau,

yn ddiammeu, iddo ei huuan oddiwrtho. Wedi i ni gyrhaedd y
ty lie yr oedd Mr. a Mrs. Davies yn lletya, a Mr. a Mrs. Rees

gyda hwynt, yr liwn oedd yn ymyl palas mawr yr Arddangos-

iad, un o'r pethau cyntaf a ddywedodd wrthym ydoedd,—" Wei,

mi welais inuau y gogoniant heddyw
;

" gan gyfeirio at eiriau

Sir Josua Reynolds, yn dysgrifio ei deimladau pan aeth gyntaf i

Rufain i astudio gweitliiau Angelo, Raphael, ac ereill, ac y daeth

i deimlo eu harddercha\Ygrwydd.

Wedi ychydig siarad, fe gydsyniodd yn garedig i bregethu yn

Jewin Crescent y nos drannoeth, oblegid y Sadwrn oedd hwn;

yr hyn hetyd a wnaeth i dyria fawr, oddiar 2 Thess. i. 11, 12.

Ni chawsom ni y cyfleusdra i'w glywed y pryd hyny, ond yn y
cyfarfod eglwysig, y nos Lun canlynol, yr oedd yn hawdd deal!

mai nid gwledd gyffredin a gawsid ganddynt y noswaith o'r

blaen. Arosodd yn Lluudain dros y Sabboth caul3mol, ond ni

phregethodd yn un man ; a dyna yr unig Sabboth, yu ystod y
flwyddyn bono, oddieithr y Sulgwyn, iddo gael gorphwyso.

Tra yr ydoedd yn Llundaiu y tro hwn, fe aeth i w^rando ar

Spurgeon am y tro cyntaf, a'r unig dro, dybygem, iddo ei

glywed. Ni chlywsom ei syniad am y bregeth, ond fe'i tarawyd

yn gymmaint gan un o'r Emynau a genid, fel yr ymgymmerodd

a i chyfieithu, neu ran o honi, i'r Gymraeg.

Wedi ysgrifenu ein Nodiadau uchod am dano yn edrych ar yr
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Arlun yn yr Arddangosiad, ni a gyfarfuasom ar sylwadau

canlynol o eiddo Mrs. Davies, yn cyfeirio at yr un peth, y rhai

yr ydym yn tueddu i'w dodi i mewn ynia yn ei geiriau

hi ei hunan:—"We can never forget his delight in the

Exhibition of 1862, over a picture of Linell's called the 'Top

of the Hill;' the subject being a Corn Harvest, most masterly

treated, the rich glow of the sunlight on the yellow waving corn

uncut, and its play among the sheaves. It moved him almost to

tears. There he sat and sat and sat, looking at that picture.

' What a wonderful thing is that art,' he would say ;
' raae'r peth

yn fyw ar y canvas yna,' or words to that effect : and he spoke

of it repeatedly afterwards. How I wished then that I could

have got that picture for him."

Ychydig wythnosau cyn hyn yr oedd wedi ysgrifenu llythyr

at Miss Davies, y pryd hyny o Argoed, yn agos i Langollen, oud

yn awr o Bedford Street, Liverpool, o'r hwn y dyfynir yr hyn a

ganlyn o'r Olysgrif :

—

" 91, Everton Terrace, Mai 12, 1862.

" Mi a glywais eich bod yn ymdrechu cael ysgol ddyddiol yn

"yr ardal yna. Plu- oes i cliwi i Vv'neuthur daioni. Dysgwyl-
" iwch wrthwynebiadau, lie y dyleeh gael help,-—a difrawder, lie

"y dyleeh gael zel a brwdfrydedd; ond peidiwch a digaloni.

" Cofiwch mai ammod llwyddiant yw llafur a hunanymwadiad.
"

' Whoever would remedy misery must himself suffer; and the

"pains of the vicarious benefactor are generally to bear proportion

" to the extent or multiplicity of the evils he labours to remove.

" He who with due sense of the greatness of the enterprise,

" devotes himself to the removal of the moral wretchedness in

" which human nature is involved, will find that the sad quality,

" of these deeper woes is in a manner reflected back upon himself;

" and that to touch the substantial miseries of degenerate man,

" is to come within the infection of infinite sorrow.'

" Ah ! then, my dear friend, we cannot do much good without

" having the mind and the spirit of Christ. Suffering, vicarious

" suffering, is the foundation of the Christian religion, and the
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'• law of Christian usefulness. May you be filled with the love

" of Christ."

Yr oedd Mr. Rees yn cymmeryd dyddordeb neillduol yn

Nghymdcithasfa Bangor, Medi 10, 11, 18G2, yn enwedig mewn
cyfarfod arbenig a gynhaliwyd yno i dderbyn ymwclwyr oddi-

wrth Eglwys Henaduriaethol yr Iwerddon ; sef y Pareli. John

Rogers, Cymmedrolwr eu Cymmanfa am y flwyddyn bono
; y

Parch. Dr. Cooke, Belfast, y gweinidog mwyaf enwog a phoblog-

aidd a berthynai i'w heglwys ; a'r Parch. John Hall, o Dublin,

Dr. Hall o New York yn awr; yn nghyd a'r Parch. J. G.

AVright, Southampton, yr hwn a ddaethai yno fel cynnryehiol-

ydd yr Eglwys Henaduriaethol yn Lloegr. Fe gynhaliwyd

lliaws o gyfarfodydd yn ein Cymdeithasfaoedd, o'r un nodwedd

ac i'r un amcan a hwn, cyn ac wedi hyny, ond y mae yn ddi-

arameu fod hwn yn un o'r rhai mwyaf brwdfrydig a gynhaliwj^d

erioed. Cynnygiwyd y penderfyniad o groesawiad i'r dieithr-

iaid gan Mr. Rees, ac anaml y clywyd ef yn fwy dedwydd. Yr

oedd Mr. Wright a Mr. Rogers, yn eu cyfarchiadau i'r Gym-

deithasfa, wedi awgrjmiu at y dymunoldeb o gael Cymmanfa

fawr o boll Bresbyteriaid y byd yn Llundain yn flynyddol, neu

gan Mr. Rogers bob tair, neu bump, neu ddeng mlynedd. '•' Pe

dygwyddai," mcddai Mr. Rees, "i'r fath beth gymmeryd lie yn

fy nyddiau i, ac i minnau gael y fraint o fod yn bresennol yn y
fath gynnulliad, mi a lawenhawn yn fawr wrth gyfarfod yno a,

gwyr duwiol ac enwog o wahanol wledydd y ddaear ; ac eto nid

wyf yn meddwl y teimlwn gymmaint llawenydd yn yr olwg ar

neb o honjait ag a wnawn wrth weled wyneb am bell hen frawd

o fynydd-dir Cymru yn eu plith. Mi fuin i yn ddiweddar yn

yr Arddangosiad Mawr yn Llundain, lie y gwelais lawer o

ryfeddodau, gwerth yn ddiammeu myned bellder mawr o fFordd

i'w gweled
;
yr oedd yno lawer o gynnyrchion ardderchog o

rfrainc, Belgium, Italy, a gwledydd ereill, ac nis gallwn edrych

arnynt heb deimlo cryn lawer o edmygedd. Ond ryw fodd, nid

oedd yno ddim ag oedd yn taro fy sylw i yn fwy, os yn gym-

maint, a hen yslaten a welais yno, wedi dyfod o rywle o Sic
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Gaernarf(»n. Yr oecldwn 3-11 teiinlo wrth wcled y llcchen, fel pe

buaswn wedi dyfod i gyfarfyddiad a hen gydnabyddiaeth i mi

yn nghanol dieithriaid, ac ar unwaith yn cael fy liunan yn fwy

cartrefol yn y lie. Ac yn gyffelyb, ond mewn ystyr lawer iawii

uwch, y mac yn ddianimeu genyf, y teimlwn yn yr olwg ar rai

o'm hen frodyr o Gymru, pe cawn fy hunan mewn Cymmanfa
fawr, o'r fath ag y eyfeiriwyd ati, o holl Bresbytcriaid y byd,

yn cyfarfod yn Llundain neii yn rhywle arall." Nid oes eisiau

dywedyd fod ei syhvadau yn cael eu derbyn gyda chymmer-

adwyaeth mawr gan y Gyradeithasfa. Yr oedd yu pregethu ar

y maes am ddeg ar y gloch boreu lau, oddiar Matt. xiii. IS,

gyda dwysder a difrifwch neillduol. Y mae y bregeth, yr hon

y cyfeiriasora ati eisoes, i'w chael yn yr ail gyfrol o'i Bregcthau,

tudal. 569—580. Parhaodd i lafurio gydag egni mawr, yn ddi-

fwlch liyd ddiwedd y flwyddyn, heb golli cymmaint ag un

Sabboth ; ac yn fynych, am ryw reswm, yn y tymhor hwnw yn

pregethu dair gwaith ar y Sabboth, yr hyn nad oedd arferol

iddo er ys rhai blynyddoedd, ac na ddylesid mewn un modd
gymhell arno na'i ddysgwyl oddiwrtha Yr ydym yn cael ei

fod yn Nghymdeithasfa Abergele, Rhagfyr 3, 4, ac yn pregethu

yno ddwywaith. Elai yn fyn3^ch hefyd, fel yr oedd wedi arfer

cr ys blynyddoedd, i Gyfarfodydd Pregethu a gyuhelid yma a

thraw, mewn gwahanol barthau o'r wlad, yn gystal ag 3m ami i

Gyfarfodydd Misol, yn 3^' amrywiol Siroedd. Er y cwynai 3^1

f^mych fod ei nerth yu gwanhau a'i feddwl 3'n llwfrhau, eto nitl

oedd yn arbed dim arno ei hunan, nae yn lleiliau dim yn ei

lafur; ac yr oedd ei Feistr mawr yn parhau i'w anrln^deddu,

trwy ddw3ai tystiolaeth ddiammw3^s trw}"ddo i Air ei ras.

Mae y flwyddyn 1863 yn tori arnom, yn ei ch3^s3dltiad ag cf,

gydag ysgrif nodedig o werthfawr o'i eiddo 3/n y rhifyn cyntaf

o'r Traeihodydd, am y flwyddyn ; ar " Arwyddion ein Hamser-

ocdd yn g3'mhelliadau i Ffydd a Sancteiddrwydd." Fe'i hail

g}'hoeddwyd, yn ei ffurf wreiddiol, megis pregeth, yn y gyfrol

gyntaf o'i Bregethau (tudal. 513—540). Mae yn anmhosibl, ni

a dybiem, i neb ddarllen y traethawd hwn, heb deimlo fod y
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pregethwr yn chwilio dirgel-ddyn ei galon, ac yn olrhain dyfn-

deroedd ei ysbryd, a pheri iddo, mewn ystyr, gael barn angau

jmddo ei hunan. Y mae yn enghraifFt arbenig o'l- ll^mider

hwnw a arferid ganddo yn gyson tuag ato ei hnnan, ac y mynai

ijymhell ei lioll wrandawvvyr i'w arfer hefyd tuag atynt eu

hunain.

Mae yn ddrNvg genym nad yw ein hadgofion am dano am y
flwyddyn 1863, ond tra diffygiol, ac nad oes genym ond j'-chydig

iawn o lytbyrau o'i eiddo ag y gallwn fod yn hollol sicr o'u bod

bod wedi eu hysgrifenu ganddo yn ystod y flwyddyn bono.

Nid oedd yn bresennol yn Nghymdeitbasfa y Trallwm, Sir Dref-

aldwATi, lau a Gwener, Mawrth 26, 27, ac nid ydym yn cofio y
rbeswm am hyny. Fe aeth i Manchester at y Croglith a'r Pasg,

Ebrill 3, 5, 6, 1863, er mesur o siomedigaeth i gyfeillion Llun-

dain. Ch^wsom ei fod yn nodedig o siriol yn Manchester y
pryd hwnw, ac yn pregethu, yr oeddent oil yn teimlo, yn fwy
nerthol nag arferol.

Y tro cyntaf i ni gyfarfod ag ef y flwyddyn hon, oedd yn

Nghynideithasfa TrefFynnon, Mehefin 8, 9, 10. Yr oedd yn

cwvno yno ei fod yn llesg a gwanaidd, ond nis gallasai neb

dybied dim o'r fath oddiwrth y bywiogrwydd a'r nerth a

ddangosid ganddo yn yr boll gyfarfodydd. Yr oeddem ni yn

dy""wydd bod yn llywj^ddu y Gymdeithasfa y flwyddyn bono,

ac felly yr ydym yn cofio yn dda am y rhan arbenig a gym-

merid ganddo yn yr amrywiol gynnadleddau. Yn y Gymdeith-

asfa hon, yn ol trefniad Gymdeithasfa y Trallwm, yr oedd yn

traddodi y Cynghor i'r brodyr a neillduid i'r boll waith, a Dr.

Edwards o'r Bala yn traethu ar " Yr Eglwys yn yr Oes Apostol-

aidd." Yr oedd y Cynghor yn seiliedig ar Psalm li. 13.

—

" Crefydd Bersonol yn sail Defnyddioldeb Gweinidogaethol."

Fe'i cyhoeddwyd yn yr ail rifyn o'r Traethodydd am 1864,

tudal. 171—187 ; ac fe'i hail-gyhoeddwyd yn y drydedd gyfrol

o'i Bregethau, tudal. 348—373. Yr oedd rhyw eneinniad

annghyfiredin ar y traddodiad o'r Cynghor hwn,— yr boll

gynnulleidfa, fwy nag unwaith, yn foddfa o ddagrau ; ac fel
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y mae yn argrafFedig, y mae yn ddiddadl yn deilwng o'i gystadlu

ac odid un o'r Cynghorion gwerthfawr a draddodwyd ganddo

erioed. Dyma, os ydyni yn iawn gofio, y tro diweddaf iddo

gyflawni y gwasanaeth hwn yn ein Cymdeithasfaoedd. Pregeth-

odd y tro hwn am ddeg ar y gloch yn Nhreffynnon gyda goleuni

ac arddeliad mawr.

Yn y Gymdeithasfa hon yn Nhreffynnon, y pwnc athraw-

iaethol yr ymdrinid ag ef yn Nghyfarfod y Pregethwyr a'r

Blaenoriaid, am wyth ar y gloch y boreu diweddaf, ydoedd,

—

"' lawn Crist—yn ei holl ddigonedd, a'i berthynas a galwedigaeth

gyffredinol yr Efengyl, yn nghyd a'i gysylltiad neillduol a

PhrjTiedigaeth yr Eglwys." Gan mai dyma yr ymdriniaeth

fanwl ddiweddaf a fu genym mewn Gymdeithasfa ar y mater

hwn, oddieithr parhad yr ymdriniaeth yn Nolgelleu, yn niwedd

y flwyddyn, a bod Mr. Rees a Dr. Edwards yn cymmeryd rhan

arbenig ynddo, ac yn wir, oddieithr y sylwadau arweiniol a

therfynol genym ein hunan fel Llywydd, mai hwynt hwy a

•Iraethasant braidd y cwbl o'r gweddill, yr ydym yn cael ein

tueddu i ddodi i mewn yma yr Adroddiad o hono, a gawn yn y
Drysorfa am'fis Gorphenaf, 1863, tudal. 263—265, yr hwn sydd

yn cyunwys crynodeb cywir o'r ymddyddan :

—

'•' Sylwyd y bu amser yn Nghymru pan yr oedd llawer o

gyndyn-ddadleu a phyncio sychlyd ar y mater hwn; eithr fe

dybygir fod y dyddiau hyn yn fanteisiol i egluro a derbyn y
golygiadau Ysgrythyrol arno, heb fyned i ddim eithafion gor-

modol, nac i ysbryd o ddadleuaeth cecrus a di-fudd. Bu
tymhor pan y tybygid fod rhai yn y Cyfundeb hwn yn gwadu

pob cysylltiad rhwng yr lawn a galwedigaeth gyffredinol 3'r

efengyl ; dywedent fod hawl y pregethwr i alw pawb yn ddi-

wahaniaeth i gredu yr efengyl, yn sylfaenedig yn unig ar

orchymyn lesu Grist : yr unig awdurdodiad i wahodd pawb afc

Waredwr ganddynt hwy oedd, fod Duw yn ei Air yn erchi

hyny, ac na wyddai dyn pwy oedd ei bobl etholcdig ef. Ond

dengys y Beibl fod galwedigaeth yr efengyl wedi ei seilio ar

drefn y cyfryngdod—ar Aberth Crist a'r lawn. Gweinidogaeth
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y cymmod ydyw :
' Sef, bod Duw yn Nghrisfc yn cymmodi y

byd ag ef ei hun, heb gyfrif idd^mt eu pechodau, ac wedi gosod

\mom ni air y cymmod. Am hyny yr ydym ni yn genadau

dros Grist, megis pe byddai Duw yn deisyf arnoch trwora ni
;
yr

ydym yn erfyn dros Grist, cymmoder chwi a Duw.' Ac ar ba

beth y mae y ' deisyf ' a'r ' erfyn ' hwn yn seiliedig ? Ar Aberth

mawr y groes :
' Canys yr Hwn nid adnabu bechod, a wnaeth

efe yn bechod drosom ni, fel ein gwnelid ni yn gyfiawnder Duw
jmddo ef.'

" Nodwyd mai un peth arbenig sydd yn hynodi y dadguddiad

dwyfol yw ei eangder. Y mae ' yn dra eang.' Mewn annghofio

hyn y mae y rhan fwyaf o gamfarnau yn dechreu. Cymmerir

rhyw ddarn o'r gwirionedd, a thybir mai hyny yw y cwbl.

Mae yn anmhosibl yn wir i un dyn, ac i bob dyn gyda'u gilydd,

weled ar unwaith y cwbl sydd yn ngair yr Arglwydd ; ac ni

welir yr holl gwbl o'i gynnwysiad i dragwyddoldeb. Ond yr

anffawd ydyw, fod dyn yn myned mor hunanol a meddwl mai y
rhan o'r gwirionedd a welir ganddo ef yw y cwbl o'r gwirionedd.

Ni warafunir i ni edrych ar y gyfran o'r gwirionedd yr ydym
ni 3m ei weled ; ond ni ddylem sefyll dros y gyfran hono fel pe

byddem, wedi cael rhyw ddirnadaeth am dani, yn cynnwys yr

holl wirionedd yn ein meddwl ein hun. Os na fedrwn yn awr

gysoni gwahanol ranau y datguddiad au gilydd, ein doethineb

ni yw credu y cyfan, a defnyddio yr hyn sydd amlwg, a gadael

rhwng y Duw a roddes y gair a'r cysondeb. Fe amlygir i ni

fod galwedigaeth yr efengyl yn gyffredinol ar bob dyn, ac ar yr

un pryd fod perthynas neillduol rhwng gwaith Crist a'r ethol-

edigion. Y mae eisieu i ni ddal y ddau bwnc yna mewn ystyr

eang a rhydd—eu cymmeryd fel y maent yn eu hyd a'u lied,

heb wasgu na chyfyngu dim arnynt. Gallwn ar un Haw deimlo

yn gadarn i osod allan sicrwydd trefn cadwedigaeth trwy ras

—

perthynas feichni'ol Crist a'i bobl—na chollir neb a roddwyd

iddo gall y Tad ; hen athrawiaeth y Puritaniaid. Ac ar y Haw

arall; gallwn fod mor gadarn i alw pawb at Grist, gan gyfeirio

at anfeidroldeb ei laAvn, lie y mae holl ddigonolrwydd ar gyfer
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pawb. Ni raid petruso gahv pawb i gredu yn 'yr Hwn a

osododd Duw yn lawn/ a chredu ynddo fel pechaduriaid. Fe

allai mai 3'n hyn y ceir help i weled y cysondeb : nid ydym i

ahv dynion yn y nodweddiad o etholedigion na duwiolion, o rai

ailanedig neu argyhoeddedig, ond fel pechaduriaid. Dyma oedJ

pwnc inawr hen Fethodistiaid Cymru—mai nid fel un wedi ei

fiileni, nen dan deimladau o argyhoeddiad, y mae dyn i gredu yn

Nghrist, ond fel pechadur—fel un ag angen Gwaredwr arno.

"Galhvn, yn wir, deimlo mor rhydd ug un Armin i alw pechad-

uriaid i gredu yn lesu Grist; ac mewn gwirionedd, nid cyfyng-

ach yw ein cyfundrefn dduwinyddol ni nag Arminiaeth, ond

eangach
; y mae pob peth cadarnhaol sydd ganddynt hwy genym

ninnau. lawn hollddigonol—' lawn dros ein pechodau ni, ac nid

dros yr eiddom ni yn unig, ond dros bechodau yr holl fyd '—
galwedigaeth yr efengyl ar bawb fel pechaduriaid—dyledswydd

pawb i'w chredu—a chyflwr yr annghredadyn yn ddiesgus ; ,nid

oes ganddynt hwy yr un fantais tuag at roddi arbenigrwydd i'r

gwirioneddau hyn nad oes genym ninnau. Y gwahaniaeth sydd

rhyngom ydyw, fod genj-m ni ychwaneg na hwy i'w ddywedyd.

Heblaw galwedigaeth gyffredinol i'w chyhoeddi, y mae genym

ni sicrwydd nad ii y cyhoeddiad o'r alwedigaeth hono yn ofer.

Heblaw cyfeirio at yr haeddiant hollddigonol neu anfeidrol sydd

yn ngwaith Crist yn gosod ei enaid yn abertli dros bechod, fel

na chollir neb o herwydd un diffyg ynddo, y mae genym bob

sicrhad y ' gwel efe ei had
;

' canys o herwydd y cyfammod, yr

hwn a gadarnhawyd trwy waed ei Groes Ef ,
' ewyllys j^r

Arglwydd a Iwydda yn ei law ef ,' ac ' o lafur ei enaid y gwel, ac

y diwellir.' Hen bwnc hanfodol mewn gwir Galviniaeth—

a

barn yr hen John Calvin ei hun—yw, fod Crist yn ei Aberth yn
lawn hollddigonol—iawn na buasai ei lai yn achub un dyn, ac

nad oedd eisieu ei fwy i achub yr holl fyd—ac mai dyma ein

sylfaen i alw ar bawb i gredu yn Nghrist ; ac yn unol a hyn, yr

j'dym yn credu, oddiwrth dystiolaethau y Beibl, fod perthynas

feichniol, bersonol, rhwng Crist a'r etholedigion, neu y rhai a

roddwyd iddo gan y Tad, a bod y berthynas neillduol hon yn
3 a
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rhedeg trwy holl drcfii yr lawn, ac mai hyn sydd yn rhoddi

sicrwydd i'r drefn. Nid oes gcnym hawl i ddadgysylltu y naill

oddiwrth y Hall ; mac y naill a'r Hall yn cael eu gosod allan yn

ddiamheuol yn y Beibl, er nad oes eisiau i ni ofalu am eu dwyn

ar gyfer eu gilydd yn mliob pregeth. Gallwn gymmeryd ein

rhyddid i gyhoeddi a chynnyg bendithion yr efengyl yn y modd

eangaf, heb orfod arnom gymedroli hyny trwy ddywedyd, ' Yr

wyf finnau, gwybydder yn Galvin—yr wyf yn dal etholedigaeth/

&c. Os ydym ni yn gweled anhawsder i gysoni yn berffaith y
naill wedd ar y gwirionedd a'r wedd arall arno, anhawsder yw
hwnw yn tarddu oddiar ein bj^chander ni i ddeall pethau y
Duw mawr ag sydd yn eu natur a'i holl ffyrdd yn rhwym o fod

i ni yn anamgyffredadwy.

"Ar ryw olwg, dichon £od yr anhawsder yn ymddangos yn fwy

yn y golygiad duwinyddol sydd genym ni fel Cyfundeb ar y
pwnc dan sylw, yn gymmaint a'n bod yn cadw draw oddiwrth

eithafion y ddwy oehr— Arminiaeth ac Uwch-Galviniaeth.

Gallem dybied fod Arminiaeth yn lied gyson a hi ei hun, ond

nid mor gyson a'r Beibl : Duw wedi darpar iachawdwriaeth i

bawb, Grist wedi marw dros bawb, yr efengyl yn galw ar bawb

i gredu, gallu gan bawb i ufuddhau i'r efengjT-l, ond dim sicrhad

y bydd i neb ei chredu, nac ychwaith i'r neb a gredo gael bywyd

tragywyddol, gan y gall hwnw syrthio i annghrediniaeth. a

marw yn annghredadyn. Mae yr hyn a elwir weithiau yn

Uwch-Galviniaeth, drachefn, yn gyson a hi ei hun, eithr nid

ydym ni yn ei gweled yn gyson a r Ysgrythyr : Duw wedi ethol

nifer pennodol, Crist ar y groes wedi marw dros nifer pennodol,

wyneb yr efengyl yn unig ar y rhai hyny, yr Ysbryd Glan jn

sicr o ddwyn y rhai hyny i gredu yn mha le bynnag y byddont,

a'u cadwedigaeth yn ddibetrus, pa beth bynnag a wnelont ; felly

y mae cyfFredinolrwydd galwad yr efengyl, drygedd a pherygl

annghrediniaeth, rhesymoldeb a gwerth ymarferiad a moddioa

gras, a sancteiddrwydd trefn y prynedigaeth, yn bethau sydd yn

cael eu gwrthod neu eu hannghofio yn y gyfundrefn hono.

Gyda ni, nid yw y drefn ar un Haw yn un benagored ac ansicr.
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nac ar y Haw arall yn un derfynol a chyfyng. Yr ydym 3'n dal

rod yr lawn yn ei natur ei hun yn ddigonol i bawb, a bod

galwad ar holl gj'rau y ddaear i droi eu hwynebau ato am
achubiaeth. Y mae wedi estyn dydd gras i bechaduriaid yn

gyfFredinol ; ac er eu bod o ran eu cyflwr wrth natur yn garchar-

orion, y mae y cyhoeddiad o bono }ti eu gosod yn ' garcharorion

gobeithiol.' Xid y gyfraith a droseddasant sydd yn awr yn

sefyll a,r ffordd eu cadwedigaeth
; y mae yr lawn wedi boddloni

y gyfraith ; ond eu hannghrediniaeth hwy yw yr hyn sydd yn

eu damnio.

" Y mae boll drefn yr efengyl yn sail a chefnogaeth i alw yn

ddibetrus ar ddyn fel pechadur. Mae y ffaith fod Duw wedi

bwriadu acbub er tragywyddoldeb—fod Ci'ist mewn pryd wedi

marw dros yr annuwiol—fod yr Yspryd Glan yn addawedig i

weitbio ar bechaduriaid,—yn galonogiad cryf i bregethwr alw

yn daer ar ei holl wrandawwyr i geisio iachawdwriaeth ; ac er

iddo yn ami orfod ochain, ' Pwy a gredodd i'n hymadrodd ?
' y

mae yn dda iawn cofio nad a y cwbl yn ofer. Y mae yr lawn

digonol i'r holl fyd yn brynedigaeth sicr i'r eglw^'s. Yn yr un

drefn ag y gehvir ar bawb i gredu, y sicrheir achubiaeth y rhai

oil a gredant ; ac y sicrheir hefyd y bydd tyrfa ddirif yii

credu. Gyda golwg ar y sicrhad neillduol hwn y dywedodd

Crist, ' Yr ydwyf yn rhoddi fy einioes dros y defaid ; a defaid

eraill sydd genyf, y rhai nid ynt o'r gorlan hon
; y rhai hyny

hefyd sydd raid i mi eu cyrchu, a'm llais i a wrandawant."

Diau yr arbedasid cryn annghysuron ac ymrysonau flynyddau

yn 61, yn Sir Fflint a rhai manau ereill, ped edrychasid gan yr

holl frawdoliaeth gyda mwy o ryddid meddwl ar y ddau ar-

weddiad hyn ar y gwirionedd : y cyfiredinolrwydd a'r neillduol-

rwydd; yr hollddigonolrwydd yn gwneuthur pawb yn ddi-

esgus, a'r bwriad penarglwyddiaethol yn gwneuthur y drefn yn

sicr. Yr oedd Crist yn rhoi lie i'r naill a'r Hall yn ei weinidog-

aeth :
' Yr hyn oil y mae y Tad yn ei roddi i mi, a ddaw ataf fi

;

a'r hwn a ddel ataf fi, nis bwriaf ef allan ddim.' ' I ti yr ydwyf

yn diolch, O Dad, Arglwydd nef a daear, am i ti guddio y
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pethau hyii rliag y doethion a'r rhai deallus, a'u datguddio

honot i rai bychain. le, O Dad, canys felly y rhyngodd bodd

i ti.' Dyna y ueillduolrwj'dd. Ond y mae yn troi yn ebrwydd

at y cyffredinolrwydd :
' Deuwch ataf fi bawb ag y sydd yn

flinderog a llwythog, a mi a esmwythaf arnoch.' Ac y mae efe

yn hyn yn esiampl i bregethwja' eto. Edrychwn yn benaf dim

ar ein bod yn derbyn y drefn Ddwyfol am fj^wyd fel y
datguddir hi yn yr efengyl ; ac er nas gallwn ei dirnad yn ei

holl gysylltiadau, mynwn wybod mai ein holl iachawdwriaeth

a'n holl ddymuniad yn bersonol ydyw."

Yr oedd yr ymddyddan hwn yn NhrefFynnon yn cael ei

deimlo gan bawb oeddent yn bresennol yn nodedig o effeithiol, ac

er y gallai fod yno rai yn tybied fod rhai or sylwadau yn rhy

eang, ac yn gwyro oddiwrth yr hyn a oh'gid ganddynt hwy yn

athrawiaeth iachus, a Chalviniaeth bur, eto ni ynganodd neb

un gair yn erbyn diin a ddywedid, ac yr oedd y fath oleuni a

bias ar yr hyn a draddodid fel ag i wneyd yn anmhosibl braidd

i neb wneuthur nnrhyw wrthwynebiad hyd yn nod pe yn

tueddu at hyny. Yr oeddem ni, pa fodd bynnag, yr wj^thnos

ganlynol, yn dygwydd bod yn Nghymdeithasfa Flynyddol

M6n, yr hon a gynlielid yn Niwbwrch, Mawrth IG, 17, a'r lie y

rhoddwj^d adroddiad helaeth o'r ymdriniaeth a fuasai ar y
mater yn NhrefFynnon, ac y gvvnaed amryw sylwadau ychwaneg-

01 arno. Nid oedd Mr. Roberts, Amlwch, yn Nhreffynnon, ond

yr oedd yn Niwbwrch ; ac 3^r oedd yn amlwg nad oedd yn

hoffi o gwbl yr jnnyriad a'r cwestiwn am helaethrwydd yr lawn,

nac ar ei berthynas a galwedigaeth gj'ffredinol yr efengyl. Yr

hyn yr oedd efe yn dadleu drosto oedd, nad oes eisieu i ni fyned

yn ddim pellach na gorchymyn Duw i gyhoeddi yr efengyl i

bawb yn ddiwahaniaeth ; a bod yr hyn sydd yn rlieswm digonol

i'r pregethwr i gyhoeddi y drefn i bawb ac i alw ar bawb i'w

defnyddio, yn ddigon o reswm i bob pechadur gael ei gadw

trwyddi ond gwneuthur hyny. " Trefn Duw," meddai, " ydyw

y drefn a gyhoeddir yn yr efengyl, ac efe sydd gyfrifol am

dani ; ac os ydyw efe wedi cael ei foddloni, nid oes genym ni
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ddim i'w wneyd ond ufuddhau iddo i'w derbyn i ni ein hunain,

a jTwncyd ein goreu i gael ereill i'w derbyn hefyd. Digon i bob

pechadur ydyw deall, fod y Duw y pechodd i'w erbyn, yn galw

arno, ac yn barod i'w dderbyn, yn yr Aberth Mawr, i'w heddwcli

a'i gyinmeradwyaoth byth." Fel yr oedd efe jai siarad ar y
pwnc, fe dorodd rliyvv lewyrch rhyfedd ar y cyfarfod nes yr

oedd yno rai yn gorfoleddu gyda rhyw deimladau annghyffredin.

Yr ydym yn cofio fod yno un dyn yn gwaeddi mewn hwyl

fawr:—"Armin a Chalvin o'r golwg, ac lesn Grist anwyl ei

hunan i'r amlwg." Yr ocddeni ni yn cyd-deithio gydag ef ar ol

yr oedfa y boreu, i Amlwch, a mater y cyfarfod oedd testyn ein

hymddyddan yr holl fFordJ, Y cwbl y dadleuai efe yn ei erbyn

ydoedd, rhoddi galwad gyffredinol yr efengyl i orphwys ar

gyftredinolrwydd yr lawn, ac nid ar y gorchymyn dwyfol. Yr
ydyin yn cofio ein bod yn ceisio dadleu ag ef mai felly yr oedd

y Beibl yn gwneuthur :
" Deuwch, canys weithian y mae pob

peth yn barod;" " Yr yd3'm yn erfyu dros Grist, Cymmoder
chwi a Duw. Canys yr hwn nid adnabu becliod, a wnaeth efe

yn bechod drosom ni ; fel y'n gwnelid ni yn gyfiawnder Duw
ynddo ef." Dadlcuem hefyd mai nid y prcgcthwr sydd yn

galw, ond mai Duw ei hunan sydd yn galw ; ac er fod hawl

hollol ganddo fel Penarglwydd, i'n gorchymyn ni heb roddi un

rheswm am hyny, er hyny, os oedd yn ymostwng i roddi y
rheswm am ryw orchymyn, fod cymhelliad ychwanegol i ufudd-

dod yn y rheswm hwnw, ragor na phe buasai heb ei roddi i ni.

Yr oedd efe ei hunan hefyd yn addef, ac yn dadleu, mai yn
yr Aberth Mawr yn unig yr oedd yr Arglwydd yn derbyn

pechadur; a phrin yr ymddangosai i ni fod dim gwahauiaeth

rhwng hyny, a dywedyd mai yn yr aberth yn unig yr oedd y
rheswm am alw ar y pechadur ato. Nid ydym. ni yn cofio ym-
ddyddan ag ef ar y cwestiwn ar ol hyny: ond, wedi eyhoeddi yn

y Drysorfa yr Adroddiad a roddasom uchod am yr ymdriniaeth

amo yn Nghymdeithasfa Treffynnon, fe dderbyniodd Mr. Kees y
llythyr canlynol oddiwrtho, yn ymliw yn gyfeillgar ag ef, yn
nghylch y sylwadau a wnelsid yno ganddo ef, a chan y brodyr

ereill:

—
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" Amlwch, Gorph. 14, 1863.

" Anwyl Gyfaill,—Yn mha le i'ch cael nis gwn,—ai gartref

" neu ar eich teithian. Pa fodd bynnag, caiff y Post gymmeryd
'• ei siawns gydc^ hyn o bapurun, gydar dyb y gall Mrs. Rees fod

" gartref.

"Ni chefais hyd yn hyn gj'-flleustra i gwjmo wrthych drallod fy

" meddwl o golli Mr. a Mrs. Davies, o Sir Fon. Ac nid gwaeth

" bellach, ond goddef a thewi, canys erbyn hyn felly y bu. Ond
" ddoe daeth y chwedl i'm clustiau fod rhyw obaith am eu

" dychweliad ; ond tebyg yw na byddaf fi mewn cyrhaedd i

" fwynhau hyny. A bydd fod rhagluniaeth ddwyfol yn cyr-

'• haedd ei nod yn gorbwyso pob aflonyddwch a bar hyny i fy

'' meddwl tlawd i.

" Edrychais ar hanes Cymdeithasfa Treffynnon, &c., a thybiaf

" oddiwrthynt y caifF enw a llwch Mr. Andrew Fuller, a Dr.

'• Bellamy, &c., &c., dragywyddol heddwch gan Fethodistiaid

" Cymru mwy. Pa guchiau bynnag a all fod ar wedd y Cyffes

" Ffydd wrth droi ei gefn ar eu Cymdeithasfa, os cam-arweiniad

'•' a gaed oddiwrtho, na ddoded neb gareg fedd ar y fan y cleddir

" of. Ac bellach, rhj^w narroiv escape i mi a fydd cyrhaedd y
' bedd heb fy nghyfrif yn heretic. Yr wyf yn barhaus yn fwy-

" fwy argyhoeddedig yn y dyb, na chafodd Duwiuyddion dysg-

" edig yr oesoedd achos o'r Beibl i'w hymyraetli ag exactrwydd

" na helaethrwydd lawn Crist, &c. Canys os ydyw yr hyn a

"dderbyniodd Duw yn ei foddloni ef, pa beth sydd gan y creadur

'• bychan a wnelo a hyny mwy ? Canys efe yw y gofynwr ; ac

'•' OS cafodd efe ei foddloni tuag at gyflawni ei amcanion mawr-
'•' ion, pa hawl sydd genym ni i ofyn iddo a dderbyniodd efe

' ddigon er achub bydoedd, neu holl ddynolryw ? Neu os g^yr
" ef am ryw exactrwydd yn yr achos mawreddig hwn, pwy a all

" ei feio am na buasai fel arall ? Canys ni roddodd Duw ei Fab

"
i fod yn lawn, ond i foddloni ei hun ; ac os derbyniodd ormod

'•' neu fychan, arno ei hun y mae y gwyn yn sefyll.

" Os na fedd Duw esgus dros fod yr efengyl yn gorchymyn i

" bob dyn edifarhau, ond yn unig ddarfod i'w Fab farw dros bob
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" un o ddynolry-w, pa fodd y rhydd efe esgus dros oddef un

" angel i gAvyrapo, a chadw y Hall yn ei berffeithrwydd ? trefnu

' i'r naill ran o'r byd gael yr efengyl, ac esgeuluso anwybodaeth

" y Hall ? &c. Tybied yr wyf (ond feallai yn gyfeiliornus), mai

" diben y goruchwyliaethau mawreddig hyn yw galw pechadur-

'• iaid i lawr at ei draed, i ryfeddu fod drws gobaith wedi ei

" roddi o'u blaen yn yr efengyl ; a swm ein gwers ni ydyw,
"

' Pwy wyt ti, yr hwn a ddadleui yn erbyn Duw ?

'

" Gwn fy mod yn hyn o ymyraeth yn j'mgyfodi uwchlaw fy

" mesurau. Ond hwyrach mai dj'ma y tro cyntaf i mi osod pin

" ar bapur i ddatgan fy nheimladau ; ac felly nid rhyfedd yw yr

" aflerwch. sydd yn perthyn iddo.

" Bellach dywedaf, byddwch wych a llaAven yn wastadol.

" Gobeithiaf fod Mrs. Rees a chwithau 3-n iach. Lied debyg

" ydwyf fi ; a bu fy ngwraig yn bur wael yn ddiweddar, ac araf

" yw adferiad nerth. Ond pa fodd y dysgwylir byny, gan nad

"yw nerth bellach ond poen a blinder ? Gj-da ein cofion serchog

^ atoch chwi a Mi-s. Rees,

" Ydwyf, anwyl gyfaill, yr eiddoch yn gywir,

" W. Roberts."

Y mae yn ddrwg iawn genym nad ydyw atebiad Mr. Rees i'r

llythyr uchod ar gael gen3'm. Nis gellir ammeu na ddarfu iddo

oi atcb, oddieithr iddynt gyfarfod a'u gilydd yn lied fuan, o'r

hyn nid oes genym ddim hanes ; ac y mae yn sicr genym fod yr

atebiad yn deilwng o bono ei hunan, ac o'i gyfaill parchedig

hefyd. Yr oedd efe yn nodedig o gryf dros gj^ffredinolrwydd

galwad yr efengyl, a bod cyffredinolrwydd yr alwad yn

gorphwys ar ddigonolrwydd y ddarpariaeth. " Pan y mae efe,"

nieddai uuwaith yn ein clyw ni, "yn galw adar ysglj^faethus

gwylltion y nefoedd i wledda, y mae ganddo ddigon ar eu cyfer.

Dacw yr angel, yn y Datguddiad, yn sefyll yn yr haul, ac yn

llefain ' a lief uchel, gan ddywedyd wrth yr holl adar oedd j-n

ehedeg trwy ganol y nef, Deuwch ac ymgesglwch yn nghyd i

swpper y Duw mawr.' Ond beth sydd ganddo ar eu cyfer ?
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' Fel y bwytaoch gig brenhinoedd, a chig pen-capteniaid, a chig'

y cedyrn, a chig meirch, a'r rhai sydd yn eistedd arnynt, a chig

boll lyddion a chaethion, a bycliain a mawrion.' Y inae arlwy

ddigonol wedi ei pharotoi iddynt. Yr un modd, y mae ei fod

yn galw pechadur i edifarhau yn ddigon o sicrwydd fod ganddo

drefn i faddeu. Byddai yn briodol ac yn rhesyniol i'r cythreul-

iaid edifarhau ; oud nid ydyin yn cael fod y Duw Mawr erioed

wedi galw arnynfc hwy i hyny. Paham ? Wei, dyna un paliam

;

nid ydyw wedi darpar trefn i'w cadw hwy ? Ond y mae 'yr

awr hon yn gorchymyn i bob dyn yn mhob man edifarhau.'

Paham y dyn ? Paham ? Y mae maddeuant i ddyn
; y mae

Duw wedi gosod ei Fab yn iawn dros y dyn; y mae trefn i

gadw dyn ; ac y mae yr alwad. arno i edifarhau a dychwelyd, yn

gorphwys ar y drefn bono." Dyna oedd syniailau pendant Mr.

Rees. Nid oes un amheuaeth nad oedd Mr. Roberts, fel yntau,

yn addef holl-ddigonedd y ddarpariaeth ; ond yr oedd efe ain

adael y cyfrifoldeb am gyffredinolrwydd y cyhoeddiad o honi i

orphwys, nid ar y dadguddiad o hyny, ond ar y dadguddiad o

ewyllys Duw yn gorchymyn y cyhoeddiad, ac yn sicrhau bywyd
ac iachawdwriaeth i'r rhai oil a'i derbynient.

Y cwestiwn mawr ag oedd yn cynhyrfu y Methodistiaid y
pryd hyn, ac er ys peth amser bellach yn Ngogledd Cynu'U, ac i

fesur yn y Deheudir, oedd yr Athrofa, ac yn arbenig ei lie hi.

Yn gymmaint a bod Dr. Charles wedi rlioddi ei le i fyny yn

Nhrefecca, a neb wedi ei ddewis yn olynydd iddo, yr oedd yr

Athrofa yno wedi ei chau, a'r gwyr ieuainc yn cael eu hanfon,

neu yn myned eu hunain, i ysgolion yma a thraw, yn ol fel y
byddent eu hunain yn tueddu. Gan fod y casgliad mawr at

Athrofa y Gogledd yn awr yn tynu at gael ei orphen, ac y
bwriedid cael Adeilad newydd at ei gwasanaeth, ac nad oedd

dim etc wedi ei benderfynu gyda golwg ar le yr Adeilad hwnw,

fe deimlid gan liaws mawr o garedigion yr Athrofa yn y Gog-

ledd, a chan amryw hefyd yn y Deheudir, fod yr adeg yn un

dra manteisiol i wueuthur ail ymdrech er ceisio sefydlu un

Athrofa i'r holl Gyfundeb, yn y lie a fernid yn fwyaf cyfleus i'r
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DeheuJir a'r Goglcdd. Yr oedd Mr. Rees yn dwyn ciddigedd

mawr dros hyn, ac yn barod i gydsynio ag unrhyw gynllun ag

na fyddai yn hollol ormesol ar deimladau y c3'fcil]ion yn y
Gogledd, er mwyn ei sicrhau. Yn ganlynol, fe anfonwyd

cenadwri o Gymdeithasfa y Gogledd i Gymdeithasfa y Deheu-

dir, yn cyflwyuo y mater i'w sylw, ac yn dymuno cael eu

teimlad hwy yno ar liyny ; ac i edrych a oedd rhyw debygol-

rwydd y llwyddid yn y cyfryw amcan. Fe gymmerwyd yr

achos i ystyriaeth yn Nghymdeithasfa Llanelli, Ebrill 2, 3, 1863,

lie y bu eryn lawer o siarad arno. " Aed," meddai yr Adrodd-

iad ger cin bron, " i bwnc y Coleg yn drwyadl Yr

(3edd un dosbarth am gael un athrofa rhwng y Deheudir ar

Gogledd, a siaradasent yn hynod ddoniol dros hyny. Dangos-

ent y ceid mwy o wir fanteision mewn un Coleg nag a ellid gael

mown dau. Wrth gael onid un Coleg, gallesid cael Coleg a

fuasai yn anrhydedd i'r enwad, ac athrawon o'r dosbarth blaenai

3'n ngwalianol ganghenau dysgeidiaeth. Yr oedd plaid arall yn

y gynnadledd, a dichon mai hon oedd y guyfaf, am gael dau

(loleg,—un yn y Deheudir, a'r Hall yn y Gogledd,—a chael dau

athraw yn mhob Coleg. Dadleuai y blaid hon yn erbyn yr uu

(yolcg, oblegid annghyfleusdra y pellder o'r Gogledd i'r Deheudir,

a'r gost a fuasai ar y myfyrwyr wrth deithio." Wedi Uawer o

ymddyddan, fe benderfynwyd fod i gyfeisteddf'od, yn gyn-

nwysedig o nifer o frodyr o'r amrywiol Siroedd, gyfarfod yn

Xghaerfyrddin y pedwerydd a'r pummed o'r Mehefin caulynol, i

ystyried y cwestiwn yn hamddenol a manwl, ac i geisio dyfod i

benderfyniad unfryd arno. Fe gyfarfu y brodyr hyny ; a chan

y byddai Gymdeithasfa y Gogledd yn cyfarfod cyn y ceid Gym-
deithasfa drachefn yn y Deheudir, fe benderfynwyd anfon ar

unwaith o'r Gynnadledd, at y Brodyr yn y Gogledd, y pender-

fyniad y daethant iddo. Fe wnaed hyny trwy y llythyr can-

lynol, a anfonwyd i Gymdeithasfa Treffynnon :

—
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" Caerfyrddin, Mehefin 5, 1863.

"Anwyl Frodyr,—Yr jdym yn aiifon gair o gyfarchiad

caredig atocli o'r Gjmnadledd a gynhaliwyd genym fel Dir-

prwyvryr dros amrywiol Siroedd y De, yn y lie hwn ddoe a

heddyw, 3^11 ol appwyntiad ein Cymdeithasfa Chwarterol ddi-

weddaf yn Llanelli.

" Yr hyn y daethom yn nghyd o'i herwydd yn benaf oedd, i

A'mdrin ag achos yr Athrofa ; a chan y gobeithia y Gynnadledd

lion y dygir yn mlaen bob mesurau a fyddo jn ddichonadwy

tuag at gyrhaedd yr amcan o gael undeb Cymdeithasfiiol mwy
cfFeithiol rhwng y Gogledd a'r De,—yn ol yr hyn y cytunwyd

amo yn nghyfarfod yr Amwythig,—ymddyddanwyd llawer yn

y Gynnadledd hon o barth. cael undeb Athrofaol rhwng y ddwy

dalaeth. Ond gan fod yr adeilad, y tir, yn nghyd a medd-

iaunau ereill yn Nhrefecca, wedi dyfod yn berchenogaeth y
Cyfundeb ar y dealltwriaeth fod Athrofa yn cael ei chynnal

yno, ac hefj'd yn wj-neb fod cyfraniadau helaeth wedi en

derbyn ar gyfer y diben hwn,—barn y Gynnadledd hon yw,

nas gallwn yn anrhydeddus, ar hyn o bryd, symmud yr Athrofa

o'r lie yr agorwyd hi ar y cyntaf
;
gan hyderu y bydd amgylch-

iadau yn caniatan i ni ei hail-agor yn fuan yn yr un lie.

" D3^munir eich hysbysu fod yr ymddyddan a fu yn y Gyn-

nadledd hon yn nghylch y dymunoldeb a'r posiblrwydd o uno y
ddwy Athrofa, yn cael ei ddwyn yn mlaen niewn modd brawdol

a Christionogol ; a dymunir cydnabod Cymdeithasfa y Gogledd,

yn y modd mwyaf diolchgar, am ohirio yr ystyriaeth yn

nghylch lie eich Athrofa am gyhyd o amser, ar gais Cyfarfod yr

Amwythig ; a hyny yn y gobaith y gellid cael un Athrofa i'r

Cyfundeb yn y Dywysogaeth. Ond wedi ystyried ein ham-

gylchiadau, yn nghyd a theimladau ein cyfeillion trwy yr

amrywiol Siroedd yn y De, daeth y Gynnadledd hon i'r pender-

fyniad crybwylledig ar y mater.

" Gan ddymuno a gweddi'o ar fod i Ben mawr yr eglwys roddi

i chwi arwyddion amlwg o'i bresennoldeb grasol yn eich Cym-

deithasfa,—Ydym yr eiddoch yr yr efengyl,

"William Evans, Cadeirydd; John Walters, Ysgrifenydd."
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Fe dderbyniwyd ac fe ddarllenwyd y Uythyr h-wn i'r frawdol-

iaeth yn Nhreffynnon, Mehefin 8, 1863 ; ac nid rhaid dywedyd
iddo beri i rai giyn fesur o siomedigaeth, Gau y gwelid yn awr

nad oedd dim gobaith cael un Athrofa rhwng De a Gogledd, yr

oedd y cwestiwn o le Athrofa y Gogledd yn dyfod yn naturiol i

sylw ; ac wedi peth ymddyddan yn y Cyfeisteddfod, fe gytun-

wyd yn unfrydol ei fod yn un a gymmerai orrnod o amser i'w

drin mewn un Gymdeithasfa, ac felly mai y peth goreu a fyddai

cael Cyfarfod arbenig i hyny, ar wahan oddiwi-th, ac yn flaen-

orol i'r Gymdeithasfa ganlynol ; lie y ceid hamdden iV ystyried

yn bwyllog ac yn fanwl, a dyfod, os gellid, i benderfyniad bodd-

lonol ac unfrydol arno. Ac felly, fe gytunwyd fod i'r cyn-

nrychiolwyr o'r amrywiol Gyfarfodydd Misol a'r Henadur-

iaethau, gyfarfod i'r amcan hwnw, yn Mangor, ddydd Mawrth,

Medi 1, y diwrnod o flaen Gymdeithasfa Caernarfon. Pan aeth

y newydd am hyn allan, fe aeth yn gyffro mawr trwy Oo-ledd

Cymru, yn nghylch y lie y byddai i'r Coleg gael ei sefydlu. Yr
oedd Mr. Morgan, pan yn mj-ned trwy y Siroedd i gasglu at yr

Athrofa, wedi rhoddi arbenigrwydd ar y ffaith mai cwestiwn i'w

benderfynu gan y Cyfundeb ei hunan, pan elid at hyny, oedd y
lie y sefydlid hi. Yn awr, yr oedd amryw leoedd yn awyddus
am ci chael, ac yn ymdrech yn egniol am dani. Yr oedd cryn

lawer o ddadleu, ac heb fod yn yr ysbryd goreu, wedi bod yn y
papurau newyddion wythnosol, ar y cwestiwn, a theimladau

lied anngharedig yn cael eu hamlygu. Pa fodd bynnag, fe

gyfarfu y Cyfeisteddfod, a bennodasid i benderfj-nu yr achos, yn
Nghapel y Tabemacl, yn Mangor, am un ar y gloch j^n y pryd-

nawn, Medi 1, 1863. Gan fod y Cyfarfod hwn, ar y ipryd ac

wedi hyny, yn un mor bwysig i ni fel Cyfundeb, a bod Mr. Rees,

yn enwedig yn cymmeryd y fath ran a dyddordeb ynddo, yr

ydym yn tybied mai priodol i ni roddi rhyw Adroddiad am dano

yn ei Gofiant ef, yn neillduol o'i Araeth ef ei hunan, Yr oedd

yno yn bresennol tua deugain o gynnrychiolwyr, jm nghyda
nifor mawr o Weinidogion, Blaenoriaid, ac aelodau ereill o'r

Cyfundeb o bell ac agos. Gan ein bod ni yn dygwydd bod yn
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Llywydd y Gymdeithasfa am y flwyddyii bono, fe'u galwyd i

jrynmieryd y Gadair ar yr achlysur, a f^weithredai y Parch.

Roger Edwards fel Ysgrifenydd. Dechreuwyd y cyfarfod

cyntaf trwy ddarllen a gweddio gan Mr. Rees. Wedi ychydig

sylwadau genyra ni, yn ai'gymhell i'r ysbryd priodol yn ehi

hyindriniaeth a'r cwcstiwn, gan gofio eiu bod yn yniwneyd ;i

mater yn dal cysylltiad uniongyrchol ag enw ac a gwaith yy

Arglwydd yn ein mysg,—ac wedi darllen y penderfyniadau y
daethid iddyut yn NhrefFynnon, fe aed yn mlaen i wrandaw

teimlad yr amrywiol Gyfarfodydd Misol ar y pwnc neillduol

ocdd ger ein bron y pryd hwnw. Yr oedd Sir Ddinbych a Sir

Fon, fel yr hysbysid gan y diweddar Barch. Hugh Hughes,

Abergele, a'r Parch. Robert Hughes, Gaerwen, eto heb fod yn

gwbl addfed i roddi barn benderfynol ar y mater, ac yn dymuno

cael mwy o amser i'w 3'styried ; tra yn caniatau i'w cynnrych-

iolwyr weithredu yn y modd a ymddangosai yn ddoethaf iddjmt

hwy. Dywedai y Parch. Edward Morgan fod Sir Feirionj^dd yn

dra gwahanol, ac wedi ei cliynhyrfu drwyddi, yn saith mwy nag

a feddyliodd ef erioed y buasai, ar yr achos hwn. Nid oedd efc

yn gweled un rheswm dros oedi yn hwy benderfynu y ewestiwu.

Yr oeddent hw}^ yn Sir Feirionydd yn dymuno cael gwybod, can

g3' nted ag y gellid, pa beth a fwriadent wneyd o'r Athi'ofa. Os

oeddent am ei symmud o'r Bala, goreu pa gyntaf ganddynt hwy
a fuasai iddynt ddyfod i benderfyniad ar hyny, modd y gallent

w^ybod yr hyn a ellid ddysgwyl ganddynt. " Ac felly," meddai,

" yr wyf fi yn cynnyg ein bod i fyned yn mlaen at y cwestiwn y
daethom yn nghyd o'i herwydd, a bod yr Athrofa i gael ei sefydlu

yn y Bala." Yr oedd yn dymuno cael gadael yr hyn a fwriadai

ddywed^^d yn mhlaid y cynnygiad hyd yn ddiweddarach jai y
dydd, ac ncs clywed yr hyn a ddywedid yn mhlaid lleoedd ercill

ac yn erbyn y Bala. Cefnogwyd cynnygiad Mr. Morgan gan y
Parch. John Williams, Llandrillo. Cynnygiwyd fel gwelliant gan

Mr. Evan Powell, Wrexham, fod i'r Athrofa gael ci sefydlu yn y
dref bono. Cefnogwyd y gwelliant gan Mr. P. M. Evans, Tre-

ffynnon ; ac attegwyd ef gan Mr. Charles Hughes, Wrexham.
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Gwnaeth y brodyr hyn areithiau byrion ond cryfion, ac yn yr

ysbryd goreu, yn mhlaid Gwrexham. Cynnygiwyd yn ncsaf fel

gwelliant gan Mr. Thomas Lewis, Bangor, ar i'r Athrofa gael ei

sefydlu yn Mangor. Dymunai yntau gael gohirio y sylwadau

a fwriadai wneyd hyd y cyfarfod canlynol. Cefnogwyd y gwell-

iant liwn gan ein brawd, y Parch. Josiah Thomas, M.A., mewn

araeth a gj'dnabyddid yn nodedig o alluog ac yn dra chymedrol.

Yr oedd Mr. Rees, hyd yn hyn, wedi bod yn hollol ddistaw, ac

yr oedd dysg\yy]iad mawr am ei glywed yn siarad. Yr oedd yn

udnabyddus i'r nifer fwyaf ei fod ef yn mhlaid Gwrexham, ac

yr oedd yn hawdd iawn deall oddiwrth yr arwyddion o gym-

meradwyaeth a roddid ganddo i'r hyn a ddywedid dros y dref

hono, mai felly yr oedd efe yn tueddu. O'r diwedd, pa fodd

bynnag, fe gododd gyda dwysder a difrifwch teimlad, ac eto

gyda braidd fwy o yni a bywiogrwydd nag arferol, ac a lefarodd

yn agos fel y canlyn :

—

'•' Y mae y mater sydd genym i'w benderfj^nu yn sicr yn un

difrifol a phwysig iawn. Yr ydwyf fi, beth bynnag, yn ei

deimlo felly, ac wedi bod yn ceisio cyn hyn, laweroedd o

weithiau, ei gymmeryd yn dest3'n gweddi. Mi a ddymunwn i

ni oil gael ein meddiannu a'r ysbryd hv/nw, gan erfyn yn

enwedig ar i ni gael ein cadw rhag myned i ymryson a'n gilydd,

fel y mae rhyw rai yn gwneyd yn y papurau yna, ac erfyn

hefyd ar i'r Arglwydd ei hunan ein c3''farwyddo, a dangos i ni

pa le, allan o lawer, yw y lie goreu i'r Athrofa gael ei sefydlu

3'nddo. Pa le bynnag y bydd yr Athrofa rhagllaw, fe ddaw

hyny o les o leiaf o'r ymdrafod yma
; y mae yn gydnabyddiaeth

o hawl y bobl a'i p'iau, i benderfynu ei lie hi. Y mae Athrofa

gan y Methodistiaid yn Ngogledd Cymru er ys dros chwe'

blynedd ar hugain, ond nid wyf fi yn cofio i ni fod yn eistedd

mewn Cynghor ar hyn erioed o'r blaen. Dygwyddiad a aeth a

hi i'r Bala ar y cyntaf , a darfu i ninnau oddef hyny ar y pryd, a

hyny, fel yr ymddengys erbyn hyn, heb honi yn ddyladwy hawl

y Cyfundeb i'w gosod hi yn y fan a farnai yn oreu. Felly fe

ddarfu i'r cyfeillion yn Sir Feirionydd gymmeryd yn ganiataol
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mai yno yr oedd hi i fod, ac aethant rhagddynt i wneuthur lie

rawy manteisiol iddi yn y Bala, heb un ymg^mghoriad, hyd ag

yr wyf fi yn deall, a neb yn yr achos. Y mae hyny wedi cael ei

ddwyn yn mlaen weithiau fel prawf o'u gofal hwy am yr

Athrofa, ac nid wyf yn gwadu nad oedd ganddynt fesur o hyn}-,

ond mewn gwiriouedd nid yw eu canmol yn hyn yn ddim amgen

na'u canmol am fod yn dda wrthynt eu hunain. Camgymmer-

iad mawr ydyw tybied mai peth dibwys i Athrofa ydyw y man y
gosoder hi, ac os ceir un dda, na waeth yn mha le y byddo. Mae

pob dyn pan yn agor j^sgol, yn gyntaf dim yn edrych am y lie

mwyaf manteisiol i hyny ; a'r un modd y mae rhieni, pan yn

chwilio am ysgol i'w plant, nid yn tmig yn edrj^ch am ysgol dda,

ond am gael hono mewn lie priodol. Felly, i'm tyb i, y dylai yr

hen fam Fethodistaidd wneyd gydk'i phlant hithau ; canys chwi

a ellwch fod yn sicr y bydd y lie yn cymmeryd rhaji yn eu

haddysg, hyny yw, yr effeithia er gwell neu er gwaeth ar eu

meddyliau a'u hymarferiadau. Ni ddylai llesad tymhorol, nac

hyd yn nod ysbrydol unrhyw g}Tnmydogaeth na gwlad gael un

lie yn ein hystyriaethau wrth benderfynu cartref yr Athrofa
;

oblegid nid lie manteisiol i wneyd daioni, ond lie manteisiol i

gael daioni i'r sefydliad, ydyw y pwnc i'w ystyried heddyw. Ni

ddarfu i chwi yn ddiau sefydlu Athrofa, na chasglu miloedd o

bunnau tuag at ei chynnal hi, er mwyn un dref nac un Sir yn

Nghymru. Os felly, y mae yn iawn iddi fyned i bob Sir a

thref yn Ngogledd Cymru yn ei thro ; ac y mae yn llawn bryd

ei symmud hi o'r Bala, oblegid y mae hi wedi bod jno bellach er

ys pump neu chwech ar hugain o flynyddoedd. Ac y mae yn

ddiammeu ei bod wedi bod o ennill dirfawr i'r Bala a'r cym-

mydogaethau. Yr holl arian a wariwyd ami, a'r holl dalentau

a fuant o'r dechreuad yn nglyn a hi,—yr eiddo, yr athrawon, j^r

efrydwyr,—hwynt-hwy sydd wedi eu mwynhau. Ac nid yw yr

holl garedigrwydd a ddangosasant hwy iddi, ond dim mewn
cymhariaeth i'r manteision y maent hwy wedi gael oddiwrthi

;

a hyny gyda golwg ar y byd hwn a'r byd a ddaw. Y lie sydd

yn cynnwys crynhoad mwyaf o fanteision ydyw y He y dylai yr
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Atlirofa fod. Nid ydyw yr oil na'r un mauteision i'w cael yn

inhob lie. Mae un fantais yma nad ydyw i'w chael acw, a mantais

acw nad ydyw i'w chael yma ; a'r peth y dylem ni edrych iddo

ydyw, pa le y mae mwyaf o fanteision yn cydgyfarfod, Er fod

C^'^mru i gyd yu lie liynod o iachus, y mae yma rai lleoedd yn

iachach na'u gilydd. Mae pobl y Bala wedi cael allan fod y lie

liwnw yr iachaf ond un yn yr lioll wlad. Ond, a cliymmeryd fod

hyny yn wirionedd, y mae yn gwestiwn drachefn, ai ni byddai

gwlad is, sychach, a cliynhesach, yn fwy diogel i ieclij'-d dynioii

ieuainc fel yr efiydwyr. Wedi myned i'r Atlirofa, y maent

yn newid eu dull o fyw yn hollol. Yn lie dilyn eu hymarfer-

iadau corphorol yn yr awyr-agored, y maent yn cadw i mewn
gyda u hastudiaeth

; y mae eu natur yn tyneru, a'r cyfnewidiad

ynddo ei hunan 3'n fawr ; ac oni allwn feddwl fod myned trwy

y fath gyfnewidiad mewn gwlad oer, ucliel, a gwlybyrog, yn

debyg o brofi cyfansoddiad llawer o lionynt yn llawer mwy na

phe buasent mewn lie is. Gall y Bala fod yn lie iach i'r rhai

sydd wedi eu geni a'u magu yno ac yn aros yno yn wastad ; ond

y mae y myfyrwyr yn dyfod yno o leoedd ereill, ac yn gorfod

myned oddiyno bob Sabbotli i bregethu ; ac y mae yn an-

mhosibl myned yn mhell o'r Bala heb fyned dros fynyddoedd

;

ac OS bydd hi yn wynt a gwlaw, eira a rhew, yn unlle, y maent

yn sicr o fod yno ;—heblaw yr hyn sydd neillduol i'r Bala, sef

bod y llyn mawr hwnw yn gorwedd wrth ei chefn, ac yn estyn

ei draed oerion bron i'w heolydd hi. Peth arall a ddylid gym-

meryd i ystyriaeth yn newisiad lie yr Athrofa ydyw fod yno

gyflawnder o leoedd manteisiol i letya ynddynt. Mae yn bur

bosibl i ddynion trwy letya mewn tai anfanteisiol gael drwg i'w

cyrph yn gystal ag i'w meddyliau a'u moesau. Dyweda un

ysgrifenydd diweddar, 'fod t;^ dyn yn rhan o'i addysg.' Ni

chlywais i yr un gair anmharchus am y Bala yn y golygiad

hwn. Mi a glywais fod lletyau yn brin yno ; ac yr wyf wedi

clywed, os deuir i'r penderfyniad mai yno y bydd yr Athrofa,

eu bod yn bwriadu adeiladu tai yno, er mwyn i'r gwyr ieuainc

gael ystafelloedd cysurus. Ond os ceir hwynt yn barod eisoes
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mcwn rliyw le arall, fe'u coir heb fynecl i'r draul i'w hadeiladu.

Y mae liyn yn hacddu sylw.

"Ond fe sonir fod rhyw adgofion neillduol yn ngl^'n Ji'r Bala

na clieir mo honynt yn un lie avail. Ac y mae yn rhaid cyd-

nabod fod y Bala yn y peth hwn yn sefyll yn hollol ar ei phen

ei hun :
—

' Bethlehem y dref lie bu Dafydd.' Felly y Bala, He y
bu Charles, a Lloyd, a'r hen John Evans ; lie y bu yr hen Gj'm-

deitliasfaoedd, ac yr aeth ' Gair yr Arglwydd allan o hono ' i

lawer o ardaloedd ein gwlad. Ond nid wj'f fi yn gwybod fod yr

ndgofion hyn sydd yn gys3dltiedig ar lie yn debyg o fod o

gyramaint o wasanaeth i'r Athrofa. Y mae adgofion felly yn

ngiyn a lleoedd ereill weithiau. Pe buasai Athrofa yn y Bala

er dyddiau Mr. Charles, a dynion enwog Avedi troi allan o honi,

irallasai yr adirofion am hvnv ennvnu raeddvliau dynion ieuainc

i'w hefelychu ; ac fell}' bod o les yn ddi'au i'r Athrofa. Y mae

bywiogrwydd lie hefyd yn rhywbeth ag sydd yn teilyngu sylw

;

oblegid y mae yn effeithio yn fawr ar garacter dyn. Un difFyg

mawr yn ein cjaneriad ni fcl cenedl, yn cj'fodi, fe allai, oddiar

ein hir ddarostyngiad i'r Rhufeiniaid ac wedi hyny i'r Saeson,

ydyw math o wyleidd-dra caethiwus, a rhyw ddull cywilyddus,

ofnus, ac anwrol. Dywcdai y gwyr a roisant eu hadroddiad i

mewn fel Dirprwywyr Addysg yn y wlad, ein bod ni y Cymr^-

yn byw mewn rhyw is-fyd bychan o'n lieiddo ein hunain, ac

mai prin y gallwn edrych yn ngwyneb ein huwchafiaid. Yr

wyf yn ofni fod gormod o hyn wedi bod, ond ni ddylem adael

iddo barhau felly yn hwy. Mae yn annheilwng o'r genedl, ac

yn neillduol os bydd yn dyfod i'r golwg yn ei hathrawon.

Dylem benderfynu cyfarfod a'r difFyg yma ; a'r peth cyntaf at

Jiyny ydyw, myned rhagom i roddi addysg dda i'n dynion

ieuainc. Ac er eu tynu allan o ran eu meddyliau, y mae yn

ddiammeu fod gan gymdeithas a bywiogrwydd lie, ddylanwad

mawr. Y mae rhai dynion wedi dysgu digon i wybod eu bod

yn anwybodus ; ac y mae hyny yn peri iddynt fod yn fw}-

gwylaidd a distaw ; tra y mae ereill yn siarad heb wybod eu

bod yn anwybodus, ac yn siarad, weithiau, mor fFol nes peri i
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chsvi wrido a chw^'su wrth eu clywcd. Nid oes un amheuaeth

nad oes gvvahaniaeth raawr rhwng lie a lie, i goethi dyn yn

allanol ; ac fe gydnabydda pawb fod yn bwysig iawn i weinidog

yr efengyl, fod yn lanwaith a threfnus o ran ei wisg, a'i ym-

ddangosiad personol. Yr ydwyf fi yn gwybod yn dda, ac yr

ydych chwithau yn gwybod hefyd, fod rhai o'n pregethwyr

goreu ni, yn yr amser a aeth heibio, wedi bod yn llawer llai

• lefnyddiol nag y gallasent fod, yn enwedig mewn rhyw gylch-

oedd, oblegid esgeuluso hvn.

" Yn awr, wedi meddwl llawer, ac yn gwbl anmhleidgar ar y
mater, ac heb ddim genyf mewn golwg ond lies \^ Sefydliad, yr

j'dwyf fi yn gorfod dyfod i'r penderfyniad mai Gwrexham ydy

w

y lie goreu, a goreu o lawer, i sicrhau yr amrywiol fanteision y
cyfeiriais atyut. Y mae y lie yn sicr yn iachus

; y mae 3m

nghanol cyfleusderau teithio
; y mae yn dref gyfrifol a bonedd-

igaidd, ac heb fod yn ormodol fell}^ i amgylchiadau y cyffredin o

hononi
; y mae yn dref ag y mae Methodistiaeth Gymreig yn

barchus ynddi, ac yn lie y dysgwylir i Fethodistiaeth Saesonig

fod, mewn amser, yn uchel hefyd ; ac, yn arbenig, y mae yn lie

a chyfleusderau neillduol ynddo i'r gwyr ieuainc i j'marfer a

siarad, ac a phregethu, yn yr iaith Saesonaeg. Yn sicr, nis gall

fod dim cymhariaeth rhwng y lleoedd ereill y dadleuir drostj'nt

yma heddyw a Gwrexham yn y peth diweddaf hwn. Ac y mae

o bwys neillduol ar fod ein gwyr ieuainc, o'r dechreu, yn cael

ymarferiad yn hyn. Nid ydwyf yn sicr nad oes rhai o'n

pregethwyr nas gallant byth ddysgu Saesonaeg fel ag i'w siarad

yn drwyadl—wedi aros yn rhy hir heb ddechreu, fel nas gallant

byth ddwyn eu tafodau ati. Y pwnc mawr yw eu cael i arfer

siarad yn ieuanc. Y mae rhai yn ofni y gallwn golli ein pregeth-

wyr goreu drwy hyny, ac yr ant drosodd at y Saeson yn gwbl.

Nid wyf fi yn meddwl fod llawer o berygl oddiwrth hyny. Y
mae gan y Saeson well meddwl am danynt eu hunain, nag y
deuant yn ami ar ein gofyn ni am bregethwyr. Y perygl, os

oes perygl o gwbl, yw, y gallai rhai o honynt gael eu temtio i

fyned drosodd at yr Eglwys Wladol. Y mae rhai yn dywed^'d
3 b
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mai rhy Saesonig o ran eu dull, ac anngliymreigaidd o ran eu

hiaith, ydyw offeiriaid Cymru i fod yn ddefnyddiol i'w cenedl

;

ac OS addysgir ein pregetliwyr ninnau mewn lie Saesonig mai yi'

un fath yr ant hwytliau, ac y gwelant mai yn yr Eglwys y bydd

eu lie. Nid wyf fi yn ofni eu myned drosodd am y rheswm

yna, tra fe allai, y temtir rhai i fyned drosodd er mwyn eu byw-

ioliaeth. Y mae y nifer amlaf o'r offeiriaid yn perthyn i deulu-

oedd uwch o ran eu hamgylchiadau na chorph ein pregethwyr

ni, ac lieb feistroli lawer o honynt y Gymraeg yn dda erioed, ac

y mae hynj yn cj^frif am eu llediaith Seisonig pan yn ceisio

pregethu ynddi. Nid wyf fi yn meddwl fod un perygl i ddynion

ieuainc wedi eu geni a'u magu yn nghanol Cj^mru, goUi eu

Cymraeg wrth fyned am ychydig flynyddoedd i Wrexham i

dderbyn eu haddysg Athrofaol.

" Yr ydwyf fi wedi eich cadw yn rhy hir ; ond peth gwerth-

fawr fydd i ni allu penderfynu y cwestiwn yn heddychol a

brawdol. Byddai yn drugaredd fawr i ni allu dyfod i ryw ben-

derfyniad heb ymranu ; oblegid wedi myned yn bleidiau, awydd

trechu fydd y teimlad cryfaf. Nid yw y dyn hwnw yn sicr,

pwy bj'nnag a fj^ddo, yn gymhwys i eistedd mewn barn ar achos

fel hyn nad yw yn malio am ddim ond am gael ei amcan ei

hunan i ben. Peth difrifol iawn, yn fy meddwl i, ydyw i

ychydig ddynion, neu hwyrach, weithiau, un dj^n, soddi cym-

mydogaeth neu Sir i ddyled ddirfawr wrth godi Capelydd, neu

ddyfetha Capel, wrth ei gam-gyfleu, neu ei gam-wneuthur.

Felly gyda y mater hwn. Y mae ein cyfrifoldeb yn fawr ; a

blin, a blin iawn, i ni fydd canfod ein bod wedi cam-gymmeryd

pan yn rhy ddiweddar, wedi gwario cannoedd, i'e, miloedd o

bunnau o arian. Ni a ddylem oil fod yn ddifrifol, ac ystyried

pob peth yn ddiduedd, a bod yn dra eiddigus o'n dibenion, yn

enwedig y rhai hyny o honom ag sydd yn awyddus am gael yr

Athrofa i'w cymmydogaethau eu hunain. Os ydyw y cyfryw

wedi clirio eu mynwesau oddiwrth bob gwyniau hunanol, ac heb

adael i un ystyriaeth eu tueddu hwy i benderfynu lie y dylai yr

Athrofa fod, ond yn unig Uesad y Sefydliad, yr wyf fi yn sicr
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na wnaethanfc mo hyny ond trwy ddwyn Duw i'w cydwybodau.

Ac ond odid nad oeddent yn cyfodi oddiar eu gliniau yn fwy

ofnus rhag eu bod yn camgymmeryd nag o sicr eu bod yn iawn.

Ond pa beth bynnag a fydd eich barn ar y mater pwysig sydd

dan sylw, yr wyf fi wedi traethu fy meddwl yn rhydd ac yn

g3^dwybodol ; ac yr wyf yn gobcitliio y cawn ein cyfarwyddo i

syrthio ar y lie goreu i'r Athrofa."

Yr oedd yr araeth hon yn ddiddadl yn un o'r rliai rhagoraf a

draddodwj^d erioed ar y fath destyn, ac i'r amcan neillduol oedd

i'r Cyfarfod, ac yn ngwyneb yr amrywiaeth golygiadau a'r gwa-

haniaeth teimladau, a goleddid gyda golwg ar y cwestiwn oedd

ger bron. Y mae yn gynllun, gwerth ei astudio gan bob g^r
cyhoeddus, o'r modd i ymdrin a'r fath faterion :—pwyllog, teg,

tawel, eang, manwl, ac eto yn eglur a phendant a chryf, tra yn

yr ysbryd goreu,—ac mor gyflawn, fel nad oedd dim a allesid

ddywedyd dros y lie, a bleidid ganddo, yn cael ei adael allan

ganddo.

Wedi yr Araeth hon gan Mr. Rees, ar ol ychydig eiriau yn

nghylch y Cyfarfod canlynol, fe derfynwyd Cyfarfod y pryd-

nawn. Dechreuwyd yr eisteddiad hwyrol am banner awr wedi

pump, trwy ddarllen a gweddio gan y Parch. David Davies,

Corwen, yr Abermaw wedi hyny. Erbyn hyn yr oedd cyn-

nulliad y gwrandawwyr wedi lliosogi yn ddirfawr, a phawb yn
ymddangos yn llawn brwdfrydedd. Fe ddechreuwyd yr ym-
driniaeth yn yr hwyr gydag Araeth nodedig o hyawdl a grymus

gan Mr. Thomas Lewis, Bangor, yn mhlaid y cynnygiad a

wnelsid ganddo yn y prydnawn, fod i'r Athrofa gael ei sefydlu

yn Mangor. Yr oedd Araeth Mr. Lewis yn hynod o ddoniol, ac

yn gwefreiddio y gynnulleidfa drwyddi, ac fe allesid braidd

dybied, oddiar y gymmeradwyaeth a ddangosid iddo, y buasai

yn sicr o gael y mwyafrif yn ei blaid. Ar ei ol ef fe gododd

Mr. Morgan, i wneyd yr Araeth a addewsid ganddo yntau yn y
Cyfarfod blaenorol. Yr oedd dysgwyliad mawr am dano, ac yn
enwedig am glywed pa beth a ddywedid ganddo fel atebiad i

Mr. Rees a Mr. Lewis yn erbyn y Bala ; ac fe siaradodd y pryd
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hwn yn ryinus iawn, yu deihvng hollol o bono ci hunan. " Yr
jxlym wecli cael dwy araeth," meddai, " hir a doniol, a phe

buasai fFeithiau a rhesymau yr areithwyr yn ateb i'w doniau,

ofer a fuasai i neb geisio sefyll i'w herbyn. Ond mi a obeithiaf

y bydd i chwi oil gotio mai ' nid aur yw pob peth sydd yn

dysgleirio,' ac mai nid rhesymau J'dj'w pob peth a dybir felly.

Y mae llawer o bethau wedi eu dywedyd am Sir Feirionydd, a

rhai pethau a allant greu rhagfarn yn ei herbyn. Nid traws-

feddiannu yr Athrofa a wnaethom ni, ond cymmeryd trugaredd

ar y dyn bach, oedd megis yn gorwedd ar wyneb y maes, heb

lygad yn tosturio wrtho. Y mae yn awr wedi dyfod i'w oed, i'w

gyflawn faintioli, a'r ddadl yn bresennol ydyw, pwy a'i piau ? a

chan bwy y mae hawl ynddo ? Y mae llawer yn cael ei ddy-

wedyd yn erbyn iachusrwydd y lie ; a chyfeirir yn fynych at

rai gwyr ieuainc a gollasant eu hiechyd tra yn yr Athrofa, ac a

fuant farw. Yr ydym yn addef liyny, ac y mae yn ddrwg

genym ; ond peth arall hollol yw, fod hyny i'w briodoli i afiach-

usrwydd y lie ; ac yr wyf fi yn dadleu yn bendant nad ydyw.

Canolrif y marwolaethau yn y deyrnas ydyw 22 o bob mil yn

fj3-nyddol. Y mae lleoedd uwchlaw hyny yn cael eu hystyried

yn wacth na chyffredin, a lleoedd islaw hyny yn well na'r

cyffredin. Yn awr, yn ol Adroddiad y Cofrestrydd Cyffredinol,

chwi a gewch fod y marwolaethau yn llai yn y Bala nag yn

N^wrexham o 4 yn y fil, ac yn llai nag yn Mangor o 2 y fil. Ac

OS edrychir ar nifer y rhai sydd yn marw dan bump oed y mae

y gwahaniaeth yn llawer iawn mwy,—y mae eu nifer yn ddau

cymmaint yn Ngwrexham ac yn Bangor, i'r hyn ydynt yn y Bala.

Gyda golwg ar yr hyn a ddywedwyd fod y wlad yn fynyddig

ac uchel, a bod yr hinsawdd yn lladd pobl ddieithr yno, pa fodd

y mae Bangor a Gwrexham yn fwy angeuol o'r banner i

fabanod ? Dieithriaid, yn fy marn i, ydyw yr holl fabanod

sydd yn dyfod i'r Bala fel i'r lleoedd ereill, a pha fodd y mae

cynnifer o'r dieithriaid yn marw yn Mangor a Gwrexham, ond

yn byw yn iachus yn y Bala ? Ond anfonwch chwi i'r Bala rai

a hadau marwolaeth yn flaenorol yn eu cyfansoddiad, nid ydyra
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ni yn addaw bywyd iddynt, gan nad ydym yn dadleu ei bod, er

mor iaclius, yn fro anfarwol. Yr wyf fi yn barnu mai mantais

arbenig i'r efrydwyr yw y niynyddoedd yn nghymydogaeth y
Bala. Y mae eu hawyr iach yn estyn eu lungs, yn cryfhau eu

lleisiau, ac yn eu gwella o ran corpli a nieddwl. Gyda golwg ar

gyfleusderau teithio, y mae yn wir nad ydynt genyni eto fel yn

y ddau le arall ; ond ni a'u cawn ; ac yn y cj'famser, ni bydd yr

angenrheidrwydd a osodir ar y gw5^r ieuainc i oddef j^chydig

galedi wrth deithio, yn anfantais mewn gvvirionedd iddynt. Os

yd3-ch am roddi j 'Ihvy aur' yn ngenau y bobl ieuainc, a'u

harbed i gerdded ond yn unig i'r train, tfarwel i gynnulleidfaoedd

tlodion gwledig a mj'-nyddig Cymru, eu gweled byth mwy. Os

na cheir ein pregethwyr yn barod i oddef caledi a chystudd, fel

mihvyr da i lesu Grist, galhvn benderfynu fod dyddiau Method-

istiaeth wedi eu rhifo. Ni chefais i a'm brodyr yn y weinidoo--

aeth o'r un oed a bynach na mi yv un ' hvy aur,' fel ag i'n gosod

mewn perygl o golH ein tymher, wrtli gael Ihvy bren weithiau.

Y mae rhyw rai hefyd yn cw\'no oblegid y lletyau yn y Bala, ac

\-r wyf fi yn methu deall oddiar ba ysbryd y cyfododd y fath

gwyn ; oblegid y mae yn hollol ddisail. Y mae yr ystafelloedd

yn y tai yno mor lawn o gysuron cartref ag odid un man arall

yn Nghymru. A d\^weder a fyner, y mae rhywbeth rhyfedd o

swynol mewn ben adgofion am lanerchau cysegredig y Bala, lie

y cychwynwyd y Sassiwn, y lluniwyd Cymdeithas y Beiblau, ac

y sefydlwyd Atln-ofa Gogledd Cymru. Fe symmudwyd Sassiwn

y Bala ; ac er y pryd hwnw, y mae dywediad yr hen Lewis
Morris wedi ei wirio,

—
' Symmudwcli chwi Sassiwn y Bala, nid

Sassiwn y Bala a fydd hi wed'yn.' Y mae yn wir nad ydyw 3-

Bala yn lie bywiog ; ond nid wyf fi yn gweled fod lie felly yn
nodedig o fanteisiol i Athrofa. Y mae yn hysbys fod un o

Atlirofcydd yr America wedi ei symmud i le mwy tawel nag yr

oedd ynddo, er mantais i'r. efrydwyr. Ond nid oes eisieu i mi
fyned cyn belled a'r America. Dyma Mr. Rees ei hunan : onid

yw efe yn hofR 3'mneillduo yn wythnosau yr haf bob blwyddyn,
allan o fywiogrwydd a swn a chynhwrf Liverpool, i Gymru
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dawel, er mantais i'w iechyd, ac er mwjm cael hamdden gydai

efrydiau." A chyda llawer o ymadroddion o'r fath, fe derfyn-

odd araeth nodedig o hyawdl ac yn yr yspryd goreu, gan ddy-

muno ar i'r c^'^nnrychiolwyr trwy eu pleidlais y noswaith bono,

"wneuthur eu dyledswydd i'r Arglwydd, i Fethodistiaeth, ac i'r

oes a ddel, trwy gadarnhau fod yr Athi'ofa i fod 3m y Bala hyd

ddiwedd y byd.

Wedi i amryw frodyr wneuthur rliai sylwadau yn mhlaid y
naill neu y Hall o'r lleoedd oeddent ger bron y Cyfarfod, ac i Mr.

Eees gywiro yr hyn a olygai efe yn annghywir, yn yr adroddiad

a roddasid gan Mr. Morgan, ar y marwolaethau yn Ngwrexham,

o'u cymharu a'r rhai yn y Bala, fe ranwyd y t^, a chafwyd y
pleidleisiau fel y canl^m : Bangor, 4 ; Gwrexham, 10 ; Bala, 23.

Pan ail roddwyd y Bala a Wrexham o fiaen y Cyfarfod, yr oedd

mwyafrif mawr, ac agos yr holl gynnrychiolwyr yn mhlaid y
Bala. Ac felly yn y modd mwyaf heddychol a cliaruaidd, fe

derfynwyd un o'r Cyfarfodydd mwyaf pwysig a gynhaliwyd

mewn cysylltiad a'r Athrofa o'i sefydliad cyntaf hyd y pryd

hwnw.

Y dyddiau canlynol, Medi 2, 3, 4, Mercher, lau, a Gwener, yr

oedd Cymdeithasfa Caernarfon, lie yr hysbyswyd y penderfyn-

iad y daethid iddo yn Mangor, yr hwn a gadarnhiiwyd yn un-

frydol ac yn wresog gan y Gymdeithasfa. Yr oedd Mr. B,ees yn

nodedig o fywiog a chryf a siriol yn y Gymdeithasfa hon yn

Nghaernarfon, ac yn pregethu yno yn sier, am ddeg ar y gloch,

boreu Gwener, ar ol y Parch. Edward Morgan, mor nerthol ac

effeithiol ag y clywyd ef braidd erioed. Ei destyn ydoedd

1 Petr i. 21. Y mae y bregeth i'w chael yn gyflaAvn yn yr ail

gyfrol o'i Bregethau, tudal. 265—286. Yr ail ran o honi, o

tudalen 275 i'r diwedd, oedd ganddo yn Nghaernarfon ; ac yr

oedd rhyw arddeliad hynod ar y traddodiad o honi. Y mae yr

oedfa yn cael ei chofio eto gan laweroedd, fel un o droion

hynotaf ei oes.

[NoDiAD.—Fe ddymunir i'r darllenydd grafFu yn neillduol ar

gam-gymmeriad y galwyd ein sylw ato gan un o'n cyfeillion,
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—y Parch. Thomas Rees, Cefncoed, Merthyr,—a wnaed gcnym
gyda golwg ar araseriad y Gymdeithasfa y bu yr ymdriniaeth

iywiog a dyddorol ynddi ar yr angenrheidrwydd am fwy o

ff37'ddlondeb a haelioni ar du yr eglwysi, gyda golwg ar gyn-

haliaeth y Weinidogaeth, a'r pryd y bu ymddadleu cyfeillgar

rhwng Mr. Morgan a Mr, Rees. Yr yd3-m ni (tudalen 111) wedi

dywedyd mai yn y Bala, yn Mehefin 1855, pan oedd Mr. Rees

yn llywyddu y bu hyny, tra y mae yn gwbl sicr mai yn y
Gymdeithasfa uchod, yn Xghaernarfon, y cymmerodd yr ym-

drafod le, ac y cafw}' d y fath h3^fr3^d\vch yn nghyfarfyddiad

Mr. Morgan a Mr. Rees 4'u gilydd. Yr ydym yn cofio yn awr,

fod Dr. Hughes wedi ein hysbysu o'r un peth, er ys cryn amser

yn ol, ond yr oeddem ni rywfodd, yn ein meddwl wedi cym-

mysgu dau amgylchiad, un yn neillduol a'r Hall yn gyhoeddus,

ac felly, fe ddichon, y'n harweiniwyd i'r gwall amseryddol.

Byddwn dra diolchgar am gywiriad o unrhyw gamgymmeriad

a ganfydder gau neb o'n darllenwyr. Yr ydym yn dibynu

braidd yn gwbl trwy yr holl hanes, ar ein cof ein hunan.]

Yn nghanol yr haf, 1863, yr oedd Mr. a Mrs. Davies yn gadael

Minydon, yn Mhorthaethwy, ac yn symmud i'r Benartb, gerllaw

Conwy. Y mae genym ddau lythyr a ysgrifenwyd ganddo

atynt gyda golwg ar hyny. Y mae yn ymddangos fod y cyntaf

wedi ei ysgrifenu cyn iddynt hollol benderfynu symmud, ryw

bryd, dybygid, yn Mehefin, 1863, ond fel y nifer amlaf o'i

lythyrau heb un dyddiad wrtho :

—

"My Dear Friends,—Da genyf glywed ddarfod i ehwi
" ddyfod o hyd i Baradwys o'r diwedd—Itali Cymru, lie sydd
" yn ymguddfa rhag y gwynt—tegwch y fro y mae yn sefyll

" ynddi. Wedi darllen darluniad bywiog A o hono y boreu

'heddyw, nes cynhyrfu fy nychymyg, ac i'm dychymyg gyn-
•'' hyrfu fy nheimladau, yr oeddwn fel un yn breuddwydio, ac yn
" edrych ar holl bryferthion y lie. Pan agorais y Beibl (ar ddy-

"ledswydd), ac y tarewid fi trwy fy llygad gan eiriau lesu

" Grist :
' Na thrysorwch i chwi drysorau ar y ddaear, lie y mae
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" gwyfyn a rhwd yn llygru : eithr trysorwch i clnvi drysorau yn
" y nef, lie ni ddaw lleidr yn agos ac ni lygra pvyf

;

'—yr oedd y
'' meddwl yn oeri, ac yn difrifoli, ac yn dyfod i ansawdd mwy
" iachusol.

" Nis gallaf feddwl am ddim gwell ffordd i cliwithan bender-
'•' fynu beth i'w wneyd yn yr achos Invn. na gweddVo hyd oni
'•' byddo pob breuddwyd ac ysfa am uewydd-deb wedi diflanu o'r

"galon, y meddwl wedi difrifoli, dwyseiddio, a marw iddo ei

" hun ; ac yna edrych pa un ai o blaid symmud, ai aros yn

"hwy lie yr ydych, y bydd y fantol yn troi yn eicli tueddiadau,

'•'pan yn yr ansawdd ddifrifol. Fe allai y rhesymau sydd

" genycli o blaid symmud ymddangos yn llai, wedi i'r meddwl
'' dd'od yn ddifrifol ; neu i'r gwrthwyneb gallant ymddangos yn
" fwy, a chydio yn gryfach yn y gydwybod, hyd oni byddoch yn
" teimlo eich hunain dan fatli o rwymedigaeth i symmud

;
yr

'• hyn a wna yr act o symmud yn act o ufudd-dod i Dduw. Ac

'yna beth bynnag fydd y canlyniadau, ni edifarhewch chwi
' byth ; oblegid fe fydd yr hyn sydd i'w ofni fwyaf yn mhob
'• cyfnewidiad wedi ei ochelyd—PECHU.

" Y peth mwyaf annymunol yn fy ngolwg i yn yr amgylchiad

" hwn ydyw,—meddwl y bydd Mr. D. yn dieitlirio i Gyfarfod
'•' Misol Mon,—lie, yn sier, y gallai fod o lawer o wasanaeth, a llo

'•' dybygwyf, nas gall lai na bod yn ddefnyddiol, heb fod yn
' euog. Ond ah ! mor hawdd yw cynghori ereill ! Yr wyf fi fy

" hun, er ys blynyddoedd, er yn ddistaw, yn teimlo yn an-

" esmwyth am symmud o Liverpool, ac -eto yn methu gwybod
" beth i'w wneyd.

" Edryched dear A lawer at farn ei gwr yn hyn ; ac

" edryched yntau lawer at Dduw ; a chj'd-wedd'iwch.
" Taid."

Ysgrifenwyd y llythyr nesaf pan oeddent wedi cwbl ben-

derfynu ac ar fin symmud :

—

" My Dear A.,—Is it to-night that is to be your last night at

" Minydon ? Sleep well, rise ealry ; it is as it were the end of
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'•'one world, and to-morrow you commence another. I do not

'•' think Philip Henry, nor any of the old Puritans would have

" closed the one, nor opened the other, without some self-examina-

' tion and prayer July is a barren month ; the mind is

'• too inert and laggy for any thinking work, and yet it always

" thinks that kind of thoughts which are the result of being

'• idle—and without thoughts.

" There are some bad thoughts that fly through us ; they do not

" corrupt us much, because they don't awake any passion within

'"'

us. But there are others that lodge within us and enkindle

"the passions; the desire and its object are united in the heart

" by means of vain thoughts. If j^ou would quench the passion,

" you must remove its object from before the eye of the mind.

'• Our souls if renewed are far from being refined ; they are

'• coarse and vulgar enough to entertain low thoughts, and to

'•' speak low words, and to do base things, and not feel debased
' by them, owing to the soul's coarseness and vulgarity. Yet
'•' these vulgarities are infinitely more disgusting to pure holiness,

'• than are the vulgarities of the ignorant to the educated and
" highly refi^ned.

" Is it possible that an invisible holy Being should be dwelling

" within us ? The fact is wonderful indeed ; and oh ! how is it

' that he bears with us ? How is it that he leaves us not in

" disgust and for ever ? How glad you are to escape from the

" filthy sick room. Yet he dwells in corrupt souls !

"

Y mae genym rai dyfyniadau o lythyrau ereill, a ysgrifenwyd

ganddo yn agos i'r un amser, ac mewn rhan yn yr un cyfeiriad :

—

" My Dear A.,—As usual, I begin to write without anything

' to say. My mind, notwithstanding, is far from being barren
'' and fruitless ; it would even yet produce abundance of wild

' obnoxious weeds, if left uncultivated. How obstinate any
'•' sinful inclination becomes, if a little indulged, and permitted to

'•' occupy the thoughts and imaginations even for a short time.

" It seems determined not to quit the heart ; but there it is
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"multiplying thoughts and driving the poor soul through all

" kinds of foolish, dirty, miry imaginations, till it leaves it at

'•last wounded, guilty, and altogether corrupt, weak, and in-

" disposed to spiritual duties and communion with God. How
" necessary to attend to the Scriptural admonition,—' Na rodd-

" wch le i ddiafoL' Os caifF dderbyniad i'r t;^, y mae yn an-

"hawdd iawn ei gael ef allan. Y mae yn gwybod hefyd yn dda

" wrth ba ddrws i guro
;
pa fFordd y mae wedi cael d'od i mewn

' amlaf ; trwy ba cliwant y mae yr enaid barotaf i'w groesawu
;

" a thrwy y chwant hwnw fe dreia yn deg feddiannu y
"dychymyg a'r galanj'^a gwneyd y meddwl yn mad. Y mae
'•' Milton, dybygaf

,
yn d'weyd fod Angel (tywysog) yr Haul wedi

*•' d'od ar neges i'r ddaear ; a phan yn dychwelyd adref tua haul

''

y gaerau, ddarfod iddo neidio ar un o'r pelydrau, a slidio ar

" hyd-ddo yn ebrwydd i'r haul. Beth bynnag am hyny, y mae

"y diafol yn ami yn cynhja^fu rhyw dueddiad llygredig neu

''gilydd, ac yn slidio trwyddo ef i'r dychymyg a'r galon; a

" dyna He y bydd y truan yr amser hwnw, fel Judas—a'r ' diafol

" wedi Tnyned i Tnewn iddo,' yr hwn sydd yn llenwi ei galon ef

,

"fel Ananias a Sapphira, a phob meddyliau drwg. Weithiau y
" mae y meddyliau yn myned yn fwriad ; a'r bwriad yn myned

"yn weithred; a'r weithred drachefn, o'i mynychu, yn myned
" yn habit ; a dyna y dyn, y mae yn ofnus, wedi darfod am

"dano byth.

" Oh ! nid ydym yn dirnad ein perygl
;
yn wir, yn wir, nid

" ydym ; na pherygl ein plant bach. Ac eto ni chollir neb, er

"nerth Satan, cynddeiriawgrwydd nac ystyfnigrwydd llygredig-

" aeth, ond a fyno fod yn golledig. Y mae lesu Grist yn barod

" i waredu a chynnorthwyo."

Y mae genym un llythyr byr arall a ysgrifenwyd ganddo

yr haf hwn, at ei "^yr hynaf, cyntafanedig Mr. Davies, pan

nad oedd y bachgen ond saith oed :

—

" My Dear John,—I shall give you a list of what you may ask

*' of Jesus Christ in prayer. First then, you may ask his help to
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" learn your lessons ; to tell the truth ; to be kind to all about
'' you ; to keep the Sabbath holy ; to love the Bible ; to honour
' your father and mother, teachers and friends ; and to respect

" the poor, and those who were in the world, long, long before

" you. Jesus Christ loves such things in a child, and will lov'e

" the child that has them ; because he was so himself when he
'• was a child.

" He loves to see you when you pray, and is sure to hear you.

" And as you grow up, he may make you a Minister of the
' Gospel ; a very great, and a very useful man. Taid,"

Xid ydj^m yn gwybod am ddim arall i'w gofFau am dano yn y
flwyddyn 1863. Nis gallodd fod yn bresennol yn y Gyrndeith-

asfa Chwarterol yn Nolgelleu, Rhagfyr 1, 2, 3, ac nid ydym 3-n

cofio i ni glywed paham yn neillduol yr attaliwyd ef yno.

Yr ydym yn ei gyfarfod gyntaf y flwyddyn ganlynol, mewn
llythyr gwerthfawr at ei hen gyfaill, Mr. Roberts, Amlwch, pan

oedd Mrs. Roberts yn glaf iawn o'r cystudd, y bu mewn ychydic^

ddyddiau farw o bono :

—

" 20, Oxford Street, lonawr 9, 1864.

" Anwyl Gyfaill,—Yr oedd yn ofidus genyf glywed gau Mr,

" Davies mai llesgau a gwaelu y mae Mrs. Roberts. Yr oeddwn
" wedi clywed er's tipyn yn ol ei bod yn hybu, ac yn hytrach yn
' gwellau, a drwg genyf os yw yr arwyddion o hyny yn lleihau.

" Ond pa beth a ddywedaf wrthi hithau ? Y mae yn gofyn
" tafod y dysgedig i fedru mewn pryd lefaru gair wrth y
•' diffygioL Chwi a wyddoch i bwy y rhoddes yr Arglwydd
'• Dduw y tafod hwnw. le, chwi a adwaenoch y g^r a'i ym-
" adroddion ; ac O, mor felus ydynt :

' Deuwch ataf fi bawb a'r y
" sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythaf amoch ;

'

"
' Yn y byd gorthrymder a gewch ; eithr cymmerwch gysur,

"myii a orchfygais y byd;' 'Nac ofna, myfi yw y cyntaf a'r

" diweddaf.' Ystyria fy mawrhydi, ' Yr hwn wyf fyw '—mi a

" allaf gynnorthwyo ;
' Ac a fu'm farw '—mi a wn beth yw efe

" trwy brofiad, ac a fedraf gydymdeimlo a'r rhai sydd yn ofni

;
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"
' ac wele byw yJwyf yn oes oesoedd ; ac y mae gcnyf agoriadau

" uffern a marwolaeth.' Os yw Mrs. Roberts yn ofni mynod
'• drwy angau i'r byd anweledig, cofied gan bwy y mae yr
'" agoriadau. Ni bydd hi ddim marw lies y rhoddo lesu Grist

*' dro ar yr agoriad, ac agoryd drws marwolaeth iddi. A phwy
"yw efe ag sydd yn meddu awdurdod fel hyn ar fywyd ac

* angau, wrth owyllys yr hwn y mae eicli anwyl briod i farw ?

' Onid yr hwn a'i carodd hi, a hyny nes marw drosti, a'r hwn y
" mae hithau yn garu fwyaf

, yw efe ? Ond mi ddj'chymygwn
* eich bod chwi yn barod i ddj^wedyd, ' le, ond beth a ddaw o

" honof fi mewn henaint ac unigrwydfl. O ! mi fyddaf yn
" greadur amddifad a digysur. Fy iierth wedi pallu, fy mhlant
' wedi fy iigadael, a'm gwraig wedi marw.' Yr wyf yn adilef,

'•' fy anwyl gyfaill, fod dydd trallod wedi eich goddiweddyd

;

'• ond cofiwch, pwy bynnag sydd w^edi eich gadael, pwy sydd yn

'•'dywedyd, ' Myji a fyddaf gydd tJii.' A phwy bynnag sydd yn
" marw, pwy sydd yn sicrhau i chwi, ' Wele byw ydwyf yn oes

'' oesoedd.' Ymlyniad gormodol ein calonau wrth y gweledig

" sydd yn ein gwneyd nior druenus yn ami. A pha fodd lai na

" byddwn ni yn druenus—dal ein gafael mewn pethau sydd yn
" myned ymaith, a choflcidio pethau sydd yn diflanu. O, am
" ffydd i edrych mwy ar y pethau ni welir— y rhai sydd

" dragywyddol. Pan oedd Dafydd mewn cystudd, yn profi ei

" fod ef yn darfod a'r byd, a'r byd yn darfod ag yntau, yr oedd
'' efe yn ymgysuro yn yr hyn yw Duw i bechadur :

' Hwy a

' ddarfyddant, a thi a barhei : ie, hwy oil a heneiddiant fel

" dilledyn ; fel gwisg y plygi di hwynt, a hwy a newidir.

" Titliau, yr un ydwyt, a'th fiynyddoedd ni ddarfyddant.' O
'• bosibl fod rhai o'ch hen ddillad chwithau yn heneiddio y dydd-
'• iau hyn, ac ar gael eu plygu i'w cadw yn wardrobe y bedd.

' Wei, fy anwyl gyfaill, chwi a gawsoch eu gwisgo hwy yn hir

;

'" ac OS diosgir chwi o rai o honynt yn fuan bellach, y mae eich

" Duw yr un o hyd. Ac y mae yn llawn bryd i ni sydd yn
'• heneiddio ddysgu byw ar Dduw, a marw i bob peth arall, gan
' ein bod yn prysur nesu at y state, lie y byddwn ni yn byw
" arno ef yn unig, yn gwbl ac am bytli.
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" Cofiwch fi yn garedig at Mrs. Roberts, yn yr hyn y rnae fy

" ngwraig yn ymuno a mi. Dywedwch wrthi am ymorphwys ar

" Grist fel y mae hi. Dim ond y pechadur—heb oedi munud i'w

"gwneyd ei hun yn ddim gwell. Ceidwad pechadur yw lesu

'•'

Grist. Ar bechadur y mae ef yn galw ; ac nid pechadur yn

" teimlo fel ar fel, i'r graddau a'r graddau. Nage, nage ;
nid y

w

" efe yn gofyn ond y pechadur colledig, euog, ac annheihvng, a

" hyny fel y mae efe y funud hon. O ! fy anwjd gyfaill, goll-

" yngwch eich gafael o Mrs. Roberts, a gollynged Mi'S. Roberts

" ei gafael o honi ei hun. I lawr, i lawr ; cydymollyngwch eich

'• dau ar Graig yr oesoedd.

" Ydwyf, bellach, un o'ch hen gyfeillion, Henry Rees."

Drannoeth wedi derbyniad y llythyr uchod (lonawr lleg), bu

farw Mrs. Roberts, ac yn mhen ychydig dd^'ddiau wedi ei

chladdu, fe ysgi'ifenodd Mr. Rees drachefn at Mr. Roberts, y
113'thyr canh-nol :

—

20, Oxford Street, lonawr 20fed, 1SG4.

" Anwyl Gyfaill,—Yr ydych bellach wedi claddu eich marw
'•' allan o'r golwg, ac yn dechreu byw mewn ystad o weddwdod.

" Wei I ar ryw ystyr, nid ydych yn hyn yma ond megis wedi

" dychwelyd at ddyddiau eich ieuenctyd : yr ydych yn awr, fel

" yr oeddych yn y dechreuad, heb Mrs. Roberts ; a byddwch yn

" union eto yn debyg ag yr oeddych y diwrnod y cawsoch hi

" gyntaf , sef , wedi ei chael hi drachefn,—ie, ie, a'i chael hi yn
'' Uawer gwell, ac yn llawer hwy ;—canys er mwyn hyn yr ym-
" adawodd hi dros amser, fel y derbyniech hi \-n dragywydd.

" Dygwyddodd i mi y dyddiau diweddaf yma ddarllen llythyr o

" eiddo Dr. Doddridge at un ol gyfeillion ar farwolaeth perthynas

" iddo : ymddangosai i mi mor briodol i'ch amgylchiad chwi, fel

"' y meddyliais am anfon rhan o hono atoch. Darllenwch ef fel

" llythyr o'm heiddo i atoch chwi, gan annghofio Doddridge a'i

"gyfaill:—
"

' You perceive the hand of God in this calamity,—of that

"God, whom you have chosen for your hope and your portion,
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" and to whom you have committed yourself and all your
" concerns, and amongst the rest, that dear wife whom j^-ou now
"lament. Have you not often been saying in relation to the

*^ event of this Providence, while it was yet in suspense,

—

"
' Father, thy will be done ?

' Repeat that tender and humble
" address, and argue yourself into such a silent acquiescence as

'•'may be consistent with it. You are well satisfied of the

" sincere and exemplary piety of your departed friend, and no

"doubt it has often recurred to j^our mind as a source of

" Divine consolation. You cannot forbear but to remember the

" melancholy circumstances she was lately in, when languishing

" under a consuming distemper, and in a near prospect of

" approaching dissolution ; and surely you can as little forbear

" to contrast this mournful view, with that scene of triumphant

"pleasure which the Gospel so sublimely and so beautifully

"describes, and to which you firmly believe that she is now
" admitted. Surely, as you lately sympathized in her sorrows,

" you may now participate in her felicity ! and when you reflect

" that God has wiped away all tears from her eyes, the briny

" drops may cease to flow from your own, or at least be converted

"into tears of transport. Let this thought, my friend, be a

"consolation to you, not only under your present grief, but

" under all future calamities of life ; that you have a dear wife

" at the right hand of God !—and surrounded by the joys of

• Paradise, while you are wandering in a gloomy wilderness,

•' subject to the infirmities and temptations of humanity. Once

" more, I know that in such an affliction as this, when the tide

" of trouble flows so strongly upon us, nature whispers a hidden

"comfort, and this arises from the grave. We have lost our

"friends in its silent obscurity, and we rejoice that we shall

" shortly follow them, although it be to lie down with them in

" the dust. Every day and every hour accelerates our last ; a

" thought we gladly embrace, when we have lost our relish for

' the pleasures and entertainments of life, having lost the

"company of those with whom we delighted to share them.
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" But you, my dear brother, in one common master, have a much
*' nobler consideration to support you

;
you are not only near the

"grave,—but you approach the confines of that happy world

" where our lamented friend is already arrived.

" You have devoted yourself to God and confided yoUr Spirit

" into the hands of one all-suflScient Redeemer, and you now find

" a peculiar comfort in the persuasion that God will restore you
• to the society of those excellent persons, who are already happy

'' in his immediate presence ; and among that blissful host, to

" your beloved wife, whom you will meet on more exalted terms,

" and with whom you will forever continue, without the anguish

" of a second separation. These are reflections which no serious

'' Christian can forbear to entertain on so solemn an occasion

;

" nevertheless, a person of your tenderness cannot forget, that

"however important they are, they cannot fully heal the

" wounded mind, shrinking under the immediate apprehension

" of the painful stroke. Nature must be allowed to run her

" course ;—only take care that you do not sorrow, as those who
" have no hope.'

" Wei ! fy anwyl gyfaill, diddenwch eich hunan a'r ymadrodd-
" ion hyn. Yr ydych yn dechreu sylweddoli y gwirionedd o'ch

" bod wedi colli Mrs. Roberts
;
gobeithiaf y cewch gymhorth jai

" ami i sylweddoli hefyd, y gwirionedd mawr a rhyfeddol hwnw
"—sef y byddwch gyda hi eto, yn ebrwydd ebrwydd, yn y ded-

" wyddwch mawr. Nid oes i chwi bellach gysur arall mewn un

"man. Mae eich hen gyfeillion a'ch perthynasau yn eich

" gadael yn unig ; ond nid ydych unig—y mae y Tad gyda chwi

;

'•' a daw lesu Grist, yn bur fuan, i'ch cymmeryd ato ei hun. . . .

" Yr ydym yma oil yn cofio atoch, ac yn cydymdeimlo a chwi."

Yn niwedd y flwyddyn 1863, fe aeth Mr, a Mrs. Rees i'r

Benarth, i ymweled a Mr. a Mrs. Davies, a'r teulu yno. Yr

oedd ymweled a hwy bob amser yn llonder mawr i'w ysbryd

;

ac yr oedd yn neillduol yn ymfywiogi yn nghjnndeithas y
plant. Fe bregethodd lonawr 3, 1864, y Sabboth cyntaf yn y
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flwyddyn, y boreu a'r hwyr yn Nghonwy ; a'r pryduawii, am
(Idaii, yn y Capel cysylltiedig a Chonwy yn y daith Sabbothol.

Dj'chwelodd yr wythnos ganlynol i Liverpool, i dy newydd, neu

yn hytrach lety newydd, yn Oxford Street, gan deimlo fel yr

oedd wedi teimlo er ys cryn amser, fod yn llai tratferthus, ac yn

fwy cj^surus, iddynt fyw felly, nag mewn t;^ eu hunain. Wedi

cyrhaedd yno o Benarth, y tro hwn, fe ysgrifenodd y llythyr y
rhoddir y dj'fyniadau canlynol o bono at Mr. a Mrs. Davies :

—

" AxwrL Hex Gyfeillion,—Da genyf hysbysu i chwi ddarfod

" i ni gyrhaedd Liverpool yn ddiogel a chysurus Cawsom
" ivarm reception yn ein llety newydd

; y parlwr yn gynhes a

" pharod i'n derbyn, a phob peth o'n hamgjdch yn dwyn ar-

" wyddion cysur a charedigrwydd

" Byddai plant Israel yn gofyn weitbiau, pan dan gerydelon yr

" Hollalluog,—' Paham y gwnaetb yr Arglwydd fel hyn a ni ?

'

" Yr wyf fi yn tueddn i ofyn hyny gyda golwg ar ei drugar-

' eddau,—Pabaui y gwna fel hyn a ni ? Dyfod o'r naill gartref

'•' clyd, llawn, a chysurus, i un arall ; dim prinder arian, bwyd,
" tan, na dillad ; ac felly er ys blynyddoedd. Ond y perygl

" }"dyw—hau mewn hawddfyd, yr hyn y bydd raid ei fedi mewn
'•'adfyd. Camp fawr yw llenwi tymhor iechyd, hawddfyd, a

" llwyddiant, a diolchgarwch, gostyngeiddrwydd, a dyledswydd.

" Yr wyf yn cofio atoch oil."

Pregethodd yn gyson bob Sabboth, heb golli cymmaint ag un,

yn Liverpool y Sabbothau cyntaf o'r flwyddyn hon, oddieithr,

fel y sylwasom, y cyntaf oil. Bu hefyd yn nechreu Chwefror,

mewn Cyfarfodydd Pregetliu yn nghymydogaethau Pwllheli.

Yr oedd wedi addaw dyfod atom ni i Lundain, at ein Cymmanfa

ni yno y Groglith a'r Pasg, yr hyn hefyd a wnaeth. Cyrhaedd-

odd Lundain erbyn y nos Fercher, Mawrth 23ain, a lletyai gyda

ni, yn Noel Street; ac yr ydoedd, er yn cwyno oblegid ychydig

anwyd, ac yn neillduol gan y b;^s oedd fel yn difFrwytho, eto

yn nodedig o fywiog a siriol, yn yr holl gyfarfodydd. Yr

oedd ein hanwyl gyfaill, y diweddar Dr. Parry o'r Bala, i fynu
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yn Llundain, y Pasg liwnw, ac yn arddangos mewn modd ncill-

duol y rhagoi'iaethau aruenig a berthynent iddo fel gweinidog i

lesu Grist ; ac yr oedd Mr. Rees, yr ydym yn cofio yn dda, yn

siarad gyda r ganmoliaeth uchaf am dano, ac yn enwedig am ei

gyfarchiad yn y Cyfarfod Eglwysig, foreu ddydd Gwener y
Groglith, yn Jewin Crescent. Pregethodd Mr. Rees y nos

Wener yn y Crescent
;
yn Wilton Square y boreu Sabhoth, ac

3'n Nassau Street y nos Sabbotli ; ac yn y Crescent drachefn, y
boreu a'r liwyr ddydd Llun ; a phob tro gyda rhyw ddwysder

teimlad, a difrifwcli ysbryd, ag oeddent yn gadael yr effeitliiau

mwyaf dymunol ar y cynnulleidfaoedd.

Tua chanol yr wytlmos, efe a aeth o Luudain i lawr i

Liverpool, ac oddiyno at y Sabboth canlynol, i'r Benarth, pryd y
pregethodd yn Nghonwy ; ac aeth rhagddo yr wythnos ganlynol

i Gymdeithasfa Llangefni, Mon. Nid oeddem ni yn bresennol

yn y Gymdeithasfa hono ; ond ni a glywsom ar ol liyny fwy
nag un-\vaith, ei fod ef yn ymddangos yno yn iach a chryf, ac yn

cymmeryd y dyddordeb mwyaf, fel arferol, yn ei gweithred-

iadau hi.

Yn mhen ychydig wythnosau wedi Gymdeithasfa Llangefni,

fe ysgrifenodd y llythyr canlynol at Dr. Edwards o'r Bala :

—

" 20, Oxford Street, Ebrill 15, 1864.

" AxwYL Gyfaill,—Derbyniais eich llythyr y boreu heddyw,
" a rhaid i mi gyfaddef mai nid drwg oedd genyf ei gael ef

;

"canys nid oeddwn wedi derbyn yr un oddiwrthych, nac

"ysgrifenu yr un atoch er ys'llawer o amser Pa fodd

" bynnag, wedi y teimlad a amlygwyd trwy y gwledydd ar ol

"Dolgelleu, y mae j^n anmhosibl i chwi lai na gwcled fod

" Methodistiaeth Gogledd Cymru a'i gafael mor gryf ynoch, ac

" yn meithrin teimladau mor dyner ac mor barchus tuag atoch

" ag erioed. Disgynodd penderfj'niad Dolgelleu, mi dybiwn, yn
'•' ddieithr ar deimladau yr holl wlad. Mewn canlyniad i hyny
" darfu Cyfarfodydd Misol yr holl Siroedd, godi fel un gwr i

"anfon deisebau atoch, na byddai i chwi gynnwys un meddwl
3c
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" am yinaJael a r Bala. Gwiiacthant liyny liefyd, heb gael eu
" cymhell iddo (Jom neb, na chan ddim, ond yn unig gan yr

"ystyriaeth nad oedd penderfyniad y Gymdeithasfa ddim yn
" siarad yn ddigon cryf yn erbyn i'r un o honoch dori ei gys-

''ylltiad ag Athrofa y Gogledd. Yr oedd rhywbeth llac yn
" niwedd y penderfyniad hwnw ; ac os gwnaeth e£ ddim daioni,

" dyna ydyw, sef hod yn achlysur i dynu allan deimladau Gog-

"ledd Cynirib tuag atochchwifel eu HatJirawon. Yr wyf fi yn

"gweled trwy y tro, achos mawr i fod yn ddiolchgar i'r

" Arghvydd, fod y sefydliad ieuanc liwn, yn nghyd a i Athrawon,

" wedi gorclifygu rhagfarn, a gwreiddio mor ddwfn yn sercli-

" iadau y Cyfundeb. Meddyliwyf fod genych cliwitliau achos i

" fod yn ddiolchgar hefyd. Hwyrach eich bod yn clywed fod

" rhyw bethau aunymunol yn cael eu dywedyd ; ond beth

" bjmnag yw y siarad ar hyd y wlad,—llawer llai ond odid na'ch

"ofnau chwi,—y mae yn sicr genyf nad ydyw i'w gymliaru

" mewn hyd na lied, uchder na dyfnder, i'r teimladau a amlyg-

" wyd tuag atoch yn Ngogledd Cymru yn ddiweddar. Prin y
" gallaf fi gredu,—i'r gwrthwyneb, methu gweled yr ydwyf, fel

" chwi,—bod ' Rhagluniaeth ' na'r ' Gogleddiuyr,' yn penderfynu

" eich gweithio i Drefecca Yr wyf yn synu weithiau,

" pa fodd na b'ai De a Gogledd yn rhoi heibio eu ' j3e^^?/ jealous-

" ies' a'u teimladau lleol a hunanol, ac yn dyfod allan i ystyried

" yn ddifrifol beth a fyddai yn oreu i'w wneyd, er diogelu

"parhad ac effeithiolrwydd y Cyfundeb yn y Dywysogaeth. Pe

" gallech chwi, yn Mai nesaf yn Abertawe, gynghori y Gog-

" ledd i ohirio adeiladu Coleg yn y Bala, am ddwy flynedd neu

" dair, a chynghori y De, o'r ochr arall, i anfon y gwyr ieuainc i'r

" Bala, OS gellir cael lie i'w cynnwys, dros y tymhor hwnw, fel y
" ceid gwybod trwy brofiad, pa un ai un ai dwy Athrofa a fyddai

" oreu ;—os gwelid mai dwy, cai De a Gogledd ymwahanu yn y
" diwedd, a sefydlu dwy ; os gwelid, o'r ochr arall, mai un, caent

" gydystyried, a chydweithio i godi Coleg, a hyny yn y Bala,

"neu yn rhyw le arall a fanient yn fwyaf teg a chyfleus i

"bob ochr;—pe gallech wneyd hyn, meddaf, chwi a wnaech
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" wasanaeth. Gellid ychwanegu felly nifer yr athrawon^ fel y
"caech chwi fwy o amser i ddysgu Duwinyddiaeth i'r gwyr
" ieuaiuc, a pha fodd i bregethu yii fuddiol ; eu harwain i gyd-

" nabyddiaeth a llyfran da, a nodi allan y drwg sydd mewn rhai

" ereill ; eu cadarnhau a'u gwreiddio yn y givirionedd neu y
" giinrioneddaii jpresennol, a'u harfogi i gyfarfod a cliyfeiliorn-

"adau yr oes lyfedd hon, a'r dyddiau enbyd, yn ol pob ar-

" wyddion, sydd ar ddyfod,—ie, yn wir, wedi dyfod eisoes. Ond
" ofer siarad ; am hyny yr wyf yn tewi, gyda chofio atoch chwi

"aMrs. E."

Postscript.—" Yr wyf li yn teimlo yn n3'ehlyd byth ar ol bod
" yn Llundain, Mae y cryd-cymmalau trwof, a'm bys yn ddi-

" iFrwyth. Yr wyf finnau hefyd yn dyheu am lonyddweh. Yr
" wyf yn anfon llythyr carcdig Mr. H. atoch yn ei oL Nid wyf
" yn meddwl y rhaid i chwi wrth ei dystiolaethau i'ch clirio .

"na'ch cyfiawnhau. Fel y dywedais, ni chlywais neb yn eich

" cyhuddo : nid nad allwn fod wedi clywed rhyw rai yn cyfeirio

" at y petrusder a deimlech, o leiaf, ar ryw dro, o barth i'ch

" dyledswydd o fyned, neu o beidio myned i Drefecca. Ac o'm

"rhan fy hun, byddai yn hawdd genyf gredu, os gwybu y
"cyfeillion yn y De eich bod yn teimlo yn wan neu yn
" betrusgar yn yr achos, fod hyny wedi cryfhau eu gobaith, a'u

"gwroli i w^neyd mwy o egni am eich cael. Nid wyf fi yn
" gwybod fod dim o hyny wedi bod ; ac os bu, attolwg, pa ddrwg
" oedd yn hyny ? Pwy all feio arnynt hwy am eich ceisio ? a phwy
" a all feio arnoch chwithau am ystyricd eu cais ? Onid yw yn
" ddyledswydd arnom oil ystyried a cheisio daioui yr achos yn y
" Deheudir, yn yr amgylchiad sydd arno yn bresennol ? Onid
" un corpli yw y Methodistiaid ? ac oni ddylai, ac onid yw, pob
" Methodist difrifol a rhyddfrydig yn gofalu am ei Iwyddiant yn
" mhob man ? Yr hyn sydd yn peri i mi wrthwynebu i'r un o

" honoch chwi fyned i Drefecca ydyw, na byddai hyny ddim
" amgen na drygu y Corph yn un rhan o'r Dalaeth wrth geisio

" ei lesad mewn rhan arall. Yr ydych chwithau hefyd yn myned
'•' yn hen i symmud."
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Mae y llythyr uchod yn cyfeirio at gvvestiwn ag oedd wedi

peri llawer iawn o siarad arno yn mhlith y Methodistiaid trwy

holl Ogledd Cymru, ac mewn rhan trwy y Deheubarth hefyd, yr

wythnosau a'r misocdd blaenorol. Yr oedd Mr. Charles, megis

ag y crybwyllasom eisoes, wedi rhoddi ei le i fynu yn Nhrefecca,

ac yr oedd yr Athrofa yno ar y pryd wedi ei chau. Yr oedd yr

ymdreeh a gymmerasid i gael un Athrofa rhwng De a Gogledd

wedi bod yn aflwyddiannus, ac yr oedd y brodj^r yn y Deheu

wedi dj^fod i'r penderfyniad i ail agor yr Athrofa yn Nhrefecca

Yr oedd gauddynt un Athraw, y diweddar Dr. Harries Jones, ag

yr oeddent yn sicr o'i wasanaeth, ond yr oeddent yn teimlo nas

gallent yn ddiogel fyned yn mlaen i agor yr Athrofa heb ail

Athraw, yn arbenig i gjanmeryd gofal yr Addysg Dduwinyddol.

Er darpar ar gyfer hyny, fe benderfynwyd cael Cyfarfod neu

Gyfeisteddfod neillduol, cynnwysedig o bersonau o'r amrywiol

Siroedd, i ystyried yr achos ac i geisio trefuu pa beth i'w

wmeuthur. Fe gynhaliwyd y Gyfeisteddfod hwnw yn Llanelli,

Sir Gaerfyrddin, Tachwedd 10, 1868, a'r Parch. David Howell,

3m Gadeirydd. Yr hyn y cytunwyd yn unfrydol ganddynt arno

oedd, eu bod i anfon llythyr at Gymdeithasfa y Gogledd, oedd

i'w^ chynnal yn Nolgelleu, Rhagfja^ 1, 2, 3, yn dymuno ar i'r

brodyr cynnulledig yno ganiatau i un o'r Athrawon ag oeddent

yn y Bala, symmud i'r Deheudir, ac ymgymmeryd a'r gorchwyl

o fod yn Athraw Duwinyddol yn Nhrefecca. Penderfynasant

hefyd fod i'r Parchedigion David Howell, Abertawe, Daniel

Jenkins, y Babell, a John Jones, Ceinewydd, fyned yn genhadau

drostynt i Ddolgelleu, ac i ddadleu eu hachos ger bron y G3'ni-

deithasfa. Ni ddaeth yr un o'r Genhadau a bennodasid i Ddol-

gelleu oddieithr Mr. Howell, ond yr oedd yno ddau neu dri o

frodyr ereill o'r Deheudir yn Nolgelleu, y rhai a gyinmerasant

ran mewn cymhell y cais o'r Gyfeisteddfod yn Llanelli ar feddwl

y brodyr oeddent bresennol. Dadleuodd Mr. Howell dros

Drefecca gyda theimlad dwys, nes yr oedd yno gryn nifer, fe

allesid meddwl, pe buasent yn ymwrandaw a'u teimladau, yn

barod i gydsynio a'r cais. Ar ol i'r cyfeillion ereill o'r Deheu
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gyfarch y Cyfarfod, ac i rai cyfeillion o'r Gogledd siarad, fcl pe

buasent yn gogwyddo yn yr un cyfeiriad, fe gododd y Parcli.

Edward Morgan, ac wedi siarad yn gryf yn erbyn y cais, gan

ddatgan nad oedd ef yn gweled pa /odd y gallent fyncd yn

nilaen ar Athrofa yn y Bala heb y naill a'r Hall o'r Athrawon :

—a siarad mor gryf, o'r ochr arall, yn erbyn rhwymo y naill

na'r Hall o honynt i ai-os yn y Bala, os byddai yn tueddu, ar ol

cymmeryd pob peth i ystyriaeth, i olygu hyny fel yr hyn a

ddylasai wneuthur,—yr oedd efe am adael y cyfrifoldeb yn gwbl

ar yr Athrawon eu hunain ; ac felly fe gynnygiodd y penderfyn-

iad canlynol :

—

" Ein bod ni fel Cymdeithasfa, wedi derbyn y brodyr o'r

Deheudir, a chlywed eu cais gyda golwg ar ganiatau iddynt un

o Athrawon parchus ein Hathrofa, yn cydymdeimlo an brodyr

yn y Deheudir, ac yn dymuno gwneuthur a allem i'w cyn-

northwyo ; a thra y mae genym yr ymddiried llwyraf yn ein

Hathrawon, ac nad oes dim a fyddai yn ormod genym i'w

wneuthur tuag at sicrhau eu harosiad yn ein plith, ac nas

gwyddom pa fodd y gallai ein Hathrofa fyned yn mlaen

hebddynt,-^ar yr un pryd, nid ydym yn ystyried fod genym

bawl i geisio eu hattal i wrandaw ar y cais o'r Deheudir, os

teimlant mai hyny yw eu dyledswydd ; a phe dygwyddai i un o

honynt, ar ol hir bwyll ac ymgynghoriad, gydsynio a r cais, na

bydd genym ond ymostwug i'r brofedigaeth, gyda dymuno yn

ddiffuant ei gysur a'i Iwyddjant yn mhob ystyr." Cefnogwyd y
cynnygiad hwn gan yr Ysgrifenydd, y Parch. Roger Edwards o'r

Wyddgrug. Yr oedd Dr. Edwards yn edrych ar y cynnygiad

yn gosod arno ef a'i gyd-athraw gyfrifoldeb tra difrifol. Pe

gwrandawent ar eu teimladau, nid oedd un amheuaeth nad aros

yn y Bala a wnaent, ond nid eu teimlad hwy oedd y cwestiwn,

ond beth oedd eu dyledswydd gyda golwg ar lesad yr achos

mawr yn ein plith trwy holl Gymru ; ac yr oedd ganddo ef

fwy o hyder yn marn yr eglwys nag yn ei farn ei hunan,

ac felly buasai yn dda ganddo i'r Gymdeithasfa benderfynu

drostynt.
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Wrth siarad ar y cwcstiwn, £e gododd yv ymofyniad a oedd y
cynnygiad, os derbynid ef, yn cau allan hawl personau neillduol,

neu hawl y C3^farfodydd Misol, i arfer hyny o ddjdanwad ag a

allent ar yr Athrawon er eu perswadio i aros yn y Gogledd

;

neu, OS byddai rhyw rai yn teimlo yn wahanol, i'w cymhell i

gydsynio a chais y Deheudir. Cydnabj'^ddodd Mr. Morgan nid

yn unig hawl personau, a hawl y Cyfarfodydd Misol i hyny, ond

gobeithiai y deuai y Gogledd allan fel un gwr yn gryi dros

iddynt aros yn y Bala, a pheidio a rneddwl am symmud i

Drefecca. Wedi cryn lawer o ymddyddan yn y modd mwyaf
brawdol a charedig, a'r teimladau tyneraf tuag at gyfeillion y
Deheu, fe gynnygiodd y diweddar Mr. Peter Williams fel

gwelliant,—" Fod i'r Achos gael ei oedi hyd y Gymdeithasfa

ganlynol ; ac, yn y cyfamser, fod pwyllgor yn cael ei nodi i gyd-

ymgynghori a'r Athrawon er dwyn yn ralaen benderfyniad ag y
gellid gobeithio a fyddai yn foddhaol gan yr hoU frawdoliaeth."

Cefnogwyd y gwelliant gan y diweddar Mr. Williams, Ivy

House, Dolgelleu. Wedi gosod y naill a'r Hall ger bron, fe

gafwyd fod y mwj^afrif, a mwyafrif mawr, 3m mhlaid y cyn-

nygiad gwreiddiol.

Fe deimlwyd ar unwaith trwy Ogledd Cymru, yn ganlynol i'r

penderfyniad hwn, os oeddent am sicrhau gwasanaeth y ddau

Athraw i barhau yn eu plith, fod yn llawn bryd gwneuthur

datganiad pendant a chryf o hyny. Ac felly fe basiwyd pen-

derfyniadau i'r perwyl hwnw, gan, os ydym yn cofio yn iawn,

yr holl Gyfarfodydd Misol yn y Gogledd, yn gystal a'r Henadur-

iaethau, yn cj^farch yr Athrawon, ac yn dymuno arnynt beidio

a meddwl am ymadael a'r Gogledd. O'r ochr arall, yr oedd

personau neillduol yn y Deheudir yn eu cymhell yr un mor daer

i gydsynio a'r cais oddiyno, ac ymsefydlu yn Nhrefecca. Yr

oedd Gymdeithasfa ganlynol y Deheudir i gyfarfod yn Aber-

ystwyth, Chwefror 23, 24, 25, 1S64< ; a chan y dysgwylid, yn y
Gymdeithasfa hono, atebiad un neu arall, neu y ddau, o'r

Athrawon yn y Bala, i'r cais a anfonasid atynt o'r Deheudir,

fe anfonwyd gandd^mt hwy y llythyr canlynol i Aberystwyth :

—
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''Anvvyl Frody'R,—Wrth ysgrifenu atoch mewn atebiad i'r

cais a dderbyniasom oddiwrth y Cyfeistcddfod yn Llanelli, y
inae yn gweddu i ni yn y lie cyntaf gydnabod uniondeb a

boneddigeiddrwydd eich ymddygiad tuag atom o ddechrcu yr

ymdriniaeth hyd yn awr; a gallwn sicrhau i chwi na ddileir

yr argraff yn fuan oddiar ein meddyliau. Pe buasai yn addas

i ni son am ein teimladau ein liunaiu, gallasem ddywedyd

llawer am y cariad cynhes s^'^dd ynom, yr hwn sydd yn awr

yn gryfach nag erioed, tuag at ein holl frodyr yn y De, ac

hefyd am ein dymuniad i amcanu yn syml at ddefnyddioldeb,

heb un olwg ar fantais fydol,

—

jn nghyd a'r wythnosau cyfain a

dreuliasom mewn pryder ac ofn rliag i ddibenion gau ddyfod i

mewn, ac effeithio arnom yn ddiarwybod i ni ein hunain.

" Ar ol llawer o j'^styriaeth a chydymddyddan, yr ydym wedi

dyfod i benderfyniad gyda golwg ar yr achos hwn mor bell ag

y mae yn gorphwys arnom ni. Ond y mae rhai elfenau

hanfodol i'r mater nad yw yn perthyn ac nad yw yu bosibl i

ni roddi barn arnynt, heb i ni wybod llais y Gymdeithasfa

mewn perthynas iddynt. Mae yn dd'/au genym na ddysgwyliai

ein brodyr yn y De i un o honom ymadael oddij^'ma pe byddai

hyny yn hollol groes i deimlad cyffredinol y Gogledd. Gallwn

gasglu i raddau pa beth yw y teimlad hwn oddiwrth annerch-

iadau y Cyfarfodydd Misol ; ond yn wyneb cais mor bwysig ac

mor bennodol o'r De, y mae ein parch i chwi yn ein rhwystro i

weithredu ar un mynegiad llai pwysig a llai pennodol o deimlad

y Gogledd. Y mae yn amlwg hefyd mai y Gymdeithasfa sydd

i farnu i ba raddau y byddai ymadawiad un o honom yn

niweidiol i'r sefydliad yr ydym yn awr mewn cysylltiad ag ef,

ac a fyddai y niwed hwnw yn debyg o gael ei orbwyso gan y
lies a wnelsid trw}^ symmud un o honom i Drefecca. Yr ydym
gan hyny yn teimlo ein hunain dan angenrheidrwydd i

gyflwyno yr achos hwn i'r Gymdeithasfa nesaf yn Llangefni.

" Nid oes genym ni yr un fantais mwy na chwithau i wybod

pa beth fydd y penderfyniad yn Llangefni. Os yw llais y
Cyfarfodydd Misol yn ddigon o arwydd, y mae hwnw yn hysbys
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i chwi fel i ninnau. Gwyddom yr amlygant y teimlad mwyaf
caredig tuag atom ni yn bersonol, fel y gwnaeth y Cyfarfodydd

Misol. Er hyny nis gwyddom na chant eu harwain, wrth fwrw
golwg ar les Cymru yn gyffredinol, i farnu y byddai yn well

caniatau i un o honom fyned i Drefecea ; ac am hyny y mae
cyfiawnder a r De yn galw arnom i beidio penderfynu yr achos

hwn yn nacaol, heb roddi cyfle i'r Gymdeithasfa nesaf i'w

gymmeryd i ystyriaeth.

" O'r tu arall, y mae parch i'n brodyr yn y Gogledd yn ein

hattal i'w benderfynu yn gadarnhaol, cyn iddynt hwy roddi eu

barn yn bwyllog ar y mater ; oblegid er fod y Gymdeithasfa

ddiweddaf wedi ein gadael yn rhydd i wneuthur fel y barnom

yn oreu, nid ydym yn ystyried y byddai yn ymddygiad brawdol

na chyfiawn i ni gymmeryd achlysur oddiwrth hyny i ddattod,

mewn modd byrbwyll, y berthynas sydd wedi bod rhyngom am
gynnifer o flynyddoedd. Pe buasai perygl i ni beri oerfelgarwch

rhwng y De a'r Gogledd trwy gyflwyno yr achos i'r Gym-
deithasfa, buasem yn liytrach na hyny yn cymmeryd yr holl

gyfrifoldeb arnom ein hunain. Ond gan fod y Cyfarfodydd

Misol eisoes wedi cyhoeddi eu penderfyniadau yn erbyn i ni

ymadael, mae yn eglur, pe byddai i'r Gymdeithasfa gadarnhau y
penderfyniadau hyn, y bydd yr achos rhwng y De a'r Gogledd

ar yr un tir ag y mae yn bresennol.

" Y mae yn ymddangos i ni hefyd mai penderfynu materion

o'r fath yma yw un o ddibenion Gymdeithasfa. Mae yn wir

y dylai pob dyn weithredu yn ol ei farn bersonol ef ei hun pan

fyddo cydwybod yn gorchymyn, ac fe allai y gallem ninnau

fyned yn groes i'n brodyr a'n cyfeillion pe byddai angenrheid-

rwydd yn galw am hyny. Ond sonir hefyd yn y Beibl am y
ddyledswydd o ufuddhau ; a thueddir ni i feddwl fod hwn yn

amgylchiad yn yr hwn y dylai yr egwyddor o ufudd-dod gael y
lie blaenaf.

" Ni ddymunem fod dim yn y lly tliyr hwn yn aneglur i neb

o honoch ; ac am hyny dywedwn eto mewn ymadroddion byrach,

mai ein penderfyniad ydyw aros yn y Gogledd os bydd y
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Gymdeithasfa nesaf yn barnu yn lletl unt'rydol mai hyny y\v

ein dyledswydd. Ond os barnant fel arall, neu os teimlant inai

doethach fydd gadael yr achos hwn fel y mae yn bresennol, yna

bydd un o honom yn bur debyg o ddyfod i Drefecca, ac os felly

y bydd, gellwch fod yn sicr na fydd ymryson rhyngom yn

nghylch yr hyn y cyfeirir ato mewn dull mor briodol yn y
llythyr oddiwrth y Cyfeisteddfod, lie y dywedant y ' byddai yn

rhyfyg iddynt addaw mwy o barch, na helaethacli tal am ein

llafur.' Ond y mae yn amlwg i chwi yn gystai ag i ninnau mai

y tebygolrwydd ydyw y bydd barn y Gymdeithasfa yn gyffelyb

i'r hyn sydd wedi ei ddatgan yn barod gan y Cyfarfodydd Misol,

ac mai y canlyniad fjT'dd i ni aros yn y Gogledd. Ond nis gallwn

ymddiosg o'r teimlad mai ychj^dig fyddai y cjanhorth a allem ei

roddi i chwi er i ni ddyfod atoch, a bod llwyddiant crefydd yn

eich plith yn ymddibynu, nid ar gael y naill neu y Hall o honou)

i Drefecca, ond arnoch chwi eich hunain, dan fendith Pen Mawr
yr Eglwys. Ydym, anwyl frodyr, yr eictdoch yn ddifFuanfc,

Lewis Edwards.
" Bala, Chwef. 20, 1864. John Parry-."

Wedi darllen y llythyr hwn yn Aberystwyth, fe benderfyn-

odd y cyfeillion yno anfon cenadwri drachefn at eu brodyr yn y
Gogledd, yn gynnulledig yn Llangefni, yn adnewyddu y cais a

anfonasid ganddynt i Gymdeithasfa Dolgelleu ; ac yn deisyf ar

iddynt gydymdeimlo a hwy, a chydsynio au dymuniad trwy

ollwng un o'r Athrawon i Drefecca. Yr oedd yn Llangefni

lythyr hefyd oddiwrth yr Athrawon o'r Bala, yn cyflwyno yr

achos, o'u tu hwythau, i benderfyniad y Gjandeithasfa, ac yn

sicrhau y gweithredent yn ol y modd y penderfynid ganddynt.

Yr oedd yr achos felly, o angenrheidrwydd, yn dyfod dan sylw

yn Llangefni. Eithr fe deimlid gan yr holl Gymdeithasfa fod y
cwestiwn eisoes wedi ei benderfynu gan yr amrywiol Gyfarfod-

ydd Misol, ac nas gallent hwy yno feddwl am gynnyg dim

gwahanol, ac fe ddodwyd ar Mr, Rees i dynu allan benderfyniad

i'w gyflwyno i'r Gymdeithasfa, fel atebiad i'r cyfeillion yn y
Deheudir, yr hyn a wnaeth fel y canlyn :

—



7i<^ PENNOD XIII.

'' Mewn atebiad i gais Cj'mdoithasfa y Deheudir am gael un o

Atlirawon Athrofa y Bala i Drefecca, y mae y Gj^mdeithasfa

hon yn dynrnno dadgan ei barn ei bod yn rhy ddiweddar bellach.

iddi gymmeryd j^r achos i un ystj'riaetli ddifrifol, gan ei fod

mown efFaith Avedi ei benderfjmu eisoes, a hyny gyda mawr
deimlad ac unfrydedd, yn Nghyfarfodydd Misol Siroedd Gog-

ledd Cymru. Ni byddai galw y brodyr o'r gwahanol Siroedd i

ystyried yr achos yn y Gymdeithasfa hon yn ddini amgen na'u

galw i ystyried yr hyn y maent eisoes wedi peuderfynu arno

mewn undeb a u gwahanol Gyfarfodydd Misol, a hyny pan y
mae yn sicr na theimlent yn rhj'dd i wnej^d dim yn groes i'r

penderfjmiad hwnw. O dj^-nerwch at deimladau ein cyfeillion

3m y De, darfu i'r Gymdeithasfa yn Nolgelleu, tra yn dadgan na

byddai dim yn ormod genym i'w wneuthur tuag at sicrhau

arosiad yr Athrawon yn ein mysg, eto daflu yr achos i ddwylaw

yr Athrawon eu hunain. Ond y mae yn hysbys i'n brodyr yn y
Deheudir erbyn hyn, na wnaeth hyny ddim ond defFro y
Gogledd 3'n fwy i ardystio yn gryfach yn erbyn symmudiad yr

un o'r Athrawon. Gwir yw y gallai fod gan y Gjmideithasfa

Chwarterol hawl mewn achosion o'r fath yma i adolygu pen-

derfyniadau y Cyfarfodj^dd Misol ; ond y mae yn ofjmol i blant

dynion 3m eu holl gylchoedd arfer pob hawl mewn arafwch a

doethineb, gan gofio nid yn unig y dylai y naill fod yn ostyng-

edig i'r Hall, ond pawb hefyd i fod yn gyd-ostyngedig a'u

gilydd." Cefnogwyd y cynnygiad gan y Parch. Edward Morgan,

a chymmeradwywyd ef yn gwbl unfrydol gan y Gymdeithasfa.

Penderfynwyd hefyd fod lljHhyr i gael ei anfon at yr Athrawon

yn y Bala, yn C3mnwys j^r atebiad uchod i Gymdeithasfa y
Deheudir, ac yn arnh'-gu iddynt mai barn unfrydol y Gym-

deithasfa oedd, mai eu dyledswydd ill dau, o dan yr holl am-

gylchiadau ar y pr3^d, 3"docdd aros yn y cysylltiad yr oeddent

ynddo ag Athrofa y Bala.

Y mae yn ymddangos, er hyn oil, fod gradd o anesmwythder

yn parhau yn meddwl 3^ Prif-athraw, a bod hwnw yn cyfodi 3m

benaf oddiar ei fod yn clywed fod rh3'-w cliwedlau 3'n cael eu
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taenii gan ryw rai, a thuedd 3'nddynt i briodoli amcauion an-

iiheilwng iddo ef. Er cyfai'fod yr auesmwythder liwnw, jt

ysgrifenodd Mr. Rees ato y llythyr a ddodasom i me^v^l eisoes

;

llythyr, yr ydym yn gwybod, a roddodd yn raddol dawelwch

hollol i\x feddwl, ac a'i dygodd i deimlo, megis ag y buasai gynt,

yn g\Ybl gartrefol yn y Bala.

Ar ddydd Sabboth, Chwefror 21, 1864, yn 81 mlwydd oed, ar

ol rhai misoedd o gystudd, fe fu farw ei hen gyfaill serchog a'i

hen letywr caredig, Mr. Hugh Griffiths o'r Am^vythig; at yr

hwn y teimhii hofFder mawr, a'r hwn a ystyriai yn un o'r dynion

mwyaf duwiol a adnabuasid ganddo erioed. Yr oedd Mrs.

Griffiths, ei briod, wedi marAv rai blynj'ddoedd o'i flaen ef, ar

ddydd lau, Tachwedd 19, 1858 ; ac yr oedd chwithdod a hiraeth

Mr. Rees yn fawr ar ei hoi. Nis gallai byth annghofio ei

charedigrwydd hi a'i phriod tuag ato, tra yr oedd yn aros gyda

h^Yynt, a phob amser. Pan y clywodd fod Mr. Griffiths yn

gwanhau, ac yn ymddangos yn nesau at y di^Yedd, fe ysgrifen-

odd ato y llythyr canlynol :

—

" 20, Oxford Street, 1864.

" Anwyl Gyfaill,—Mi glywais neithi^Yr bod eich iechyd a'ch

" nerth yn pallu y dyddiau hyn. O bosibl, gan hyny, y bydd i'r

" llinell hon eich cael ar gyffiuiau y byd ysbrydol ; ac y mae yn
" fy ngadael innau heb fod yn mhell oddiwrtho. Wei, mae y
" diwrnod y gadawsoch Ddolgelleu am yr Amwythig wedi pasio

" er ys blynyddoedd bellach ; ac yn awr y mae y diwrnod ar

'ddyfod i adael yr Amwythig am y nefoedd. Yr oedd y
" cyntaf , mae yn debyg yn ymadawiad er gwell ; ac y mae yr
" ail yn sicr o fod yn llawer iavjn giuell. Am eich dyfodiad

''gynt i'r Amwythig, chwi a wyddoch nad ofer fu. Nid ofer

" fu cymmeryd yr hen dy- yn Barker Street. Trwy fendith yr
" Arglwydd ar eich diwydrwydd, fe'ch porthwyd bob amser er

" pan ydych yno hyd y dydd hwn. Do, a chwi a gawsoch galon

"a gallu i agor eich drws, ac i borthi prophwydi yr Arglwydd
" am lawer o flynyddoedd. Nid ofer chwaith fu cerdded i Hill's

" Lane. Cawsoch yno eich porthi a bara y bywj^d, ie, eich llawn
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" ddigoni gannoedd o wcithiau a brasder ty Dduw, a bod yn
" ofFeryn hefyd i borthi ereill ; i nerthu a chysuro ami un o'r

^' hen bererinion yn yr Amwythig, pa rai sydd wedi cyrhaedd

" adref o'ch blaen, a pha rai fydd yn codi, ar eich mynediad i'w

" plith, i'ch croesawu i'r tragwj^ddol bebyll. Bellach, mae y
" gwaith wedi darfod, a'r amser wedi dyfod i chwi, a minnau
'• (cyn hir), i dynu ein traed i'r gwely, a marw mewn tangnefedd.

" Mae Mrs. Griffiths wedi rayned, Sarah Griffiths wedi ei magii,

" ie, cawsoch fagu ei phlant ar eich gliniau ; ac yr ydych yn
" gadael Sion fechan Hill's Lane, mi a obeithiaf, a'r mynyddoedd

"o'i hamgylch, a Duw yn ei chanol. Ewch ynte, fy anwyl hen

" gyf^^l^' y^ ewyllysgar, ac mewn heddwch i'r bedd, pa bryd

" bynnag y delo y Gwaredwr i alw am danoch, ac i'ch cymmeiyd
'• ato ei hun. Glynwch wrtho fel y Ihnpet wrth y graig. Tra
'•' byddo ymwybodolrwydd a gweithrediad yn eich yspryd

—

" actiwch ffydd, gobaith, ac ymorphwysiad ar haeddiant Crist.

'•' Gorchymynwch eich ysbryd i'w ddwylaw. Ac os oes rhyw
" ennyd yn nhagfa marwolaeth ag y bydd eich ysbryd yn colli

" ei weithrediadau, fe gymmer lesu Grist ofal am dano ef yn y
" munudau hyny ; ac erbyn y byddwch chwi yn dadebru o'r

'•' llewyg hono, byddwch yn y digonolrwydd llawenydd sydd

"ger bron Duw, a'r digrifwch sydd ar ei ddeheulaw yn
" dragywydd.

" Mae fy ngwraig yn cofio atoch yn garedig.

" Yr eiddoch, Henry Rees."

Yn mhen ychydig amser wedi ysgrifenu y llythyr uchod yr

ydym yn cael Mr. Rees yn y Gymmanfa Gyffredinol gyntaf
,
yr

hon a gynhaliwyd yn Abertawe, yr wythnos gyntaf yn mis Mai,

1864. Yr oedd y Parch. Thomas Levi, wedi llwyddo gydag ef i

gael ganddo addaw bod yn Nhreforris y Sabboth, Mai 1, a'r

Llun canlynol, mewn Cyfarfod Pregethu, ac fe bregethodd yno

ddwywaith y Sabboth a dwywaith y Llun. Ar brydnawn

ddydd Mawrth, Mai 3, fe gynhaliwyd y Cyfarfod cyntaf mewn

cysylltiad a'r Gymmanfa. Dewiswyd Mr. Rees yn Llywydd y
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Gyinmanfa, a Mr. Williams, Abertawe, yn Ysgrifcnydd. Fe'n

lluddiwyd ni gan amgylchiadau teuluaidd i fod yn bresennol yii

y Gymmaufa gyntaf hono, ond yr oedd yn cael ei cliydnabod

yn gyffredinol gan y rhai oeddent yn bresennol ynddi fel un o'r

Cyfarfodydd goreu y buasent ynddo erioed, ac j'-r oedd-rhyw

eneinniad hynod yn cael ei deimlo ar braidd yr oil o'r cynnull-

iadau. Pregethodd Mr. Rees yn Llanelli y nos Fereher, yn

Abertawe nos lau, ac yn y Taibach, nos Wener. Dychwelodd i

Abertawe at y Sabboth, a phregethodd yno ddwywaith, a'r

dydd Llun canlynol aetli adref i Liverpool. Yr oedd Cyra-

(leithasfa Liverpool yn declireu yr wythnos hono, nos Wener,

Mai 13, ac yn parhau dros y Sulgwyn, hyd y nos Lun, Mai 16eg.

Y boreu Llun hwnw, yr oedd y Cyfarfod Eglwysig blynyddol

arferol, yn cael ei gynnal yn yr Amphi-theatre, a Mr. Rees yn

llywyddu ynddo, ac jm ymddangos, fe ddywedid i ni, braidd yn

well na chyffredrn.

Yr ydoedd fel hyn, yn yinroddedig a dyfal, yn ol ei allu ac

uwchlaw ei allu, i'r gwaith mawr a ymddiriedasid iddo ; ac yr

oedd yn parhau i gael tystiolaeth wastadol yn ei ysbryd ei

hunaii, ac yn nheimladau ei wrandawwyr, pa le bynnag yr elai,

fod ei weinidogaeth yn gymmeradwy gan y saint ; ac fe hyderai

hefyd, ei bod, yn enwedig, yn dderbyniol gan y Meistr mawr, yr

hyn, uwchlaw pob peth oedd- dymuniad uchaf ei galon. Un o'i

hoft' adnodau gyda golwg ar ei lafur gweinidogaethol ydoedd :—

•

'•' Ond i Dduw y byddo y diolch, yr hwn yn wastad sydd yn

peri i ni oruchafiaeth yn Nghrist, ac sydd yn eglurhau arogledd

ei wybodaeth trwoni ni yn mhob lie" (2 Cor. ii. 14); ac yr

ydym yn gryf o'r mcddwl, oddiwrth ei gyfeiriadau mynycli ati,

ei bod, i fesur mawr, yn cael edrych arni ganddo, megis dj'sgrif-

iad o'i brofiad ef ei hiinan.
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PENMOD XIY.

O'i ymiveliad d Llydaw hycl ei yimveHacl d Hastings, ar ol

cystudd trivm: 1864—18G7.

El BENNODI GAN Y GYMMANFA GYFFREDINOL I YMWELED A
LLYDAW—AGORIAD CAPEL LORIENT—CYMDEITHASFA LLAN-

RWST—YR ATHROFA—MARWOLAETH MR. ROBERTS, AMLWCH

—

LLYTHYRAU I LYDAW—CYFARFOD MISOL GWRECSAM—CYFAR-

FOD BRWDFRYDIG YN LIVERPOOL GYDA GOLWG AR ADEILADU
CAPEL NEWYDD YN PRINCE's ROAD—SYLWADAU MEWN CYFAR-

FODYDD EGLWYSIG—EI WEDDIAU YN Y TEULU YN Y BENARTH
—CYMDEITHASFA Y BALA—SYLFAENIAD ADEILAD YR ATHROFA
—CYMDEITHASFA BANGOR, 1865 — Y FLWYDDYN 1866 —
—BEIRNIADU BARDDONIAETH—YMDDIFYRU WEITHIAU MEWN
BARDDONI—CYMDEITHASFA RHUTHIN— CAEL ANWYD TRWM
YNO—YN Y BENARTH GYDA'i WYRES FECHAN—CYMDEITHASFxV

LLANFAIR—ETO MAESTEG—LLANDRINDOD AR Y FFORDD YNO
—LLYTHYRAU AT EI WRAIG—CYMDEITHASFAOEDD CAERNAR-

FON A'r WYDDGRUG—LLYTHYR AT WR lEUANC—CAEL EI

GYMMERYD YN GLAF lAWN—YMWELIAD YR AWDWR AG EF

YN EI WAELEDD OND PAN YN TROI AR WELLA— MYNED I

HASTINGS—LLYTHYRAU ODDIYNO—ADFERTAD HOLLOL.

Yn y Gymmanfa GyfFrediuol a gynhaliesid yn Aberfcawe, fe

benderfynwyd fod i Mr. Rees a'r diweddar Barch. Dr. Phillips,

fyned i ymweled a'n Cenhadaeth yn Llydaw, ar yr achlysur o

Agoriad ein Capel ni yn Lorient. Y cliwrnod a bennodasid i

hyny oedd y Sabboth Mai 22, 1864. Ar y dydd Mercher

blaenorol fe gyrhacddodd Mr. Rees i Lundain, ac a gymmerodd

ei letty dros y noswaith gyda ni yn Noel Street. Yr oedd y
diweddar Barch. John Roberts, Ysgrifenydd y Genhadaeth

Dramor, wedi dyfod i'r dref gydag ef. A thrannoeth fe aeth y
tri gydau gilydd tua Paris. Wedi aros dros ddydd Gwener yno,

cyrhaeddasant Lorient nos Sadwrn, lie yr oedd y Parch. James
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Williams wrth Orsaf y Rhcilffordd yn eu dj'sgwyl. Yr oedd

yno amryw Weiiiidogion Protcstanaidd Avedi dyfod i'r Cyfarfod

—y Parch. John Jenkins, Cenhadwr y Bedyddwyr yn Morlais, y
Parch. M. Chabal, Llywydd Henaduriaeth Brotestanaidd Brest,

y Parch. — Vaurigaud, Llywydd Henaduriaeth Nantes, Mr.

Boshan, Gweinidog i'r Bedyddwyr, heblaw y ddau Genhadwr
Mr. Williams a Mr. Planta;—a Mr. Rees, Mr. Phillips, a Mr.

Roberts, yn cynurychioli Methodistiaid Cymru. Yr oedd yr

olwg ar y fath nifer o Weinidogion Protestanaidd, a gwcdd mor
barchedig ac urddasol arnynt, yn tynu sylw cyffredinol ; ac f

e

sicrhawyd i ni fwy nag unwaith gan ein hen gyfaill, Mr.

Williams, £od ymddangosiad Mr. Rees, wedi ei wisgo a rhyw
i'antell neillduol, ar gyfer yr achlysur, yn ol arferiad Protestan-

iaid Ffrainc, ac yn cerdded gydar gweinidogion ereill yn
orymdaith trwy ganol y Capel, i'r eisteddleoedd a barotoisid

iddynt,—yn gyfryw ag oedd mewn modd arbenig yn tynu sylw

pawb. Fe fwynhaodd Mr. Rees y Cyfarfod Agoriadol hwnw yn
fawr. Er nad oedd yn deall dim o'r gweddiau na'r pregethau,

eto yr oedd yn teimlo fod yn yr holl wasanaeth ryw symledd a

difrifwch ac eneinniad, a ddygent argyhoeddiad i'w feddwl ef

fod rhywbeth mwy na ffurf neii ddefod ddifywyd ynddo, a bod

yno laweroedd mewn gwirionedd yn addoli. Yr oedd amgylch-

iadau yn gorfodi Mr. Roberts i ddychwelyd adref yn ddioed ai-

ol gorphen y gwasanaeth Agoriadol yn Lorient, ond fe aeth Mi".

Rees a Mr. Phillips rhagddynt tua Quimper, ac i ymweled a

Lanheuron, lie y preswyliai Colonel Hawker, yr hwn a gymmerai

y fath ddyddordeb yn ein Cenhadaeth. Arosasant yn Quimper
dros y Sabboth canlynol, Mai 29, a chawsant olwg ar Babydd-

iaeth yn ei rhwysg mwyaf, a'i dylanwad ofnadwy ar feddyliau

ei choleddwyr. Mwynhaodd Mr. Rees y daith hon, ac yn neill-

duol y rhan olaf o honi, gyda hyfrydwch mawr ; a chyfeiriai

yn fynych ar ol hyny, a chyda boddhad neillduol, at Colonel

Hawker a'i deulu; ac at yr hen Peter, Llydawiad dychweledig

oddiwrth Babyddiaeth at grefydd Efengylaidd, ac un oedd wedi

ennill cydnabyddiaeth helaeth iawn ar Ysgrythyrau Sanctaidd.
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Dychwelodd adref tua clianol yr wythnos, a plirogethodd yn

Liverpool ddwywaith y Sabbotli, Mehefin 5, a'r wythnos hono

aetli i Gymdeithasfa Llaurwst, Mehefin 8, 9, 10. Nid ocddem ni

yn gallu bod yn bresennol yn y Gymdeithasfa hono, yr hon oedd

yn un o'r rhai pwysicaf a gynhaliwyd mewn cysylltiad a r Athrofa,

a'r lie yn enwedig y penderfynwyd fod y ddau Athraw yn y Bahi,

i fod o hyny allan, yn annibynol ar eu gilydd ac yn gyd-ddib}-nol

ar y Gymdeithasfa ; a bod cyflog y Llyvvydd i fod yn £330 a'r

Athraw Clasurol yn £270, a bod £20 yn y flwyddyn i'w rhoddi

i bob un o'r Athrawon at ardreth eu tai, hyd nes y byddent yn

syrnmud i'r tai newyddion mewn cysylltiad a'r Coleg. Pender-

fynwyd hefyd fod deuddeg punt yn y flwydd^ai i'w talu gan

bob un a ddelai i'r Athrofa, oddieithr ei fod yn cael ei anfon yno

gan Gyfarfod Misol y Gogledd neu un o'r Henaduriaethau, a bod

yr hyn a dderbynid oddiwrth y cyfryw i'w rhanu rhwng y ddau

Athraw, er ychwanegu at swm eu cyflog. Yr oedd Mr. Rees a

Mr. Morgan yn cymmeryd rhan neillduol yn yr ymdrafodaeth

hwn yn nghylch yr Athrofa ; ac fe dderbyniwyd yr amrj^wiol

benderfyniadau, gyda pharodrwydd a grym gan y Gj^mdeithasfa.

Yr unig betli y teimlid gan rai oedd na buasai Dr. Edwards ei

hunan yno yn cymmeryd rhan yn yr ymdriniaeth. Yr oedd efe,

pa fodd bynnag, yn gwybod fod y materion i ddyfod i sylw, ond

3'r oedd yn teimlo, fe ddichon, mai gwell oedd i'r amrywiol

gwestiynau gael eu penderfynu gan y Gymdeithasfa yn ei

absennoldeb ef. Rhoddodd Mr. Rees, yn y Gymdeithasfa hon,

adroddiad dyddorol am ei ymweliad yr wythnosau blaenorol a

Llydaw
;
gan wasgu ar feddwl j'-r holl frawdoliaeth y pwysig-

rwydd o'u bod yn fyw i'r perygl yr oedd ein gwlad ein hunain

yn ao"ored iddo gan ymosodiad Pabyddiaeth arni, rhag ein dwyn

fel cenedl oblegid diofalwch ac esgeulusdra, yn ddarostyngedig

i'w hofergoeledd a'i llygredigaeth. Pregethodd ar y maes, ar ol

Mr. Morgan, am ddeg ar y gloch ddydd Gwener, gyda nerth a

dylanwad annghyffredin. Dychwelodd i Livei-pool at y Sabboth.

Yr oedd yr wythnosau hyn mewn llafur dibaid. Heblaw

gwasanacthu yn gyson gartref ar y Sabbothau, nid oedd odid
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wythnos nad oedd yn cael ci alw i ryw Gyfarfod ncu arall yn

amrywiol Siroedd Gogledd Cymru, ac yr oedd yntau, er yn

hwyrfrydig, eto gan amlaf, yn ymdrechu myned ; ac yr oedd ei

Dad nefol yn dyner iawn o bono, trwy roddi 3'n fynych iddo ar-

wyddion diyrawad o'i foddlonrwydd i'w wasanaetli. Cafodd gy-

farfod neillduol iawn ar Agoriad Capel newj'dd yn y Wyddgrug, y
Mercher a'r laii, Meliefin 22, 23, pryd y pregethodd ddwywaith.

Yr un modd mewn Cymdeithasfa yn Llanerchymedd, lau a

Gwener, Mehefin 80 a Gorphenaf 1, pr\'d y pregethodd y pryd-

nawn cyntaf ac am ddeg dranuoeth. Aeth ar ol pregethu yn y

boreu, i'r Benarth i gysgu y noswtXith bono ; a'r Sadwrn oddiyno

i Bontcysyllte, gerllaw Llangollen, lie y pregethodd y Sabboth a

thrachefn nos Lun. Arosodd yn y wlad dros yr wythnos bono,

ac yn Rhiitbin y Sabboth canlynol, lie y pregetliodd ddwy-

waith.

Ar ddydd Mawrth Gorphenaf 19, y flw^'dd^'n hon (1804).

bu farw ei hen gyfaill, y Parch. William Roberts, Amlwch, pan

o fewn mis i fod yn 80 mlwydd oed, ac fe'i claddwyd y dydd

Llun canlynol, yn mynwent y plwyf yno, lie y claddesid ei

In-iod ryw banner blwyddyn cjni hyny. Pregethodd Mr. Rees

yn y Capel i dyrfa fawr, cyn y gwasanaeth yn y Llan, oddiar

loan xi. 11 :
" Y mae ein cj^faill Lazanis 3'n hnno; ond yr W3f 11

yn myned i'w ddihuno ef."

Pan glywodd am farwolaeth ei hen gyfaill, anfonodd y

llythyr canlynol at ei fab, ein brawd-^^n-nghj-fraitb, Mv. William

Roberts, Amlwch :

—

"Liverpool, dydd lau (Gorph. 21).

" Anwyl Gyfaill,—Cefais lythyr oddiwrth fy merch y boreu

"heddyw, yr hwn a'm bysbj^sai fod eich anwyl dad wedi ehedeg

"ymaith. Ar ryw gyfrifon, nid drwg oedd genj^f glywed.

" Wele ei yrfa ef wedi ei gorphen, ci filwriaeth wedi ei chyflawni:

" goddiwcddodd laweuydd a hyfrydwch, a'i gystudd a'i alar a

'• ffoisant ymaith am byth. Bendigedig a fyddo y Duw a'i cyn-

" haliodd dros faith flynyddoedd, ac a roddodd iddo y fuddugol-

" iaeth. Ond bydd vn chwith iawn i ni, a fu vn cyd-lafurio ag
3d

"
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" ef am gyliyd o amser, ar ei 61. Wele yr olaf bron o bregeth-

'• wyr £3^ ieueuctyd, ac o'r cyfeillion ag oedd geiwf o ddeclireu fy

" mywyd gweinidogaethol hyd yma, wedi dianc ymaitli. Myfi
'• a adawyd fy hunan : o'm hen dadau ac o'm brod^a- boreuol, nid

" oes neb gydil mi. Bydded i'r Arglwydd drugarhau wrth

" Fetliodistiaetli ieuanc Cjmirii ! Mae yr hen wedi darfod.

" Bydded i grefydd eicli rliieni aros a blodeuo yn eicli teuluoedd.

'• Dywedai y fereli ^v'rthyf nad oedd eicli llj^thyr yn liysbysu pa
'• bryd yr oedd3^ch yn bwriadu claddu. Ond nid ydyw liyny o

" gymmaint pwjj-s ; canys y mae arnaf ofn, pe cawswn wybod
'' mewn pr3^d, nas gallaswn fod yn bresennol, gan ^y mod jai

' rhw^nn \'ma y Sabboth.

" Ydw\^f , anwyl gyfaill,

" Yr eiddoch yn serchog a hiraetlius,

" Henry Rees."

Pa £odd bynnag, er pregethu ddwywaith yn Liverpool y
Sabboth, yr oedd yn Amlwch yn brj'dlawn at yr augladd dd^'dd

Llun, ac yn pregethu yno gyda bywiogrwydd a nerth, ac yn dra

effeithiol. Y mae genym ran o lythyr a ysgrifenwyd ganddo at

Mrs. Davies, yn mhen ychydig amser ar ol hyn :

—

" I am too languid, and troubled too much with Rheumatic

" pains, to make anything of studjdng these days : the approach

' of the Sabboth is almost a dread. And now when I am
" withering, and all mj^ old friends are gone, I do not know how
" it is that I do not long more for my dismission. Poor Roberts

''Amlwch is no more; and in him, I lost almost the last of my
"friends, cydolfij mywyd. He has left me all but the oldest of

" the Methodist preachers."

Gyda gohvg ar yr amgylchiad hwn, y mae Mrs. Davies

yn sylwi,
—

" Fe deimlodd yn ddwys iawn oddiwrth ymadawiad

Mr. Roberts. Yr ydoedd yn ei garu ac yn ei barchu mor fawr.

Yr oedd yn hyfryd iawn edrych ar y ddau gyda'u gilj^dd, yn

rhedeg megis o'r difrifol i'r digrifol ; un funud 3^1 chwareus

braidd megis plant, a'r funud nesaf yn ddw3\s a sobr, 3^ ymdrin
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a rhyw anhawscler neu berygl pwysig, a allai fod yn yraosod ar

y Corph a gerid mor fawr ganddynt eu dau ; ncu ynte yn ym-

ddyddan au gilydd, gyda rhyw barchedigaeth sanctaidd, am
ddyfnion bethau Duw."

Ryw bryd tua'r adeg yma, ond nid ydym yn gwybod pa bryd,

fe ysgrifcnwyd ganddo y llythyr canlynol at Dr. Edwards. Y
mae yn amlwg ei fod yn cyfeirio at ryw un oedd yn ymgeisydd

am fyned allan fel Cenhadwr. Nid yd^'nn ni yn cofio dim am yr

amgylchiad, ac nid oes genym uu amcan at bwy y cyfeiria ; ond

y mae y llytlwr mor Uawn o'r doethineb ymarferol oedd yn eiddo

i Mr. Rees, fel y byddai yn gam a'n darllenwyr i ni ei gadw

oddiwrthynt :

—

" Pe gallem edrycb ar ryw ddygwyddiad o'r fath yma arno ei

" liunan yn unig, meddyliwyf, y gallasem ei ystyried eystal ag
'' wedi ei settle

;
yn gymmaint a bod fel hyn, yn ymostwng

" ac yn cyfaddef ei fai. Ond y peth sydd i'w ofni j^^dyw, fod

" rhyw nwythau sydyn o'r cyffelyb, yn dangos betli yw y dyn o
'•' ran synw3^r, pwyll, a thymher ; ac yn sicr, os yw yn ddiffygiol

" yn y pethau hyn, y mae yn llwyr annghymwys i'w anfon allan

" fel Cenhadwr, ac i gynnrychioli corph o bobl grefyddol, a hyny

"mewn gwlad bell, ac yn ami, o dan amgylchiadau dyrys a

" phrofedigaethns Nid duwioldeb yn unig sydd yn

"eisieu i fyned yn Genhadwr; y mae eisieu c??/i2, ie, gwr ; un
" wedi ei feithrin yn dda ; ac yn meddu llawer o ddoethineb.

" Yr ydych yn dyweyd fod yn fyr mewn ysgolheigdod. Y
"mae hyny yn anfantais fawr iddo. Fe ganfyddir hyny yn
'•' mhob gohebiaeth ac ymddyddan, a basia rhyngddo a dynion

" o ddysg ac amaethiad ; ac fe edrychir arno fel tyi^e o'r bobl a'i

'•'hanfonodd allan yn Genhadwr. Mae ei holl osgo ef yn
"bradychu diffyg dygiad boreuol i fynu. Ac y mae yn an-

" mhosibl i dair neu bedair blynedd o addysg i fechgyn felly, ar
'•' ol pasio ugain oed, byth gj'fiawni y diffyg hwnw. Fe fydd yn
" }' golwg fel gwythi'en dywyll yn y maen caboledig ; rhwbiwch
" chwi a fjmoch chwi amynt, yn ystod yr amser y byddont yn
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"vrAthrofa. Ystyriaefchau o'r fatli yma, mewn rhan, oeJd yii

' peri i mi feddwl o'r dechreu mai annoeth iawn i'r ^letliodist-

' iaid ydoedd cynnyg at sefydlu Cenhadaeth iddynt eu hunain.

" Nid yn unig am nad ocs gcnym ddynion cymhwys i'w hant'ou

" all an, ond inioy na hyny, am nad oes genym ond j^chydig

"ddynion, ag y gellir eii cymhwyso i'w lianfon allan. Mae y
"' dull a'r amgylchiadau o dan l)a rai y mae ein gwyr ieuainc,

" hyd yma, yn cael eu dwyn i fynu o'u mcbyd, yn gwneyd hyny
'' yn nesaf peth i anmhosibl."

Mae y llj-thyr blaenorol, yn engraifft neillduol o'r pryder a

deimlid gan Mr. Kees gyda golwg ar ein Cymdeithas Genhadol

Dramor, a'r o'oeheloarwch oedd mor nodweddiadol o hono rliaa"

i rai annghymwys gael ymddiried iddynt gymmeryd rhan yn y
fath anturiaeth. Ond er sefjdl, hyd ag y gallai, yn erbyn

sefydliad y Gymdeithas ar y cyntaf, wedi i hyny gael pen-

derfynu arno gan y Cyfundeb, ni bu gan y Genhadaeth, o i

dechreu, neb a'i gwasanaethodd yn £\vy fFyddlawn ; na neb y bu

cymmaint galwad arno at rai gorchwylion tra phoenus mewn
cysylltiad a, hi, ac na cheid odid neb 3'n barod i ymgymmeryd a

hwynt ei hunan.

Yr oedd Mr. Rees yr holl liaf hwn (1864), ac yn wir yr holl

iiwyddyn hon, er yn cwyno yn fynych oblegid llesgedd a

gwendid, yn ymroddi yn ddiorphwys i'w lafur gweinidogaethol,

gartref ac oddicartref , ar y Sabbothau ac yn ystod yr wytlmos.

Yr ydym yn cael ei fod wedi pregethu bob Sabboth yn ystod y
flwyddyn, oddieithr y Sulgwyn, a'r ddau Sabboth canlynol, pan

ydoedd yn Llydaw ; a'i fod wedi bod yn holl Gymdeithasfaoedd

y flwyddyn yn y Gogledd, heblaw y Gymmanfa Gyffredinol,

Cymmanfa Llundain, ac amrywiol Gyfarfodydd Pregethu mewn
o-wahanol fanau yn Nghymru. Yr oedd yn Nghymdeithasfa

Pwllheli, Medi 7, 8, 9, yr unig Gymdeithasfa i ni gael yn ystod y
flwyddyn hono, ac yr oeddcni ni j^n teimlo ei fod yno, yn y
gwahanol gyfarfodydd, yn enwedig pan yn cofFau am farwol-

aoth Mr. Roberts, Amlwch, yn Uawn cystal ag y clywsom ef
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erioeJ. Aeth wedi Ii3'^n3^ i Gyindeithasfa y Drefnewj'dd, Rhag.

6, 7, 8, yn yr lion, fel y dywedwyd i ni, y teimlid fod rhyw

eneinuiad neillduol ar ei sylwadau yn Nghyfari'od y Pregethwyr

a'r Blaenoriaid, pan yn ymddyddan am Eii-iolaeth Crist. Mae y
dyfynion canlynol genyni o lythyr a anfonwyd ganddo at y
Parch. James Williams, ein Ccnhadwr yn Llydaw :

'' Hydref, 1864.

" Rhaid yiv, credu neu beidio, ein bod yn myned yn

"hen, ac yn oedranus, ac yn agos i ddiflanu. Yn wir, nid oes

"end cam rhyngom ag angau ; ac y mae dirgehvch mawr y byd
" tragywyddol ar ymagor ger bron ein dirnadaeth. O ! na byddai
'•' gweddill ein blj^nyddoedd yn flynyddoedd o farw i'r byd, i'r

'•' enawd, i ddjmion, ac yn enwcdig i ni ein hunain. ' Detached

" from everything in the world, but duty— and attached to

"heaven.' Crist oedd hyvj i Paid, ac elw oedd marw iddo.

" Felly y teimlai efe, ac felly y dylem ninnau hefyd fod \n
" teimlo, yn enwedig wrth heneiddio.

" Yr 3^dwyf fi newydd ddarllen hanes bywyd Calvin. Pthyfedd

" y peth y medr Yspryd Duw wneyd dyn ! Yr oedd y dyn hwn
" yn byw yn y byd anweledig

;
gwirioneddau tragywyddol yr

" efeugyl yn ymagor mor eglur a chyson, j'^n eu gogoniant a'u

"mawredd ger bron ei ddirnadaeth, fel na wanychodd ei sicr-

" wydd, ac na phallodd ei wroldeb, ac na leithiodd ei zel, mi

"dybiwn, (^ros ei holl fywyd, gydag achos y Gwaredwr. Yr
" oedd rhywbeth yn ei amgylchiadau, ei waith, a'i ysbryd, yn
" debyg i Ezra a Nehemiah gynt,—wedi dychwelyd o'r Babilon

" ysbrydol. Yr oedd yn ysgrifenydd cy^ym yn nghyfraith yr
" Ai"glwydd, darllenodd hi i glywedigaeth holl Europe, gan ad-

"gyweirio yr eglwys adfeiliedig, adferu ac adsefydlu ei gwasan-
" aeth a'i haddoliad, a hyny mewn amseroedd blinion. Ag un
" Haw yr oedd yn gweithio yn y gwaith, ac a'r Haw arall yn dal

" arf. Yn barod bob amser i bregethu yr efengyl
;
yn barod i'w

" hamddifFyn ; ac yn barod i farw drosti. Rhyfedd onide, mor

"bell yr wyf wedi crw3'^dro. Wei, rhaid i mi addef fy mod yn
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" teimlo yn dipyn iachacli au ol trculio ychydig ddydcliau yn
" aw}-!- l)ur ac iachusol Geneva. Yr ydym ni yma, yn ol y pcu-

"derfyniad yn Nghymmanfa Pwllheli, yn bwriadu gvvneyd

" casgliad y Sabboth nesaf, tuag at Neuadd Calvin yn y ddinas

" bono.

'• Ond y mae yn llawn biyd i mi ofyn i chwi, pa fodd y mae y
"gwaith yn myned yn mlaen gyda chwi? A ydyw yr hen

•'Lydawiaid, bellach, ddim yn deffro i wrando, ac yn amlygii

• rhyw deimlad i dderbyn yr efengyl ? Cadd Ffrainc gynnyg
" teg o'r efengyl trwy Calvin a'i gyd-wladwyr

;
yr oedd sylw y

" genedl wedi ei ddwyn ati, a lliaws, mi dybiwn, yn tueddu ar

" un tymhor i'w derbyn. Ond fe'i gwrthodwyd hi gan y bobl

'•' yn gyfFredinol, ac fe'i herlidiwyd hi gan yr awdurdodau

:

" trochodd Ffrainc ei dwylaw yn ngwaed merthyron lesu ; ac y
" mae o hyny hyd yn awr, y mae lie i ofni, wedi ei rhoi i fynu i

" annghredu, ac i gredu celwydd, a gwaed ar ol gw^aed wedi ei

" roddi iddi i'w yfed. Pa bryd y caiff hi y fath gynnyg eto, ag a

"gafodd yn amser y diwygiad, pwy a wyr ? Prysured Duw ei

" hamser
;
gan gofio ei hen weision, ac ateb eu gweddiau ar ei

" rhan. Pared yr Arglwydd hefyd i'ch llafur chwithau, yn
" Quimper a'i chymmydogaethau, fod yn rhywbeth i ddwyn hyn

"o cfwmpas Mae yn ddrwg genyf fy mod wedi

'•tramgwyddo neb o'ch cymmydogion trwy beidio tynu fy

'•'het, pan oedd yr Host yn pasio. Nid wyf yn synu ddarfod

"i'r Priest brofi Mrs. Hawker gydar Beibl, yn rhy drwm

"iddo.
"

Ar y Lluu a'r Mawrth, Tachwedd 28, 29, 1864, yr oedd

mewn Cyfarfod Misol a gynhelid yn Wrexham. Yr oedd Mr.

Morgan, a Mi'. Edwards o'r Bala yn bresennol hefyd yn y
Cyfarfod hwnw ; ac y mae yn ymddangos ei fod yn Gyfarfod tra

hynod, yn enwedig y Cyfarfod Eglwysig ar foreu Mawrth. Y
mae Mr. Symond, y pryd hyny o Wrexham, ond yn awr o'r

Towyn, Meiriouydd, yn rhoddi i ni adroddiad helaeth o sylwadau

Mr. Rees y pryd hyny, yn un o'r Llythyrau dyddorol a
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ysgrifenwyd ganddo aui dano yn lied fuan wedi ei farwolacth.

Ni a gymmerwn ein rhyddid i ddyfynu yn lied liclaeth o'r

ilidroddiad hwnw:—"Mewn hen Gapel, am hanner awr wedi

wyth boreu yr ail ddiwrnod, yr oedd seiat gyffredinol ar adeg

un o Gyfarfodydd Misol Sir Fflint am 1864. Cynnwysai y llawr

le i tua dau gant o bobl i cistedd, a'r boreu hwnw yr ydoedd yn
llawn o aelodau eglwysig. Ar ganol hyd y Capel, ac ar y Haw
ehwith wrth ddyfod i mewn, yr oedd y set fawr yn llav/n o

bregethwyr. Ar ben y fainc, wrth droed grisiau y pulpud,

yr oedd un yn eistedd fyddai yn dysgleirio hyd yn nod yn
nghynnuUeidfa y saint, ac ' yn hynod yn mhlith yr apostolion.'

Ac OS dywed y prophwyd am ryw rai fod ' dull eu hwynebau

yn tystiolaethu yn eu herbyn,' rhaid addef am hwnw fod ei

frodyr yn cael golwg mynych arno yn debyg fel yr oedd gras

mawr a chyflawnder o'r Yspryd Glan yn cyd-ymagweddu golyg-

iad Stephan i'r bobl gynt Yr adnod dan sylw ydoedd,

' Na thristewch Lan Ysbryd Duw, trwy yr hwn y'ch seliwyd

hyd ddydd prynedigaeth.' Wedi i ddau neu dri o weinidogiou

y Sir siarad yn £yr a phriodol ar y mater, fe alwyd ar Mr.

Rees i anerch y frawdoliaeth ; a'r hyn a ganlyn ydoedd ei

sylwadau :

—

"
' Mae rhyw s\Vn dieitlirol yn y geiriau, ' Na thristewch Lan

Ysbryd Duw.' Mae tybiaeth ynddynt o bresennoldeb rhyw Fod

anweledig gyda ni o hyd, a'i fod yn un tyner a chymwynasgar

iawn, a bod rhyw ymddygiadau o du y rhai y mae efe gyda

hwynt yn ei dristau. A fyddwch chwi yn teimlo fod un felly

gyda chwi ? Un yn dylanwadu arnoch, ac yn dangos i chwi

bethau ysbrydol. A fyddwch chwi yn gwybod ei golli ef ? Nid

oes yma neb yn awr ond sydd yn proffesu perthynas agos fel

yna a'r Yspryd Glan. Ac er's pan y mae Efe gyda chwi, y mae
pob peth a wnaeth ar eich rhan yn dangos caredigrwydd mawr
iawn. Onid teimlad caredig ryfeddol yn yr Ysbryd Glan a

barodd iddo belydru trwy wirioneddau yr efengyl i'ch calonau

—

dangos i'r chwaer acw ddrwg pechod, ac i'r brawd yna drucni ei

gyflwr fel pechadur, a llewyrchu yn eich calonau i roddi goleuni
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gwybodaeth gogouiant Duw yn \vyiieb lesu Grist—clangos i

chwi Averth ac addasrwydd Un ddactli i'r byd yina i fyw a

marw yn eich lie. Mae caredigrwydd digyffelyb yn dyfod i'r

golwg mewn rhoi dangosiad teg i ni o liononi ein hunain, a

gosod o'n blaen ar gyi'er liyny ragoriaethau a chymhwysder yv

Arglwydd lesu. Faint bynnag o'ch iachawdwriaeth sydd wcdi

ei dwyn yn mlaen yn eich eneidiau, yr Ysbryd Glan yw y
gweithredydd caredig j^^n y cwbl. Pa mor ryfedd ac anhawdd

bynnag j^doedd eich bywhau—eich creu o'r newydd yn Nghrist

lesu, eich aileni,—adnewyddiad yr Ysbryd Glan ydoedd hyny

;

a dyna beth caredig iawn. Y mae yr Yspryd Glan hefyd yn

preswylio o ch mewn ;
' ac ynocli y l\vdd efe.' Nid yn agos i

chwi, yn yr un ystafell, neu yn yr un teulu, ond ynoch chwi.

Ynoch chwi yn preswylio, i'ch tywys i bob gwirionedd— i ro'i

teimladau addas 3'n eich calonau, a syniadau cywir yn eich

meddyliau
;
ynoch i ch nerthu yn eich holl ddyledswyddau, ac

ynoch y bydd efe i gwblhau ei holl wraith arnoch a thrwyddoch.

Ac onid yw liynyna i gyd yn beth caredig iawn yn yr Ysbryd

Glan ? Ond ni fynegwyd mo'r banner. Amcan yr Ysbrj'd

Glan trwy yr argyhoeddiadau, a'r tywys, a'r glanhau, ydyw eich

gwneyd yn ddedwydd, fel ag i gael bod ynoch chwi 3^n cyflawni

ei waith arbenig—ynoch fel Diddanydd, i beri cysur a gorphwys-

dra i'ch eneidiau. A faint ydyw gwerth tangnefedd a llawen-

ydd yr Ysbryd Glan ? Pwy bynnag o honoch fu yn rhodio

rhyw gymmaint yn niddanwch yr Ysbryd Glan, yr ydych yn

barod i addef fod hyny yn garedigrwydd ynddo sydd yn an-

nhraethadwy a gogoneddus. Ac efe sj^dd yn eich selio hyd

ddydd prynedigaeth—rhoi marc arnoch i'ch gwneyd yn rhwym

o gyrhaedd y drydedd nef, o ran enaid a chorph. Ac onid yw
yn profi ei hunan yn hyn oil yn Ysbryd y gras ? Wei, yn

nghylch y Person caredig a grasol yma y dywedir wrthym yn

ngair yr Arglwydd am beidio ei ddifFodd, ei dristau, a'i wrth-

wynebu. Ac os peidiwn ni a gwneyd yr olaf o'r tri bai yna,

wnawn ni mor lleill. Y mac gwrthwynebu ei roddion a'i ar-

graffiadau yn ffordd i dristau, a diffodd, a difenwi Ysbrj'd y
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gras. A phecliod mawr Cymru, er's dros gan' mlynedd beth

bynnag, ydyw gwrthwynebu yr Ysbryd Glaii ! Wrth bobl

mewn cyffelyb amgylchiadau i ni mewn breintiau crefyddol y
dywed Stephan, ' Yr ydych cliwi yn wastad yn gwrthwynebu ^-r

Ysbryd G14n ; megis eich tadau, felly chwithau.' Lie bynnag y
mae gair yr Arglwydd, ei brophwydi, a'i osodiadau, y mae y
rhai hyny sydd heb roi ufudd-dod i'r hyn y mae Duw yn ofyn

ganddynt, j^^n sicr o fod yn gwrthwynebu yr Ysbryd Glaii.

Nid mewn breintiau allanol yn unig y mae efe wedi dyfod at ein

gwrandaSvwyr, ond hefyd at eu cydwybod a'u tueddiadau. Mae
Ef wedi bod lawer gwaith ac mewn llawer modd gj'da'r

meddwon, a'r cybyddion, a'r godinebwyr, a'r twyllwyr, a'r

lladron, a'r rhai sydd yn byw mown natur ddrwg, mewn
chwerwedd a Hid, a dig, a llefain, a chabledd. Ond y mae }-

drygau yna yn brofion eglur ein bod hyd yma yn ei wrth-

wj-nebu. Gwyliwn fod yn eu mysg, oblegid y mae gwrtli-

wynebu j"r Ysbryd Glan a'i dristau, yn arwain i dryehineb

ofnadwy. Dyma i chwi ryw awgrym yn ei chjdch :
' Hwythuu

oeddynt Avrthryfelgar ae a ofidiasant ei Ysbrj'd Sanctaidd ef

:

am hyny y trodd efe yn elyn iddynt, ae yr ymladdodd yn eu

herbyn.' Maent yn mj^-ned wed'yn fel y ddaear dan y rhew yn
ngerwinder y gauaf—pob mwynder a thynerweh yn eu gadael,

a hwythau yn cael eu cloi i fynu i galedwch ac oerni. Wei,

cymer dy ffordd bellach ! Ni thycia un offeryn, na chynghor, na

rhybudd i ddadmer dim arnat ' Dyma y farn drymaf y dichon

i neb syrthio dani, a hyny am ei bod yn dilyn diystyrwch o'r

caredigrwydd mwyaf a all fod.

"'Na thristewch, gan hyny Lan Yspryd Duw." Gwyliwch
rhag y cnawd gymmaint ag a fedroch. Ysbryd yw Ef, ac y
mae moethi y cnawd yn ei dristau. Ysbryd Glan ydyw Ef, ac y
mae pob celwydd, a thwyll, a chyfeiliornad, a rhagritli, yn ei

dristau. Gwyliwch rhag pob fFug ac annghywirdeb, a hyny yn
arbenig gyda dyledswn'ddau crefyddol. Mae rhagritli yn y
llais a'r dull yn wrthwyneb i Ysbryd y Gwirionedd. Peidiwch

a gwncyd hwyl pan na l)yddoch yn yr hwyl ; ond cymmerwch
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fantais ar glaeariueb eicli ysbryd i cklymuno gan yv Ysbiyd

Glan hwyl wirioneddol. Hael Ysbryd yw Efe, ae y mae pob

crintachrwydd gydag achos yr hwn y daeth efe o bwrpas i'w

ogoneddu, yn ei dristau. Ysbiyd gras a gwedd'iau yw Efe, ac y
mae teimladau diras, ac amcanion a gweithredoedd diweddi, yn
ei dristau. ' loan a dystiolaethodd, gan ddywedyd, mi a welais

yr Ysbryd yn disgyn megis eolomen, o'r nef, ac efe a arhosodd

arno ef.' Wedi i'r golomen nefol ddisgj^n ar yr Arglwydd lesu,

nid oedd yn cael ei baflonyddu gan ddim sigledig ynddo ef, nac

unrhyw s\\ti dieithriol yn codi o'i fynwes i'w siwio i fFordd.

O herwydd byny, dywedir fod yr Ysbryd wedi aros arno Ef.

Fe erys arnom ninnau yn ei ddylanwadau grasol, os peidiwn ni

a'i dristau. A rhag tristau yr Ysbryd, cofiwch wneyd yn ol yr

aduod uesaf :
—

' Tyner ymaith oddiwrthycb bob chwerwedd, a

Hid, a dig, a llefain, a cbabledd, gyda phob drygioni.' Mae codi

y llais, a llefain mewn natur ddrwg yn y boreu, yn ddigon i yru

y gigfran i fFordd am y diwrnod bwnw chwaetbach y golomen.'

'' Byddai Mr. Rees," meddai Mr. Symond, " bob amser yn dda

ragorol mewn cyfarfodydd eglwysig, ond yr oedd yn nodedig

felly y boreu hwnw. Yr oedd pwnc y seiat hefyd yn un yr

oedd efe wedi talu sylw manwl iddo, er pan fuasai yn astudio

Dr. Owen ar yr Ysbryd Glan, yn yr Amwytbig. Ond yr hyn

oedd yn peri wedi'r cwbl ei fod yn medru siarad arno gyda'r

fatb fanylder, a difrifwch, ac awdurdod, ydoedd, am luai pwnc

mawr ei oes ef ei bun ydoedd gwylio a gweddio rhag tristau

Glan Ysbryd Duw. Ac yn brofiadol o'r pwysigrwydd a'r

fantais o byny i bawb, wedi i ddau bregethwr arall dd'weyd

ychydig, cododd dracliefu ar ei draed o bono ei bun i dd'weyd,

—

' Gwyliwn ei dristau Ef rhag ofn i ysbryd arall ein meddiannu.

Wrth beidio cadw lie i'r Ysbryd Glan, yr ydym yn rhoddi lie i

ddiafol. ' Ysbryd yr Arglwydd a giliodd oddiwrth Saul, ac

ysbryd drwg oddiwrth yr Arglwydd a'i blinodd ef.' Fyddwch

chwithau nemawr o amser heb i lyw ysbryd fod yn dylanwadu

arnoch. Os bydd i Ysbryd yr Arglwydd gilio oddiwrthych, fe

fydd eich gogoniant yn dillanu yr un pryd. Ac yn lie goleuni a
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tliangnefedd, rhyw dywylhvch ac ymrwystro a therfysgu o hyd.

Myiiych y clyvvir y dyddiau hyn am ddynion wedi eu medd-

iannu yn lied Iwyr gau ysbiydion aflan—eu cydwybod wedi

distewi, eu teimladau wedi liaiaruu, eu iiwydau drwg wedi

cyffroi, a hwythau yn barod i gyflawni pob ysgelerder a ehreu-

londeb. Y diafol wedi cael y Haw uchaf arnynt, a hwythau yn

cymmeryd eu temtio ganddo i gyflawni pcchodau rhyfygus.

Son am weithredoedd echrydus sydd yn fynych, hyd yn nod yn

ein gwlad ni ein hunain. Byddai yn werth i ni ddymuno bod

ar delerau da a r Ysbryd Glan, pe na b'ai ond rhag ofn i ysbryd

arall gael lie i wneyd hafoc o honom.'

" Eisteddodd i lawr drachefn, ond yr oedd niewn hwyl mor

dda i siarad y tro hwnw, a phawb yn gwrando mor awyddus a

llaith eu llygaid, fel cyn terfynu fe gododd y drydedd waith i

dd'weyd,—'Meddyliwch am ei foddio, heblaw am beidio ei

dristau. Ewch weithiau at y Beibl, pan na bydd efe yn dyfod

ar Beibl atoch chwi. Meddyliwch am ei foddio trwy ofalu i

ddyfod yn brydlawn i'r moddion ar y Sabboth. Gwnewch
gydwybod o fyned i'r dirgel pe na b'ai weithiau ond i ofyn i

Ysbryd yr Arglwydd a ddarfu i chwi ei dristau. Byddwn
ambell wafth yn gofyn i gyfaill, ar ol d'weyd rhyw air slip, ' A
ddarfu i mi eich briwio—a ddarfu i mi eich tristau?' Ond i

chwi feithrin tynerwch a chydnabyddiaeth ddifrifol a chyson

fel yna, fe ewch chwi ar Ysbryd Glan yn ffrindiau rhyfeddol

i'ch gilydd.'

'' Dyma gynnwys sylwadau oedd ar y pryd yn gwneyd un o'r

seiadau goreu a fwynhawyd erioed ar adeg Cyfarfod Misol ; a

1)U llawn mwy o son yn nghyfarfodydd eglwysig y lie hwnw ar

ol hyny am y seiat bono nag am ddim arall drwy ystod y
cyfarfod."

Y mae yn ddiammeu genyni y teimla ein holl ddarllenwyr,

ag y mae ganddynt ddim archwaeth at bethau dwyfool, fed y
sylwadau yn ardderchog ; ac yr ydym yn dra hyderus y byddant

o fendith fawr i laweroedd o'r rliai a'u darllenant.

Y mae genym rai cofnodau gwerthfawr a gadwyd gan Mrs.
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Davies, o'i sj'lwadau a'i wedd'iau yn y tculu, neu yn yr eo-lwvs,

y liwydd}-!! lion (1864), y rhai a ddodwn i mewn yma, heb un
d3-ddiad mwy pendant wrthynt :

—

" Mewn cj^farfod eghvysig yn Nglionwy, pan yn jnnddyddan

a dau wr ieuane yn nghylch hlino <ryda chrefydd, efe a dd}'-

wedodd y byddai efe yn awr yn teimlo ei hunan yn blino yn

fuan iawn niewn c^'farfodydd ac yn y Capel, oddieithr ei fod

yn cael rh3''wbetli—rhyw oleuni yn tywynu i'r meddwl, rhyw
wirionedd yu cael ei ddwyn adret' gyda nerth at y galon.

Dywedai ei fod yn synu pa fod yr oedd y Pabj'ddion heb flino

ar y defodau gwag yr oeddent wedi arfer a liwynt am oesoedd,

a rhybuddiai ni oil mai blino a wnaem ni oddieithr i ni yn y
nioddion gael golwg ar Grist a dj^fod i'w adnabod a'i garu Ef.

' Yr ieuenctyd a ddiffygia ac a flina, a'r gwyr ieuainc gan s3''rthio

a syrthiant/

—

y rhai am amser sydd 311 3'mddangos 3'n fywiog a

cliryf, y mae y rhai h3"n yn blino, ac fe allai yn y diwedd yn

syrthio yn hollol. Ond eto nid oes un rheswm paham y dylevii

ni flino. Nid ydyw pawb 3^n blino. O ! nag ydynt !
' Y rhai

a obeithiant 3^11 3a- Argl\v3'dd a adnew3^ddant eu nerth ; ehedant

fel eryrod ; rhedant ac ni flinant ; rhodiant ac ni ddifFygiant.'
"

' Gweddiai mor ddifrifol a ch3ala'r fath daerineb am i'r

Ysbryd Glan gael ei dyvvallt ar ein calouau celyd yn Yspryd

gras a gweddi'au, ac weitJdau 3m Ysbr3-d mabwysiad nes ein

galluogi i dd3"wed3^d gyda llawenydd Abba Dad, ac nes peri fod

ein hymdd3'ddanion a'n meddyliau yn fwy llawn o Grist. O

!

fel y diolchai i Dduw am anfon Crist lesu i'r byd i'n gwaredu,

ac am roddi i ni hefyal 3^r hanes gwerthfawr S3^dd gen3'm 3^n 3'r

efeng3d am dano."

" Yr oedd nifer o bobl ieuane yn aros gyda ni r3'\vbryd yn 3'

Benarth, ac yr oedd yntau yn gwedd'io gyda'r difrifwch dwysaf

,

ar i'r rhai ieuainc gael eu cadarnhaii yn 3' ffydd,—a'u gwneuthur

yn raddol yn f\v3^-fwy sanctaidd, ac 3^n debycach i Grist, ac 3^n

fwy diwyd ac 3unroddedig yn ei wasanaeth ; ac am i'r rhai

oeddent yn heneiddio gael eu gwneuthur 3-n ' dirfion ac iraidd,'

a ' ffrw3'tho 3^n cu hcnaint.'
"
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'* Mewn cyfarfod eghvysig tua'r uii ainser, fe gyfeiriai at y
'diwygiad' ag yr oedd cymuiaint o siarad am dano ryw

flwyddyn neu ddwy cyn hyny. ' Mor gyfnewidiol,' meddai,

' ydyw gwedd pethau yn awr. Fe all argraffiadau dyfnion fod

ar ddynion heb tuir ddychiveliad. Parhdd y teindad crefyddol

yn unig, a brawf ei wirionedd. Gwasgai arnom i wylio pa fodd

3'r oedd arnom yn y dirgel. Os ydyw y Bcibl yu cael ci

esgenluso, a'r weddi ddirgel, y mae oerfclgarwch ac annhuedd-

rwydd i ddyledswydd yn y cyhoedd yn sicr o ddilyn. Gwyliwn

arnom rhag gwrthwynebiad, aversion y galon i gref'ydd,

—

c<ilon ddrwg annghrediniaeth,' a byddwn ddyfal i weddio ac

ymdrech yn ei erbjm yn wastadol. Gweddiai ar i'r Arglwydd

farweiddio y pethau hjn j-nom rhag iddynt hwy ein marw-

eiddio ni."

" Mewn cyfarfod eglwysig j^n Chatham Street, pan yn

bedyddio plentyn cyntaf gwr a gwraig ieuanc, y rhai oeddent

eu hunain eu dau yn blant ac yn wyrion i bobl dduwiol, efe a

gyfeiriodd at yr adnod,—' Nac ymado a'th gydymaith dy hun, a

chydymaith dy dad/ neu, yn ol y Saesonaeg, ' dy gyfaill dy

hun, a chyfaill dy dad;' fe sylwai, fod yr Arglwydd felly i

lawer, ac eto y maent yn ei ddiystyru, yn ymado megis oddi-

wrtlio
;
yn tori i fynu yr hen gyfeillgarwch, a fuasai am flyn-

yddoedd lawer rhwng Duw a'u teuluoedd. Dywedai y byddai

Duw, yn ei drugaredd, yn aros yn hir cyn y gadawai deulu

lien gyfaill iddo; ond os unwaith y llwyddent i'w yru Ef allan,

y byddai weithiau, am Jar hir flynjddoedd, fe allai, oesoedd, cyn

y dychwelai yn ol. Yna cyfeiriodd at deuluoedd rhieni ieuainc

y plentyn a fedyddid ; dywedai eu bod yn hen gyfeillion i

Dduw, ar du y tad a'r fam. Yr oedd Duw wedi bod yn hir yn

y teulu. Yr oedd y gogoniant wedi cartrefu yn hir yn y i^
;

ond, meddai, gydA, difrifwch mawr,—' Gwyliwch fy nghyfeillion,

nad ydyw y gogoniant yn tynu yn nes i'r rhiniog y dyddiau

hyn.' O ! yr oedd yr appel yn ddifrifol. Xi allaf fi roddi un

syuiad am' dano."

" Mewn cyfarfod eglwysig yn Nghonwy, yn fuau ar ol hyn,
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yr oedd y bedwaredd bcnnod yu yr Epistol at yr Ephosiaid,

wedi cacl ei darllen yn neclireu y cyfarfod. Efe a sylwai, yn yr

ymddyddan ar ol hyny, gymmaint y mae Duw yn feddwl o

foddion gras ac o ordinhadau crefydd, yr ydym ni yn fynych yn
edrych mor ddij^styr arnynt. Fe'u hennilhvyd i ni yn unig ar

draul disgyniad Mab Duw i'r ddacar, ei angau, ei giaddedigaeth,

a'i adgyfodiad, a'i esgyniad. Efe a ddyrchafodd i'r uchelder,

mewn trefn iddo allu tj^wallt doniau yr Ysbryd ar ei eghvys.

' Efe a roddes rai yn apostolion/ &c., a'r cwbl ' i berffeithio y
saint.' Gallasai yn hawdd roddi teymasoedd ac ymherodraethau

i'w bobl ; ond na, nid oedd y rhai hyny yn deilwng : ond doniau

yr Tsioryd, er perffeithio ei bobl. Galwyd sylw at y Cymun
oedd i'w weinyddu y Sabboth canlynol. Sylwai ar y geiriau,

' Holed dyn ef ei liun ; ac felly bwyttaed o'r bara, ac yfed o'r

cwppan.' ' Yr ydym yn dyfod,' nieddai, ' yn f^aiych at y hwrdd,

an dwylaw yn gochion gan waed yr adnod yna.' Cyfeiriai at

hunan-ymholiad gyda golwg ar ein darllen a'n gweddio ; a

chyda golwg ar ein holl ymddygiadau, yn yr amser a aeth

heibio. Pa fodd yr oeddem wedi esgeuluso gwyliadwriaeth ar

ein meddyliau ? Ai nid oeddem wedi rhoi'r ffordd yn ormodol,

ac yn rhy fynych, i lanw o feddyliau gwag lifo trosom, heb

wneyd un ymdrech egniol a difrifol jni eu herbyn ? Yna gyda

golwg ar ein tymherau ;—Ai nid ydym wedi bod yn anni-

oddefgar, ac yn rwgnachlyd, yn ngwyneb cyfarfod ag ychydig

grocsau bychain ? ' Beth/ mcddai, gyda theimlad dwys, ' grwg-

nach a ninnau eto allan o uffern !
'

' Drachefn, pa mor fynych y
mae dyledswyddau rhieni yn cael eu hesgeuluso.' Yna fe eis-

teddodd i lawr. Ond yn ddisymwth efe a gododd drachefn, ac

a ddywedodd,—' Nid ydym i Iwfrhau ac anohcithio yn wyneb y

cwbl; ond ymddiried yn Nhrugaredd Duw ; canys y mae 'ami

ymwared gydag ef.'

"

Y mae yr Adgofion canlynol am dano mewn cyfarfod eglwysig

yn Nghonwy, Medi, 1864:—" Yr oedd mor dda, er ei fod yn

cyfodi i fynu, fel y dywedai, fel arfer, ' heb ddim i'w dd'weyd.'

Darllenasid yn y dechreu y bedwaredd bennod-ar-ddeg yn
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Eiengyl loan. Dywedai, wedi rhai syhvadau, cin bod ni yn dra

thebyg i'r bobl gynt, oeddent wedi bod am flynyddoedd a blyn-

yddoedd yn ccrdded dros fryniau Sir Gaernarfon a Sir Fflint,

yn sangu ar dir mor la^vn o fvVnau a chyfoeth cuddiedig oddi-

wrthynt, heb deimlo, na gofalu, na gwybod dim, am y trysorau

oeddent dan eu traed. O'r diwedd, fe ddaeth rhyw un ac a

ddarganfj'ddodd y pentyrau o gyfoeth oeddent yno yn gudd-

iedig, ac a'i gwnaeth ei hunan, a llawer ereill, yn oludog yn y
canlyniad. Yr un raodd yr oedd gyda'r aur j^n Australia.

Felly yr ydym ninnau yn fynycli gyda r Ysgrythyrau : yr ydym
yn eu darllen, neu yn eu g\^^randa^Y, ond nid ydym yn gwybod

dim am y trysorau dwyfol ac anfeidrol o ddoethineb, a gras, a

chariad, a gogoniant, a gynnwysir ynddynt. Pwy sydd wedi

sj'lweddoli ystyr y gair yna, ' A mi a weddi'af ar y Tad, ac efe

a rydd i chwi Ddiddanydd arall.' Pwy a weddia ? ' Mi a

weddi'af.' Ac eto nid ydym i dybied fod y Cj^fryngwr yn
gweddi'o drosom ar Dduw anewyllysgar neu anmharod i wran-

daw. O nag yw ; canys y mae efe yn dywedyd ei hunan, ' Nid

wyf yn dywedyd i chwi y gwedd'iaf fi ar y Tad trosoch, canys y
Tad ei hun sydd yn eich caru chwi.' Yna aeth rhagddo i

draethu am ryfeddodau cariad y Tad a'r Mab. Ac yna y
Diddanydd, a'r cysuron a weinyddir ganddo. Yr oedd yr

Apostol Paul, yn nghanol ei holl ddioddefiadau, a'i ddiddanwch

yn amlhau ; fel yr oedd yn ' dra chyflawn o lawenydd.'

" Pan y sylwai un brawd ar yr adnod, ' I ychydig y mae
ymarfcr corphorol jn fuddiol,'

—
' le, meddai yntau, ' ond y

mae ymarfer corphorol yn angenrheidiol hefyd mewn pethau

ysbrydol, yn gystal ag mewn pethau tymhorol. Y mae y Duw
Mawr yn gwybod fod chwareu yn angenrheidiol i blant, oblegid

y mae yn addaw i Sion y byddai ci bechgyn a'i genethod yn
chwareu yn ei heolydd hi.' Yr oedd yn ein cynghori i ddarllen

ac i xvedd/io fel yraarferiad corphorol.

" Ymddyddanwyd a gwraig ag yr oedd ei meibion wedi cael

diangfa rhag llongddrylliad. ' Yr ydym,' meddai, ' yn dueddol i

un o ddau eithaf : 'Na ddiystyra gerydd yr Arglwydd, ac nac
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ymoUwng pan y'th arg3^hocdder ganddo.' Os bydd y ceryddon

yn 3'sgafn jt ydym yn dueddol i fyned hcibio iddynt, peidio

cymmeiyd ond ychydig sylw o honynt, ac felly eu diystyru.

Ac o'r tu arall, pan y byddont yn cael eu dwyn adref atom nes

t'in hargijhoeddi, yna yr ydym yn dueddol i ddiffygio ac an-

obeithio. Annogai ni oil i reeled Duio yn mhob peth. Pa

gymmaint bynnag o'r dyn a fyddo i'w weled—mewn unrhyw

amgylchiad, naill ai yn ei ddiofalwcli a'i esgeulusdra, neu ynte

\'n ei aracan ac yn ei fedrusrwydd, ni a allwn ganfod Ditio

yn yr amgylchiad hefyd."

" Yr oedd yn darllen lieddyw yn nghylch Petr a Cornelius.

Ar weddi, erfyniai am yspryd isel, gostyngedig, ac edifeiriol

;

argyhoeddiad dwfn o ddrwg pechod, i'n gwneuthur yn rhai

calon ddrylliog o'i blegid ; ac eto yr olwg hono ar Grist lesu, ag

a'n cadwo rhag anobaith, ac a'n llanwo a diolchgarwcb, i weithio

ynom hob gras ; amj'nedd pan y byddo eisieu amynedd ; tyner-

wcli ; cariad
; y cwbl fel y byddo eu heisieu. Terfynodd gyda r

deisyfiad ar i ni gael ein dwyn i fyw ' ar Dduw—yn Nuw—

a

tliros Dduw.'

"

"Darllenodd heddyw, Amos vii. Gwedd'iai ar i ni gael ein

dwyn i weled pechadurusrwydd pechod. Yr ydym yn ei ofni

oblegid yr hyn sydd o'i amgylch, ac ar ei ol, ond nid oblegid yr

hyn sydd ynddo ; ar i ni gael ein dwyn i j^mdrecb yn erbyn

y pechodau neillduol sydd barod i'n hamgylchu ; i dynu ein

llygad de ; i dori ymaith ein braich dde ; cael hunan i lawr o

dan ein traed, er ein gwneyd yn gryfion i weithio dros ein

Harglwydd ; a gweddiai ar i farwolaethau cyfeillion a chyd-

addolwyr gael eu bendithio i ni, er ein dwyn ninnau i sylweddoli

pa mor sicr ac agos ydyw y cyfnewidiad mawr atom ninnau

hefyd."

" Gwnaeth sylw ar weddi, a deimlwn i yn nodedig o gyfaddas :

ein bod mor lygredig fel y mae teimladau naturiol ein calonau

yn gweithio allan mewn cam-gyfeiriadau. Yr ydym yn ofni yr

hyn na ddylem ofni, ac heb ofni yr hyn a ddylem ei ofni. A'r

un modd am jjariad."
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NiJ oes genyin ond ychydig iawn o'i hanes yn y flwydJ^'n

1865. Treuliodd y dyddiau cyntaf, a'r Sabboth cyntaf o honi

yn y Benarth, gyda Mr. a Mrs. Davies ; ac yr oedd, fel arferol,

yn hollol wrth ei fodd yn eu cj-mdeithas hwy a'r plant.

Dychwelodd i Liverpool at yr ail Sabboth.

Ar nos Fawrth, lonawr 24, 1865, cafwyd cyfarfod arbenig yn

hen Gapel Bedford. Yr oedd teimlad cryf er's cryn amser yn

mhliih y nifer mwyaf o aelodau yr eglwys a'r gynnulleidfa 3'n

hen Gapel Bedford Street y dylesid cael Capel mewn rhyw le

mwy canolog a chyfleus iddynt. Yr oedd y corph mawr o

honynt wedi symmud i bresw^'lio i gyrau uchaf y dref, ac felly

yn gorfod dj^fod i lawr tuag ato, heb ond ychydig yn byw yn

ages ato, a llai fyth yn cyfaneddu j-r ochr isaf iddo. Yr oedd

hyny yn gwneuthur dilyn gyda chysondeb y cyfarfodydd cref-

yddol a gynhelid ynddo, 3'n dra anhawdd, ac yn wir, i lawer o'r

aelodau yn anmhosibl. Heblaw hyny yr oedd y gymmydog-

aeth wedi syrthio yn isel a thra llygredig, a'r addoliad tu fewn

i'r Capel yn cael, nid yn anfynych, ei aflonj'ddu gan drwst ac

ymrafaelion rhai oddiallan. Yr oedd yr ystyriaethau hyn a'u

cyfFelyb, yn penderfynu meddyliau y rhai a gymmerent y dydd-

ordeb mwyaf yn llwyddiant yr achos yn yr hen Gapel, y byddai

yn rhaid ymadael o hono, a hyny cyn pen nemawr o amser

;

yn wir, oni symmudid yn fuan, y byddai amryw deuluoedd a

berthynent i'r gynnulleidfa yn gorfod ymadael a hi i leoedd

addoliad agosacli atynt, ac felly mwy cyfleus iddynt. Wedi i'r

peth fel hyn fod yn destyn siai-ad am amryw wythnosau, fe'i

dygwyd yn ffurfiol o flaen y frawdoliaeth, mewn cyfarfod

brodyr a alwyd yn neillduol i'r amcan hwnw yn Ysgoldy y
Capel, nos Fawrth, Mehefin 28, 1864, pryd, wedi ymddyddan

rhydd a phwyllog, y cytunwyd yn unfrydol ar y priodoldeb o

ymgymmeryd, a hyny yn ddioed, ag adeiladu Capel newydd.

Dewiswyd nifer o frodyr yn gyfeisteddfod i wneyd yr ymchwil-

iadau a'r parotoadau angenrlieidiol i ddechx-eu ar y gwaith.

Wedi cytuno ar y lie mwyaf cyfleus iddo gael ei adeiladu arno,

un o'r pethau cyntaf a mwraf pwvsig oedd dewis cyrdhhnydd.
3 E
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Wedi hir drafodaeth, penderfynwyd rlioddi hysbj^siad yn y gwa-

hanol newyddiaduron— yn cynnyg gwobrwyon am y cynllun

goreu
; y gystadleuaeth i fod yn agored i Liverpool a'r cyffiniau.

O'r lliaws cynlluniau a dderbyniwyd, syrthiodd dewisiad y
cyfeillion yn gyfTvedinol ac agos yn unfrydol, ar yr eiddo y
Meistri W. & G. Audsley, o'r dref lion. Ond gwelid ar unwaith

nad oedd jm bosibl ei gario allan jni lioUol yn ei gyfanrwydd,

lieb redeg i lawer iawn mwy o draul nag a fwriedid ar y
cychwyn ; ac o herwydd hyny oedwyd ei dderbyn yn hollol hyd

nes y ceid rhyw foddlonrwydd a fyddai haelioni y cyfeillion yn

gyfryw ag i gyfreithloni ymgymmeryd ag anturiaeth nior fawr.

Ac i'r amcan hwnw fe gynhaliwyd cyfarfod arbenig yn yr

hen Gapel, nos Fawrth, lonawr 24, 1865. Yr oedd cyfar-

fod te wedi ei gynnal yn flaenorol yn yr ysgoldy, a thua

mil o bersonau wedi bod yn eistedd wrth y bwrdd, ac yn eu

mwynhau eu hunain yn fawr yn yr arlwy a baratoisid iddynt.

Erbj'u myned i'r Capel, yr ydoedd wedi ei addurno a blodau fel

pe buasai yn ganol yr haf. Ar y pulpud, yn gorphwys ar

leni porphor a gwyn, ac mewu ffram brydfertli, yr oedd darlun

godidog o'r Capel newydd a fwriedid ei gael, a i d^ yn ym-

ddyrchafu tua'r wybren. Yr oedd y gynnulleidfa, o'r dechreu,

yn ymddangos yn fyw drwyddi, a cheid arwyddion o bol>

cyfeiriad, o gyfarfod hwyliog ac effeithiol ; ac yn sicr fe gafwyd,

yn ol tystiolaeth pawb, un o'r cyfarfodydd mwyaf brwdfrydig a

llwyddiannus, a gynhaliwyd yn mhlith ein cenedl erioed yn y
dref. Ac nid yn fynych, os un amser, y gwelwyd yr un yn fwy

felly, yn mhlith unrhyw genedl arall. Ar ol dechreu trwy

ddarllen rhan o'r Gair a gweddio, gan y diweddar Barch.

John PhillipS; Bangor, fe gymmerwyd y gadair gan Mr. David

Roberts, Hope Street, yr hwn a draddododd un o'r areithiau

goreu i'r amcan arbenig oedd i'r cyfarfod, ag y gallesid meddwl

am dani, ac a Iwyddodd i greu teimladau cyffredinol yn ei blaid

trwy yr holl gynnulleidfa. Yr oedd yr araeth, yn wir, yn

un o'r rhai mwyaf doniol ac effeithiol a draddodwyd ganddo

erioed.
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Dilynwyd ef gan y Parch. David Saunders, yr liwn ydoedd ar

y pryd yn weinidog yr eglwys yn Bedford Street, yr hwn yntau,

a Iwj'ddodd i gadw i fyrm yn y gynuulleidfa, y teimlad a

gynnyrchasid trwy araeth y Cadeirydd; tra yr ydoedd, ar yr un

pryd, yn ddeheuig iawn yn eu liarwain i ganfod rhesymoldeb y
fath frwdfrydedd, oddiwrth eu natur eu liunain a natur eu

crefydd.

Wedi i Mr. Saunders orphen llei'aru, fe alwodd y Cadeirydd ar

Mr. Rees, yr hwn a dderbyniwyd gyda bonllefau o gymmerad-

wyaeth, Dywedai, yn debyg i'r hyn a ganlyn :

—

" Ni ddaethum i yma i siai^ad, fy nghyfeillion, ac ni ddaethum

yma i wrandaw ar neb arall yn siarad ychwaith ; ond mi a

ddaethum yma i'ch gweled chwi yn gweithio. Y mae jn llawen

genyf eich gweled ; ac yr oedd yn hyfryd iawn geuyf glywed yr

areithiau a glywais eisoes. Y mae gogwydd da i siarad da, ac

yr wyf yn dysgwyl y bydd effeithiau y siarad yn dyfod i'r

golwg bellach mewn addewidion da. Y peth oedd yn fy nharaw

i yn neillduol y funud y daethum i mewn, ydoedd ymddangos-

iad ieuangaidd y gynnulleidfa. Y mae yma liaws mawr wedi

dyfod yn nghyd, ac y maent i gyd o'r bron, yn ieuainc. ' Ein

.tadau, pa le y maent hwy ? a'r hen brophwydi y cyfeiriwyd

atynt, nid ydynt hwy i fyw byth.' Ond nis gallaf lai na

meddwl wrth weled cyunifer o bobl ieuainc yn y fan yma, lie y
bu yr hen dadau gynt, nad ydyw yr olwg yn profi gwirionedd

addewidion Duw, a'i fod hefyd yn cofio ei gyfammod gyda golwg

ar y Cymry, fel ereill, y byddai yn Dduw iddynt hwy ac i'w

plant, trwy yr oesau. Yr wyf yn gobeithio ac yn meddwl, mai

plant i lawer o'r hen bobl oedd yn Ngliapel Bedford Street y
blynyddoedd a aethant heibio, sydd yn awr yn bwriadu codi

Capel newydd. Y mae yma olwg gysurus iawn, fel yr oedd yn y
cyfarfod blaenorol yn yr ystafell i lawr yna

; y mae golwg siriol

iawn ar bawb o'r dechreu, drwy yr holl gynnulleidfa. Yr ydych

wedi dyfod yma, mi feddyliwyf, gyda theimladau pur gysurus,

ac yn teimlo yn gysurus ar ol dyfod. Yr wyf wedi bod yn

edrych trwy y gynuulleidfa am Cain, ond ni welais i gymmaint
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ag un gwyuebpiyd wedi syrfchio. Mi a welais, vveithiau, gyda

Chapel newydd wynebau dynion yn syrthio—yr oeddent wedi

digio drwyddjnit, ac yn codi rhyw wrthwynebiadau yn nghylcli

hyn ac arall fel esgus i beidio cydweithredu. Ond nid oes dim

felly i'w ddarllen, bid a fyno, ar un wyneb yn y gynnuUeidfa

hon, hyd y gwelais i. Yr ydych yn gweled eicli gwaith, gyfeill-

ion. Dyma £e (gan gyfeirio ai ffon at y cynllun oedd yn eu

golwg). Fechgyn ieuainc ! Dyma fe ! Yr ydych yn gweled

leted ydyw ei dalcen
;
yr ydych yn gweled uched ydyw ei ben.

Fel y cyfeiriwyd eisoes, y mae y twr yn ymddyrchafu hyd y
nefoedd. A gaf fi ofyn i chwi cyn i mi eistedd i lawr, a oes

arnoch chwi ddim o'i ofn ef ? A oes awjaid arnoch ei fentro ?

Neu ynte, a 3'dych chwi yn edrych arnoch eich hunain wrth ei

draed ef, fel ceiliogod rhedyn

—

i feddwl codi y fath adeilad ?

Mi a'i clywaf ef yn dywedyd wrthych,—' Nid af fi o'r fan yma

i Prince's Road, dan chwech, wyth, le, hwyrach ddeng mil o

bunnau. A yd3''w hyn bron a dampio eich zel, a thori eich

calonau ? Os ydyw, yrwan am ddangos hyny. Dangoswcli

hyny heno, os oes arnoch ofn y cawr yma sydd yn codi ei goryn

i fynu. Fe fydd yn rhy ddiweddar i ddangos hyny ar ol heno.

Ond o'r ochr arall, os ydych yn wrol, deuwch yn mlaen a

dechreuM'ch ei gernodio. Cernod o l)um' punt i ddechreu ; un

arall bwmp o ddeg punt ; ac un arall o banner can' punt. Yr

ydych yn ymddaugos yn wrol, ond y mae arnaf eisieu eich

gweled yn gweithio. Wei, nid oes genyf ond gobeithio, os

ydych yn penderfynu myned yn mlaen gyda'r fath anturiaeth,

y byddwch galonog yn eich addewidion, ac y byddwch fFydd-

lon. Y mae yma siarad da wedi bod o'r dechi'eu, ond mi a

areithiaf yn well na'r un o honynt eto cyn y diwedd. Ni

chlywais i erioed mo Mr. Roberts yn areithio yn debyg i heno,

ac ni chlywais Mr. Saunders erioed yn ddim gwell ; ond mi a

fniraf y ddau. Y mae ysgub y blaen-ffrwyth genyf fi :

—

Ugain

punt ! ' Rhodd gwraig weddw at Gapel newydd Prince's Road.'

Dyna ysgub y blaenffrwyth Avedi ei hj-mddiried i mi i'w

chyhwfanu
; y dernyn cyntaf, mi dybiwyf, a ddaeth i law at

godi y Capcl newydd mawr."
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Wedi i Mr. Rees ei.stedd i lawr, galwodd y cadeirydd ar y
personau a benodasid i hj-ny, i fyned oddiamgylch i ranu y
tocynau i'r rhai y dysgwylid addewidion oddiwrthynt tuag at yr

amcan arbenig oedd i'r cyfarfod. A thra yr oedd y tocynau yn

cael eu dosbarthu, a'r cyfeillion yn ysgrifenu eu haddewidion, fe

ganwyd rhai darnau cerddorol yn fedrus ac yn swynol ia^^•n.

Wedi iddynt hwy orphen canu, dechreuwyd darllen y tocynau.

Ond yn g^mtaf oil, gofyuodd Mr. Rees i'r cadeirydd, pa faint

oedd efe yn fwriadu gyfranu. Atebodd yntau yn lied wylaidd,

ei fod yn gobeithio crafu yn nghyd bedwar ffugiwr. Yrnddenorys

na ddeallodd Mr. Rees,—neu o leiaf, cymmerodd arno na ddeall-

odd—feddwl y cadeirydd yn nghylch " y pedwar ffugiwr." ac

ymddangosai yn cymmeryd yn ganiataol mai pedwar cant o

bunnau a feddyliai. Oud erbyn ail siarad a chael eglurhad, fe

ddeallwyd mai mil o bunnau a addawai ; a chyda hyny yr oedd

yno guro dwylaw a gwaeddi mewn gwirionedd. Yna aethpwyd

ati i ddarllen y toc3mau fel y delent i law. Cymmerodd hyny
tua tri chwarter awr o amser yn nghanol cyffro angerddol. Tra

yr oedd yr ysgrifenyddion yn gwneyd i fynu swm yr addewid-

ion, fe gyuhyrfwyd Mr. Rees i siarad drachefn, a dywedodd :

—

" Yr wyf yn meddwl na fu y fath Gapel a liwn erioed

gan y Methodistiaid, ac nid wyf yn meddwl fod y fath nos-

waith a hon, yn yr ystyr yma, wedi bod erioed j-n eu myso-

ychwaith. Yr oeddwn yn siarad ag un o'r cyfeillion ieuainc

yma y prydnawn heddyw, ac yr oedd efe yn bur hyderus cael

' hyn a hyn ;
' ac medd;ii, * fe allai y taflwn Chatham Street i'r

cysgod.' 'le,' meddwn innau, ' os giunewch chiv'i hyny, ond y
mae heb ei wneyd eto ; ac mi a ddeuaf i Bedford heuo i weled a

wneir hyny.' Yr oeddwn yn teimlo yn siriol wrth weled dyn
ieuanc yn mj-ned ati mor galonog ; ond yn wir oni buasai fod

Chatham Street wedi gweithio yn rhagorol, i'r cj-sgod y buasai

yn myned. Ni wn i ddim a raid i mi gydnabod eich bod chwi

yn y cyfarfod hwn ivedi eu taflu i'r cysgod ai peidio. Modd
bynnag, y mae yma y fath egni wedi ei ddangos ag oedd yn
gwbl annisgwyliadwy i mi. Nid oes dim use vmddiried i
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gybyddion a thlodion i roddi dim, chwi a wyddoch. Yr oeddwn

i yn medd^Yl dywed^'d y rhoddwn i ddeg punt fy huuan ; ond y
mae arnaf fi gywilydd yrwan. Eto mi a'u rhoddaf os daw
rhywun i ymofyn am danynt. Ac os na bydd Chatham—

y

mao fy nghartref yn hytrach yno—os na bydd Chatham yn
gwnej'-d rhyw egni, hwyrach y caf wneyd rhywbeth yn rhagor.

Yr wyf yn cyd-lawenhau a chwi yn y teimlad sydd wedi ei

ddangos. Ni wn i ddim yn mha le y mae y swm erbyn hyn, na

pha faint yn ychwaneg a fydd yn eisieu tuag at adeiladu eich

Capel neAvj'dd."

Erbyn hyn yr oedd yr ysgrifenydd wedi gwneyd y swm i

fynu, yr hwn a ddarllenwyd gan Mr. Rees i'r gynnuUeidfa yn

cyrhaedd pedair mil Avj^th gant a dwy a thriugain o bunnoedd a

deg swllt—£4862 10s. Cafwyd ail gyfarfod o gyfFelyb natur

ychydig wythnosau yn ddiweddarach, sef nos Fawrth, Chwefror

14eg, ac yn hwnw addawyd £610 7s. yn ychwanegol, yn gwneyd

cyfanswm yr holl addewidion jn £5,470 l7s.

Wedi yr ymdrechiadan llwyddiannus hyn gyda'r casgliadau

tuag at y Capel newydd, fe oedwyd dodi i lawr y Garreg

Sylfaen, hyd brydnawn Llun y Sulgwyn, Mehefin 5, 1865. Gan

fod yr amgylchiad yn dygwydd ar adeg Cymmanfa Liverpool,

yr hon ydoedd, y flwyddyn hono, yn Gymmanfa Gyffredinol,

vr oedd yno nifer mawr o weinidogion, a boneddigion ereill, o

Ogledd a Deheudir Cvmru yn bresennol ar jr achlysur ; ac

amryw o honynt yn cymmeryd rhan yn y cyfarfod a gynhal-

iwyd. Yr oedd yno gynnuUeidfa fawr wedi ymgasglu yn

nghyd, rhwng dwy fil a banner a thair mil o bobl ; a phawb yn

ymddangos yn cymmeryd y dyddordeb mwyaf yn y gweithred-

iadau. Y mae yn ddrwg gcnj-m nas gallwn roddi adroddiad

manwl o'r holl gyfarfod hyfryd hwn. Siaradai Mr. Rees ar

yr achlysur fel y canlyn :

—

'' Y mae Cyfarfod y Sulgwyn yn Liverpool er ys blynyddoedd

bellach yn un o'n cyfarfodydd mwyaf pwysig ni. Ond y mae

yr amgylchiad hwn heddyw yn gosod rhyw hynodrwydd

ychwanegol arno y flwyddyn hon. Erioed ni bu peth o'r natur
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yma niewu cysylltiad ag ef o'r blaen, ac y mae yn ddigon tebyg

na bydd y rhawg, os hyth eto. Y mae llawer o honoch, y mae

yn bur bosibl, wedi dyfod yma o dan deimladau lied giyfion, ac

hwyrach fod yn ein mysg gyminysg, a giuahanol deimladau.

Ar y naill law, y mae yma ^^a^\•s yn llawenychu yn sylfaeniad y
Capel newydd ; ac ar y Haw arall, ond odid, na clieir yma ami

un, yn enwedig o'r hen bobl, yn dechreu teimlo eisoes hiraeth a

galar jn eu meddiannu wrth feddwl am ymadael o'r hen Gapel,

lie y maent wedi arfer ymgynnull i addoli Duw, o'u hieuenctyd

hyd y dydd hwn. ' Hoffais drigl'an dy df,' medd y Salmydd ; ac

y mae y saint eto yn teimlo yn gyfFelyb tuag at yr addoldy ag y
byddant wedi bod yn cjTchu yn hir iddo, ac wedi cael llawer

o gymdeithas ar Arglwydd o'i fewn. Mae hyd yn nod hen

furiau vr addoldy hwnw vn ymddano-os yn deof a chvseo-redio-

yn ngolwg eu meddyliau. Mae yn gofus genyf fod y diweddar

Enoch Evans o'r Bala, yn adrodd wrthyf rywbryd am hen ^r,

yr hwn oedd yn byw o fewn milldir neu ddwy i'r dref hono ; ac

er fod ei fFordd yn mhell, ac 5'ntau, os wyf yn iawn gofio, wrth

ei faglau, bj^ddai 3m ymdrechgar iawn i dd3'fod i'r Capel.

Unwaitb, .ar Sabboth y c\'mundeb, fe gyrhaeddodd yno yn
lluddedig a diffygiol, wedi codi yn foreu, a cherdded yn galed,

mewn trefn i fod yn brydlawn yn y gwasanaeth. Ond gyda

bod ci droed dros y trothwy, rlioddai ei bwys ar ben ei ffon; a

chan edr^'ch oddiamgylcli iddo ar furiau yr addoldj)-, gwaeddai

gyda rhyw serchawgrwydd mawr

—

' ! yr hen Gwpel anivyl
!

'

Nid 3^n unig yr oedd Crist ac ordinhadau 3^- Gair 3m anwyl gan

yr hen Gristion hwnw, ond yr oedd h3^d nod y fan lie yr oedd ei

enaid yn arfer mwynhau cymundeb a Christ, a phrofi 3'-mgeledd

ordinhadau y Gair, wedi myned 3^n anwyl gan ei galon. Ac
onid oes 3nna lawer heddyw yn teimlo yn gyfFelyb iddo, ac yn
barod i ddyweyd yn debyg fel y dywedai yntau,—O ! yr hen

Bedford anwyl ! 3^ fan lie yr addolai ein tadau eu Gwaredwr a'u

Duw; a'r fan lie y bu yn felus genym ninnau lawer gwaith

addoli gyda hwy, a chyd-g3^frinachu yn yr Arglwydd a lliaws

o'n hen frodyr, y rhai S3'dd heddyw yn y dystaw fedd. Os
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meddyliwn ni am sylfaeniad yr ail deml, yr oedd yno gymmyso"

deimladau yn gweithio, ac yn gweithio gyda nei-th niawr hefyd,

—y bobl ieuainc yn edrych yn mlaen ac yn llawenychu, a'r hen

bobl yn edrych yn ol, yn colio y deml gyntaf, ac yn galaru. Yr

oedd y naill wedi eu geni a'u magu yn y caethiwed, heb weled y
deml, na chlywed yr un o ganiadau S'ion erioed o'r blaen. Ond

yn awr, caent eu hunain wedi eu dwyn i etifeddiaeth eu tadau,

ac mewn gobaith o gael gweled yn fuan eu gwlad, eu cenedl, a'u

haddoliad, wedi eu hadgyweirio a'u sefydlu drachefn. Gallasai

yr ieuenctyd ddywedyd,—' Gorfoleddwn a llawenj^chwn ; dyma

allor y poeth-offrwm wedi ei chodi, a dyma y deml wedi ei

sylfaenu—pethau y clywsoin ein mamau yn son am danynt

lawer gwaith, a ni eto yn Babilon. Yn ddiau fe lanwyd ein

genau a chwerthin, a'n tafod a chanu.' Ond o'r naill du iddynt,

mi ddychymygwn weled hen oiFeiriad duwiol yn sefyll, a'i farf yn

wen, a'i ddagrau yn hidl, yn dyweyd, ' A ! fy mechgyn anwyl i,

pa le y mae arch y cyfammod heddyw ? A pha le y mae y
drugareddfa oedd ar eu hwyneb hi, a'r gogoniant yr hwn oedd

yn aros rhwng y cerubiaid ? Pe buasech chwi ond wedi cael

o-olwg ar y deml hon yn ei gogoniant cyntaf, buasech yn deall

fod o-enym fwy o achos i alaru heddyw nag i lawenhau.' Ond

er cryfed yr oedd pob ochr yn teimlo, chwi sylwch nad oedd yno

neb yn oeri at eu gilydd ; ond pawb, yn hen ac yn ieuainc, yn

e3^d-addoli, ac yn cj^tuno i adeiladu y deml. Felly y dymunwn

iddi fod yma heddyw ; ac y mae yn gysur meddwl ei bod hi

felly. Bobl ieuainc, llawenhewch. Ac yn wir, yr wyf fi yn

dymuno llawenhau gydti chwi. Y mae meddwl am eich haelioni

tuag at yr amcan hwn, a'ch hoU sirioldeb chwi g^^dag e£ o'r

dechreu hyd yma, yn achos llawenydd mawr. Cadwed Duw
hyn yn dragywydd yn mryd meddyliau eich calonau chwi, a

pharotoed eich calonau tuag ato ef. Ond wrth eich galw i

lawenhau, caniatewch i mi hefyd eich galw i ' lawenhau mewn

dychryn.' Gwyliwch yn y Capel newydd a fwriedir godi yn y
lie yma, rhag colli y Shecinah—gogoniant y ty cyntaf; y peth

ofnadwy hwnw a welwyd weithiau gyda gweinidogaeth y Gair
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yn ein hen Gapelydd ni, er mor gyfiredin oeddynt. Fe all ein

gogoniant ysbrydol ni, chwi a wyddoch, fod yn lleihau yn

feunyddiol, er i fawredd a gwychdcr allanol fod ar gynnydd yn

ein raysg ; ie, y mae yn bosibi i'r olaf fod yn brawf o'r cyntaf.

Hen syniad yn inysg Cristionogion ^''dyw, fod yn anhebgorol

i wasanaeth ac addoliad yr eglwys, gael ei ddw^ni yn mlaen

niewn gogoniant a harddwch. Ond beth ydyw y gogoniant

hwnw ? Ac yma yr aeth yr eglwys ar gyfeiliorn. Wedi i

ddynion golli pob gwybodaeth am natur y peth, tra yu parhau i

gredu fod yn rhaid ei gael, fe ddygwyd pethau eraill i mewn yn

ei le a than ei enw, mewn trefn, fel y tybid, i brydfeithu gwas-

anaeth yr Arglwydd, ac i wneyd ei foliant ef yn ogoneddus.

Aeth Cristionogion i fiino ar symlrwydd yr efengyl, ac i ysu am
fwy o ymddangosiad ; megis temlau gwychion, cerddoriaeth,

gwisgiadau, a'r cyfFelyb—pethau, fel y dywedai yr Apostol, o

' gerfiad celfyddyd a dyehymyg dyn ;

' gan edrych ar y pethau

hyny fel prydferthivch sandeiddriuydd, a chjaiimeryd eu hefFeith-

iau ar y teimlad naturiol yn lie gwir ddefosiwn. Nid wyf fi,

cofiwch, yn enwi y pethau yna mewn trefn i gondemnio pob

mesur o honynt yn hollol ac ar unwaith. Hwyrach ein bod ni

wedi bod yn rhy slyfenllyd a diofal yn yr allanol o grefj^dd ac

addoliad Duw ; ond gwyliwn yoUl yr yshrydol. Llewyreh

Ysbryd yr Arglwydd, gydag ordinhadau y Gair, yn codi pech-

adur i gymundeb a Duw, ac i syllu ar ei ogoniant ef yn wyneb

lesu Grist, nes y mae ei enaid yn ei garu, ac yn ymddigrifo

ynddo, a thrwy hyny yn cael ei newid i'w ddelw—dyma yw
addoli mewn ' prydferthwch sancteiddrwydd,' a dyma yw daioni

a gogoniant ordinhadau yr efengyl. Er mwyn hyn, o'm rhan i,

mi a awn yn ol eto i hen ^'sguboriau Cymru, neu i hen warehouse

merchant Billy yn Liverpool yma, lie y bu ein tadau ni gynt yn

addoli, yn hytrach nag aros yn eich Capelau mawrion chwi, pe

b'ai y gogoniant yma yn ymadael o honynt. Ond raid i hyny

ddim bod. Am hyny, fy anwyl gyfeilliou, ac yn ncillduol fy

hen gyfeillion oedranus, ymgryfhewch, ac nac ofnwch, gyda r

ysgogiad newydd hwn. Y mae yn wir eich bod yn cael eich
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symmud o'ch lien gartref ; ond y mae rhywbctli manteisiol er

hyny jai nglyn a'r cyfnewidiad. Yr ydym yn symmud o le

llai i le mwy yn hytrach ; ac o le is yn y dref i sefyllfa fwy

cyfleus a dj'munol ; ac yn symmud felly ar ol cin gwrandawwyr.

Cynnydd gallu ac ysbryd hen gynnulleidfa Bedford ydj^w yr

achos o'r ysgogiad hwn, ac oddiyma y deillia grym a chalondid

ein meddyliau i ymgymmeryd kg anturiaeth mor fawr. ]\Iae yn

l)rawf, ni a obeithiwn, nid yn unig o Iwj'ddiant ein cenodl yn eu

hamgylchiadau bydol, ond hefyd o serch ac 3'mlyniad cynnyddol

cannoedd o honynt wrtli ordinhadau yr efengyl, yn gj^stal ag o'u

tjmerwcli a'u haelioni at achos lesu Grist. A phwy a ^vyr, ar

ein gwaith yn sylfaenu ein haddoldy ne"\vydd heddyw, nad yw
Duw oddi ucliod j^n ein bendithio ? Beth y mae ein fFydd wan yn

ei glywed ? Onid adlais yr addewid fendigedig hono ?
—

' Bydd

mwy gogoniant y ty diweddaf hwn na'r cyntaf; ac yn y lie

hwn y rhoddaf dangnefedd, medd Arglwydd y lluoedd.' Mi a

obeithiaf
,
gan hyny, anwjd gyfeillion, j^r ymadewch o'r llanerch

hon heddjT-w yn galonog ac yn unfrj^Iol. Byddwch debyg i hen

deulu Duw 3m yr anialwch gynt. Wedi iddynt hwy gael

gorchj^myn i godi pabell y cyfarfod, fe ddywedir am danynt, ' A
holl gynnulleidfa meibion Israel a aethant allan oddi ger bron

]\Ioses :
'—Aethant allan yn unfrydol—meibion a merched, hen

ac ieuainc, cyfoethog a thlawd, celfydd ac annghelfydd—' pob

un yr hwn y cyrhja^fodd ei galon ef, a phob un yr hwn y
gwnaeth ei 3'^sbryd ef yn anewyllysgar a ddaethant, ac a

ddygasant offrwm i'r Arglwj'^dd tuag at waith pabell y cyfarfod,

a thuag at ei holl wasanaeth hi.' Meddiannid meddyliau y bobl

a syndod ac a llawenydd, wrtli feddwl fod pabell Duw gyda

dynion, a dynion yn cael y fraint o'i gwneyd hi. Yr oedd holl

dalent ac athrylith y gwersyll wedi eu cj^segru i'r amcan hwnw,

a'r fath haelioni yn cael ei ddangos tuag ato, nes y bu raid i

Moses o'r diwedd atal y bobl, gan eu bod wedi dwyn onwy na

digon i'r givaith. Rhodded yr Arglwydd lawcr o'r un ysbryd

arnom ninnau, hyd oni byddo yr adeilad fawr a chostus, yr hon

sydd yn cael ei sylfaenu heddyw, wedi ei chwblhau ac wedi
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talu am daiii. A phrcswylicd D\iw ynddi gydai bobl yn

dragywydd."

Cynnj^rchodd yr annerchiad hwn deimladau dwysion, dwfii; a

chj^'flfredinol trwy yr holl gynnulleidfa, ac yr oedd llawer o

ddagrau gloewou ar ruddiau y rhai oeddent yn adgofio blynydd-

oedd o gymdeithas a u Harglwydd jn yr hen Gapel yn Bedford

Street. Ni pherthjm i ni yma roddi adrodtliad man3dach am
ddygiad yn mlaen y gwaith ar y Capel uewydd. Ond y mae yn
iawn i ni ddywedyd fod Mr. Rees o'r dechreuad a hyd ei orphen-

iad yn teimlo dyddordeb mawr ynddo. Nid oedd odid ddiwrnod,

na byth wythnos, os bj'ddai gartref, tra yr oedd yn cael ei

adeiladu na byddaiyn galw heibio iddo i weled pa fodd yr oedd

yn dj^fod yn mlaen, ac i lon-gyfarch y gweithwyr ar y cynnj^dd

a wneid ganddynt ; a llawenydd i'w galon j^doedd ei weled Avedi

ei gwblhau, y twr a'r cwbl, heb i un ddamwain ddygwydd i neb

tra yr oedd yn cael ei adeiladu.

Y mae yr adroddiad hwn am osodiad y garreg sylfaen i Gapel

Prince's Road, wedi ein taflu rai misoedd 3m mhellach gyda

hanes Mr. Rees, nag jt oeddem wedi cyrhaedd ar adeg y cyfar-

fod brwdfry-dig yn Bedford Street, louawr 24, 1865, i gael

addewidion tuag ato. Yr oedd yn teimlo braidd yn well nao-

arferol y misoedd hyn. Yr ydym yn cofio ei fod yn nodedio-

felly yn y cyfarfod a gynhaliwj^d ar agoriad Capel Fitzclarence

Street, Mawrth 1, 2, pryd y pregethodd y prydnawn cyutaf

gyda grym mawr. Aeth at y Sabboth, Ebrill 2, i Langollen, y
Sabboth o flaen y Gymdeithasfa Chwarterol a gynhelid yno v
flwj'ddjm bono. Yr oedd yn j^mddangos i ni 3'n y Gymdeith-

asfa jm gryfach ac yn fwy siriol nag y gwelsem ef er ys amser

maith.

Aeth at y Pasg, Ebrill IG, a'r Croglith blaenorol i Manchester, ac

yr oedd braidd bob wythnos mewn rhyw gyfarfod neu gilydd, j^n

y naill fan neu y Hall yn y wlad, ac yn llafurio heb arbed dim

arno ei hunan. Yr oedd wedi myncd felly i Gj'farfod Misol Sir

Ddinbych, Mai 3, 4. Aethai i lawr i'r Benarth ar ei ffordd yno
yn nechreu yr wythnos, gydar bwriad o fyned i Liverpool at y
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Sabboth. Oncl yr oedd yn lahell iawn o deiinlo yn iacli, ac yn

cwyno gan ryw boen gofidus yn ei oclir. Dywcdai y Meddyg ei

fod yn llafurio yn llawer rhy galed ; a dodai ar y teulu ei gadw

mor llonydd a thawel ag y gallent, ac nad oedd mewn un modd
i fyned i Liverpool at y Sul. Yr oedd yn amlwg niewn eryn

boen, ac yn gweddio llawer am gael ei waredu, ac am iddynt oil

gael eu gwaredu, oddiwrth " kunanolriuydd." Trwy gryn lawer

o drafferth, fe Iwyddwyd ganddynt i'w gadw rhag dychwelyd i

Liverpool. Ac felly fe gafodd orpliwys yn hollol heb fyned o'r

ty, y Sabboth, Mai 7. Fe noda Mrs. Davies eu bod ar hwyr y
dydd yn ymddyddan a'u gilydd, a chan edrych ar hen goeden

oedd g3'-ferbyn a'r fFenestr yn ymysgwyd ac yn ymrwyfan gan y
gwynt,—" Ydyw," meddai Mr. Rees, " y mae yn yr awel ; ac fel

lien wragedd Cymru yn ymysgwyd ac yn moliannu." " Y mae

yn well heddyw," meddai Mrs. Davies am dano, un o'r dyddiau

canlynol, " ac wedi gallu dj^fod i lawr at y Ddyledswydd Deulu-

aidd. Darllenodd y ddeunawfed bennod ar hugain 3'n Llyfr

Job. Hynod fel yr ymddangosai yn sylweddoli mawredd an-

chwiliadwy ac anamgyfFredadwy y Duwdod, o leiaf yn sylwedd-

oli, pa mor bell uwchlaw i bob dirnadaeth o'r eiddom ni yw ei

Fawrhydi a'i allu Dwyfol ef; ac eto fel yr ymddangosai yn

ymlawenyclm, yn y meddwl fod y Bod anfeidrol, ac anam-

gyffredadw}^ hwnw, yn fFynnonell ein boll ddedwyddwcli a'n

hoU lawenydd yn dragywyddol."

Arosodd yn y Benarth ar hyd yr wythnos a thros y Sabboth

canlynol (Mai 14). Yr oedd yn well y diwrnod hwnw; end

arosodd yn y ty yn y boreu gyda merch ieuanc a arosai yno, yr

hon, hithau nad oedd yn iach. Dywedai hono, ei fod wedi

pregethu iddi hi ar amryw destynau, a bod y bregeth wedi ei

hysgrifenu ganddi. Nis gallai fod yn foddlawn i fod heb

bregethu, os byddai ei iechyd mewn un modd yn caniatau ; ac

felly aeth Mrs. Davies ag ef at hwyr y Sabboth hwn, i'r Capel

yn y wlad, cysylltiedig a'r daith Sabbothol yn Nghonwy. Yr

oedd mor ddystaw o gylch y Capel, pan y cyrhaeddasant yno,

fel yr ofnent, ar y cyntaf, nad oedd yno un cyfarfod i fod ;
ond
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yr oedd y cyfarfod gweddi a gyhoeddasid wedi dechreu. A
llawen mewn gwirionedd oeddent o'i weled wedi dyfod felly

atynt. Prcgethodd yu felus iawn oddiar Psalm xe. 10, 12.

Khoddes y pennill hwnw allan i'w ganu :
—' O maddeu 'mai a

chliria'n llwyr f'euogrwydd oil i gyd/' &c.

Pan yn gyru 3m y cerbyd i Lanrwst un prydnawn hyfryd y
pryd hwn, gyda Mrs. Davies, yr oedd yn ymddangos yn cael

plcser mawr wrth weled a nodi allan ryw hen leoedd yr arferai

bregethu ynddynt, "cyn dy eni di, Anne." Ymddangosai hefyd

yn mwynhau rhai lliuellau o eiddo Longfellow yn fawr.

" Un diwruod yr oedd yn darllen ' Tom Browx.' Adroddai i

ni ychydig o'i hanes a'i brofiad ei hunan yn yr ysgol. ' Mor
walianol/ meddai, ' oedd Mr. Lloyd, Abergele, i Dr. Arnold. Yr
oedd llwyddiant Mr. Lloj'd j-n llywodraethiad yr ysgol, yn ym-
ddangos fel yn cyfodi o'r i)ellder y gallai ymgadw ynddo oddi-

wrth y bechgyn. Ni byddai byth yn chwerthin, nac ond yn dra

anaml yn gwcnu. Weithiau byddai rhai o'r plant lleiaf yn peri

iddo Menu. Un diwrnod, gan gyfeirio at un o lythyrenau yr

Egwyddor, gofynai i eneth fechan,— ' Wyddoch chwi beth ydy

w

lion ?
' ae edrychodd x fechan i fynu, gan ei ateb,—' A u'l/ddost

iir Parodd hyny iddo wenu ; ac yna yr oedd y plant yn
siarad a'u gilydd, fel pe buasai gwyrth wedi dygwydd,

—

'Master

laiiglied to-day.' Tuag un-ar-hugain oed oedd efe pan gyda Mr.

Lloyd; a'i brif orchwyl oedd cyfieithu o'r Saesonaeg i'r Gymraeg,

gan mai ei a.wydd mawr oedd deall y Saesonaeg. ' Ni bj'ddwn i

byth,' meddai, yr foddlawn i wneyd fel baehgen y Bala yna
(gan gyfeirio at ryw gyfieithiad rhyfedd a roddasid mewn rhyw
arholiad); yr oeddwn i bob amser yn ceisio ac yn ymdrechu
cael allan yr ystyr, ac yna yn ceisio ei ddodi yn y fath Gymraeg
ag a foddiai fy chwaeth i.'

"

"Pan wedi clywed, y pryd hwn, am soddiad un oV llongau,

ymddangosai yn teimlo yn ddwys, a datganai ei bryder 'ar ein

bod yn gweled ac yn teindo fod pob peth o'r fath yn Haw yr

Arglwydd, ac wedi ei fwriadu i'n profi, ac yn foddion dysgybl-

acth i ni ; a'i fod ei yn sylwi yn fanwl ar ein hagweddau neill-
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duol danynt. Os bydd i'r prot'edigacthan ilai hyn atob eu

hamean, a'li dwyn i ddysgu y wers a roddir i ni ynddynt, jma,

diclion y gallwn gael ein harbed rhag dioddef dyrnodlau trym-

acli ; ond os parhawu yn ddideimlad neu yii rwgnachlyd, gall

Daw wneuthur un o ddau beth a ni,—naill ai dwyn arnoni

brofedigaethau trymach er ein cael i'n lie, neu ein gadael i

ni ein liunain yn ddiddysgyblaeth, ac i fyned yn ein ffordd

ein hun. Efe a'n gadawodd ni heddyw, ac a ddychwelodd i

Liverpool, yn llaivn o yshryd gweddi."

Yr oedd Cymdeithasfa y Bala, Mehefin 12—16, 1865, yn un

liynod iawn. Yr oedd felly yn ei pharhad am yn agos i wyth-

uos, a'r amrywiol gyfarfodydd a gynhaliwyd ynddi ; ac yn.

neillduol am fod cyfarfod arbenig ynddi i osod i lawr garreg

sylfaen Adeilad newydd yr Athrofa. Yr oedd y cyfarfod hwnw
am un ar y gloch prydnawn lau, Mehefin 15. Aeth y pregeth-

wyr a'r blaenoriaid yn orymdaith I'iosog a hardd o'r Capel i"r

maes lie y mae yr Athrofa yn awr, lie yr oedd tyrfa fawr wedi

ymgynnull yn nghyd, ac esgynlawr priodol wedi ei godi i

gyfarch y gyunulleidfa oddiarno. Mr. Rees a alwyd i osod i

lawr y garreg sylfaen, yr hyn a wnaeth yn dra deheuig, ac a

draddododd annerchiad gwerthfawr iawn ar yr aclilysur. Buasai

yn dda iawn genym pe gallasem ddodi yr annerchiad hwnw yn

gyflawn ger bron ein darllenwyr, ond y mae hyny yn anmhosibl

i ni. Pregethodd y prydnawn hwnw am bump ar y gloch ar y
Green gyda llewyrch a bias mawr.

Yr wythnos olaf o fis Mehefin, y flwyddyn hon, y gadawsoni

ni Lundain, ac y sefydlasom yn Liverpool. Yr oeddem, erbyn

hyn, yn nghyrhaedd Mr. Rees yn gyson
;
yn cyd-gyfarfod ag ef

agos bob wythnos neu yn amlach na hyny, mewn rhyw gyfarfod

neu arall ; ac yn cael y fraint fawr o gyfeillachu ag ef pan yn

gwbl gartrefol, ac yn ymollwng yn hollol rydd i'r arabedd hoenus

oedd mor naturiol iddo, er yr ymddangosai yn gyfii-edin, yn y
cyhoedd fel pe buasai wedi ymddiofrydu yn ei erbyn. Ac ni

wnaeth pob mantais a gawsom i'w adnabod yn fanylach, ond

dyfnhau a dwyshau yr argyhocddiad oedd yn ein meddwl, er ys
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blynydJoedd lawer, mai ' gwr sanctaidd i Dduw " mewn gvvir-

ionedd ydoedd ; un o'r rhai mwyaf felly, os nad y inwyaf o gwbl,

ag y daethem ni erioed i gyfarfyddiad ag of. Yr oedd, gyda

hyiiy, yn un o'r rhai mwyaf cydwybodol i ddyledswydd a

adnabuom ni erioed. Ni cliiliai byfch oddiwrth wnenthur yr hyn

fyddai yu boenus iawn iddo, os dodid hyny arno gan y frawdol-

iaeth, neu heb iddo gael ei ddodi arno, os barnai y gallai

wneuthur rhyw ddaioni i'r Achos mawr.

Wedi treulio y rhan fvvyaf o fisoedd Gorphenaf ac Awst, 1865,

yn Nghymru, efe a aeth i Gymdeithasfa Bangor, Medi 5, 6, 7

;

ac yr oedd yno mor fywiog a siriol yn yr amrywiol gyfarfodydd

ag y gwelsid ef un amser, ac yr oedd yn pregethu gyda'i north

arferol ar y maes, am ddeg ar y gloch, boreu lau. Ac nid yn

unig yn pregethu, ond fe draddododd gyfarchiad grymus yn

erbyn rhyw chwareuwyr oeddent wedi dyfod i Fangor ar

adeg y Gymdeithasfa gyda bwriad o fanteisio ar yr achlysur

i'w hamcan eu hunain. Ond fe'u siomwyd yn gwbl yn eu

dysgwyliadau. Cafodd y Gymdeithasfa fuddugoliaeth hollol.

Bu gorfod i'r chwareuwyr ymadael gan gyfaddef fod eu treul-

iadau yn fwy o rai ugeiniau o bunnoedd na'u derbyniadau.

Aeth Mr. Rees at y Sabboth ar ol Bangor, Medi 10, i Gonwy,

lie y pregethodd ddwywaith ; ac oddiyno, yr wythnos hono, i

Liverpool, lie yr ydym yn ei gael yn pregethu bob Sabboth,

oddieithr dau, o hyny hyd ddiwedd y flwyddyn. Ond yr oodd

yn myned yn fynych iawn i gyfarfodydd yn Nghymru, yu y
Deheudir a'r Gogledd, yn ystod yr wythnos, heb arbed dim

arno ei hunan. Yr oedd mewn gwirionedd yn ymroddi gyda'r

fath egni a dyfalwch i'w waith, ac yn ymddangos mor gryf yn

y cyflawniad o hono, ac yn edrych, gyda hyny, mor dda, fel, er y
cwynai ychydig weithiau, cto nad oedd neb, ni a dybiem, yu

dychymygu am y posiblrwydd o'i golli am flynyddoedd lawer.

Ymddangosai a theimlai yn gyfFelyb yn nechreu y flwyddyn

1866. Yr oedd y flwyddyn hono yn flwyddyn ag yr oedd

llawer o ddysgwyl ac o brjaler wedi bod o borthynas iddi, gan y
rhai a ddeallant y prophwydoliaethau yn Llyfr y Datguddiad
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3'n cyfeirio yn bendant ati, inegis adeg terfyniad teyrnasiad

y bvvysttil, a dechreuad y "mil blynyddoedd." Yr oedd Mr.

Rees wedi darllen y fatli esboniadau ; ac er ei fod yn hoUol bell

oddiwrth cu cymmeradwyo, ac yn wir yn condemnio yn bendant

y dun ryfygus, a arferid gan Dr. Gumming ac ereill yn eu

deongliadan, eto yr oedd yn ystyried fod " Arwyddion yr Am-
serau " fel yn awgrymu ein bod ar fin cyfnewidiadau tra

phwysig, ac nis gallai yraryddhau oddiwrth gryn fesur o bryder,

wrth ddysgwyl am a myned i mewn i'r flwyddyn bono. Yn
nechreu y flwyddyn yr ydym yn ei gael yn ysgrifenu at Mrs.

Davies, fel y canlyn :

—

" How foolish! taking the pen in hand, and beginning to write

" without one word to say : no news to communicate ; no favour

" to ask ; no end to attain. I say all this because I have
" nothing else to say

"The long expected year of 1S66, has a stormy gloom}^

"beginning; what will it bring forth before it expires, who
" knows ? I have been reading these days the Minor Prophets,

" especially Hosea and Amos. Amser diwedd anwiredd. How
" deeply rooted was the attachment of the ten tribes to their

"superstition and their sins. Their religion was much like the

" Romish religion, a mixture of the true and false ; much of

"what was divine, mixed with their own inventions. And oh!

" how wicked in their lives, how corrupt in their morals ; their

"obstinacy was amazing, and their judgment terrible plague

" upon plague, till all ended in rooting them out of their own
" country. God grant that all that happens these years in this

" country, may not be the beginning of the end."

Y mae yn terfynu llythyr arall a ysgrifenid ganddo yr un

amser, fel y canlyn :

—

'' The year '6Q certainly begins stormily. How it will end no

" one on earth knows,

' Ond dyweda'n ucliel wrth ymadael,

Mai noddfa dawel iawn yw Daw.'

"
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Yr y<lym yn ei gael yn nechreu y tiwyddyn, lonawr 2, 3, 4,

yn y Gymdeithasfa Chwarterol yn Mhont Menai, Mon. Yr

ocdd yno yn tcimlo yn iachus a chryf, ac yn pregethu boreu lau,

gyda llawer iawn o eneinniad, oddiar Rhuf. vi. 1—11. Dycliwel-

odd oddiyno at y Sabboth i Liverpool, lie y bu yn ddifwleh hyd

y Pasg. Y mae y llythyr canlynol genym o'i eiddo a ysgrifen-

wyd yn gynnar yn y flwyddyn at y diweddar Mr. Humphre}''

Evans, Llanrhaiadr Mochnant :

—

" 97, Chatham Street, Ion. 22, 1S66.

"AxwYL Gyfaill,—'Wrth ofyn i mi ddyfod cyn belled a

" Llanrhaiadr yn Chwefror oer a chwerw, yr wyf yn teimlo

•' ddarfod i chwi ofyn path anhawdd. Mae y tymhor i ' ladd

"llewyn araser eira' wedi myned drosodd arnaf fi. Yr ydych

''yn ari'er taerineb wrth geisio genyf ddyfod, ac y mae yn

ddrwg genyf eich nacau ; ond ar yr im pryd yr wyf yn teimlo

•yn ormod gorehest i mi addaw. Y mae amser yn cario ei

" effeithiau ar fy nghorph, ie, y mae fy meddwl yn fwy llwfr ac

ofnus : a phob anturiaeth fwy na chyfFredin, yn beth ag yr

wyf yn cilio rhagddi gydag arswyd.

" Mae yn hawdd genj^f eich coelio pan y dywedwch na byddwn
'•' yn adnabod eich Cyfarfod Misol pe y gwelwn ef. Ah ! y
" mae Mr. O. Jones, Abram Jones, John Hughes, R. Davies,

" Gwalchniai, Ismael a Thomas Jones, a Jones, Dolfonddu,
'•' Morgans, Trallwm, ac eraill, yn y dj'staw fedd. ' O ! fyd, O
" fyd, pa beth wna'i yma yn byw ?

' O am addfedu i fyned i'r

" bedd.

" Cotiwch ti at bawb a'm hadnabu, os oes rhai o honynt yn
" fyvv eto, yn Llanrhaiadr. Drwg genyf am gystudd ac ym-
' ollyngdod y brawd David Humphreys ; ond nid oes dim i'w

'•' wneyd ond tewi dan law Duw, ac ymgysuro ynddo ef trwy
'• Grist.

" Ydwyf, auwyl gyfaill, yr eiddoch yn serchog, H. Rees."

Yn nechreu y flwyddyn hon, yr ydym yn cael Mr. Rees mown
eymeriad lied newydd, er nad mewn un modd yn hoUol ddieithr
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iddo. Fe gynnygivvyd gwobr am yr euglynion neu y pennilliou

goreii i'w dodi ar fedd ei hen gyfeillion, Mr. a Mrs. Hugh

Griffiths, o'r Amwythig, at farwolaeth y rhai y cyfeiriasom yn

tudal. 779 ; ac fe ddymunodd y cyfeillion yno ar i Mr, Rees ym-

oymnieryd a beirniadu y cyfansoddiadau a anfonid i'r gystadleu-

aefch arnynt.

Yr oedd efe wedi bod yn beirniadu felly mewn amryw gyfar-

fodydd Cj^stadleuol a gedwid o bryd i bryd, yn y dref hon ; a

phob amser yn gwneyd hyny gyda gofal a chydwybodolrwjT^dd

arbenig, ac er boddlonrwydd mawr i'r rhai a wasanaethid

n-anddo. Y mae yn ddrwg genym na ddaeth dim coffadwriaeth

yso-rifenedig am jr un o'r cj'farfodj^dd hj'^n}', na chymmaint a

llinell o'r un feirniadaeth o'i eiddo ynddynt, erioed i'n llavv'' ni,

Yn fFodus, pa fodd bynnag, fe ddanfonwyd i ni ei feirniadaeth ar

y cyfansoddiadau ar y testyn neillduol a ymddiriedasid iddo ef

yn Nghyfarfod yr Amwythig, ac y mae yn dda iawn genym ein

bod yn gallu ei chyflwyno ger bron ein darllenwyr. Fel y
canlyn yr ysgrifena :

—

"97, Chatham Street, Mawrth 22, 1866.

" Anwyl Gyfaill,—Yr wyf yn anfon i chwi yr holl gyfan-

• soddiadau a dderbyniais, gyda r farn oreu a aliaswn i roddi

'•' amynt
;
ymgynghorais ychydig ag ereill hefyd.

'•' Dosbarthais y Papurau i ddau ddosbarth : Yn y cyntaf

,

" rhoddais Isaac, Silas, Lazarus, Cymmydog, ac loan. Rhoddais

"
y pump hyn o'r neilldu yn bur fuan, o herwydd eu bod yn

• Uawer gwaelach cyfansoddiadau, na'r pump ag sydd yn gwneyd
" i fynu fy ail ddosbarth. Mae pob un o'r rhai'n yn bur dda, a

•' theimlwn yn anhawdd barnu rhyngddjmt, a phenderfynu pa

•' un o honynt oedd y goreu, a'r mwyaf priodol i'w roddi ar fedd

" ein hen gyfeillion.

" Mae englynion Tydain ac Ab Eben yn bur dda. Pe un

" eno-lyn a fwriadech roddi ar y bedd, dewiswn i yr olaf o'r eiddo

" Ab Eben. Os rhowch ddau englyn, yr wyf yn rhoddi y flaen-

" oriaeth yn hytrach i Tydain. Am y tri ereill, profais yn

"ddigou anhawdd gwrthod yr un o honynt. Mae yr eiddo
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" Cofiadur yn bur dcla. Ond dau bennill Galarus j'n well o bosibl

;

" tra y mae yr eiddo Un a'u hadwaenai, yn fy mam i, mewn rhy \v

" bethau, yn rhagori ar y ddau. Mae y pennill cyntaf o'r eiddo

"—" Un a'u hadwaenai," yn ddarluniad pur gywir o Mr. GrifEths,

" ac y mae hyny yn nghj'd a rliyw ystyriaethau ereill, yn iy

"nhueddu fi, ar y cyfan, i'w ddewis ef o flaen yr un o'r lleill.

" Felly, chwi ddcallwch fy mod i yn rhoddi y flaenoriaeth i Un
'' a'u hadiuaenai.

" Mae arnaf ofn ei bod yn rhy dywyll i mi addaw dyfod i'ch

" Cyfarfod Blynyddol yn bresennol. Os byddwch yn Rhuthin,
'•' yr wyf yn dysgwyl y byddaf yn gallu rhoi ateb i chwi ar

'•' unwaith.

' Coiion atoch oil, yr eiddoch yn garedig,

" Henry Rees."

Dichon nad annerbyniol gan ein darllenwyr fydd cael y
cyfleusdra i ddarllen y pennillion a farnwyd gan Mr. Rees yn

deilwng i'w dodi ar fedd ei hen gyfe'Uion, " ^Ir. a Mrs. Hugh
Griffiths, Amwj'^thig:"

—

" GTveiid 'Sant' vn argrp.iTedig

Ar ei wyneb anwyl ef
;

Mewn adilf«\vnde.r, etto'n wro

Yr arwciiiiai blant y nef

:

Pan gyffyrddai ef fig adiiod,

Llifai allan ddyfroedd byw,

—

Fel o'r graig dan wialen Moses

—

I adfywio Seion Duw.

Mara yn Israel oedd ei briod,

Colofn gref i'r claf a'r tlawd
;

Am ei dawn i weision Tesu

Fe'i canmolir yn nydd Brawd.

Pa'm rhaid d'weyd niai nef a gawsant

Wedi cefim ar y glj-n ?

Ki fedd Awdwr Crcadigaeth

Ond y nef i duau fel li3'n."

Yr ydym yn deall mai Mr. Joseph Owen, Amwj^thig, oedd

awdwr y Pennillion buddugol.
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Yr oedd Mr. Rees yn hynod o hofif, ar adegau hamddenol, ac er

math o gyfnewid i'w feddwl oddiwrth orchwylion caletacb,—

o

lyw cliwareu a phrydyddiaeth, a cbeisio arllwys allan ei deiin-

ladau yn y ffurf o bennillion gvvreiddiol, neu ynte mewn cyfieith-

iadau o'r Saesonaeg. Yr oedd yn cael gradd o ddifyrwch iddo ei

hunan yn hyn, ond yr oedd yn ei amcauu yn fwy ni a dybygeni,

er difyrwcb i'w wyrion bycbaiu, neu ynte i'w gyt'eillesau ieuaine,

y rbai a'i poenent am rywbetb oddiwrtbo yn eu Halhums. Yr

ydyni wedi rboddi rbai engbreifftiau o byn eisoes yn y rbanau

blaenorol o'r "Cobant" (gwel tudal. 61, 89, 614, 615); ac er

mwyn rboddi pob golwg a allwn arno i'n darllenwyr, dicbon mai

gwell fyddai i ni ddodi i mewn yma yr ycbydig ereill o bonynt

a ddaetbant i'n Haw.

Mae y canlynol allan o un o'i lytbyrau at Mr. a Mrs. Davies :

—

" We are going on berc at tbc same rate of Cbapel attendance ;

'•'sometbing every nigbt; and if a new extra nigbt w^ere created,

" I am quite confident it would not be suffered to remain idle or

'' empty O ! best love to tbe little ones. ' Eicb

' rbai bacb ' says tbe Bible very tenderly—So say I

—

' Anwyliaid, tlysion, byddwcb iacb
;

Gras, bcdd, a bwyd, i ebwi rai bacb.'

Taid."

Yn Album un fercb ieuanc, yr hon a geisiai ganddo ysgrifenu

rbywbetb iddi, fe ganfyddai enwau Mr. Stowell Brown a Dr.

Raffles, heb ddim wedi ei ysgrifenu ganddynt ond eu benwau yu

uuirc
J
ac fe ysgrifenodd yntau dan enw un o bonynt :

—

" Gwaitb diflasa yw 'sgrifenu,

Gyda pbin a Haw ddifFrwytb
;

Betb yw cynnyrcb fy awenydd ?

Marw drutb a merfaidd drwytb
;

Dedwydd ydyw'r dynsawd bwnw,
S3'dd yn 'getkivr digon mawr,

I addurno dail yr Album,

Dim ond rboddi ei emv i lawr."
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Eto vn Alhiivi bachffen ieuanc :

—

Eto:—

" I'r llauc hyu,—eginyn dyn,

Fel gwlith boed dawn y Duw-ddyn."

" All maen arhoi mewn aer ?

A all, mewn raor, wreichionen fyw?

Marw o hyd, ond byw j^'m ceir,

Mae'r clod i gyd, i ti, fy Nuw.

Cylioeddwch hyn trwy'r byd yn Ian,

'Rwyf fi, 'rwyf fi, o uffern dan."

Cyfieithiad ydyw y pennill diweddaf allan o un o'r Emynau a

genid yn dra effeithiol yn Nghapel Mr. Spurgeon, y boreu

Sabboth y bu yno, Awst 31, 1862. Gwel tudal. 730.

Mewn Album arall fe ysgrifenamewn iaith rydd:

—

Cynghor i'r pedair Chivaer.

" Fel Mair, byddwcli yn fyfyrgar
;

Fel Martha, byddwcli yn ddiwyd

;

Fel marched Salphaad, ceisiwch etifeddiaeth yn nhir yr

addewid
;

Fel Deborah, cyfodwch yn famau yn Israel."

Eto :—

" Animod heddwch a chysur ifam dduwiol yn ei hen ddyddiau."

" If she have brought up children

;

If she have lods^ed strangers

;

If she have washed the saint's feet

;

If she have relieved the afflicted
;

If she have diligently followed every good work."

Mewn Album arall fe ysgrifenodd bennill neu ddau o'i

gyfieithiad o linellau Mrs. Hemans i'r " Better Land." Yr oedd

yn nodedig o hoff o'r ganiad hon ; ac ni flinai byth ar ei chanu,

ac ar ei ymdrech i'w chyfieithu i'r Gymraeg. Ond nis gallai
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mown uu model ei foddio ei huuan yn ei gyiieithiad. Yn wir yr

oedd rhai lliuellau, hyd yn nod pan y byddai yn cauu yn y Gym-
raeg, megis y byrdwn,—" Not there, not there, my child," na

] lyddai byth yn amcanu eu cyfieithu. Mae yn ddrwg genym nad

oes dim o'i gyfieithiad o'r ganiad hon ar gael, end y ddau bennill

canlynol, y rhai a ysgrifenwyd ganddo, £el y dywedasom, yn

Album un o'i gyfeillesau. Fe'u dodir i lawr yma yn hoUol fel

y ceir hwynt yno :

—

" / wlad ivell na Chymru."

" Mi'th glywais di yn son am wlad sydd well,

A phawb o'i phlant uwch drwg yn rahell

;

O ! mam, pa le mae'r fro ddighvy' ?

Os cawn ni hi, ni wylwn mwy."

Ateh.

' Llygad nis gwelodd hi, fy machgen glan

!

Ni chlywodd clust ddwfn donau'i chan

;

Ni luniodd breuddwyd wlad mor braf

—

Un loes na chwyn o'i mewn ni chaf*

:

Amser ni faidd ddifwyno ei gwedd,

Mae hwnt i'r byd, a hwnt i'r bedd.

It is there, it is there, my child
!

"

Ebrill 30, 1863.

Pan yn aros gyda r teulu yn y wlad, byddai yn mwynhau yn

fawr myued allan yn y prydnawuiau gyda'r cerbyd, i yfed yr

awyr iach, ac i weled y gwahanol olygfeydd a ddygwyddent yn

y ffordd a gymmerent. Nis gellid braidd byth ei berswadio i

fyned allan felly yn y boreuau, " yr amser gweithio " fel yr

arferai ddywedyd, ond yr oedd bob amser yn barod yn y i)ryd-

nawn. Hoffai, ar adegau felly, eistedd yn ymyl y cerbydwr ; a

byddai wrth ei fodd os cai un o'r plant i eistedd yn ei ymyl, yn

enwedig un o'r rhai lleiaf—un y gallai ei gofleidio yn ei freich-

iau yn g-wbl ddifeddwl pa ysbybio a chrebachu a barai hyny i'r
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gwisgoedd a fyddont am y plentyn. Un diwrnod; yn haf y
flwyddyn 1868, yr haf diweddaf iddo ef ar y ddaear, pan oedd y
gwres yn fawr iawn ac agos yn annioddefol, wedi eu myned

allan felly tua'r Penmaenmawr, yr oeddent erbyn cyrhaedd y
Penmaenbach yn mron a dyddfu gan y gwres, ac yr oedd y
graig fawr hono yn gysgod dymunol iawn iddynt. Ceisiai Mr.

Rces gan y cerbydwr aros am yehydig jno, yr hyn oedd fodd-

liaus iawn iddynt oil. Difyrid liwy gan Mr. Rees trwy yehydig

bennillion yn y rhai yr annerchai iin o'r meirch,—march oedd yn

hofF iawn ganddo,—^yr hwn oedd braidd yn anesmwyth ac aflou-

ydd wrth orfod aros yn ei unfan cyhyd. Wedi myned i'r t;^ efe a'u

hysgrifenodd allan pan oeddent yn fyw yn ei gof, gan eu galw,

—

" TeiTnlad y Bardd ar ei vjaith yn cyrhaedd i gysgod y Pen-

maenbach, tuedi marchogaeth trwyr givres o Gonwy."

" O Fredi bach, attohvg, saf,

Mae yma gil rhag gwres yr haf,

A theimlwyf yn ymoeri yn braf,

Wrth gefn y mynydd mawr;

Mae'r haul tu draw, anfeidrol drwch

Sydd rhyngwyf a'i belydrau fflwch,

Caf sychu y llaid o chwys a llwch,

Saf, Fred, am banner awr.

Ar dir a m6r mae golwg der,

A'r awel fach sy'n oer a pher,

Mae'n gwasgar mwyniant hyd fy mer,

Saf, Fred, am banner awr.

Mi noetha 'mhen, mi leda'm safn,

Saf, Fred, nid wyf am golli dafn,

Gaiff chwythu arnaf trwy bob hafn ;

—

Saf, Fred, am banner awr."

" Gwyw anianfud sy'n gwaeddi'n fawr,

O ystyr, Dad y gwlaw."
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Mae yn ddiammeu fod lliaws ercill o ddaruau cyffelj^b o'i

eiddo, ar wasgar yma a tliraw yn nheuluoedd Cymru, ond yv

ydym ni wedi dodi i niewn yr oil a ddaethant i'n dwylaw ni ; ac

yr ydym yn hollol hyderus na bydd neb o'n darllenwyr heb

wertht'awrogi y fantais, a roddir iddynt trwy y difyrion hyn, i'w

adnabod yn y wedd neillduol ellir gael ynddynt ar nodwedd ei

feddwl.

Yn ei fl3myddoedd diweddaf fe gymraerai gryn lawer o

liyf'rydwch mewn darllen y Bardd Seisonig Wordsworth, yn

gystal ag mewn eyfieithu rliai llinellau o'i eiddo ef, a Longfellow,

ac ereill, i'r Gymraeg. Ond anfynych iawn, os un amser, y
byddai 3m gallu ei foddio ei hunan ; ac nid oes, hyd y gwyddom,

yr un linell o'r cyfieithiadau hyny ar gael.

Ond wedi erwydro mwy nag a amcanem gyda Mr. Rees yn ei

Ddifyrion, rhaid i ni yn awr ddych'welyd ato yn ei fywyd

llafurus. Efe a aeth at y Croglith, Mawrth 30, a'r Pasg,

Ebrill 1, 1866, i'r Rhyl ; ac i'r Dyserth ddydd Llun y Pasg, ac a

bregethodd rhwng y ddau le chwech o weithiau. Yn mhen llai

na phythefnos, Mercher, lau, a Gwener, Ebrill 11, 12, 13, yr oedd

yn Nghymdeithasfa Rhuthin, a'r dyddiau cyntaf o honi yr oedd

yn ymddangos mor iach a heinyf ag y gwelsem ef er ys Uawer o

amser. Fe'i trefnwyd i bregethu yn Nghapel Llanfwrog ar nos

lau. Wrth deithio mewn cerbyd agored, o'r Capel i'w letty,

yn nhy Mr. William Lloyd yn Llanbedr, fe gymmerodd anwyd

trwm iawn, oedd wedi troi, erbyn boreu drannocth, yn beswcli

poenus iawn arno. Dyma yr ail dro, beth bynnag, iddo gaol

anwyd yn Rhuthin. Gwelsom ef yr wythnos ganlynol ; ac yr

oedd yn cwyno ei fod yn methu taflu yr anwyd ymaith, a'i fod

yn parhau i gael ei flino gan y peswch ; a bu, am amryw wyth-

nosau, heb gael cwbl ymwared. Dichon ein bod ni yn methu

;

ond y mae j'-r argrafF yn ddofn ar cin meddwl, fod cysylltiad tra

agos rhwng yr anwyd a gafodd y noswaith bono, a i barodrwydd,

o hyny allan, i gymmeryd anwyd trwm, a efieithiai yn fwy neu

lai ar ei ysgyfaint, pa bryd bynnag y gwlychai neu yr oerai yn

fwy na chyfFredin. Wedi ysgrifenu ein nodiad diweddaf, ni a
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!:^yfarfuasom ar dyfyniad canlynol o uu o'i lytliyrau ef ei limian,

yr liwn sydd yn cadarnhau yn hollol y dybiaeth a goleddid

" Mai, 186G.

" Yr ydym ni yn weddol iacli, ond gweddol ydwyf fi. Mae y
' siwrnai i Ruthin yn fy hen esgyrn eto ; fy llais heb ddyfod a to

• oi hun ; fy mheswch heb ddarfod. Gynt ini deimlwn, pan awn
' a] Ian o'r siudy am ivalk, fywyd yn ffrydio trwy fy holl system

;

• ond yn awr yr wyf yn teimlo yn drivm wrth gerdded, yn
'• debyg i delpyn o blwm Beth bynnag yw henaint,
'•' y mae wedi dechreu ; betli Jjynnag yw angau, nis gall fod yn
"mhell iawn eto; beth bynnag yw tragwyddoldeb a'r byd an-
'•' weledig,—nis gall fod yn ddirgelwch yn hir mwyach. Mae
" iechyd Liverpool yn well y dyddiau hyn ; ond y mae rhyw
" Slow Fever yn y byd masnachol. Y mae amryw Firms wedi
" lx)d yn bur sal, a rhai wedi marw o honi. Bank Earned wedi
" rhoi y clefyd i lawer ; hen sefydliad banner can' mlwydd oed,

" ond yn ddiweddar wedi gosod ei hun ar seiliau newyddion ; ac

" mewn dong mis wedi gyru ei hunan i'w grogi Ac
"eto, blwyddyn neu ddwy yn ol, yr oedd Mozley, prif ddyn y
"Bank hwn, yn cynnal mawredd a rhwysg tywysogaidd fel

" Maer Liverpool. A ydyw yn bosibl i bethau fel hyn fod, heb

"fod drwg yn rhywle ? Yn wir ni a ddylem oil gymmeryd
" rhybudd. Byw yn gynnil, islaw yr income. ' Edrych yn
"ddyfal ar dy anifeiliaid, a gofala am dy braidd, canys cyfoeth

" ni phery byth.'

"

Y mae Mrs. Davies yn rhoddi i ni un hanesyn liynod iawn am
dano ar un prydnawngwaith Sadwrn, yn mis Mehefin yr

haf hwn. Yr ydym yn cael ei fod yn y Benarth y Sadwrn,

Mehefin 23, ac yn pregethu yn Tan-y-bwlch a Chonwy y Sab-

both canlynol ; ac ni a dybiem mai dyna y pryd y cymmerodd
yr amgylchiad ag y cyfeirir ato yma le. Ond ni a ddodwn yr

adroddiad yn ngeiriau Mrs. Davies ei hunan, yn unig mewn
rhydd gyfieithad :

—
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" Y mae Taidi yn liofF iawn o'n liauwyl M. fechan. Ar bryd-

nawn Sadwm hi a ddaeth ataf i'r drawing-room, gyda golw"-

gyfFrous ond meddylgar a difrifol iawn arni. Dywedai wrthyf

ei bod wedi bod yn cerdded gyda Taidi o flaen y ty, a bod

seindorf {band) Llansantffraid, ar y pryd, i'w glywed yn chwareii

dros yr afon. Cymmerodd ei thaid hi i le y gellid gweled 3^1-

olygfa yr ochr arall i'r dwf

r

} a dywedodd wrthi am edrych o'i

hamgylch, i weled yr olygfa brydferth : yr afon yn llifo i lawr

yn dawel ac esmwyth, a'r tir yn ymgodi yn raddol ar y Ian yr

ochr draw. Yna dywedodd wrthi am ddychymygu mai angau

oedd yr afon oedd o'i blaen; ac mai y nefoedd oedd y tir a

welai y tu draw iddi ; ac mai caniadau yr angylion, yn y
Gogoniant oedd y beroriaeth oedd yn ei chlustiau ; ac yna,

meddai wrthi,—' Mi hoffwn i farw ar brydnawn hyfryd fel hwn,

—croesi afon angau yn ngoleuni yr hwyr ; clywed caniadau yr

angylion pan yn myned ; ac yna ymuno a hwynt am byth.' ' A
pha beth a wnewch chwi, Mary ?

' meddai wrthi hithau :

—
' Mi

fyddaf fi yn meddwl am danoch, ac yn dyfalu, pa beth tybed, y
mae Mary fach yn ei wneyd yn awr?' 'O!' meddai Mrs. Davies,

' y mae yr olwg oedd ar lygaid y plentyn, pan adroddai hyn i

mi, yn ymrithio yn fyw ger bron fy meddwl eto."

Yr oedd efe a ninnau yn myned gydan gilydd i Gymdeith-

asfa Llanfair-caer-einion, yr lion oedd yn dechreu nos Lun,

Mehefin 11, ac yn terfynu ddydd Gwener, Mehefin 15. Yr oedd

yn teimlo yn dda iawn yn y Gymdeithasfa hono
;
yn cymmeryd

rhan arbenig yn yr holl gyfarfodydd ; ac yn cydnabod pan yr

oeddem yn dychwelyd adref ar y nos Wener, ei fod yn llawer

iawn gwell na phan oeddem yn cychwyn. Dygwyddodd un

peth ar ein dychweliad adref a adawodd argraff neillduol ar ein

meddwl o'i ofal rhag pechu, ac o wir ofid ei galon o'i gael ei

hunan ar gyffiniau hyny. Yr oedd amgylchiadau teuluaidd yn

galw arnom ni i ddychwelyd adref, o byddai bosibl, yn gynnar

ddydd Gwener ; ac felly yr oeddem wedi trefnu gyda chyfeillion

Llanfair, i ymadael yn ddioed ar ol y cyfarfod am wyth y boreu

hwnw. Ond daeth Mr. Rees atom i'n cymhell i arcs hyd ar ol
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yr oeJfa am ddeg, ac y cacm felly fyned gyda n gilydd, fel ag y
daefcliem yn nghyd. Felly £u. Erbyn hyny yr oedd y Parch.

Koger EdwardS; y Parch. Francis Jones, yn awr o Abergele, a

rhyvv rai ereill, yn cyd-deithio a ni i gyfarfod y train yn y
Trallwm. Wedi cyrhaedd Croesyswallt, £e sicrheid ni gan un

brawd fod digon o amser i ni i gael cwpanaid o de, cyn y byddai

train y Great Western yn cj'chwyn am Gaer a Liverpool. Felly

ni a aethom i dy cyfagos, ac at gyfeillion caredig er mwyn hyny.

Ond gyda n bod yn eistedd wrth y bwrdd, dyna genad yn dyfod

ar ffrwst i'n hysbysu fod y train ar gychwyn, ac y byddai raid i

ni wneyd y brys mwyaf onide y collem ef. Rhedasom ein

goreu, ond yn ofer. Yr oeddem yn rhy ddiweddar. Ac eto yr

oeddem yn teimlo pe buasai y dyn oedd yno yn rheoli yn

ewyllysio, y gallasai yn hawdd iawn attal y train, fel ag i'n

galluogi i fyned i mewn iddo, gan ein bod, mewn gwirionedd, yn y
Station pan oedd yn cychwyn. Ac wrth i Mr. Rees weled hyny,

a gweled y dyn hefyd yn ymddangos yn hytrach yn mwynhau
ein profedigaeth, fe gollodd braidd yn ei dymher, ac a droes

arno mewn iaith led galed, gan fygwth dwyn ei ymddygiad i

sylw rhai irwch nag ef. Ond mewn munud, meddai, " Beth a

wnaf fi fel hyn yn colli fy nhymher, ac yn pechu yn ngwyneb

profedigaeth mor fechan, a phan nad oes dim i'w ennill trwy

hyny ?
" " Yna," meddai wrthym ni, " y mae dyn yn greadur

gwan iawn ! " Dychwelasom i'r ty at ein te, a bu raid i ni aros

yn Nghroesyswallt hyd tua naw ar y gloch, fel na chyrhaedd-

asom ein cartrefi hyd nes oedd yn tynu at banner nos.

Yr wythnos ganlynol yr oeddem gyda n gilydd drachefn yn

Nghymdeithasfa M6n, a gynhelid y flwyddyn hono yn Ngwalch-

mai, lau a Gwener, Mehefin 21, 22. Yr oedd ynoyn siriol iawn.

ac yn prcgcthu gyda grym neillduol.

Yr oedd wedi addaw myned i Gymdeithasfa Maesteg, yn Sir

Forganwg, yn uechreu mis Awst ; a chan obeithio y buasai

ychydig seibiant yn llesol iddo, efe a benderfynodd fyned i

Landriudod, ar ei fFordd yno, i yfed y dyfroedd ac i orphwys yn

gwbl oddiwrth bob llafur meddyliol. Efe a aeth yno ddydd
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Mawrtli, Gorphonaf 24. Yr oedd amryw gyfeilliou iddo yno ai-

y pryd, ac yn eu plith Dr. Edwards, a mwynhaodd eu cyni-

deithas yn fawr. Pregethodd yno ar 3^ Sabboth, Gorphenaf 29.

Aeth i Aborlionddu at y Sabboth, Awst 5 ; i Gyfarfod Pregethu

3'n Nghaerdydd, y Llun a'r Mawrth, lie y pregethodd dair

gwaitli ; i'r Gymdeithasfa j-n Maesteg, y Mercher a'r lau, lie y
pregethodd hefyd dair gwaith ; i Benybont, nos Wener ; i Aber-

tawe at y Sabboth, Awst 12, a boreu Llun j'' 13 ; ac i Newport at

y nos Lun. Pregethodd fel hyn dair ar ddeg o weithiau mown
ychydig gydag wythnos, ac yr oedd ei nerth yn parhau yn

hynod ia^Yn.

Pan oedd 3m Llandrindod 3' pr3'd hwn, fe ysgrifenodd 3^

ll3"thyr canlynol at Mrs. Rees :

—

' Llandrindod, Awst 3, 1866.

" My Dear M.,—We have drunk the waters this moruins: for

'•' the last time, perhaps, for ever ; and to-morrow we part, and
" turn every one his own way ;—Dr. E. to Aberystw3''th ; Mr. E.

" to Liverpool ; and myself to Brecon. I dread the labour of the

•'' week that is before me. I hope the good effects of the waters

" may not all be lost by the labour and excitement of public

" meetings

" The room is full of strangers, and they are very talkative.

" I can write no more. I find that these waters will not make
" me young again. I long to feel sin so weakened within rae, as

" nature is. It is dismal enough to feel oneself both bodily and

" mentally decaying, while corruption and sin maintain their

" strength and life. I can enter fulh^ into the feelings expressed

" by Robertson of Brighton, when he sa3's,
—

' An evening of

"failure. In vain have I tried to work or think. The onh'^

" resource at last is to fall back on an old sermon. This mental

" powerlessness is becoming fast an alarming thing ; memory and

" grasp are both going : and with an incessant call for fresh

" thought, this feeling is a more than ordinarily painful one

'

'•'

{Life, Vol. II, 'page 210). Oh ! for heavenly affections."
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Mewn Uythyr arall, wedi rhai dyrauniadau da, efe a ddywed :

—

" But surely the time of much happiness of any kind is over,

" when we find ourselves between 60 and 70, unless we know
'•' something about the silent but deep and real comforts of the

'•' gospel. Some are very busy in their youth in providing

' troubles for themselves in old age. But old age will come with

its infirmities; the world like the trees at the approach of

* winter, will be stripped of its leaves, and lose all its gay
'•' appearance, and sin all its charms ; nothing remaining but

'" guilt, troubles, sorrow, and despair, unless we can turn to

• Christ."

Efe a aeth i Gymdeithasfa Caernarfon, Medi 4, 5, 6. Yr oedd

yno yn iach a siriol iawn, eto yn teimlo yn rhy wanaidd i

anturio pregethu ar y maes y prif ddiwrnod, ac felly fe roddodd

rybudd i'r cyfeillion i beidio a'i drefnu i hyny, ond y ceisiai, os

inynent, bregethu allan y prydnawn cyntaf. Daeth yn wlaw

y prydnawn hwnw, ac felly bu raid myned i'r Capeli, a phre-

gethodd Mr. Morgan ac yntau yn Moriah. Yn mhen rhyw fis

ar ol hyny, Hydref 9, 10, yr oeddem ein dau gyda'n gilydd

mewn Cyfariod Pregethu yn Rhuddlan, a'r dydd canlynol mewn
rhyw Gapel bychan ar y Morfa. Yr oedd yn nodedig o siriol

y pryd hyny, ac yn pregethu yr oeddem ni yn tybied, braidd

yn well nag ef ei hunan. Yr oedd yr ohvg arno, a'r nerth a

arddangosai, yn peri i ni obeithio yr estynid ei ddyddiau am
flynyddoedd lawer. Aeth yr wythnos ganlynol i Gyfarfod Pre-

gethu yn Mangor Uchaf , ac at y Sabboth canlynol i Dinorwig,

a'r Capel C6ch, Llanberis. Yr oedd fel hyn yn llafurio yn ddi-

orphwys, heb arbed dim arno ei hunan, ac heb, yr ydym yn
ofni, gymmeryd y gofal priodol bob amser i'w ddiogelu ei hunan

rhag cymmeryd anwyd. Yr oeddem gyda'n gilydd yn nechreu

Khagfyr (4, 5, 6), yn Nghymdeithasfa y Wyddgrug, ac yn cyd-

letya yn nhy y Parch. Roger Edwards. Yr oedd yn nodedig o

siriol y prj^d hwnw yn y Wyddgrug ; ac yn hynod o rydd yn
adrodd i ni jyw fan hanesion am dano ei hunan, ac am yr hen
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bregctlnvyr. Dyma y pryd y cawsom gaiiddo ei ei hunan, lawer

o'r pethau a goffawyd genym am dano yn ei febyd a'i ieuenctyd,

a phan yn dechreu pregethu. Arosodd yn y Wyddgrug dros y
Sabboth, a dychwelodd i Liverpool ddydd Llun. Yr oedd y
swyddogion yn eglwys Chatham Street, yr eglwys ag yr oedd

ei gofal neillduol ar Mr. Rees fel gweinidog iddi, wedi dyfod i

< Ideall fod rhyw symmudiad ar droed yn mhlith rhai o ieuenctyd

inwyaf meddylgar yr eglwys ag oedd yn peri cryn bryder iddynt.

?^Iynai rhai wneuthur sylw cyhocddus o'r petli ar unwaitb, ac yr

oedd un am eu diarddel yn ddioed ; ond y penderfyniad y daeth-

pwyd iddo oedd rhoddi rhybudd caredig a brawdol iddj^nt; a dod-

wyd ar Mr. Rees wneuthur hyny; yr hwn a fu yn fendithiol nid

yn unig i roddi terfyn hollol ar y symmudiad y ewynid ac

yr ofnid o'i blegid, ond i ddwyn eu meddyliau hwythau, ac yn

neillduol y gwr ieuanc ag yr anfonwyd y llythyrau canlynol

ato, i f\vy o ddiirifwch nag erioed gyda golwg ar grefydd, ac yn

gwbl gysegredig iddi am weddill ei oes. Ysgrifenodd Mr. Rees

lythyrau cyffelj^b, ac i'r un ystyr, at y gwyr ieuainc ereill, ond

dyma yn unig y rhai a ddaethant i'n dwylaw ni. Yr J'dym yn

barnu yn ddoethach adael enw y gwr ieuanc allan, er na buasai

efe ei hunan yn gofyn hyny
;
gan iddo anfon y Ih'thyrau i'w

cyhoeddi, os dymunid gwneyd hynj', yn hollol ddiammodol.

Ond wele y llythvrau :

—

" Rhag. 14, 1866.

"Anwtl Gyfaill,—Wedi cyd-ystyriaeth yn eu mysg eu

" hunain, dymunai blaenoriaid Chatham arnaf fi, am anfon
'•' llinell atoch yn nghyd ag un neu ddau ereill o'ch cyfoedion,

" mown ffordd o rybudd caredig a brawdol.

" Y maent wedi clj^'wed eich bod wedi llunio cyfarfod a ch

"gilydd mewn tafarn i swpera a chydj-mddifj'^ru ar noswaith

'• bennodol. Yn awr, fy nghyfaill ieuanc, mi a ddymunwn yn y
'•' modd mwyaf difrifol a thadol eich rhybuddio a'ch cynghori i

'"ochelyd dechreu j-mlygru mewn fFyrdd o'r fath yma. Y
' maent yn ddrwg iawn yn eu dechreuad, ac y mae eu diwedd

"}Ti debyg o fod yn waeth na'u dechreuad. Pe buasai rhyw
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" orchwyl nou fusiies geuych, na buasai dim posibl yn liwylus ei

" gyflawni heb gyd-gyfarfoil mewn tafarn, buasai yn wahanol.

" Ond y mae i nifer o ddynion ieuainc gyd-gyfarfod mewn ty-

" cyhoeddus, hwyracli mewn lie isel yn y dref, a hyny yn hwyr
" y dydd, o bwrpas i fwyta, ac yfed, ac ymddifyru, yn anngliyd-

" weddol a difrifwch crefydd, ac yn dra pheryglus o lygru
'' chwaeth a moesau y neb a'u gwnelo. Ac heblaw hyny, pan
' ddelo y frawdoliaeth i wybod, fod nifer o'n hieuenctyd erefydd-

"ol yn c^'farfod a'u gilydd mewn tafarndai, i ymddifyru,

" liwyracli, uwchben y ddiod, bj'dd yn ddigon sicr o beri an-

' esmwythyd a blinder yn ein heglwysi. Yr ydwyf gan hyuy,
'•' fy nghyfaill ieuanc a hofi, yn dymuno arnoch, er mwyn hedd-
•' wch yr eglwys a'ch diogelwcli eich hunan, i ad-ystyried y
•'• mater yn ddifrifol ; a galw sjdw eich cyfeillion ieuainc ato

"hefyd. Ac yr wyf yn bur hyderus, ond i chwi wneuthur
'•' hyny, y byddwch oil yn cyd-farnu am y priodoldeb o gym-
" meryd cynghor, a rhoddi y bwriad hwn heibio. Yr oeddym
•' yn barnu, yn lie gwneyd dim swn yn nghylch hyn, mai mwy
"caredig ydoedd anfon llinell atoch yn ddistaw, gan eich

'• rhybuddio fel tadau eu plant anwyl : a gobeithiaf, anwyl

gyfaill, y derbyniwch y rhybudd yn garedig. A bydded i'r

'' Arglwydd lor eich bendithio.

" Yr eiddoch yn garedig, Henry Rees."

Yn mhen ychydig ddyddiau fe ysgrifenodd at yr un o-wr

ieuanc, y llyfchyr canlynol :

—

" 07, Chatham, Pthaof. '66.

" Fy Nghyfaill Ieuanc,—Nis gallaf adrodd i chwi y bodd-

lonrwydd a'r tynerwch a gynhyrfai yn fy mynwes tuag atoch

chwi, pan ddarllenais eich llythyr heddyw y boreu. Yn wir,
' yr oedd y llythyrau blaenorol oddiwrthych chwi a dau ereill

" o'ch cyfoedion, yn peri i mi lawenydd diffuant ; oblogid, er nad

oeddech chwi, y pryd hwnw, yn gallu gwelcd eich ffordd yn
" glir i beidio a myned i'r swper, eto yr oedd yr ysbryd caredig

"yn mha un y derbyniech fy nghyngor, yn ddigon o dal am
" vssfrifenu atoch oil.
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" Nid dnvg y fatli gyfarfod ynddo ei hiin oedd y peth mvvyaf

"yn fy ngohvg i, ond agoryd y drws i lygredigaeth ddyt'od i

" mewn a ofnwn yn benaf, Pe b'ai ieuenctyd ein heglwysi yn
" dechreu niynychu y fath gyfarfodydd, nis gallaf grcdu na

" byddai yn ben y ffordd i ddinystr i lawer o honynt. Yr
" ydwyf gan hyny, yn wir ddiolchgar i chwi am roddi athraw-

" iaeth o ddaioni yn y peth hwn. Yn lie blaenori ieuenctyd ein

"heglwysi i ddim amheus a drwg, chwi a roisoch esiampl iddynt

" o hunan-ymwadiad, ac o ymostyngiad a pharodrwydd i dderbyn

" cynghor.

" Bydded i'r Arglwydd eich bendithio. Yr wyf wcdi bod yn

" ceisio gweddio drosoch, ac mi a geisiaf eto ; a gallaf ddatgan

''gerbron Duw fy nghymmeradwyaeth o'ch tyniher a'ch ym-
" ddyo-iad yn hyn o beth, a'i droi yn ddadl am eich bendithio

;

" canys y mae Efe wedi addaw bendithio y rhai a dderbyniant

" gynghor.

" Yr ydych chwi yn gwybod both sydd yn myned yn mlaen

"mewn teuluoedd, y mae yn ddigon tebyg, yn well na mi.

" Cymhwys iawn, tybiwyf, a fyddai rhoi gair o rybudd yn yr

" eo-lwysi, yn enwedig y tymhor hwn ar y tlwyddyn. Nis gallaf

"
li ddim myned cyn belled ag i wahardd yn hoUol i ieuenctyd

" gyfarfod 3m achlysurol ar aelwyd rhieni eu gilydd ; ond y mae
" eisiau gwyliadwriaeth yno, rhag gormod ysgafnder. Ac os y

w

"rhysedd a rhialtwch yn tori allan dan y fath amgylchiadau,

"tybiwyf y cytunwch a mi, pe b'ai ieuenctyd yn arfer cyfarfod

"yn absennoldeb eu rhieni, a hyny mewn tai cyhoeddus, nad

" oes fawr o obaith nad ehxi y fath gyfarfodydd yn llygredig yn

"fuan. Yr wyf hefyd yn cydymdeimlo a lliaws o wyr ieuaiuc,

" mewn tref fel hon, nad oes ganddynt (fel y dywed Paul) dai i

" fwyta ac i yfed : neb yn eu gwahodd hwy, na hwythau yn

" o-allu gwahodd atynt neb o'u cyfeillion, oblegid nad oes gan-

" ddynt y cytieusderau i'w croesawu. Nis gwn pa fodd i welhi

" hyn. Hyn yn unig sydd genyf i'w ddywedyd, bydd yn dda

" iawn gan y wraig a minnau, os deuwch chwi a'r brodyr ieuainc

" ereill yr ysgrifenais atynt, yma ryw brydnawngwaitii i de.
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" Mae rhyvv rwysfcrau yr wythnos lion, ac ni byJdwn gartref yr

" wythnos nesaf. One! pan ddychwelwn (bydd liyny rywbryd

"ar ol y Sabboth), bydd yn hyfryd genym gael eich gweled.

" Hwyrach y cewcli haindden i ddangos y llythyr hwn i'r gwyr
" ieuainc hyn}', ac i wybod eu teimladau ar hyn o beth. Cawn
"drefnu yr amser ar ol dychwelyd. Cyn i mi gwbl orphen
'•' jT'sgrifenu y llinellau ucliod, daeth eich ail Ij'thyr i'm Haw.

" Digon tebyg, gan nad oeddech yn y Cymundeb nos Sabboth,

" y gallai rhai ofni mai tramgwydd oedd yr achos. Pe buaswn i

"gartref, gallaswn brofi iddynt i'r gwrthwyneb, trwy ddangos

" eich llythyrau. Nid oes genyf un dychymyg, y bwriada neb

" son mewn un cyfarfod cglwysig am y mater hwn, yn enwedig

"gan ei fod wedi diweddu yn y modd y darfu iddo. Mae'n wir

" y gallwn i gael fy nhemtio i gyfeirio at yr amgylchiad fel peth

"a barodd i mi lawenydd, ac fel ymddygiad canmoladwy oddi-

"wrth gynifer o frodyr ieuainc; ond pe gwyddwn y byddai

" hyny yn ofid i neb o honoch, ni fynwn wneyd er dim.

" Ydwyf, anwjd gyfaill, yr eiddoch yn garedig,

'•' Henry Rees."

Yr oedd efe yn Nghacrlleon y Sabboth blaenorol (Rhag. IG) i

ysgrifeniad y llythyr uchod : a chyn y Sabboth canlynol, fe'i

cymmerwyd yn glaf, ac yn glaf iawn, gan fath o low fever. Yr

oedd y Mcddyg, ar y cyntaf, yn ofni mai y Typhus ydoedd,

ond ni ddadblj^godd i hyny. Daeth Mrs. Davics yn ddioed i

Liverpool o'r Benarth i wylio arno. Yr ydoedd yn nodedi<j o

isel y dyddiau cjmtaf, pan ydoedd yn wael iawn. Dywedai

Mrs. Davies fod yr olwg bryderus, ddifrifol, a gwywedig, a welai

ar ei wyneb, yn mjmed trwy ei ehalon hi. Siaradai yn harhaus

am farw, ac am y pwys ofnadwy a berthyn i'r amgylchiad :

" Enaid noeth," meddai, " j'-n ymddangos ger bron y Dutu Maivr."

Un diwrnod, pan oedd yn troi ar wellhau, ni a alwasom i ym-

weled ag ef. Wedi gweled Mrs. Davies, ac iddi hithau fyned i

edrych pa fodd yr ydoedd, dywedai ei fod yn efFro, ac y byddai

vn dda ganddo ein gweled. Fe'n synwyd ni yn fawr wrth ei
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ganfoJ yn cdrych cystal, a ninnau ya gwybocl ei foci weJi bod

mor wael ; ac ni a roisovn i'ynegiad lied fyrbwyll i'n syndod :

—

" Mae yn dda iawn genyf fi, Mr. Rees, eich gweled yn ediycli

cystal
;
yr ydych yn edrych yn llawer gwell nag yr oeddwn i

yn. ofni eich gweled." " Na, sal iawn ydwyf fi ; sal iawn
;

mcddwl am farw raid i mi bellach, a meddwl am yr ystad ryfedd

y byddaf fi ynddi hyd ddydd y farn." Yr oeddem ni un ochr i'r

gwel}^ a Mrs. Davies yr ochr arall ;—a dyna hithau yn dywedyd,

agos dan grio, os nad yn crio,
—

" But you are better, Taidi, you

are much better." " Na, sal iawn wyf fi ; marw sydd i mi

bellach

:

' Marw raid, ymroi yr wyf,

Yniroi raid, inarw'r ydwyf ;
'

"

mewn ton nodedig o gwynfanus, ac a golwg Iwfr a digalon dros

ben arno. " Na, na," meddem ninnau, " nid ydych chwi ddim

yn myned i farw yrwan ; ni all y byd yma ddim fibrddio eich

colli chwi eto." " Ah ! nid yw y byd arall yn malio fawr yn

liwn." " Oh, y mae y byd hwn a'r byd arall dan lywodraeth yr

wn Gwr ; ac ni rydd e jr un fantais fawr i hwnw ar draul colled

fawr i hwn. . Ac heblaw hyny, pa wahaniaeth i chwi pa bryd y
byddwch chwi marw

;
pa bryd bynnag y bydd hyny, chwi a

cwch ar unwaith, ac ar eich union, i'r nefoedd." " Yn wir, ni

wn i ddim." " Wyddoch chwi ddim ? mi wn i o'r goreu ; ac mi

a allwn ddywedyd fel y dywedodd j^r hen wraig bono pan y
clyw^odd am farwolaeth Mr. Elias :

' Mi a gymmerwn fy 11^ fod

John Elias yn y nefoedd.' " " Yn wir," meddai yntau, gyda gwedd

newydd hollol ar ei wyneb, ac mewn ton hollol wahanol, " y mae

hyny yn beth mawr iawn." Fe efieithiodd yr hyder a ddangos-

wyd genym ni yn niogelwch ei gyflwr, ac yn y gwynfyd oedd

yn ei arcs, yn hynod ar ei feddwl. Daeth yn siriol ac yn

fywiog, ac i holi ac i siarad am yr achos a'r cyfeillion, yn y

gwahanol Gapeli, fel yr arferai wneuthur pan yn gwbl iach,

—

o-an ymddangos fel yn ei annghofio ei hunan. Ac fe welodd yr

Arglwydd yn dda ei arbed. Fel yr oedd yn gwellhau ac yn

cryfhau, yr oedd ei wyneb yn sirioli, a'i deimladau yn tyneru.
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Ymdeimlai yn dJwfn a pliob gofal a ddangosid am daiio, ac <i

phob caredigrwydd a ddorbjmiai
;
gan fawrygn yn ddiolchgar y

daioni dwyfol tuag ato, yn mhob peth. Y tro cyntaf iddo allu

gweini yn yr addoliad tenluaidd, fe ddarllenodd Psalm cxxxix.

' Yr oedd ei woddi," medd Mrs. Davies, " mewn llais crynedig,

oblegid ei wendid, yn un dyhead calon am fedru sylwcddoli

presennoldeb a gallu Duw, ac am fedru ymlawenychu ynddynt."

Yr ail dro iddo allu gweiui yn yr addoliad teuluaidd, oedd ar y
nos Sabboth, lonawr 6, 1867. " Darllenodd," medd Mrs. Davics,
'•' Job xxiii. Gweddiai am ' y fFydd bono yn Nuw, a all ymaflyd

ynddo liyd yn nod pan yn cuddio ei wyneb ; a plian y byddo

cydwybod a Satan, yn eu llawn rym, yn ymo&od ai- yr enaid.'

Yr wyf yn cofio eto y difrifwch dwys a phruddaidd oedd yn y
weddi bono,—y lief a'r wciedd oedd ynddi, a ddywedent i ni ei

fod ef ei hunan, i ryw raddau, yn y tywyllwcb a'r ymdrecli a

ddysgrifid ganddo mor fywiog." Parhaodd yn gwbl analluog i

bregethu, nac i fyned allan ond ychydig, am amryw wythnosau.

Wedi iddo grj^fhau ycbydig fe aeth Mrs. Rees ac yntau, yn

uechreu Chwefror, ar ol Mr. a Mrs. Davies a'r teulu i Hastingfs,

am rai wythnosau. Cyn myned yno fe ysgrifenodd y llythyr

tanlynol at Mr. Williams, Ivy House, Dolgelleu :

—

" 97, Chatham Street, Ion. 17, 1867.

'•' Anwyl Gyfaill,—Mae fy nheimladau yn fy arwain bron i

" synu eich bod yn anfon ataf am gyhoeddiad yn bresennol
; y

'• fath y\v llwfrdra corph a meddwl. Yr wyf bellach er's mis
" Avedi bod jn newid fy ystafell eistedd yn unig am fy ystafell

" wely, a thros dymhor yn cadw yr olaf yn unig. Cefais ryw
" glefyd ; ond yr wyf yn awr er ys dyddiau yn codi ac yn
" cerdded o gwmpas : ond hyd fy nhaith ydyw hyd yr ystafell

" yr wyf yn eistedd ynddi, a da genyf gael fy ffon i wneyd bono.
'•' Dan yr amgylchiadau hyn, nis gallaf fcddwl am roi cyhocdd-

" iad i neb ; ac er fod lau Dyrchafael yn mhell yn ndaen eto, ac

'y gall y tywydd ocr fod wedi mynod heibio erbyn hyny a

" minnau fod wedi cryfhau, eto y mae yn rhaid i mi ateb yn ol

"yr amgylchiad a'm teiraladau presennol.
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" Mae arnaf fi eisiau sylweddoli a chredu fod angau, 'ie, angau,

'•'yn agosau, ac eisiau cymmodi a hyny. Mae iy ngliyhoedd-

"iad i dragwyddoldeb. O! anfeidrol werth 'gobaith yr efengyl.'

" Pan cawn ni ddiwruod tyner, bwriadwn fyned ar ol teulu y
" Benarth i Hastings am dipyn. Cofiwch ni at Mrs. Williams a'r

'• cyfeillion oil.

'•' Yr eiddoch, anwyl gyfaill, yn frawdol, Henry Rees."

Yn niwedd lonawr neu ddechreu Chwefror, 1867, £e aeth Mrs.

llees ac yntau i Hastings. Gwan iawn ydoedd pan y cyrhaeddodd

yno, ac felly y parhaodd am beth amser. Ond yr oedd yn raddol

yn cryfhau, ac yn dechreu cymmeryd dyddordeb mewu darllen

rhyw lyfrau newyddion a ddelent i'w sylw, megis Robertson ar

y Corinthiaid, Stanley's Eastern Church, ac Ecce Homo. Yr

oedd hefyd yn gallu myned allan, weithiau mewn cerbyd, bryd

arall yn cerdded, a phob dydd yn ymddangos yn ennill nerth.

Fel yr oedd yn cryfhau, yr oedd ei feddwl hefyd yn sirioli, ac

yn fwy parod i ymddyddan yn rliydd ac yn llawen nag y buasai

er ys llawer o amser; byd nes ja- oedd pawb oeddent o'i am-

gylch yn sylwi ar y cyfnewidiad.

Yn mhen llai na phythefnos wedi iddo gyrhaedd Hastings, fe

ysgrifenodd y llythyr canlynol at Mr. Eliezer Pugh, Liverpool :

—

" 26, Eversfield Place, Chwefror 11, 1867.

" Fy Anwyl Gyfaill,—Derbyniais eich llythyr, ond yn rhy

" ddiweddar i allu ysgrifenu i'r C3'farfod Misol, fel y dymunech.

'• Yr oeddwn wedi ysgrifenu gair o'm hanes at Dr. Gee ychydig

" ddyddiau cyn hyny, gan ddymuno fy nghofio atoch oil. Bum
'•' yn lied wael ar ol dyfod yma ; ac wedi troi ar wellhau, parhau

" yn nychlyd, ac i gryfhau 3'n anniben yr oeddwn : ond yn awr
•' yr wyf yn gobeithio fy mod yn dyfod rhagof yn fwy cyflym a

" chyson, mewn nerth ac iechyd. Yr wyf yn bwyta yn dda, ond

'• yn teimlo yn feddal iawn; yn chwysu ar yr egni lleiaf
; y gliniau

'• yn weiniaid a chrynedig danaf, a'r peswch hyd yma yn gwrthod

' fy ngadael. Dyna ddigon o'm hanes. Mae Mrs. Rees yn
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" weddol iach y dyddiau hyn, a phawb o'r teulu yma fel arferol.

'' Gobeithiwn fod Mrs. Pugh wedi cwbl wellau. Yr ydym oil yn

"cofio atoch. Cofiwch fi at Society Chatham nos lau. Nid oes

" genyf ddim fel cenadwri neillduol i'w anfon ati. Cofiwch,

—

" nid bod yn Hi'osog, ac nid bod yn gyfoethog, ond bod yn llawn

" cariad, undeb, a thangnefedd, yw gogoniant eglwys ; ac nid oes

" dim tangnefedd heb sancteiddrwydd. ' Gwaith cyfiawnder yw
" heddwch, ie, gweithred cyfiawnder yw heddwch a llonyddwch

" hyd byth/ Yr wyf fi yn hiraethu gronyn am fwy o gynnydd
" mewn gostyngeiddrwydd, amynedd, ymaros, addfwynder; marw
" i'r fuchedd hon, hiraethu am y fuchedd dragywyddol—a phob
" hunan, a hunan-ewyllys wedi eu llyncu i fynu i ewyllys Duw.
" Efe a ddylai gael bod yn ben, a'i ewyllys Ef a ddylai sefyll am
'' bob peth. Amen, meddaf fi ; safed byth. Gwneler hi arnom,

" ynom a chenym, megis y mae yn y nefoedd.

"Yr eiddoch yn garedig, H. Rees."

Yn mhen rhai dyddiau efe a ysgrifenodd y llythyr canlynol

at yr eglwys yn Chatham Street, yr hwn a ddarllenwyd iddi ar

y nos Sabboth, Chwefror 24 :

—

" Hastings, Chwefror 22, 1867.

" Anwyl Gyfeilliox,—Er nad oes genyf ond ychydig o hyder
" y gallaf wneyd nemawr o les i neb o honoch wrth ysgrifenu

' gair atoch, eto y mae yn ddiogel genyf nas gall wneyd dim
" niwed, ac felly yr wyf yn anfon yr ychydig linellau hyn, yn
" unig i'ch hysbysu fy mod eto yn fyw

;
yn parhau i wellhau

;

" ac yn cofio atoch oil, gan ddymuno i chwi bob heddwch a
'• llwyddiant, yn dymhorol ac yn ysbrydol, yn deuluaidd ac yn
" eglwysig. O ! y mae eglwys lawn o dangnefedd a chariad, yn
" Pglwys hyfryd iawn. Hyny o nefoedd sydd ar y ddaear hon
" ydyw eglwys felly ; oblegid dyna yw y nefoedd, cynnulleidfa o

" greaduriaid sanctaidd, wedi eu huno a Duw yn Nghrist, ac a u

" gilydd ynddo ef byth
;
yn gweled Duw megis ag un llygad, yn
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" ei gai'u ag un galon
;
yn ei addoli ag un ysbryd,—pawb o un

" genau yn ei fawrhau E£ yn oes oesoedd. Dyma ansawdd yr

" eglwys sydd am y lien a ni, fy anwyl gyfeillion ; dyma yr

" ysbryd sydd 3^1 ffynu yn ' nghymanfa a chynnulleidf'a y rhai

" cyntaf-anedig, y rhai a ysgrifenwyd yn y nefoedd.' A dyna
" He y mae ein brodyr a'n tadau ninnau wedi myned ; a phe b'ai

" hyny yn bosibl i mi, ni fynwn er dim ddwyn yr un o honynt
' yn ol dracliefn i'n byd oer ni. O ! na, na ; ni ddychwelant
' hwy atom ni, ond nyni a awn atynt hwy. O ! fy nghyfeillion,

" a ddaethoch chwi hyd atynt hwy yn Chatham, yn y Cymun
' diweddaf ? A ydych chwi yn cael eich codi o nentydd y byd
" hwn, i fynydd S'ion weithiau y dyddiau hyn ? O ! y mae bod

' am funud gydag Ef ar y mynydd sanctaidd yn beth efFeithiol

• iawn
; y mae yn farwolaeth i fydolrwydd ac annghariad, a holl

'' ddrwgnawsedd y galon, ac yn dwyn trueiniaid daearol ' at

" ysbrydoedd y cyfiawn y rhai a berfFeithiwyd,' hyny yw, Siiynt

' hwy o ran y pethau y maeut yn ymhyfrydu 3"nddynt, ac i ry

w

" fesur i'r un agweddau nefol a hwythau. Yn wir yr wyf fi yn
" ofni mai bychan iawn yw ein cyrhaeddiadau ni yn y pethau

" hyn. Bychan iawn yw ein llafur am danynt. Mae y bryd wedi

" ei osod yn ormodol ar ennill cyfoeth, a sefyllfaoedd gwych ac

" anrhydeddus yn y byd hwn. Dyma y ' nefolion leoedd ' y mae
" serchiadau cannoedd o grefyddwyr yn dyheu gryfaf am gyr-

' haedd iddj'nt. Mae eu rhan yn y bywyd yma. Hyd yr wyf
'•'

fi wedi profi, yr wyf yn cael fed fy adferiad o drueni a llygred-

" igaeth y cwymp, yn bur debyg i'm hadferiad o'm cystudd
'' presennol yn ol i state o iechyd a nerth

—

hyny yiv, y viae yn
" araf iaiun. Aethum i lawr ar unwaith, ond hynod mor hir ac

" anniben yr wyf yn d}- fod i fynu drachefn. Ac onid yw felly

" yn ysbrydol ? Y mae llawer o honom, mi a obeithiaf , dan law

" y Meddyg da er's blynyddau, ac eto yn mhell o fod wedi ein

" cwbl iachau. Eto y mae gobaith i'r credadyn am hyny : bod

" heb ' frycheuyn na chrychni.' Nid bod heb ei glwyfau yn
" unig, ond heb eu creithiau, heb ddim o'u hoi hwj'. Wei ! os

"ydym wedi cyrhaeddjal rhyw radd o iechyd ysbrydol, gwyliwn
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" ail-glafychii. Byddwn ofalus iawn rhag briwo ein gilydd.

'• I\lac yn hawdd gwneyd, ac yn anhawdd iawn mendio. Dar-

" lleuwch lawer ar y Beibl, anwyl gyfeillion, llyfr y cyfarwydd-

" iadau meddygol. A phan gaffoch air, neu addewid, yn cyn-

'•' nwys y cyffyriau addas i'ch clefyd, cariwch y cyfryw trw}'

" fFydd a gwcddi at Dduw, mewn trefn i gael eu rhinwedd iach-

" usol i'cli encidiau.

" Ydwyf , eich annheilwng wasanaethwr,

" Henry Rees."

" Gobeithiwn fod gartref yr wythnos nesaf."

Yr oedd ei ym^yeliad a, a'i arosiad yn Hastings am yr wyth-

nosau hyn, wedi bod yn adnewyddiad gwirioneddol iddo. Yr

oedd y gwendid a'r llesgedd a deimlid ganddo, pan yn gadael

Liverpool, wedi cilio agos yn hollol ; a"i feddwl wedi dyfod yn

hynod o siriol a gobeitlnol, ac yn llawn awydd am " dreulio ac

yradreulio " yn y gwaitli mawr y cysegrasai ei oes iddo. Ac yn

y teimlad hwnw yn hiraethu am " fod gartref."
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PENNOD XY.

O'i ddychiueliad o Hastings, hyd el gystudd diweddaf a'i

farwolaetli : 18G7—1869.

DyCHWELYD ADREF—PREGETHU YN LLUXDAIX—CLADDU PRIOD

YR AWDWR—AGORIAD CAPEL XEWYDD YX Y BALA—CYM-

DEITHASFA LLAXGEFNI—Y GY.ADIAXFA GYFFREDIXOL YN LLAN-

IDLOES—CYMDEITHASFA PWLLHELI—GWEDDI AR XOS LUN
CYXTAF YX Y MIS—AGORIAD ADEILAD YR ATHROFA—PRYD-

N.\WXGWAITH GYDA'R DDAU FRAWD—AMRYW LYTHYRAU

—

Y SABBOTII OLAF Y'N HEN GAPEL BEDFORD STREET AC AGOR-

IAD CAPEL prince's ROAD—MYXED I LUXDAIX AT Y PASG

—CYMDEITHASFA Y WYDDGRUG—MARWOLAETH A CHLADD-

EDIGAETH Y PARCH. DAVID JOXES—Y GYMMANFA GYFFRED-

IXOL YN LLANELLI—CYFARFOD MISOL LLANSANXAX—COLLI

EI LAIS YXO—CYMDEITHASFA BAXGOR, 1868—EI BREGETII

DDIWEDDAF MEWX CY.MDEITHASFA—PEXDERFYNIADAU GYDA
GOEWG AR AMGYLCHIADAU Y DEYRXAS—El AXXERCHIAD
WRTH EU CYNNYG—YR ETHOLIAD CYFFREDINOL Y FLWYDDYX
HOXO—CREFYDDOLRWYDD EI FEDDWL—LLAFUR CYSON YX
LIVERPOOL—YMWELED A'R BEXARTH DRACHEFN DDIWEDD Y

FLWYDDYX— CYFARFOD MISOL BAGILLT— ADRODDI.\D MR.

SYMOND AM DANO—]SIARWOLAETH MR. HUGHES, ABERGELE

—

MR. REES YN CYMMERYD ANWYD AR Y FFORDD I'W GLADD-

EDIGAETH—MYXED I WREXHAM AT Y SABBOTII CAXLYNOL

—

DYCHWEL ODDIYNO I BEXARTH DDYDD MAWRTH, YN CWYNO
GAN AXWYD—Y CYSTUDD YX TRYMHAU— Y DIWEDD—El

GLADDEDIGAETH—GALAR EI GENEDL AM DAXO—CYMDEITH-
ASFA BEAUMARIS—Y GYMMAXFA GYFFREDIXOL YX LIVERPOOL,

1869.

Efe a adawodd Hastings am Lundain tua diwedd Chwefror.

Fe bregethodd yn Jewin Crescent, y nos Sabboth, Mawrth 3,

oddiar Actau xvi. 30, 31 ; y tro cyntaf iddo geisio pregethu, er y
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Sabboth, Rhagfyr IG, 18(jli. Yr yclym yn deall ei fod yn

pregethu yn gryf ac etfeithiol yn Llundain y nos Sabboth hwnw,

ac yn teimlo yn galonog iawn i ddychwelyd i Liverpool i ail

ymaflyd yn ei ddyledswyddau gweinidogaetliol. Y Sabboth

canlynol, ilawrth 10, efe a bregethodd yn Xetherfield Road y
boreu, ac yn Fitzclarence yr hwyr, oddiar Col. i. 23, y bregeth

gyntaf o'r pedair a draddodwyd ganddo oddiar y testyn yna, ac

o'r rhai y mae tair wedi eu hargraffu a'u cyhoeddi yn yr ail

gyfrol o'i Bregethau (tudalen 368—413). Y mae dyddordeb

neillduol i ni yn gysylltiedig a'r oedfa y boreu Sabboth hwnw
yn Netherfield Road, oblegid mai dyna y tro diweddaf i'n

hanwyl briod allu myned i'r Capel, ac mai dyna y bregeth ddi-

weddaf a wrandawyd gauddi. Yr oeddem ni, yn fuan wedi

hyny, yn nyfnder ein trallod wedi ei cholli ; ac ni a gawsom Mr.

Rees, fel ein holl frodyr yn y weinidogaeth, ac o bob Enwad, yn

gystal a'r holl frawdoliaeth, yn llawn cyd-ymdeimlad a ni. Ond
yr oedd efe felly yn arbenig. Yr oedd yn pregethu j-n hen

Gapel Bedford, y nos Sabboth, Mawrth 24, pryd y bu hi marw
;

ac fe'n hysbysid drannoeth, fod ei weddi, y noswaith bono, ar

ein rhan fel teulu, a rhyw deimlad, a dwysder, a thaerni ynddi,

na chlywyd yn fynych ddim cyfFelyb. Pan y galwodd dran-

noeth i ymweled a ni, er na ddywedodd ond ychydig, eto yr

oedd y teimlad a ddangosai, a'r hyder a ddatganai am ei ded-

wyddwch hi, ac am ofal y Duw Mawr am danom ninnau a'n

plant bychain, yn gynnorthwy gwerthfawr i ni i ymgynnal dan

y brofedigaeth. Yv oeddem ni yn teimlo yn nodcdig o awyddus
am iddo ef weinyddu yn yr angladd ; ac eto, gan gofio nad

oedd ond newydd gael ei adfer o gystudd maith, yr oeddem yn
ofni gofyn iddo, rhag y gallai hyny fod yn niwed iddo ef. Pa
fodd bynnag, fe ofynodd ei hunan, pa bryd yr oeddem yn
bwriadu claddu; ac j'na ni a adroddasom ein teimlad a'n hawydd
iddo. 'Wei," meddai yntau, ''nid oes ond ychydig amser er pan
yr oeddwn yn gweinyddu yn eich priodas, ac ni feddyliais y
byddai y fath wasanaeth a chladdu yr un o honoch yn disgyn

byth arnaf ti ; ond gan mai felly y mae, y mae yn dda genyf fy
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mod yn teimlo yn cldigou cryf i gydsynio a'ch cais." Ac felly fu.

Efe a bregethodd yn Nghapel Netherfield Eoad, oddiar Col. i. 28,

ar Ohaith yr Efengyl i dclyn, fel creadui' sydd ar unwaith yn

farwol ac anfarwol,—gohaith hyiuyd tragivyddol ; y bregeth,

ar y testyn uchod, nad yw wedi ei cliyhoeddi gyda'r pregethau

ereill, ac nad ydym ni yn gwybod a oes dim o honi ar gael, yn

ei law-3'sgrifen e£ ei hun, ai nid oes. Ar ddiwedd y bregeth yn

y Capcil, ac wedi gweddi gan y Parch. W. Rees, D.T)., aethpwyd

yn uniongyrchol i'r gladdfa ; a chyflawnwyd y gwasanaeth wrth

y bedd yn gwbl gan Mr. Rees ei hunan. Ar ol dychwelyd i'r iy,

yn gyntaf peth, fe fedj^ddiwj^d yr enethig fechan ganddo, gyda

theimlad a thynerwch, ac yn enwedig ymdrech enaid gyda Duw
ar ei rhan, nas gallwn byth eu hannghofio. Ar ol hyn, ac wrth

y bwrdd, daeth, ac ystyried yr amgylchiadau, 3^1 siriol iawn.

Yr oedd darlun o'i hen gyfaill, ein tad-yn-nghyfraith, Mr.

Roberts, Amlwch, yn yr ystafell ; ac wedi i'r diweddar Mr.

Owen Elias dynu ei sylw ato,
—

" le," meddai yntau, gan droi

atom fel galarwyr, " pe buasai efe yma, fe fuasai yn fwy trallod-

us na neb o honoch. Ond synwn i ddim nad ydynt wedi

cyfarfod a'u gilydd cyn hyn ; ac mai y gair cyntaf a ddywedodd

wrthi oedd,—' Wei, Ellen, a ddaethost dithau yma ?
' Ac iddi

hithau ei ateb,

—

' Do, fy nhad, ac yr wyf wedi gadael O. T. ar fy

ol yn y byd, a phump o blant bychain gydag ef, ac ni wn i ddim

pa beth a ddaw o honynt.' Ac yna iddo yntau ei hateb,

—

' Pa

beth a ddaw o honynt ? Edr3'ch o dy gwmpas : a well di y
mawredd, y cyfoeth, y gogoniant sydd yma ? Beth yw gofalu

am chwech o bryfaid bychain tua'r ddaear yna, i berchen yr holl

gyfoeth a'r gogoniant sydd yma ?
' Fel yna," meddai Mr. Rees,

'• y dywedai efe heddyw, pa mor ddigalon ac isel bynnag a fuasai,

pe buasai efe yma gyda ni." Yr ydym yn liyderu yr esgusoda

oin darllenwyr ni am ddwyn i mewn yr adroddiad hwn, am yr

hyn sydd yn dal cysylltiad mor agos a ni ein hunan ; ac y
byddaut yn fwy parod i'n hesgusodi, gan ei fod yn engraifFt

neillduol o nodwedd arbenig oedd yn nghymeriad Mr. Rees, nad

oedd pawl) yn tybied ei fod yn hynod iawn ynddo. Ond ni bu
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neb erioed a tlieiinladau tynerach ganddo. Yr oedd felly, fel

y gwelsom, pan yn blcutyn bychan ; a pharliaodd felly ar hyd

ei oes.

Y mae yn ddrwg genj-m iddo gaol rhyw gymmaint o anwyd

yn y gladdfa y diwrnod hwnw, cj^mmaint ag i'w analluogi i

bregethu y Sabboth ar ol hyny. Ond fe wellhaodd yn ystod yr

wythnos, fel ag yr oedd yn gallu pregcilm y Sabboth canlynol

fel arferol, yn Fitzclarcnce yn y boreii, ac yn Netherfield Road

yn yr hwyr. Y mae y llylhyr caniynol genym o'i eiddo, a

anfon%vyd ganddo at Mr. Williams, Dolgelleu, ar ol y Sabboth yr

oedd yn analluog i bregethu :

—

" 97, Chatham Street, Ebrill 2, 1867.

" AN^VYL Gyfaill,—Mae yn ddrwg genyf na buaswn wedi ateb

" eich llythyr yn gynt ; ond yr wyf wedi bod yn wael ac an-
'•' allnog i wneyd dim er's rhai dyddiau yn bresennol. Cefais

'•' anwyd yn nghladdedigaeth Mrs. 0. Thomas, ddydd lau ; a

" chan fy mod yn dyner o'r blaen dygodd fi yn bur isel. Nis

"gellais wneyd dim y Sabboth. Yr wyf heddyw a doe yn
'•' dechrou codi a hybu gronyn. Oddiwrth hyn o'm hanes, chwi

" a gasglwch yn naturiol nas gallaf ddyfod i Ddolgelleu yn
' niwedd mis Mai. Ac yn wir, pe buasai fy nerth a'm hiechyd

" yn llawer gwell nag ydynt, buasai yn anhawdd i mi ddyfod o

" dan yr amgylchiadau. Fe ddichon eich bod wedi clywed fy

"mod wedi addaw mynedi'r Bala, i agoriad eu Capel hwj'-, yn
'' nechreu mis Mai. Nis gallaswn feddwl am ddychwelyd adref

" oddiyno, a dychwelyd yn ol drachefn, mor fuan i Ddolgelleu.

" Y mae crbyn hyn, wrth broli fy iechyd yn ansicr, a'm nerth

" yn gwanhau, yn faich trwm i mi feddwl myned i'r Bala. Pe
" buaswn heb addaw er's amser yn ol, ni buaswn yn addaw yn
" bresennol ; ond yr wyf heb alw fy addewid yn ol hyd yma

;

"ond yr wyf yn bur ofalus i beidio gwneyd ychwaneg o

"addewidion. Coliwcli fi at Mrs. Williams.

" Yr eiddoch yn garedig,

" Henry Rees."
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Fe gryfhaodd o ran ei icchyd yn annghyffredin yn fuan iawn

ar ol hyn
;
yn gymmaint felly fel ag yr aeth i Birmingham, i'w

Cyfarfod Pregethu hwy yno y Croglith a'r Pasg, Ebrill 19, 21,

lie y pregethodd bedair gwaith ; ac yr oedd yn teimlo ei Imnan

yn llawn gwell pan yn dychwelyd, na phan yn myned yno.

Aeth hefyd i'r Bala at y Sabboth eyntaf yn Mai, pryd y pregeth-

odd ddwywaith ; i Landderfel nos Lnn ; ac i'r Bala drachefn at

y nos Fawrth a dydd Mercher, i Agoriad y Capel newydd yno

Yr oeddem ni yn dygwydd bod gydag e£ yn y Bala ar Agoriad

y Capel ; ac yr oedd yn ymddangos yn edrych yn llawn cystal ag

y gwelsem ef, ac, yn sicr, yr oedd yn pregethu mor nerthol, ag y
clywsem ef odid un amser. Yr oedd y bregeth y boreu Mercher,

ar " Ohaith yr Efengyl am Sancteiddriuydd," yn enwedig, yn

nodedig o efFeithiol ar yr holl gynnulleidfa. Yr oedd yn parhau

i edrych jai dda iawn yr holl haf hwn ; ac yn y Gymdeithasfa

Chwarterol, yn Llangefni, Mehefin 12, 13, 14, a'r Gymmanfa
GyfFredinol yn Llanidloes, Gorphenaf 22— 26, yr oedd mor

fywiog a siriol o ran ci feddwl, ac yn cael ei deimlo yn siarad yn

yr amrywiol gyfarfodydd, ac yn pregethu ar y maes yn y ddau

le, gyda'r fath nerth a dylanwad, fel ag yr oedd y pryder yn

ughylch ei iechyd wedi cilio braidd yn gwbl o fedd3diau ei

gyfeillion, ac i fesur mawr yr ydym yn credu, o'i feddwl ef ei

hunan.

Y mae genym rai llythyrau gwerthfawr, neu ddyfyniadau o

lythyrau, a ysgrifenwyd ganddo, ni a dybygem, y flwyddyn hon,

er nad ydym yn gwybod y dyddiad yn hollol,—yn y rhai y mae

yn argyrahell gofal neillduol am feithrin meddjdiau plant yn

arbenig, yn y pethau pwysig a berthynant iddynt, yn eu cys-

ylltiad a'r Anfeidrol, ac a'r byd tragj^^wyddol :

—

" 1867. (Dyna yr unig ddyddiad sydd genym).

" Youth, health, and beauty, are very tender blossoms : these

"easterly winds may destroy them, as well as those in the

" garden. But the little trees in the nursery, if they wither in

" this cold world, are capable of being transplanted to another
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"and a better climate, wliere thoy will be in full bloom for ever

"and ever.' Then be more anxious to rear and prepare them
" for that country, than even to keep them here. But to do that

" requires great faith, Avhich alone can carry us in our affections

" from this world to the Heavenly country : to realize it, to

"choose it for ourselves and for our children, and to brincj them
" up to it and not for this world. And if some of them die, to

" rejoice even against nature, that we liave a child in heaven, for

" which it was born."

Eto: '"It is a very good omen to see little children lovins: wod
" people, especially the Ministers of Jesus Christ. Luther says,

'•' that he never saw men coming to any good, if they were
" despisers of the Ministers of the Gospel. If children love good
'•' parents, pious and good people, and ministers, when little, we
'• may hope that they will love Christ when they grow up. And
" it is an error to be carefully avoided, on the part of parents, to

' speak disrespectfully of good people before their children.

" I questiop if there is such a thing as to neglect the education

" of children. You may neglect to educate them well, but then

"it is worse than a neglect; you educate them badly. Some
" sort of education goes on every day and every hour, whether
'•' we intend it or not. Some parents conduct themselves toward
" their children, as if they w^ere determined to ruin them. Some
'• are delighted to fill their minds with wrong notions of things,

" deceiving the little inquisitive, confiding, innocent minds. Some
" delight themselves in exciting their bad passions and temper.

"Some in filling their memories and minds with foolish and
' corrupt ideas,—which they will remember as long as they live.

" Why not store up their minds with something pure, innocent,

'• useful, while heaven and earth are so rich in materials ? Some
"' neglect their children, pretending to trust in the grace of God
" to save them : others, more strict and severe, undertake to

"bring tliein up in their own wisdom and strength; but ah!

"many such have been sorely disappointed. Let us be dilio-cut

;
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'•let US be humble; prayerful; always fearing ; always believino-.

" All my hopes is in thee.'

"

Eto:—''That is all I have to say about these iinuulane affairs.

" O ! for loving, longing aspirations, for a higher mode of

'• existence ; for our attainments in this life truly are very very
'• small. The Cattle disease is spreading, I fear. I do not know
" how it is,—nobody seems to know any second cause for it, and
" yet we are reluctant to go to the First Cause

" O ! love not, choose not the world for your little ones, those

"immortal little beings. They must now exist for ever, and

"must be miserable or happy; they must be in heaven or in

" hell. There is much reason to fear; but Oh! there is hope: the

" covenant ; the promise ; the oath ; and the blood. ' Tyngais

" unwaith i'm sancteiddrwydd na ddywedwn gelwydd i Dafydd.

" Bydd ei had ef yn dragywydd.'
"

Nid oedd odid gwestiwn ag yr oedd Mr. Rees wedi meddwl

mwy am dano, nac yn gosod mwy o bwys arno, nag Addj^sgiaeth

priodol plant ac ieuenctyd, o'u boreu cyntaf, yn y rhinweddau

hyny ag sydd berthynol i'w hoedran a'u hamgylchiadau, ac

sydd anhebgorol er ffurfiad cymeriad o werth gwirioneddol i

gymdeithas. Yr oedd yn enwedig am eu dysgyblu i'r parch-

edigaeth dyledus oddiwrthynt i'w rhieni a'u huchafiaid, ac i

bawlt o'u hamgylch, hyd yn nod y rhai islaw iddynt. Nid oedd

odid ddiui yn peri mwy o olid iddo, na'r arwyddion oedd yn

ganfod, a barent iddo ofni fod ysbryd parchedigaeth ac ufudd-

dod yn colli yn ein plitli ; ieuenctyd yn honi rhyw annibyniaeth

ar eu rhieni, cwbl annghydweddol ag ymostyngiad, ac yn fynych

yn eu gwneyd yn gwbl ddilywodraeth ; bechgyn yn siarad am

eu tadau fel " Governors," yn iaith y gweision am danynt ; ac yn

arfer eu hunain i edrych arnynt, nid gyda'r serchawgrwydd a'r

anwyldeb digonol er sicrhau parchedigaeth ac anrhydedd iddynt,

ond megis llyivodraetJnvyr, heb fod yn meddwl am ddim ond

am groesi eu hewyllysiau hwy. Yr oedd hyn oil, pan y gwelai
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arwyJdion o h'ono, yn ei boeni e£ yn dJirfawr. Yr oetld yn

teimlo yr un niodd, yn yr hyn a olygai efe yn " hyfdra ansanct-

aidd ac annghoeth," a ganfyddai, weithiau, mewn erthyglau a

llythyrau, yn ngholofnau ein Xewyddiaduron, pan yn ymdrin a

cliwesti3-nau crefyddol ; ac yr oedd cyfarfod ar fath erthyglau,

yn ei lanw a tlieimladau cymmysg o ddigllonedd a thosturi, Yn
un o'i lythyrau, yr ydym yn ei gael yn dyfynu yu helaeth o'r

Inaugural Address, a draddodwyd gan Carlyle yn Edinburgh,

Ebrill 2, 1866, gyda chyfeiriad at hyn; yn yr hwn y mae Carlyle

yn ymosod yn egniol yn erbyn y fath ysbryd, ac yn gwneuthur

defnydd da o rai sylwadau o eiddo Goethe, er cymhell ar feddyl-

iau yr Efrydw\'r, a annerchid gauddo, yn mhob modd ei osgoi, a

meithrin yn arbenig y teimlad o harchedigaeth.

Yr oedd Mr. Rees, fel y gwelsom, wedi ei ddewis yn Llywydd
Cymdeithasfa y Gogledd, am y flwyddyn 1867; ond nid oedd wedi

gallu bod yn bresennol eto ond unwaith, sef yn Nghymdeithasfa

Mchetin, yn Llangefni ; ac yr oedd, megis ag y sylwasom eisoes,

yn ymddangos mor iach a chryf yno, fel yr oeddid yn dra

gobeithiol y galluogid ef i fod yn y Cymdeithasfaoedd dilynol.

Yr oedd Cymdeithasfa Pwllheli i'w chynnal y Mercher a'r lau

a'r Gwener, Awst 21, 22, 23. Yr oeddem wedi gweled Mr. Rees

yn niwedd yr wythnos liaenorol yn iach a siriol, a sicrhai i ni ei

fod yn bwriadu myned i Bwllheli. Ond ar gynnulliad y Cyf-

eisteddfod, ddydd Mercher, nid oedd efe j-no, nac un gair oddi-

wrtho ; a'r un modd drachefn yn nghyfarfod yr hwyr. Boreu

drannoeth, fe dderbyniodd Mr. Thomas Hughes, Druggist, Pwll-

heli, y llythyr canlynol oddiwrtho, yr hwn a ddarllenwyd yn
Nghyfarfod y Gymdeithasfa, am ddau yn y prydnawn :

—

"Benarth, Awst 21, 18(37.

"Anwyl Gyfaill,—Boreu ddydd Llun diweddaf, pan yn

"gadael Liverpool, nid oeddwn yn meddwl dim llai na bod yn
" Mhwllheli yn mhell cyn hyn. Ond, yn rhywfodd, mi a gefais

" anwyd oddeutu y Sabboth diweddaf, ag sydd wedi troi allan

"yn fwy ystyfnig nag y meddyliais. Mae caethiwed yn fy
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Tiirest ; crygni a chwibaniad yn fy llais. Pe buas\Yn yu dyfod

i'r Gymdeithasfa, nis gallaswn fod o ddim cymhorth yn y
rhanau cyhoeddus o'r gvvaith ; a buasai cynnyg at hyny yn fwy
tebyg o fod o niwed i mi nag a allasai fod o les i neb arall.

drwy ;forsio natur yn ei gwendid a'i nj^chdod. Bj^-ddaf ddi-

olchgar i chwi os byddwch mor garedig a dangos y llinellau

hyn i'r Ysgrifenydd, fel y gallo, os bydd hyny yn angenrheid-

iol, hysbysu fy anigylchiad i'r brodyr. Buaswn wedi ysgrifenu

3'n gynt oni b'ai fy mod yn dysgwyl dyfod yn well, ac felly

lieb ro'i heibio y bwriad o ddyfod f}'' hunau i Bwllheli hyd

nes ar ol codi boreu heddyw.

"Cofiwch fi at bawb o'r brodyr. Gobeithiaf y bydd hedd-

" well mawr yn eich plith. Cysurer eich calonau ; ac i'r diben-

" ion hyny.—cydgysyllter hwy mewn cariad, ac i bob golud

"sicrwydd deall, i gydnabyddiaetli dirgelwch Duw a'r Tad, a

'• Christ. O ! pe b'ai corph y Methodistiaid yn llawn deall yn j-r

" efengyl, ac yn llawn cariad, nis gallai lai na bod yn llawn

"cysur: ac nis gallai pyrtli uffern mo'i orchfygu, na gwneyd

"rhwyg ynddo.

'•' Yr eiddoch yu garedig, Henry Rees."

Wedi darllen y llj-thyr, penderfynwyd,—'•' Ein bod fel Gym-

deithasfa yn teimlo o herwydd absennoldeb ein hanwyl frawd a

thad, a'n llywydd parchedig, Mr. Rees, ac yn enwedig am i hyny

gael ei achlysuro gan anhwyldeb ; ond yn gobeithio ac yn

gweddio yr adferir ef yn fuau i'w iechyd a'i nerth arferol, ac y
caiiF flynyddau lawer eto i wasanaethu yr achos mawr yn ein

mysg, gyda yr un cysur, bendith, a llwyddiaut, ag y dilynwyd ei

lafur o ddechreu ei weinidogaeth hyd yn hyn."

Efe a arosodd yn y Benarth dros wythnos y Gymdeithasfa, ac

erbyn y Sabboth yr oedd wedi gwella cymmaint fel yr aeth

o bono ei hunan yn yr hwyr, i'r Capel cysylltiedig a Chonwy yn

y daith Sabboth, i bregethu iddynt. Treuliodd yr wythnos

ganlynol hefyd yn y Benarth, ac aeth i'w gyhoeddiad yn Mhen-

traeth, yn Sir Fon, y Sabboth C3'ntaf yn Medi. Ar yr lau a'r
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Gwener, Medi 5, G, yr oedd Agoriad Adeilad Atlirofa y Bala.

Yr oedd Mr. Rees yno, yn gryf ac yn siriol. Fe'n hanalluogwyd

ni, gan ryw anhwylder a ddaeth arnom, i gael dim o'r cyfarfod

liwnw oddieithv Cyfeisteddfod y dydd cyntaf ; end yr oeddem yn

clywed fod Mr. Rees yn pregethu g^'da i nerth arferol yn y boreu,

ac yn areithio yn hynod o happus yn y cyfarfod y prydnawn.

Yn mhen rhai wythnosau ar ol hyny, Hydref 14, 1.5, yr oedd yn

bresennol yn Agoriad Capel Moriah, Caernarfon. Yr oeddem ni

yn dygwydd bod gydag ef yno; ac yn sier, yr oedd ei bregeth boreu

ddydd ]\Ia-svrth, yr un un ag a gawsem ganddo ar Agoriad Capel

y Bala, yn un o'r rhai mwyaf dedwydd a glywsom ni ganddo

erioed. Yr oedd rhyw eneinniad nefol a bendigaid ar ei ysbryd

ef ei hunan, ac ar deimladau yr holl gynuulleidfa y boreu hwnw.

Yr oedd yn treulio y rhan fwyaf o'r haf hwn yn y wlad, gan

aros yn 3'stod yr wythnos yn y Benarth, a myned yma a thraw

i bregethu ar y Sabbothau, yn ol fel y byddai ei gyhoeddiad.

Yr ydym yn cael ei fod wedi bod bymtheg o Sabbothau yn

Nghymru, o ddechreu Mehefin i ddiwedd Hydref. Deuai dros-

odd i Liverpool yn achlysurol, am Sabboth neu ddau, ac arosai

dros yr wythnos ; ond, yn y gofal y teimlai bellach fod augen-

rheidrwydd hollol arno i'w gymmeryd am dano ei hunan, ac yn

ei hoffder o'r teulu yn y Benarth, yr oedd am bob cyfle a allai i

fyned yn ol atynt hwy.

Pan yn y Benarth, yn mhen ychydig ddyddiau ar ol y cyfar-

fod y cyfeiriasom ato yn Xghaernarfon, fe ysgrifenodd y llythyr

dyddorol a ganlyn, at ei wyr bychan, cyntaf-anedig Mr. Davies,

pan oedd wedi gadael ei gartref, am y tro cyntaf, i fyned i'r

ysgol :

—

"Benarth, Oct. 18th, 1867.

" My Very Dear Johnny,—I had thought of writing a word
'• to you long before now, but was prevented by other engagc-

" ments. There is only one thing in your letters to your parents

'• and sisters, that grieves me a little, that is, your longing for

" home. It is a nice thing, I confess, to feel an attachment for

" home, and to long to see it again. You need not be ashamed
3 H
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'•' of it. But it is a manly thing, on the other hand, not to give
'' way to it, but to conquer it. We must suffer a little present

" trouble for the sake of future good. But the trouble often is

'' onl}^ for the moment, while the good and the happiness which
" will follow, will last a very very long time. You remember
" that it is said of Jesus Christ, that ' He, for the joy that was
•'•'

set before him, endured the cross.' Well ! my dear boy, there

" is a joy set before you ; I mean, now, the joy of being a good

"scholar; but for the sake of that joy, which is yet in the

" future, you must endure a little cross for the present. Ah

!

'• how I should like to be you at Christmas. Methinks I see you
'• like a little lamb,—' yn crychneidio o lawenydd ;

' thinking

'• that your first battle at school is now over, and manfully

fought; longing for home conquered; learning gained; good
'• lessons said ;—jumping into the Railway carriage to come

" home. Ah ! what a little hero ; who would not wish to be

'• you then ? Such a feeling as that, is well worth a few weeks

" of diligence, application, and patience, for the sake of enjoy-

" ing it.

" I was very glad to hear that you had joined the prayer-

" meeting. Jesus Christ sees you when on your knees, and says,

"—
' Suffer little children to come unto me.' And if you go to

'•' him when alone in your own room, and ask him for an amiable

" temper and behaviour towards your fellow scholars, a spirit of

"submission and respect towards your masters, courage to

" speak the truth under all circumstances, and a disposition to

'• learn your lessons and to receive instruction, be assured that

'• he will hear and answer your prayers.

" Good bye, for a few days, my dear boy. I pray for you

" every da^^
" Taidy."

Y mae Mrs. Davies yn rhoddi i ui y crj^bwyllion canlynol am

dano pan ydoedd i lawr gyda hwy 3m y Benarth y pryd hwn.

Fe'u hysgrifenwyd ganddi hi ar y pryd :

—
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" Hydref, 1867. Y mae rhyvvLeth yn nhon ei weddi'au y
dyddiau hyn, sydd yn Jiynod o gysegredig. Y mae ei erfyniau

yn arbenig am ddadguddiad helaethach o Grist i'n lieneidiau ; ar

i ni gael gvveled mwy o ogoniant ei berson, ei gymeriad, a'i

waith ;
' dadguddiad ar y dadguddiad,'—golcuni yr Ysbryd Glan

ar y dadguddiad sydd yn Ngair Duw ; ar i gariad Crist ddyfod

yn ganolbwynt ein hysbrydoedd; yn egwyddor lywodraethol ein

calonau, fel ag y byddo pob cariad arall o'r eiddom yn deillio

oddiwrtho, yn tarddu o bono. Y mae yn gweddio mor deim-

ladol am y gofal dwyfol ' am danom yn ein boll gysylltiadau

;

gofal tyner Duw drosom jn ein cysylltiadau mwyaf tyner.'
"

' Yn y cyfarfod eglwysig heno, ymddyddanai a g^r ieuanc ar

fyned allan gyda Hong, gan ei annog uwcblaw pob peth, i

ymdrecb am ivir grefydd; ' crefydd cyn mjm'd i'r mor, ar y
mor, ac ar y Ian aralL' Annogai ef i ddarllen ei Feibl ac i

weddio, er y chwerddid, fe allai, arno am hyny. ' Gadewcb/

meddai, ' i Dduw eich giveled ar eicb gliniau bob dydd o'i flaen,

beth bynnag, pe byddai gormod o swn ac o gynhwrf o'ch am-

gylch i chwi weddio llawer o eiriau. Yr oedd Duw gyda Joseph.

Yr oedd Joseph yn gorfod myned i'r carchar : ond yr oedd Duw
3^ myned gydag ef yno.'

"

'•' Wedi y bregeth heno, Hydref, 1867, gweinyddid Swpper yr

Arglwydd. Nis gallaf byth annghofio y rtiodd y rhoddai y
pennill hwnw i'w ganu ar y diwedd :

—

' Fe cliefiiwyd fl'ordd mewn arfaoth bell,

I gadw myrdd a'u gwncyd yu well

;

D'oedd dim yn well 1 wneyd a hwy
Na'u cuddio yn ei farwol glwy'.'

; fel yr oedd yn aros ar y gciriau, gan godi y cwpan i fynu

yn ei law :
' D'oedd dim yn well

;

'
' D'oedd dim yu well

;

'
' Na'u

cuddio
;

'
' Na'u cuddio yn ei farwol glwy'.' Wedi hyny efe a

ddywedodd wrthym, fod rhyw hen Avr yn Abergele, yr haf

hwnw, wedi dywedyd wrtho, ei fod yn ei gofio yn gweinyddu

yr ordinhad am y tro cyntaf iddo yn Abergele; 'Ac yr ydwyf fi,'
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nieddai, ' yn cofio y peuill a roisoch cliwi allan i'w ganu het'yd ;

'

a"r un uchod ydoedd. Dywedai ei £od wedi ei Iwyr anngholio,

nes ei adgofio gan yr hen wr o hono."

Tachwedd 1, 1867, y raae Mrs. Davies yn ysgrifeuu :

—

"Y mae yr amser wedi dyfod i'm hanwyl Rieni ein gadael.

Oh fel y teimlwn eu colli. Y mae Taid yn wir yn fendith yn y
ty, megis angel yn ymddieithro gan anadlu a thaeuu y fath awyr-

gylch sanctaidd o'i anigylch. Gweddi'ai heddyw:—'HyfForddia

ein llwybrau, a chynnal ein cerddediad. Dysg i ni y ffordd i'w

cherdded, ac wedi hyny cynnal ein cerddediad yn y ffordd
;

onide syrthio a wnawn ni er ei gwybod.'

"

Dychwelodd i Liverpool at ei dd3dedswyddau gweinidogaethol

dros y gauaf, yn niwedd yr wythnos ar ol y Sabboth Hydref 27,

mewn iechyd da ragorol, a'i feddwl yn nodedig o siriol
;
yn fwy

felly, fel yr oeddem ni yn tybied, nag y gwelsem e£ er ys llawer

o amser. Fe allai y goddefir i ni adrodd yr hanesyn canlynol,

am amgylchiad a ddygwyddodd yn mhen tuag wythnos ar ol

hjT^ny, yr hwn al dengys e£ mewn gwedd newydd i rai o'n dar-

llenwyr. Yr oedd ein hen fam, yr hon oedd yn avvr wedi dyfod

i fyw gyda ni, ac oedd, fel gwragedd duwiol yn gyffredin, yn

banner addoli Mr. Rees, yn dra awyddus i gael y ddau frawd

gydau gilydd, er mwyn yr hyfrydwch o'u hadnabod yn well yn

y gongl, yn gystal ag yn y pulpud. Felly ni a Iwyddasom i gael

y ddau atom ryw brydnawn, am gwpanaid o de. A phrydnawn

happus dros ben ydoedd. Troes yr ymddyddan rhwng y
ddau frawd at hen gymeriadau hynod, adnabyddus iddynt hwy,

yn Llansannan : yr hen Edward Jones o Lundain
;
yr hen

bregethwr, John Llwyd ; ac ereill,—yn enwedig un, nad ydym
yn cofio ei enw, ond oedd, ar ryw ystyr, yn fwy hynod nag yr

un o honynt. Dr. liees a ddechreuodd gydag ef. Nid oedd yn

grefyddwr, nac ond yn anfynych yn myned i'r Capel na'i*

eglwys ; ond yr oedd ganddo lawer o ryw wybodaeth grefyddol,

ac yr oedd yn deall yn dda yr hyn ofynir gan y broffes Grist-

ionogol. Yr oedd rhyw wraig jn Llansannan ag oedd yn aelod

yn Xhan-y-fron, yn grefydd-wraig fawr iawn, yn gwneuthur
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proffes uchol, ac yn hynod o dafodrydd ; ond heb fod, o ran ei

cliymeriad, yn dyfod yn agos i fynu o gwbl, yn ol ineddwl yr

hen wr, a'r hyn a ddylasai fod. Ryw ddydd gwaith, ar ganol

dydd, yr oedd cyhoeddiad Mr. John Ellis o'r Abermaw yn Nhan-

y-fron. Yr oedd efe yn adnabyddus fel pregethwr oedd yn

hynod am osod crefydd wirioneddol allan yn ei dylanwad sanct-

eiddiol ar gymeriad ei pherchen. Y boreu hwnw fe welid yr

hen ^r yn mj^^ned, er yn llesg, tua Than-y-fron. Gofynodd

rhyw un iddo, beth oedd yn ei gymhell i fyned yno y diwrnod

hwnw, gan na byddai yn arfer myned ond yn dra anfynych hyd

yn nod ar y Sabbothau. " Y maent yn dywedyd," meddai

yntau, " fod y dyn sjxld 3'na heddyw yn gallu barnu crefydd

pobl ; ac yr wyf fi yn myned yna i weled crefydd yn cael

ei phwyso." Cymmerodd y pregethwr ei destyu yn y geiriau yn
Epistol lago, '• Eithr a fyni di wybod, O ddyn ofer, am ffydd heb

weithredoedd mai marw yw ? " Ac meddai yr hen wr, can

g\^nted ag y clywodd y testyn, "Dyna grefydd wedi ei

phwyso a'i chael yn brin."

'•'le," meddai Mr. Rees, "creadur rhyfedd iawn oedd o; yr

oedd ganddo ryw fath o athrjdith gref, a dychymyg bywioo"

dros ben. Fe fyddai yn dyfeisio anwireddau o wir ddireidi, ac

yn cael pleser wrth weled pobl yn chwerthin wrth eu clywed

;

ac ambell un, gan mor ddifrifol y byddai yn eu hadrodd, yn eu

credu. Ydych chwi yn cofio," meddai wrth ei frawd, " y stori

hono oedd ganddo yn nghylch y rhew mawr ? Yr oedd rhyw
un yn siarad am rew annghj'^ffredin, ac yn adrodd fod y rhew

mor galed nes yr oedd pot y llaeth cadw wedi rhewi yn ymyl y
tan. Yr oedd hyny yn eithaf gwir. ' Pw,' meddai yntau, ' beth

yw hyna o rew ? Yr wyf fi yn cofio rhew mor fawr, fel j^r oedd

y crochan oedd ar y tan tra yn berwi yr ochr agosaf i'r simdde,

yn rhewi yr ochr agosaf allan.' Creadur annghyfFredin oedd o

yn wir." Yna, meddai Dr. Rees, "A ydych chwi yn cofio yr

hanes am y gwynt mawr ? Adroddai rhyw un iddo am wynt
mawr ac ofnadwy, gwynt oedd yn didoi y tai, yn chwalu y teisi,

yn dadwreiddio y coed, ac yn gwneuthur dinystr dychrynllyd
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yn y wlad. ' Pw,' ebe yntau, ' beth y\v liyna o wynt ? Yr
ydwyf fi yn cofio gwynt mor fawr, fel y troes o y Lleuad yna yn
ei hoi am yn agos i dair awr.' ' Beth a wnaeth hi ?

' meddai

rhyw un wrtho. ' Beth ?
' ebai yntau ;

' Nid oedd ganddi ddim

i'w wneyd, ond llechu goreu y gallai, tu cefn i fynyddoedd Sir

Fflint yna.'" Nodid ganddynt rai engreifFtiau ereill o allu

dyfeisiol yr hen wr ; ond y mae hynyna yn ddigon, fel esiampl

i'n darllenwyr, o'r hoewder chwareus a hynodai Mr. Rees ar

adegau pan yn mhlith cyfeillion ag yr oedd gauddo ymddiried

hollol ynddynt. Ond difrifwch, a difrifwch ofnadwy, oedd

nodwedd arbenig ei feddwl ef ; ac weithiau, o ganol rhywbeth

tra digrifol, fe'i ceid, ar unwaith, mewn tymher hollol wahanol

;

fel pe buasai wedi clywed rhyw lais o'r byd arall, yn galw arno

i gofio y byddai efe ei hunan yn fuan iawn ynddo. Yr oeddem

oil yn teimlo felly y prydnawn y cyfeiriasom ato, yn mhen
ychydig iawn o amser, ar ol darfod ar Adgofion difyr a dydd-

orol, am hen gymeriadau hynod Llansannan.

Y llythyr canlynol o'i eiddo, a anfonwyd ganddo, tua y pryd

h-wn, at Mr. William Lloyd, Rhuthin :

—

"97, Chatham, Tachwedd 12, 1867.

" Yr wyf yn awr newydd ddychwelyd adref o Gaerlleon, lie y
" cyfarfyddwn a nifer o'r brodyr gyda mater y Llyfr Hymnau.
" Llwyr fwriadwn siarad a Dr. Edwards, o barth i'ch gwahoddiad
'• caredig i ni ddyfod i aros ychydig ddyddiau gyda cliwi

" Yr wyf wedi meddwl tipyn am y peth, ac yn methu gweled un
" adeg ag y gallaf adael cartref yn esmwyth, a hyny yn fuan.

" Yr wyf wedi bod yn y wlad lawer iawn o'r haf diweddaf, ac

" yn Hastings cyn hyny am wythnosau. Nid oes ond naw neu

" ddeo" o ddyddiau er pan ddychwelasom adref ; ac y mae y bobl

'yma yn grwgnach 'yn o fawr, ac yn erbyn i ni y pregethwyr

" adael cartref gymmaint ag yr ydym, hyd nod yn nyddiau yr

" wythnos. Yr wyf yn dra diolchgar i chwi am eich gwahodd-

" iad, er fy mod yn methu a gweled fy ffordd yn glir i'w dderbyn

" yr ochr hyn i'r gauaf



HANES BYWYD HENRY REES. 855

"Neithiwr yn Nghaer y clywais am farwolaeth Mrs. J
,

" Cae-y-grocs. Mae fy holl gyfoedion i yn prysur ddianc ymaith.

"Nis gallaf fi a'm tebyg aros yn hir iawn eto. Nid ydych

"chwithau yn mhell iawn ar ol. Oh! y tragywyddoldeb mawr,

"BETH WYT TI?

" Yr eiddoch yn garedig, H. Rees."

Yn niwedd y mis hwn, y Mawrth, Mercher, ac lau, Tach-

wedd 26, 27, 28, yr oedd yn Nghymdeithasfa Llandudno, ac yn

aros yn y Benarth dros yr wythnos, ac yn pregethu yn Llan-

dudno y Sabboth canlynol. Yr oedd yn llj^wyddu yn y Gyni-

deithasfa, yn ol y pennodiad arno am y flwyddyn, a hyny yn

ddeheuig a thyner iawn. Yr oedd yn ymddangos fel arferol yn

Llandudno, ac yn cymmeryd ei ran, yn fywiog a siriol, yn holl

weithrediadau y Gymdeithasfa ; eto fe gwynai wrthym nad

oedd yn teimlo yn gryf iawn, ac, yn enwedig, fod rhyw wendid

yn ei fron nas gwyddai yn iawn pa beth ydoedd. Yr oeddeiu

ni yn pregethu ein hunan, mewn Capel arall, fel ua chawsom yr

hyfrydwch o'i wrando ef yn Llandudno. Cwynem wrtho am
hyny. " Nid oedd hyny golled yn y byd i chwi," meddai; " ond,"

ychwanegai, " yr oedd Mr. Thomas Edwards," yr hwn a bregethai

gydag ef, "yn pregethu yn hynod iawn." Eithr, fel y dywedid

i ni gan bawb ereill, yr oedd rhywbeth nodedig iawn yn

mhregeth Mr. Rees hefyd y boreu hwnw.

Wele lythyr bychan, nodweddiadol iawn o hono, at ail ferch y
Benarth, sydd erbyn hyn yn wraig briod :

—

" November, 18G7.

" My Dear K.,—I am glad your ' Welsh brother ' has been
" brought to acknowledge your sovereignty as Queen of Benarth.

" I hope he will be present at your coronation next Christmas.

" Remember, in order to rule well, you must learn to obey first.

" It is by far more honourable to obey than to govern. Our

"wills have not been given us for government, but for obedience.

"Man left the state of obedience, from love to that of dominion,
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" and that was his ruiu ; Jesus Christ left a state of dominion,

" for a state of obedience, and that was our salvation.

" Taid."

Yr oedd yn bresennol yn y Cyfarfod Gweddio Cenhadol yn
Chatham Street, y nos Lun cyntaf yn y mis, Rhag. 2, 1867, ac fe

ysgrifenwyd ei weddi ar y prj'-d gan un oedd yn bresennol.

Dyma fel y cyfarchai ei Dad nefol

:

" Dyma ni, O Arglwydd, yn meiddio dyfod atat eto, er nad

ydym yn dy adnabod yn iawn, nac yn meddu y gwylder a

ddylai fod gan rai o'n bath yn dyfod ger dy fron. Nis gallwn

ddyfod atat mewn perfFaith amgyffrediad o'th fawredd ; ac y
mae felly gyda ni wrth bechu yn dy erbyn, ' wyddom ni ddim

pa beth yr ydym yn ei wneuthur,'—nis gwyddom pa ddrwg

sydd yn hyny
; y galon a wnaeth Duw wedi troi i gasau Duw.

Mae y llygredigaeth a feddiannodd ein holl natur trwy y cwymp
wedi peri i ni yn fynych agoshau atat mewn agweddau tra an-

nheilwng,—siarad fel wrth greadur,—heb dy adnabod, annghofio

fod Duw yn y nefoedd a ninnau ar y ddaear, ac y dylai ein geir-

iau fod yn anaml. Wele ni wedi ein harbed genyt ; Ti a gyd-

ddygaist a ni ; Ti a gyd-ddygaist a ni ; Ti a gyd-ddygaist an har-

ferion wrth dy addoli,—heb i ni son am ein pechodau,—Ti a gyd-

ddygaist a ni pan yn ymwneyd a'th bethau sanctaidd, ac yn troi

oddiwrth y pethau hyny at lygredigaeth. Peth rhyfedd,—mae yn

debyg y gwelem hyny pe baem yn y goleu, ein bod heb ein chwydu

o'th enau, ac fod dy Ysbryd Sanctaidd heb ei gymmeryd oddiwrth-

ym, a ninnau wedi ein bwrw oddi ger dy fron. Diolch, diolch.

Os gwelwn ni ein hunain byth yn berffaith,—os deuwn i synied

am Dduw a cholli ein h3milygriad nyni a addolwn, ni a synwn

wrth gofio dy amynedd. Derbyn gydnabyddiaeth wrth gofio dy

amynedd. Yr wyt ti yn goddef dy elynion yn hir, yn eu

harbed hyd ddydd dinystr, ' i'w dwyn allan yn nydd cyn-

ddaredd.' Achub ni rhag hyny ; achub ni byth ; achub ni

oddiwrth ein pechodau. Darostynger nerth llygredigaeth yn

ewyllysiau ein meddyliau, ac yn serchiadau ein calonau i garu
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Duw, yr Efeugyl, a'r Arglvvydd lesu Grist mown purdeb.

Bydded da genyt ein gvveithio i hyn. Cadw dy deyrnas fawr

yn agos at ein meddyliau. Gosod hi yn ein calonau. Gad i ni

wybod ei tliangnefedd, ei llawenydd hi. Gwerthfawr fydd genym

wrth nesu at angau, pan yn syhveddoli fod yr oes wedi darfod,

fod toyrnas Dduw o'n mown, yn ei thangnefedd, ei chyfiawnder,

a'i llawenydd. Tangnefedd, a myned i niewn i dangnefedd

;

llawenydd, a myned i mown i lawenydd ; cyfiawnder a sanct-

eiddrwydd wedi eu sefydlu yn holl serchiadan y galon, nes na

byddo lie i ddim llygredig. Deued y deyrnas hon i'n calonau

;

deued i'n heglwysi. Felly y cadwer eglwysi ein gwlad ; teyrnas

Dduw o'u mewn, a'u profiadau yn fras, eu teimlad at ei achos yn

ddwfn a chryf , meddwl am ei enw. Dyro iddynt ffydd yn llwydd-

iant y deyrnas. Digon tebyg pe baem yn credu yn ei llwyddiant

y dygid ni, oddiar gredu, i ymdrechu ; ni a fyddem wrth ym-

drechu yn dyfod i gyfarfyddiad a gwrthwyuebiadau, ac ni a

fyddem yn cael ein temtio i ballu. Cadw ffydd 3m yr eglwysi

yn debyg i ffydd y Pen Mawr. " Ni phalla Efe, ac ni ddigalona,

hyd oni osodo fam ar y ddaear." Er cyhyd yr araser, ac er mor

anniben y mae yn dwyn pethau yn mlaen, mae 'yn dysgwyl

hyd oni osoder ei holl elynion dan ei draed.' 'Ni phalla Efe,

ac ni ddigalona
;

' dyro ronyn o'i ysbryd,—yn ysbryd ffydd, a

chariad, a sel ac ymgysegriad."

Wele lythyr arall, o'i eiddo, at ei wyres henaf, yr oedd mor

hoff o honi, ac a gyfenwid ganddo i ni nnwaitli, yn "angyles y
teulu " :—

"Dec. 1867.

'•' Anwyl Mary,—Yr ydwyf yn cyd-lawenhau a chwi yn yr

" ystyriaeth fod yr amser wedi nesau i gael yr hyfrydwch o

" weled Johnny bach unwaith yn rhagor. Gobeithiaf y caif?

" rwydd hynt, trw}'- ewyllys Duw, i ddyfod adref yn ddiogel, ac

•• y cewch chwithau y pleser o'i dderbyn ef yn iach, a dechreu

" bod yn llawen.

"Ond tra yn llawenhau, am ddyfod eieh l)rawd, gobeithiaf na
" byddwch yn annghotio y ' Bachgen a aned i ni, a'r Mab a
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'•' roddwyd i ni
;

' yr liwn, yn lie dychwelyJ adrof i fynwes ei

" Dad, fel J ixv y Nadolig, a adawodd y fynwes hono, ac a

"ddaeth i'n byd drwg ni, nid i gadw gwyliau llawen, ond i fyw
" a marw drosom ni.

"
! mor hyfryd, pan y byddwch chwi yn deffro boreu dydd

"Nadolig, fydd clywed angel Duw yn dywedyd Ma-thych,

—

"
' Biant bach y Benarth, nac ofnwch : canys ganwyd i chwi

"heddyw Geidwad, yr hwn yw Crist yr Arglwydd.' Minnau
" hefyd a ddymunwn fod yn llawen, a chyd-lawenhau a chwi oil."

Yr oedd Mr. E,ees, ar amryw Sabbothau yn niwedd y flwyddyn,

1867, wedi pregethu y bregeth hynod oedd ganddo ar '' Gyfrif

ein Byddiau" ac ar y nos Sabboth olaf yn y flwyddyn, fe

gafodd gyfarfod tra annghyffredin yn hen Gapel Pall Mall. Yn
niwedd y bregeth fe ddywedai,—" Dyma y flwyddyn 1867, ar

ein gadael. Y mae wedi bod yn flwyddyn hynod ar amrywiol

ystyriaethau. Y mae ei dyryswch masnachol wedi peri profed-

igaethau trymion i laweroedd, a lli'aws a ddechreuant y flwyddyn

mewn llawnder a chysur, yn ei therfynu mewn cyfyngder a

thlodi. Y mae wedi bod yn nodedig am ystormydd cryfion yn

peri llongddrylliadau lawer, a cholledion mawrion, nid yn unig

ar feddiannau, ond ar fywydau dynion. Y mae daeargrynfiiau

oinadwy wedi bod mewn mauau, ac ymdoriadau tanilyd ac

angeuol, amrywiol weithiau, yn y pyliau glo yn ein gwlad ein

hunain. A gwaeth,—y mae wedi bod yn flwyddyn o ryw

gnofeydd arswydus yu mynwes Cymdeithas, yn troi allan yn yr

ymosodiadau mwyaf erchyll gan ddynion ar eu gilydd, ac yn

erbyn pob awdurdod, ac yn gosod trigolion ein trefydd a'n

dinasoedd mawrion dan angenrheidrwydd, i ymarfogi Avrth y
miloedd i warchod ein drysau. Y mae rhyfel eisoes wedi

dechreu ar Gyfandir Europe, ac y mae agwedd yr amrywiol

wledydd yn amlwg yn bygwth rhyfel mwy. A pha beth sydd

o'n blaen yn y flwyddyn sydd yn nesau, nid oes ond Duw
yn unig a wyr. Hyn sydd sicr : y mae y flwyddyn hon wedi

ein dwyn bawb yn nes i r tragywyddoldeb rhyfedd yr ydym oil
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wedi ein geni iddo, ac nid ocs dim a weddai yn fwy i ni na

gweddio gyda r Psalmydd duwiol yn y geiriau sydd wedi bod

dan ein sylw, ' Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygoui

ein calon i ddoethineb.'

"

Aeth ar ol y Sabboth i'r Benarth, i ymweled 4'i deulu hoff, ac

i ddeehreu y flwyddyn newydd gyda liwynt. Arosodd yno dros

yr wythuos, a thros y Sabboth canlynol. Pregetliodd yn

Nghonwy y Sabboth cyntaf yn lonawr, 1868, yr nn bregeth

ag oedd ganddo yn Liverpool y Sabbothau blaenorol
;
yn cael ei

arwain i hyny yn neillduol gan y tymhor ar y fiwyddyn, ond

yn arwyddo hefyd £od ei feddwl y dyddiau hyn yn cymdeithasu

llawer ar byd tragywyddol. Dychwelodd i Liverpool tua

diwedd yr wythuos, ac erbyn y Sabboth dilynol. Yn mhen

ychydig fe ysgrifenodd y llythyr canlynol at ei vryv bychan, yr

hwn oedd i adael cartref drachefn i fyned i'r ysgol :

—

"Januarjr, 1868.

" My Dear Johnny,—Yr wyf yn deall fod yr amser i fyned

'i'r ysgol wedi agoshau. Mor fuan yr aeth y dyddiau gwyl
' heibio, daw yn ^yliau yr ha£ eto yn union deg. ' Beth bynnag

'yr ymeifl dy law ynddo i'w wneuthur,' fy machgen bach,
'

' gwna a'th holl egni.' Yr oedd Matthew Henry mor hofF o'i

' lyfrau pan yn fachgen, fel y byddai ei fam yn gorfod ei droi ef

' al'lan o'i study a'i yru ef allan i chv^rareu. Yr oedd hyny yn
• rhag-arwydd y byddai yn ddyn mawr, ac felly y bu efe. Er
' ei fod wedi marw er ys dros gant a banner o flynyddoedd, fe

' gododd pobl Caer yn ddiweddar, golofn ardderchog yn yr Heol

i gofio am dano. You may see it some day. Ond am y
' bachgen ag y mae yn rhaid ei hel ef bob amser at ei lyfrau

,

'llo ydyw hwnw pan yn ieuanc (Psalm Ixviii. SO), a bustacli

' wedi myned yn hen,

"Yr ydwyf fi yn cofio yn dda pan ddywedodd fy meistr

' wrthyf fy mod i gael myned o fy Sill-lyfr i fy Nhestament,

'fod fy llawenydd wedi codi yn swn i fy nghlustiau, tebyg

i'r s^n V mae dyn yn ei glywed pan yn myned dros ei
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" ben Avrtli ymdrochi yn y niur. Mae yn rhaid fod hyuy er's

" triugain mlynedd o leiaf , ond yr ydwyf yn ei gofio fel doe.

" Byddai yn dda genyf ddeall bod dear J yn teimlo ysfa am
" sefyll 3'n uchel yn y class; ac eto yn cydymdeimlo yn wastad a'l-

" bachgen ag y bydd efe yn myned o'i flaen, yn enwedig os bydd
" efe yn edrych yn drist, ac yn colli y dydd ar ol gwneyd ei

'• oreu. Poor fellow ! prin yr awn i o flaen hwnw, os na byddai

" raid i mi er bod yn drech dysgwr nag ef

"Be courageous. Now is your seed-time, and ' he who soweth

" sparingly, shall reap also sparingly ; and he who sowetli

" bountifully, shall reap also bountifully.' I hope you will be

" diligent now, that your future harvest may be rich. Be loving

" to all, and pra}'- to be loved by all. Respect your teachers
;

" look on every act of submission and obedience to rightful

" authority as a manly noble act.

" Taidy."

Anfonwyd y llythyr canlynol ganddo i'r Benarth wedi i'r

bachgen ymadael i fyned i'r ysgol :

—

" Dear J is gone, poor boy. He is in a world of his own,

" but a real world, with its temptations and troubles. We ought

" all to pray for him. You may say that he will smile in time

" to come, when thinking of his present trials, and how the}^

" affected him. What for that ? they are real trials now. We
" shall all one day take a very different view of our troubles

" Did you see Mr. Lowe's Speech on Education here the other

" night ? It is worth reading ; but as far as I can see the highest

" accomplishment was left out. He told them what would make
" a useful man and a gentleman, but something more is necessary

" to make a Christian gentleman.

'• The winter tells me, o Gymraeg hefycl, that I am an old man.

'' I cannot resist disease as I used to do. The efforts of the

" Sabbath make my poor body in my feeling like a llestr can'-

"dryll, and the people begin to tell ) e, ' we do not hear you as

" formerly.'

"
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Eto, oncl yn mhen cryn amser :

—

" We are going on here as usual ; sin works, the devil works,

" grace works, the Lord works^ death works. I was on Saturday

"burying an old man, one hundred years old! and I have just

" now returned from a family who have lost an infant fifteen

" months old. ' Cysgod angau ac heb drefn,' yw y darluniad o'r

" bedd. Cyfoethog a thlawd, ieuanc a hen, sydd yno, gorwedd-

" ant yn nghyd yn y pridd a'u cariad a'u cas wedi darfod.

" My best love to the dear children from the eldest to the

" youngest. May they all love Jesus Christ. May all play in

"tlie fear of God. May they all improve in knowledge and
" learning under his blessing. May they all be Nonconformists,

" possessing religion that will cause the world to disown them."

Yn mhen ychydig amser wedi ysgrifenu y llythyr cyn y
diweddaf, fe anfonodd yr un canlyaol at ei wj^res henaf :

—

" February, 18G8.

" My Dear Mary,—Your Nainy says that I owe you a letter.

" It must be a very short one, for after my morning study, I

" feel very weak and exhausted. Although my health is pretty

" well, eto y mae natur yn gwisgo ac yn treulio, a hyny yn
" deimladwy iawn i mi fy hun, er's dau fis bellach.

" Yr oedd yn dda genyf glywed yn yr ofjfice, y prydnawn hwn,
" fod yr Olivia wedi notio yn ddiogel a buddugoliaethus trwy y
" dymhestl. Gobeithio bod Mary fach yn gweddio llawer drosti

" ei hun, a'i brodyr a'i chwiorydd, yn enwedig J sydd 3^1

" mhell oddicartref ,—am i lesu Grist eich cadw oil rhag y drwg.
'•' Y mae yn ymddangos i mi, fod y diafol wedi cael ei ollwng yn
"rliydd y dyddiau hyn, yn fwy nag arferol ; a hyny yn ei hen
' garacter—lleiddiad dyn, Canys y mae dynion wedi myned yn
" ddibris iawn o fywydau eu gilydd. Y mae yn y dref hon yn
" bresennol, bedwar ddynion ieuainc, y rhai a gynlluniasant a'u

" gilydd, mewn gwaed oer, i ladd dyn arall a dwyn ei arian ef.

" Xid W3'f yn crcdu fod yn bosibl i ddynion ieuainc wneyd y
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" fatli beth, heb fod y diafol wedi myned i mewn iddynt fel i

" Judas gynt. Wei ! y mae lesu Grist wedi gorclifygu y diafol,

" ac fe fedr e£ gadw plant bychain bychain allan o'i faglau ef.

'•'

I'e achubodd Dafydd oeii bach o safn y Hew, ac un arall o balf

'• yr arth. Oud plant ydyw \Vyn bach lesu Grist ; ac y mae ef

e

"yn hoff iawn o'u gwaredu hwy o feddiant y Hew rhuadwy,
"

' yr hwn,' medd y Beibl, ' sydd yn rhodio o amgylch, gan geisio

'•' y neb a alio ei lyngcu.' My dear M
,
give yourself every

" morning to Jesus Christ. Ask him to take care of dear J
,

" who is far avay.
" Taidy."

Tua'r un amser ag yr ysgrifenwyd ganddo y llythyr blaenorol,

fe anfonwyd y llythj-r canlynol ganddo at Mr. William Lloyd o

Ruthin :

—

" Chatham Street, Chwefror 7, 18G8.

" Daeth eich llythyr a'i holl gynnwysiad i law yn ddiogel. Yr
' wyf yn ddiolchgar i chwi am ei anfon, yn nghydag am eich

'• gwahoddiad i mi a'r wraig i Ruthin. Nid wyf yn ddifwriad o

'• ymweled a chwi ryw bryd eto, cyn fy myned ac na byddwyf
" mwy. Ond nis gall hyny fod y misoedd oerion ac ystormus hyn.

" Yr wyf yn dymuno i chwi hyny o fwyniant ag sydd yn
'' rhesymol i'w ddysgwyl oddiwrth eich swydd anrhydeddus fel

" Maer un o hen drefydd Cymru. Rhyfedd yw hen olwyn fawr
'•' Rhagluniaeth ; codi rhai i fynu, a dwyn y lleill i lawr. Yn y
'•' dref hon y mae pedwar neu bump o wyr anrhydeddus, pa rai a

" fuont yn y Faeroliaeth, y naill ar ol y Hall, wedi myned i lawr

;

'•' ac un ddoe wedi ei gladdu. Yr ydych cl^^ri yn awr a'ch

*' gogwydd ar i fynu
;
pob doethineb a gras i chwi i fod dros

" Dduw yn mhob man, ac jn mhob amgylchiad. Gyda'm cof

'•' serchog at Mrs. LI. a'r teulu.

" Yr eiddoch yn garedig, Henry Rees."

Yr oedd yn llafurio, yn yr wythnosau hyn, gyda chymmaint o

ymroad, o fedrusrwydd, ac o gymmeradwyaeth ag y bu erioed

;

ac yr oedd, yn y cyhoedd, yn arwyddo y fath yni, fel nad oedd
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neb jrn meddwl am y possiblrwydd o'i golli am flj-nyddoedd

lawer. Fe sylwid, gan amryw, fod rhyw dynerwch, mwy nag a

arferai fod, ar ei ysbryd y misoedd hyn, yn amlygii ei hunan jai

ei lais, ac yn cael ei arddangos yn ei olygon. Yr oedd hyny yn

nodedig, fel y cofir eto gan amry^v, yn y bregeth ddiweddaf a

draddodwyd ganddo, a'r ddiweddaf o gwbl hefyd a draddodwyd

yno fel rhan o'r gwasanaeth Sabbothol, yn hen Gapel Bedford

Street, cyn i'r gynnulleidfa symmud i'r Capel newydd, yn

Prince's Road. Yr oedd byny ar y nos Sabboth, Mawrth 8, 1868.

Y testyn ydoedd, Pregethwr vii. 8 :
" Gwell yw di^veddiad peth

ua'i ddeehreuad." Yr oedd yr amgylchiadau y fath ag i ^yneutbur

y cyfarfod yn nodedig o efFeithiol, yn neillduol pan y cyfeiriai at

yr amgylchiadau hyny. " Y mae heno," meddai, " yn ddiwedd

cyfnod maith yr eglwys a'r gynnulleidfa yn Ngbapel Bedford

Street. Mae rhai o honoch wedi eich geni yma yn Liverpool, ac

wedi eich bedyddio, a'ch derbyn yn aelodau eglwysig, yn y
Capel hwn ; ac yma y buoch yn addoli ar hyd eich hoes. Ond

y diwedd a ddaeth—y diwedd i chwi ddj^fod i Gapel Heol

Bedford ; a'r pwnc yn awr i chwi yw, A 3'dyw y diwedd hwn
yn well na'r dechreuad ? ' Duw ei hun a oiyn y peth a aeth

heibio.' Yr hen Sabbothau, yr hen bregethau, yr hen weddiau !

Yr holl ddyledswyddau
;
pa fodd y cyflawnwyd hwy ? beth y

w

3'r effeithiau ? A ydyw y ffrwyth i chwi yn sancteiddrwydd ?

A ydyw cymmeradwyaeth gyda Duw yn well genych nac an-

rhjT-dedd a mwynderau y byd ? A ydyw yr addold;^ yn well

genych chwi, bobl ieuainc, na'r chwareudy, a'r Beibl na ffug-

chwedleuon ? A ydyw yn well genj^ch gyfeillion crefyddol na

chwmni 11awen ?

" Os gellwch ateb cydwybod dda ger bron Duw fod y diwedd

yn well na'r dechreuad, yna ewch oddiyma i'r ty newydd yn
ddiolchgar. Y mae'r cyfnewidiad felly yn ddedwj-dd ac yn
hyfryd. Daethoch yma yn dywyllwch : yr ydych yn myned
oddiyma yn oleuni yn yr Arglwydd. Daethoch yma yn galed

ac anystyriol : wele chwi yn myned oddiyma yn bechaduriaid

teimladol ac edifeiriol. Daethoch yma yn euog a chondemniedig
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cewch fyned oddiyma i'r addold^ newydd wedi eich cyfiawnhau.

Cofia, enaid dedwydd, yr holl fFordd yr arweiniodd yr Arglwydd

di y deugain mlynedd hyn ; fel y gwybu dy gerddediad di yn

yr anialwch, y cyd-ddygodd a thi, y maddcuodd dy anghredin-

iaeth a'th wrthryfel, ac yn ei ami dosturiaethau ni'th adawodd

di yn yr anialwch. Y golofn gwmwl ni chiliodd y dydd, na'r

golofn dan y nos, i ddangos y ffordd y cerddit ynddi. Ei Ysbryd

daionus a roddodd i'th ddysgu ; ac nid attaliodd ei fanna rhag

dy enau. Diolcli am belydr ysbrydol munud o addoli Duw,, a

chymmundeb ag ef yn ordinliadau y gair ! Diolch yn arbenig

am ddychweliad, adgyweiriad, cynnaliaeth, cysur, a gorfoledd !

A'r hyn a wnaed i chwi a wnaed i'ch tadau ynia o'ch blaen. Ac

am hyn mae yn chwith genych feddwl gadael hen le mor

gysegredig i'ch meddwl a'ch cof. Y ty lie y moliannai ein tadau

dydi, Arglwydd ! Diolch am a roddaist ynddo ; a thyred dy

hunan gj'^da ni i'n teml newydd !

"

Yr oedd yr effeithiau mor hynod fel yr oedd yno lawer yn

banner-edifarhau eu bod erioed wedi cydsynio i adeiladu y Capel

yn Prince's Road, a braidd yn anmharod i symmud iddo. Pa fodd

bynnag, yr wythnos bono fe agorwyd y Capel newydd—y nos

Wener, y nos Sadwrn, y Sabboth canlynol trwy y dydd, a nos Lun,

a nos Fawrth ar ol hyny. Y boreu Sabboth fe bregethid ynddo

gan y Parch. Edward Morgan a Mr. Rees. Testyn Mr. Rees

ydoedd Psalm Ixvii. Y mae y brcgeth i'w chael yn argrafFedig

yn yr ail Gyfrol o'i Bregethau, tudal. 333—348, ac yn gyflawn o'i

i-agoriaethau neillduol ef. Yr ydoedd o'r dechreuad wedi cym-

meryd dy ddordeb neillduol yn yr addoldy hwn, ac yr oedd o'r

galon yn llawenhau wrth ei weled wedi ei orphen ; ac yn awr yn

cael ei agoryd, ac arwyddion gobeithiol yn ei feddwl ef i'w

canfod, fod yr Ai'glwj^dd yn foddlawn i'r adeilad o bono.

Yn nechreu mis Ebrill (1, 2, 3), j'-r oedd yn bresennol yn

Nghymdeithasfa Croesyswallt, lie y cyflwynai y Gadair Lyw-

yddol am y flwyddyn i'r Parch. Joseph Thomas, yr hwn a

ddewisasid yn y Gymdoithasfa flaenorol i fod yn olynydd iddo.

Yr oedd yn nodedig o siriol a bywiog yn y Gymdcithasfa bono.
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ac yn pregethu yno, y prydnawn cyntaf, nos lau, 2, oddiar

Pre"-, vii. 8, gyda llewyrch a bias nad annghofir, ni a dybiwn

byth, gan odid neb oedd 3m bresennol.

Gan mai dyma yr unig dro i ni glywed y bregeth hon, a'i bod

mewn rhyw bethau yn dra nodweddiadol o bono, yr ydym yn

cael ein tueddu i geisio dodi i mewn yma rai dyfynion o honi,

mef'is ag y traddodwyd hi y pryd hwn, yn ol yr argraff o honi

sydd yn aros ar ein cof ni.

Wedi sylwi ar y geiriau fel yn cynnwys un o'r fFeithiau sydd

yn perthyn i bethau y byd hwn, sef, fod deehreuad pob peth

megis yn edrych at ei ddiweddiad, fe'u cymhwysodd at amrywiol

amgylchiadau a d3'gwyddiadau y bywyd presennol ; ac yna at

grefydd mewn gwahanol gysylltiadau. Sylwai yn neillduol ar

gynnydd crefydd yn y bj^d, a'r efFeithiau bendithiol a ddilynant

hyny yn g^vneyd y diweddiad yn well na'r deehreuad. Yma fe

roddes un o'r darluniadau mwyaf bywiog ac efFeithiol a dynwyd,

ni a dybygem, erioed o flaen cynnulleidfa, o'r ag^vedd resynol

ac ofnadwy oedd ar y byd pan y wynebodd yr efengyl amo
gyntaf;—tywjdlweh ac eilun-addoliaeth, a llygredigaeth, yn

teymasu yn gyffredinol. " Dynion," meddai, " we^di gwrthod

goleuni natur, yn troi gwiriouedd Duw yn gelwydd, ac yn

ymollwng i bob bryntni
;
yn myned rhagddynt, o'r gwyniau

cnawdol i'r gwyniau diejBig ; nes yr oedd cymdeithas wedi

myned fel anialwch difFaeth, a dynion fel bwystfilod ysglyf-

aethus yn anrheithio meddiannau, yn dyfetha bywydau, ac yn

dinystrio cj'suron eu gil^^dd. Ond dacw y gyfraith yn myned
allan o Sion, a gair yr Arglwydd o Jerusalem ; efengyl y
deyrnas yn cychwyn i blith yr holl genhedloedd. A beth fydd

yr effeithiau? Darllenwch yn yr unfed-bennod-ar-ddeg o Esaiah.

Y mae y darluniad yn ddigon i roddi barddoniaeth mewn enaid

o blwm :
' A'r blaidd a drig gyda r oen, a'r llewpard a orwedd

gyda'r myn; y Ho hefyd, a chenau y Hew, a'r anifail bras,

fyddant jm nghyd, a bachgen bychan a'u harwain. Y fuwch

hefyd, a'r arth a borant yn nghyd ; eu llydnod a gyd-orweddant

:

y Hew, fel yr j^ch, a bawr wellt. A'r plentj'n su;i;no a chwery
3i
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wrth dwU yr asp ; ac ar ffau y wiber yr estyn jr hwn a Jdi-

dclyfnwyd ei law.' Beth ydyw hyn ? Dyna wneyd Pharaoh

galon galed fel Moses lariaidd; Nero greulawn fel loan y
dysgybl anwyl; Bonner waedlyd, fel yr Archesgob Lcighton

:

Saul yr erlidiwr yu Paul yr Apostol."

Yna aeth rhagddo i gymhwyso yr un egwyddor at gynnydd

crefydd yn mhob credadyn yn bersonol. Ac yr oedd yn

rhagorol mewn gwirionedd pan gyda r pen hwn. " Y niae

crefydd ai deehreuad yn fychan, ei chynnydd yn raddol, a'i

diweddiad yn ogoneddus. Surdoes ydyw, ond yn suro y ewbl.

Goleuni gwanaidd fel goleuni y wawr, ond yn myned rhagddo

fwy-fwy hyd banner dj'dd. Argyhoeddiad yn diweddu mewn
dychweliad at yr Arglwydd ; dychweliad yn diweddu mewn
undeb a Christ ; undeb a Christ yn diweddu mewn sancteidd-

rwydd ; sancteiddrwydd yn diweddu mewn gogoniant. le, y
mae profiadau rhai o honoch chwi yma heno, yn tystio i wiricn-

edd y peth wyf fi yn ddywedyd. Y mae y deehreuad bychan,

wedi cyrhaedd eisoes i bethau annrhaethol fwy nag y meddyl-

iodd eich calon am danynt. Mae y wawr fechan wan a dorodd

ar yr enaid mewn rhyw oedfa, wrth wrando ar yr hen John

Hughes, Pontrobert, wedi diweddu mewn rhyfeddol oleuni ar

drefn gras. Mae yr ysbryd caethiwed oedd yn y meddwl, pan

yn ceisio llusgo am y tro cyntaf i gymdeithas y saint, Avedi

diweddu, er ys amser, yn ysbryd llefain, Abba Dad.

'•' Ond ni ddaeth y diwedd eto. Ac oh ! pa beth a fydd hwnw

!

Dechreu trwy hau mewn dagrau,—diweddu mewn medi mewn

gorfoledd. Dechreu seilio yr ail deml yn yr enaid dan wylo,

—

diweddu mewn llawenydd a chan, gan waeddi, Ehad, Pthad,

iddo. Dechreu mewn rhodio wrth fFydd,—diweddu mewn rhodio

wrth olwg. Dechreu mewn gobaith,—diweddu mewn mwynhad.

Dechreu mewn ymolchi ac ymlanhau,—diweddu mewn bod yn

wynach na'r eira. Dechreu mewn rhodio yn alarus ger bron

Arglwydd y lluoedd,—diweddu mewn digonolrwydd llawenydd,

ac yn nghanol digrifwch yn dragywydd." Nid ydyw hyn ond

y Uoffion oddiar ein cof
; y mae y bregeth megis ag y gadawyd
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hi gauddo ef, er yn gadael allan amryw bethau oeddent ynddi

fel y traddodwyd hi y pryd hwn, i'w chael yn gyflawn yn y
oyfrol gjmtaf o'i Bregethau.

Yr wythnos ganlynol i'r Gymdeithasfa yn Nghroesyswallt,

efe a aeth i Lundain, at y Croglith a'r Pasg, Ebrill 10, 12, 13, ac

a arhosodd yno dros y Sabboth canlynol. Dyma ei ymweliad

di^Yeddaf a Llundain, lie yr ydoedd wedi bod gynnifer o weithian

cyn hyny, er ys pum' mlynedd-a-dengain, yn llafurio gyda'r

fath gymmeradwyaeth,—a lie y cymmerai bob amser y fath

ddyddordeb ynddo.

Lletyai y pryd hwn yn Llundain yn nhy y diweddar Mr.

Griffith Davies, mab i'\v hen gyfaill, Mr. Griffith Davies, yr hwn
a fuasai am gynnifer o flynj'ddoedd yn flaenor yn yr eglwys yn
Jewin Crescent, ac ar ei ddychweliad i Liverpool fe ysgrifenodd

ato y llythyr canlynol :

—

'•' April 24, '68.

"My Dear Friend,—Here we are, and I can hardly help
'•' wondering that we were a few hours ago in London, and now
'•' at home. I took, even before we left the Station, to finish

''Carlyle, and pore over different parts of it; and when I awoke
•' out of my musings, and began to look about me and consider, I

"calculated we were about half way, when I heard the cry,

" Crewe, Crewe ; and was astonished. Felly dylwu deimlo yn
" ddiolchgar i Carlyle ; fe wnaeth y daitli yn bur fer i mi, Ond
'• yr oedd fy nghas-waith yn fy aros, erbyn dyfod adref,—ateb
'' bwndel o lythyrau.

" Gobeithiwn i Mrs. Davies gyrhaeddyd adref yn ddiogel o'r

" Station, a dymunwn i chwi eich dau yr holl obaith,—y sauct-

" eiddrwydd, a'r cysur, sydd yn yr efengyl. Teimlwn yn ddi-
'•' olchgar i chwi am eich holl garedigrwydd, gan gyd-gofio atoch
'•' chwi a'ch gweinidogion, pa rai a fu yn gweini arnom.

" Ydym, anwyl gyfeillion, yr eiddoch yn garedig,

"Henry a Mary Rees."

Yr oedd yn edrych yn iach ac yn siriol yn Nghyfarfod Blyn-

yddol Liverpool, y Sulgwyn, Mai 31, ac yn llywyddu gydai
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fedrusrwydd arferol, yn y Cyfarfod Eglwysig CyfFredinol, a gyn-

helid jm y Philharmonic Hall. Yr oedd yn wir yn llafurio yn

yr wythnosau hyn, gartref ac oddicartref, gyda chymmaint o jni

ac ymroad fel ag i beri i'w gyfeillion braidd yn gyfFredinol dybied

ei fod wedi cael adnewyddiad hynod i'w iechyd, a choleddu y
syniad yr arbedid ef am flynyddoedd lawer i'r gwaith mawr yr

oedd mor ymroddedig iddo, ac mor ddefnyddiol ynddo. Yr

oedd y Llun a'r Mawrth, Mehefin 15, 16, mown Cyfarfod

Pregethu yn Llanelwy; ac am y gweddill o'r wythnos yn y
wlad, yn gorphwys ychj^dig er mwyn ei iechyd. Wele lythyr

a anfonwyd ganddo at Mr. William Lloyd, Rhuthin, ar ol

dychwelyd adref ddiwedd yr wythnos bono :

—

" Mehefin 20, 1868.

"My Dear Friend,—Y funud hon y daethura adref (7 o'r

'gloch nos Sadwrn), wedi bod yn absennol er y boreu Llun.

' Nid wyf yn meddwl y buaswn yn ateb eich llythyr heno, oni

' b'ai am ei don awdurdodol a bygythiol bron. A'r gwir yw nad
' oes genyf ateb yn y byd i'w roddi iddo, nac i'w frawd yr hwn
' a'i blaenorodd, a thipyn mwy crefyddol ei don nag efe ei hun.

Y mae y dyfodol yn hynod o dywyll o'n blaen. Y mae tair

' Sassiwn o fewn y tair wythnos nesaf hyn,—y Wyddgrug, Llan-

' erchymedd, a Llanelli. Yr wyf yn cael fy ngofyn i'r tair, ac

heb ro'i heibio yn gwbl y bwriad o fyned i ddwy o honynt

' beth bynnag, sef y Wyddgrug a Llanelli. A chyn y bydd y
' cyfarfodydd hyn drosodd, nis gallaf weled fy fFordd yn glir i

' roddi na Sabboth nac amser i chwi na neb arall. Gobeithiwyf

,

'pa fodd bynnag, ddyfod i ymweled a chwi cyn diwedd y
' tymhor hwn. Boddlonaf i fod heb fy arian, hj'd nes y delwyf

•' i'w nhol hwy Esgusodwch lythyr nad yw yn cynnwys

' dim ond geiriau, a'r rhai hyny wedi eu gosod wrth eu gilydd

' yn frysiog a dilun. Y mae eich llythyr yn un o bump neu

' chwech o lythyrau ag oedd yn dysgwyl am danaf, ac am

•'atebiad, ac oil yn nghylch cyhoeddiadau. Cofiwch fi yn

' garedig, &c., &c."
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Yr oedd Cymdeithasfa y Wyddgrug yr wythnos ganlynol, y
Mercher, lau, a Gwener, Mehefin 24, 25, 2G. Tra yr oeddem yno

fe gyrhaeddodd y newydd am farwolaeth y diweddar Mr. David

Jones, Treborth, yr hyn a effeithiodd yn ddwys iawn ar deimladau

yr holl frawdoliaeth. Yr oedd Mr. Rees yn teimlo yn annghylf-

redin. Yr oedd mo^rwolaethau fel yr eiddo Mr. David Jones yn

peri iddo ef deimlo ei fod yntau yn enwedig ar fin y bedd, gan

ei fod amryw flynyddoedd yn hyn nag ef. Wrth sylwi ar Mr.

Jones, dywedai,—" Yr oedd llawer iawn o ragoriaethau yn Mr.

Jones, ac yn enwedig tymher dda yn gysylltiedig a synwyr mawr.

Yr oedd ei dymher ef yn efFeithio ar ei lais, a'i lais yn ddangosiad

hynod o'i dymher. Yr oedd y naill yn cyfateb yn hynod i'r Hall.

Wrth ei wrandaw, mi a fyddwn yn teimlo braidd bob amser fod

rhyw fwynder tyner, tawel yn disgyn arnom, fel gwlith-wlaw ar

irwellt, ac fel cawodydd ar laswellt, nes gwneyd wylo yn rhyw-

beth hyfryd iawn." Pregethodd Mr. Rees yn y Gymdeithasfa

hon ar y maes am ddeg ar y gloch, ddydd Gwener, ar ol Dr.

Edwards, o'r Bala, gyda nerth mawr. Nis gallodd fyned i'r

Gymdeithasfa yn Llanerchymedd, ond fe aeth yr wythnos gan-

lynol, i'r Gymmanfa Gyffredinol yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin,

yr hon a gynhaliwyd Gorphenaf 7, 8, 9, 10, ac yr oedd yn cym-

meryd y dyddordeb mwyaf yn yr holl weithrediadau. Traddod-

wyd annerchiad gwerthfawr ganddo, ar y testyn y darllenasid

papur arno gan y Parch. D. Howells—Y Ddyledswydd o ddwyn
Plant i fynu yn yr Eglwysi ; ac areithiodd yn rymus ac effeith-

iol iawn yn y Cyfarfod Cenhadol. Pregethodd gyda hyny ddwy
waith, ar y dydd diweddaf o'r Gymmanfa. Yr oedd, o'i sefydliad

cyntaf, wedi cymmeryd y dyddordeb mwyaf yn y Gymmanfa
Gyffredinol ; ac yr oedd o'r galon yn llawenhau yn yr arwydd-

ion o undeb a chyd-weithrediad rhwng De a Gogledd, ac yn
gobeithio na chollid y teimladau da a arddangosid yn y Gym-
manfa bono byth o'n plith. Aeth o Lanelli i Dreforris at nos

Sadwm, ac i Abertawe at y Sabboth, Gorph. 12, a dychwelodd i

Liverpool yr wythnos ganlynol.

Yr oedd yn wythnosau yr haf hwn, fel yr arferai er ys peth
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amser bellach, yu rhanu ei amser rhwng Liverpool a Chymru,

gan aros yn y Benarth gydai deulu, a myned oddiyno i'w

gyhoeddiadau yma a thraw ar y Sabbothau ac ar ddj'ddiau yr

wythnos. Wedi bod am ddau neu dri o Sabbothau olynol yn

Liverpool, fe aeth ar y Llun, Awst 31, i lawr i'r Benarth, ac

oddiyno e£e a anfonodd y liythyr canlj-nol at Mr. William

Llovd, Rhuthin :

—

" Benarth, Medi 1, 1868.

"Yr wyf yn bwriadu myned i Gyfarfod ]\Iisol Llansannan

" ddydd lau a Gwener nesaf, ac jai gobeithio cj'-rhaeddyd ryvr

" bryd ddydd Sadwrn atoch chwi. Ond nis gwn pa bryd na pha
" fodd, gan fy mod yn dihynu ar y cyfieusdra a gaf i'm hebrwng,

" yn neillduol o Lansannan i Ddinbych Y mae Cym-
" deithasfa Bangor, fel 3^ gwyddoch, yr wythnos nesaf, ac felly

" nis gallaf fi aros dim, ac nid gwiw gan hyny i ddyfod

"gyda mi i Ruthin. Ar lawer cyfrif, buasai yn llawer gwell

"genyf, gael llechu gyda chwi am ddau ddydd neu dri, na

" myned i gyhoeddusrwydd Bangor. Ond y mae yn debyg na

" wivv i mi son am hyny.

" Ydwyf , anwyl gyfaill, yr eiddoch yn garedig,

"Henry Rees."

Y mae cryn ddyddordeb yn gysylltiedig a'r liythyr bj^chan

hwn, er nad ydyw ynddo ei hunan yn bwysig iawn. Dyma ei

ymweliad diweddaf a Llansannan. Pregethodd yno y nos lau,

oddiar Preg. vii. 8, gyda i fywiogrwydd a'i nerth arferol, a chyda

mesur helaeth iawn o eneinniad ar ei ysbryd ei hunan ac ar y
gynuulleidfa trwyddo. Ond drannoeth, pan yn pregethu, fe

gollodd ei lais, ac a fethodd fyned yn mlaen, am y t7'0 cyntaf

erioed iddo. Nid oedd yn teimlo yn waelaidd, nac yn dioddef

mewn dim ond yn y Uais. Aeth i Ruthin at y Sabboth yn ol y
cyhoeddiad oedd ganddo, a phregethodd yno ddwywaith. Y
Llun canljaiol dychwelodd i Benarth. Pan y datganai Mrs.

Davies ei phryder oblegid ei fod wedi colli ei lais yn Llan-

sannan, efe a'i hatebodd, gan ddywedyd, "It is only the
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])cginning of the end, my girl." Yr oedJ 3'n yinddangos fel yii

dra phiyderus ei himan yn nghylcli ei lais, ac arosodd yn y
Benartli dros y dydd Mawrth, gan golli cj'^farfodydd cyntaf y
Gx'uideithasfa. Yr oedd Dr. Candlish i bregethu yu Mangor y
nos Fawrth, ac yr oedd 3^1 dra awyddus am fod yno j^n gwranda\Y

arno, ac eto, yn petruso pa un a fyddai y goreu iddo, ai myned

yno y prydnawn liAvnw gyda Mrs. Davies, ai aros hyd drannoetli.

Pa fodd bynnag, aros yn y Benarth a wnaeth y noswaith bono,

gan fyned i Fangor drannoeth gyda Mr. Davies. Yr oedd cyfar-

fod yno yn y boreu i dderbyn ymwelwyr oddiwrtb Egiwys

Bresbyteraidd yr Iwerddon ; ac befyd i groesawu y Parch. Dr.

Candlish, y Parch. Mr. Wells, o Glasgow, a'r Parch. Mr. Candlish

(mab Dr. Candlish); y rhai fel aelodau a g\veinidogiou o Eghvys

E-ydd Scotland a ddaethent yno i ymweled a ni. Cymmerodd

Mr. Rees ran arbenig yn y cyfarfod hwn ; ac ja* oedd yn edrych

mor dda ac mor siriol, fel na feddyliasom ni, na neb arall ar a

Av^'ddom, o'r rhai oeddent heb gly\Yed am y coll a fuasai ar ei

lais yr wythnos o'r blaen, nad oedd yn mhob modd fel arferol.

Yr un modd yn y cyfarfod am ddau ar y gloch, jai enwedig pan

yr oedd coffad parchus yn cael ei wncuthur am y diAveddar

Barch. David Jones, o Dreborth, yr oedd yn siarad mor gryf a

bywiog ac effeithiol, fel ag yr oedd pa^vb, ni a dybiem, ag oedd-

ent yn bresennol yn teimlo ei fod yn parhau yr un un ag yr

oeddent wedi ei gael er ys blynyddoedd lawer bellach. Cud yn

yr oedfa yr hwj^r, ar y macs, yr oedd yn ei ogoniant. Yr

ydoedd, oblegid yr hyn a ddyg\Yyddasai i'w lais yr wythnos o'r

blaen yn Llansannan, wedi hysbysu y cyfeillion yn Mangor, na

byddai iddo gynnyg pregethu ar ddydd mawr y Gj^mmanfa, ond

yr auturiai geisio gwneuthur y prydnawn cyntaf. Ac felly fu.

Yr oedd yn brydnawn tawel a hyfryd dros ben, a thyrfa fawr

wedi dyfod yn nghyd, ac eto nid mor fawr ag i drethu nerth

y pregethwyr i'w gwneuthur eu hunain yn glywadwy iddynt

;

a phawb yn ymddangos fel pe buasent wedi dyfod yno i

wrandaw ac i fwynhau yr efengyl. Wedi i Mr. Charles Davies

bregethu yn gyntaf , — pregeth oedd j^^n llawn o'r meddyliau
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prydferthaf a phuraf, a therfynu gan adael yr holl gynnuUeidfa

yn y dymher oreu i wrandaw ar yr hwn oedd yn dyfod ar ei ol,

dyna Mr. Rees yn cyfodi, ac yn darllen fel testyn, y geiriau yn

Hosea xiii. 9, " O Israel, tydi a'th ddinystriaist dy huu ; ond

ynof fi y mae dy gymhorth." Yr oedd rliyw wedd angylaidd

ar ei wynebpryd ; ac yr oedd rhyw ddifrifwch, a dwysder, a

thynerwch yn ei lais, ac yn neillduol, yr oedd y fath eneinniad

sanctaidd ar ei ysbryd ef ei hunan, a'r fath afael ddofn ac

efteithiol gan y gwirionedd drwyddo ar gydwybodau ei wran-

dawwyr, fel ag yr oedd pawb, ui a dybiem, ag oeddent ar y
maes yn teimlo ei fed yn genad atynt dros y Brenhin, Arglwydd

y lluoedd, a'r efengyl o'i enau mewn nerth, ac yn yr Ysbryd

Glan, ac mewn sicrwydd mawr. Y mae y bregeth, fel ag y
traddodwyd hi yno, i'w chael yn gyflawn yn yr ail gyfrol o'i

Bregethau (tudal. 287—301) ; ond y mae yn anmhosibl argrafFu

y teimlad, y llewyrch, y bias, a'r arddeliad rhyfedd dwyfol oedd

ar y gwirionedd o'i enau yn Mangor y noswaith hono. Ychydig

a feddyliem wrth ei wrandaw, na chaem ei glywed byth mwy,

a'i fod yntau yn cyfarch Cymru am y tro diweddaf byth mewn
Cymdeithasfa. Ond yr oedd yn ddiwedd gogoneddus i lafur

cyhoeddus Cymmanfaol, ag oedd erbyn hyn yn tynu at yr

ysbaid hirfaith o yn agos i banner can' mlynedd.

Yr ydym yn cael ein tueddu i geisio rhoddi i'n darllenwyr

ryw adgohon o'r bregeth hynod hon, yn ol yr argraff o honi

sydd ar ein meddwl ni, er y gwyddom nas gall fod ond yn

dra anmherffaith. Darluniai y dinystr a wnaethai y pechadur

arno ei hunan gyda bywiogrwydd a theimlad a dylanwad ag

oeddent yn rhwymo yr holl gynnuUeidfa i ryw sobrwydd a

difrifwch tra annghyffredin. " Dinystr enaid ydyw. Enaid

!

pwy a all draethu ei werth,—creadur wedi ei gynnysgaeddu a'r

fath alluoedd, gyda dymuniadau mor eang nad oes ond y Duw
mawr ei hunan a all yn unig eu diwallu. Enaid anfarwol hefyd :

er ei ddinystrio y mae eto yn bod, ond yn bod yn unig i

sylweddoli ei ddinystr ei hun. O drueni a difrod enaid colledig

!

Mae fel y Hong wedi ei dryllio wedi ei gadael ar y traeth, yr
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amcan er mwya yr hwn y gwnaed hi heb ei ateb, y trysorau an-

mhrisiadwy a gynnwysai wsdi eu dyfetha, yr hafan ddymunol

wedi ei cholli am byth,—a hithau fel wrech wrthi ei hun, ar draeth

noethlwm tragwyddoldeb, a hoU donau a llifeiriant y digofaint

dwyfol yn euro arni, yn tafiu drosti, ac yn treiddio i'w holl

gelloedd.

" Mae y dinystr hwn yn cynnwys absennoldeb o bob daioni

y gall ysbryd ei fvvynhau, a phresennoldeb pob drwg y gall

ysbryd ei ddioddef; sancteiddrwj'dd wedi difianu yn hollol

ac am byth o'r galon, ac arglwyddiaeth llygredigaeth wedi ei

sefydlu arni yn^ dragywydd ; cariad wedi newid am elyniaeth,

cablu am addoli ; bywyd wedi ei lyncu gan farwolaeth ddi-

ddiwedd. Yn y dinystr hwn wedi ei orphen, ni a allwn dybied

y bydd yr enaid colledig, yn y byd a ddaw, yn cael ei gadw hyd

yn nod mewn ymwybyddiaetli o'i fod, yn unig gan y teimlad

angerddol o'i drueni. Pe byddai yn bosibl gofyn iddo, ' Pa fodd

y gwyddost dy fod eto yn hanfodi ?
' Onid allem ddychymygu

yr atebai, ' Pa fodd ? y mae fy nhrueni yn dywedyd wrthyf fy

m6d, a'm bod yn greadur o alluoedd mawr ac ofnadwy.' ' Pa

fodd y gwyddost fod genyt gof ?
'

' Pa fodd ? Onid ydyw yn
dal holl bechodau fy mywyd yn y byd, ger bron fy nghydwybod

yn wastadol bob moment ?
'

' Cydwybod ! pa fodd y gwyddost

fod genyt gydwybod ?
' 'Pa fodd ? y mae cnofeydd dibaid y

pryf nad yw yn marw, a llosgiad y tan anniffoddadwy o'i mew^n,

yn ddigon o brawf, ac yn brawf ofnadwy, i mi am ei bud.' ' Pa

fodd y gwyddost dy fod eto mewn meddiant o ewyllys a serch-

iadau ?
'

' Ah ! wedi fy ngorchfygu yr wyf , ac eto yr wyf yn
teimlo rhyw allu o'm mewn sydd yn wrthryfel gwastadol yn
erbyn Duw. Yr ydwyf yn teimlo fy mod yn greadur a wnaed i

garu, ac yr wyf 3'^n annhraethol druenus am na fedraf garu neb.'

Oh ! gyflwr ofnadwy. ' Tydi a'th ddinystriaist dy hun.'
"

Wedi darlunio dinystr hollol y pcchadur ganddo ei hunan,

ac nad oedd obaith iddo byth ynddo ei hunan, nac yn neb arall,

fe droes i ddangos, mewn modd gogoneddus, fod cyrahorth iddo

yn Nuw :
" Ynof fi y mae dy gymhorth." Cymhorth iddo er ei
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lioll annheilyngdod. Yma fe Lersonolai raslonrwydd natur yr

Aufeidrol megis yn troi ato, ac yn erfyn arno am ganiatad i

ddyfod i'r golwg mewn acliub y creadur truenus. " Y mae dy

allu a'th ddoethineb wedi cael eu datguddio wrtli ei ddwyn i

fod, a'i greu yn bercheu galluocdd mor fawr
; y mae dy ddaioni

wcdi ei amlygu yn ei gynnal, ac yn ei gadw, gyda'r gofal mwyaf
ar hyd ei oes

; y mae dy amynedd a'th ymaros wedi cael dyfod

i'r golwg, wrth ei arbed a'i hir-oddef, pan oedd cyliawnder yn

gwaeddi am ei gospi
; y mae priodoliaethau dy natur i gyd, ond

myfi, wedi cael eu hamlygu tuag ato. Gad i minnau gael dyfod

i'r golwg. Os caf finnau ei achub, mi gaf finnau ddyfod i'r golwg.

Os na chaf fi wneyd, mi fyddaf fi o'r golwg byth. Ac yr ydwyf

fi yn perthyn cymmaint i ti ag yr un o'r lleill. Yn wir, j^r wyf fi

3m meddwl fy mod yn perthyn mwy. Y mae jnot ryw gyfoeth

diderfj^nau o honof ; a dj^ma gyfleustra i tithau, trwof fi, ym-

ddangos yn fwy gogoneddus nag erioed."

Yna aeth rhagddo i ddangos fod yn Nuw gymhorth i'r

pechadur, nid yn unig yn ngwyneb annheilyngdod ond yn

ngivyneb euogriuydd a drwg-haeddiant. " Er fod yn y Duw
mawr ryw beth oedd yn ei dueddu i achub, ac na wyddom ni pa

fodd y gallai byth ddyfod i'r golwg ond trwy achub, yr oedd

ynddo ryw beth yn gwahardd hyny yn hollol ac a fuasai,

dybygid, yn gwahardd am byth heb gael rliyw drefn anrhyd-

eddus iddo ei hunan i gael hyny oddiamgylch. Nis gallasai

wneyd hyny trwy weithrediad uniongyrchol gallu a gras heb

ddianrhydeddu ei ddeddf ei hunan. Os ydyw gras yn gwaeddi

am achub, y mae cyfiawnder yn gwaeddi am gospi ; os ydyw

trugaredd yn llefain am arbed a maddeu, y mae gwirionedd yn

dadleu am daro a lladd. Ond yn lawn Crist y mae gwirionedd

wedi ei gyflawni, cyfiawnder wedi ei foddloni, y gyfraith wedi ei

mawrhau, a gras a thrugaredd wedi cael fibrdd rydd i ymgeleddu

ac achub yr euog. Y mae Duw yn gyfiawn ac yn Achubwr
;
yn

gyfiawn ac yn cyfiawnhau. Y mae 'trugaredd a gwirionedd

yma yn ymgyfarfod, cyfiawnder a heddwch yn ymgusanu,' a'r

' priodoliaethau mewn hedd, yn gwaeddi trugaredd i gyd.
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Ond y mae yn rhaid i ni yniattal. Yr hen bregethwr anwyl ! Nid

ydym yn meddwl i ni ei glywed erioed j^n fwy gogoncddus nag

ocdd }'• noswaith bono. Ac ond i'r darllenydd gymharu yr adrodd-

iad ucliod o'r bregeth, a'r modd j mae wedi ei hargraffa yn yr ail

gyfrol o'i Bregethau, fe genfj'dd ni a dybygem, fod y pregetlnvr yn

teimlo mesur helaeth o ryddid, ac yn ymolhvng gydjVi dcimlad ar

y pryd yn aunibjmol ar yr hyn a barotoisid ganddo yn flacnorol.

Yn Nghyfarfod y Pregethwyr a'r Blaenoriaid perthynol i'r

Gymdeithasfa, a gynhaliwyd am wyth ar y gloch boreu dran-

noeth, fe ddaeth amgylchiadau y deyrnas i sylw, ac yn neillduol

oin dyledswyddau fel Cristionogion yn yr Etholiad CyfFredinol

oedd ar gymmeryd lie. Yr oedd rhai o'r gwyr blaenaf, perthyn-

ol i'r gwahanol bleidiau gwladwriaethol yn y deyrnas, j^n dadleu

dros waddoliad Pabyddiaeth yn yr Iwerddon, gan edrych ar

hyny fel mesur o gyfiawnder a r Pabyddion yno, ac fel peth

anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrhau tawelwch ac iawn-

drefn yn y wlad bono. O'r tu arall, yr oedd teimlad cryi a

phendcrfynol yn erbjai hyny, ac yn mhlaid, yn hytrach na

gwaddoli Pabyddiaeth, dadwaddoli yr Eglwys Brotestanaidd, a'i

dadgysylltu oddiwrth y wladwriaeth, a gosod pob crefydd yn yr

Ynys ar yr un tir a'u gilydd. Ac yr ocdd yn hysbys mai d\-na

oedd y cwestiwn mawr a ddygid ger bron y wlad yn yr Etholiad

oedd yn ymyl; ac felly y daeth yr achos ger bron y Gymdeithasfa.

Yr oeddem ni a Mr. Morgan o'r DyfFryn, wedi ein pennodi mewn
cyfarfod blaenorol, i barotoi rhyw benderfjmiadau ar hyn, i'w

cynnyg mewn cj'farfod dilynol ; ac felly fe ddarllenwyd y pen-

<lerfyniadau canlynol, y rhai a gynnygiwyd gan Mr. Rees, ac a

gymmeradwywyd yn unfrj'dol gan y Cyfarfod :

—

" Oddiar ystyriaeth o amgylchiadau presennol ein gwlad, yn
ngwyneb fod miloedd lawer trwy y Mesur Diwygiadol diweddaf

wedi dyfod i hawl i bleidleisio dros anfoniad cynnrychiolwyr i'r

Senedd, a bod rhai cannoedd, os nad miloedd, o'r C3'-fr3'w yn
aelodau eglwysig yn y Cyfundeb, a bod yr Etholiad Cyffredinol

cyntaf dan y ddeddf newydd bono yn awr yn ymyl, wedi cryn

lawer o ymddyddan barnwyd 3m ddoeth genym fel C3^mdeitbasf

a



87 G PENNOD XV.

osod ger bron ein cyfeillion yn yr amrywiol Siroedd yr awgrym-

iadau a'r annogaethau canlynol :

—

I. " Ein bod yn dymuno ac yn gobeithio y bydd i bawb sydd

wedi dyfod yn awr o newydd i mewn i'r hawl bono, yn gystal

a'r rhai a'i meddiannent yn flaenorol ystyried yn ddifrifol bwys

yr hyn a ymddiriedwyd iddynt, a phan y delo yr amser i hyny,

i weithredu fel rhai yn teimlo eu cyfrifoldeb i'r Llywodraethwr

mawr, a chyda cydwybod bur i'w hegwyddorion eu hunain.

II. " Ti'a na fynem fel Cymdeithasfa mewn un modd gael ein

hystyried yn ymyraeth yn bleidiol ag achosion gwladwriaethol,

eto ein bod yn golygu fod o'r pwys mwyaf yn y dyddiau

presennol i'n boll aelodau, yn neillduol y rhai sydd yn medd-

iannu hawliau gwladol, ymgydnabyddu a'u hegwyddorion fel

ymneillduwyr Protestanaidd, a chymmeryd y gofal mwyaf na

roddant y wyneb lleiaf i ddim a fyddo yn ymddangos yn tueddu

i waddoli Pabyddiaeth mewn un parth o'r Deyrnas Gyfunol.

III. " Nad ydym ni, ar hyn o bryd, yn gallu gweled un gobaith

am amddiffyn i ni fel teyrnas rhag cael ein harwain i'r fath am-

ryfusedd, oddieithr trwy roddi pob crefydd yn ein chwaer-ynys,

yr Iwerddon, ar yr un tir rhydd oddiwrth bob cysylltiad a'r

wladwriaeth ac annibynol hollol arni am gynhaliaeth.

IV. " Ein bod yn gobeithio yn ngwyneb pa annghydolygiad

bynnag ar achosion gwladwriaethol a allai fod neu a alio gyfodi

rhwng ein hamrywiol aelodau eglwysig, y bydd iddynt oil

feithrin y teimladau mwyaf haelfrydig y naill tuag at y Hall, a

chaniatau i'w gilydd ac ereill, yn mhob modd, yr holl ryddid yn

yr ymarferiad o'u hawliau etholiadol ag a geisir ganddynt iddynt

eu hunain.

V. "Ein bod yn neillduol yn dymuno ar i'n holl aelodau yn yr

Etholiad nesaf, ac yn mhob achos cyfFelyb bob amser, ymgadw

yn mhell oddiwrth bob peth ag a fyddo yn tueddu yn y gradd

lleiaf i ddwyn un dianrhydedd ar eu profFes Gristionogol ; ac

i ymddwyn yn mhob dim gydar fath burdeb, uniondeb, a

sobrwydd, ag a ennillont gydwybod pob un, pa beth bynnag a

synio am eu golygiadau gwladwriaethol."
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Fel y crybwyllasom cisoes, fe gyflwynwyd y Penderfyniadau

hyn i syhv y Gymdeithasfa gan Mr. Rees. Yr oeddem wedi eu

dodi yn ei law y prydnawn blaenorol, ac yr oedd yn cytuuo yn

hollol a'u cynnwysiad ; ac fe addawodd i ni y byddai iddo eu

cynnyg yn galonog iawn i'r Gymdeithasfa, ac yr oedd yn teimlo

yn lied sicr y derbynid hwynt ganddi yn hollol ddiwrthwynebiad.

Wrth eu cynnyg, fe lefarodd yn debyg i'r hyn a ganlyn :

—

" Anwyl Frodyr,—Y mae tymhor yr Etholiad Seneddol yn y
wlad yma, bob amser, chwi a wyddoch, yn dymhor o brofedig-

aeth a magi i laweroedd, ac oblegid hyny, byddai gair mewn
ffordd o rybudd neu gynghor yn y Gymdeithasfa hon, ac i

fyned o'r Gymdeithasfa i'r hoU eglwysi a berthynant iddi, yn

dra phriodol ar achlysur mor bwysig ; ac hyd yr wyf fi yn cofio,

yr 3''dym wedi arfer a gweithredu felly bob amser.

" Ond y mae rhywbeth yn nghynnwys rhai o'r Penderfyniadau

a ddarllenwyd yn bresennol, ac yn yr amgylchiadau oedd yn

gofyn am y peth hwnw, ag sydd yn eu gwneyd yn fwy nodedig

a difrifol, na dim o'r fath yma a gyhoeddwyd genyra erioed o'r

blaen.

"Ychydig oeddym ni yn feddwl ddeugain mlynedd yn ol, y
buasai byth achos am i ni alvv ar yr eglwysi Methodistaidd yn
Nghymru i annghefnogi Pabyddiaeth. Ond erbyn heddyw, y
mae yn amlwg fod achos am hyny ; ac achos yn cyfodi, nid yn
unig oddiwrth yr ymosodiad a wna Pabyddiaeth ar ein gwlad,

ond hefyd oddiwrth y diofalwch a'r esgeulusdra dieithriol a

ddengys 11awer o'n cyd-genedl, rhi'eni plant yn neillduol, yn y
mater yma. Mae y gelyn yn hau efrau, a'r dynion yn cysgu

:

amseroedd enbyd, ag yr ydym ni a'r wlad wedi haeddu yn
gyfiawn eu gweled, ac sydd yn alwad uchel i droi at yr Arglwydd.

'•' Y mae cyfeiriad hefyd yn un o'r Penderfyniadau yma at yr

Eglwys Brotestanaidd yn yr Iwerddon. Yr ydym yn clywed

beunydd, chwi a wyddoch, fod yn rhaid gwneyd rhywbeth gyda

golwg ar grefydd yn y wlad bono. Ac fe ddywedir wrthym
hefyd nad oes ond un o ddau beth i'w wneyd, sef naill ai

gwaddoli yr Eglwys Babaidd yno, neu ynte diwaddoli yr Eglwys
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Brotestanaidd, a'i dadgysylltu oddiwrth y wladwriaeth. Ac o'm

rhan fy hun, yn sicr, ni phetruswn am funud i benderfynu mai

yr olaf, ac nid y cyntaf, a ddylid wneyd. Beth bynnag am
waddoliad crefydd fel pwnc arno ei hun, mi dybiwu y cytuna

pawb sydd yma, y byddai yn well i'r gwir fod heb ei waddoli,

na bod i'r ' amvir hivniv ' gael ei waddoli gydag ef. Ni byddai

y cyntaf yn ddim amgen na gadael yr eglwys lie y gadawodd

Crist a i Apostolion hi.

'•' Y mae yn rhaid i ni addef fod y cymhelliadau ag oedd genym

ni, a chan ein tadau o'n blaen ni, i fawrhau yr egwyddor o

Sefydliad Eglwysig, wedi ei gwanychu yn fawr er ys blynydd-

oedd bellach ; a hyny o herwydd yr ysbryd a'r yagogiadau tra

dieithriol ag sydd wedi tori allan yn Eglwys Sefydledig ein

gwlad, mewn amryw barthau o'r deyrnas hon. Gynt yr oedd-

ym yn edrych arni, a dyweyd y lleiaf, fel gwarchglawdd cryf

yn erbyn Pabyddiaetli, ond prin y gallwn edrych arni felly

mwyach ;—y mae wedi ei lefeinio mor drwm a Phabyddiaeth ei

hunan. Ac o ganlyniad, yn lie cadw draw, a bod yn amddiffyn

i ni rhag y lledrith hwnw, y mae yn peryglu yn awr bod yn

gynnorthwy iddo, a throi ei manteision fel sefydliad gwladol, i

hyrwyddo ei ddyfodiad i'r holl dir. Hwyrach y dywedwch

chwi, fod yn anmhosibl i'r fath amryfusedd fFol gynnyddu

llawer yn yr oes a'r wlad yma. Wei, gobeithio fod hyny yn

bod. Ond oni buasech chwi yn dyweyd ddeugain mlynedd yn

ol, y buasai yn anmhosibl i'r fath beth wneyd ei ymddangosiacl

o givhl yn y fath wlad, ac mewn Eglwys Brotestanaidd, a hyny

dri chan' mlynedd ar ol y Diw3'giad Brotestanaidd. Ond nid

ydoedd yn anmhosibl. Ac os yd3^w yr anfadrwi/dd wedi gcdlu

hod, ac yn gallu byw hyd yma, fe all gynnyddu. Ac yn wir,

hwyrach y gallem ddywedyd yn ngeiriau un o'n hen dadau

sydd yn awr yn y bedd,—' Oni ddefFry braich yr Arglwydd,

cynnyddu a wna.'

"Nid ydwyf heb gofio yn ddiolchgar fod yr Eglwys Sefydledig,

yn ei deiliaid efengylaidd a gwir grefyddol, yn teimlo ei chaeth-

iwed yn fawr, ac yn dyheu am waredigaeth oddiwrth yr ysbryd
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anffyddiog, a'r ymart'eriatlau an-^Elirotcstanaidd ag sydd yii

ffynu o'i mewn ; ond liyd yma y mae yn rhy wan i'vv darostwng

hwy. Ac mi a allwn fcddwl fod Deon Alford, ac ereill, yn

gweled mai yn y Ifaith o'i bod yn sefydledig, y mae ei gwendid

yn gorwedd, ac yn dcchreu ammeu a all fod ymwared effeithiol

iddi ond yn unig trwy ddadg^'sylltiad oddiwrtli y wladwriaeth,

a cliael ei dysgyblaeth a llywodraethiad ei hachosion, yn fvvy

hollol i'w dwylaw ei hun. Os felly, y mae yn eglnr fod y
bwriad sydd wedi ei amlygu yn ddiweddar am wneyd egni buan

a phenderfynol i dori y cysylltiad hwnw yn yr Iwerddon, yn

gam jn yr iawn gyfeiriad. Ac ni a obeithiwn yn fawr, os ydy

w

cyfiawnder a doethineb yn gofyn am wneuthur rhywbeth yn y
wlad bono, mai dyna a wneir, ac nid gwaddoli Pabyddiaetli.

Onid yw yn ddylcdswydd arnom ymgais at hyn yn awr, pan y
mae cyd-gyfarfyddiad petliau fel yn cymhell i ymgais ato ? Ar
hyn o bryd, o leiaf, y mae yr Eglwys Babaidd yn yr Iwerddon

yn galw yn hytrach am ddadwaddoliad yr Eghvys Brotestanaidd

yno, nag am waddoliad iddi ei hun. Ac y mae llawer, dybygid,

yn yr Eglwys. Sefydledig, hithau, fel yn cymmodi a r peth, ac

yn canfod tegwch ynddo ; ac y mae yn sicr hefyd y gwneir

ymdrech yn y Senedd nesaf i ddwyn yr amcan i ben. Yn awr,

gan liyny, beth dybygwch chwi, Ymneillduwyr Protestanaidd

Cymru ? Onid yw hyn oil yn awgrymu i ni yn mha gyfeiriad

y mae cwmwl Ilhagluniaeth Ddwyfol yn ysgogi, a pha beth a

ddylai Israel ei wneuthur ? Croes i'm teimladau i bob amser

yw ymyryd yn gyhoeddus a dim ag a fyddo yn ymylu ar y
politicaidd. Ond y mae yn ddyledus ar bob dyn yn y fath

amser a hwn gymmeryd rhyw ochr ; a chan fod y Penderfyn-

iadau yn sobr a chymedrol yn ei hiaith, ac, yn ol fy meddwl i,

yn dangos i ni y ffordd ag y dylem rodio ynddi, yr wyf yn eu

cynnyg i gymmeradwyaeth y Gymdeithasfa." Fel ag y rhag-

welai Mr. Rees, fe'u derbyniwyd gan y Gymdeithasfa nid yn
nnig yn ddiwrthwynebiad, ond gyda brwdfrydedd mawr ; ac fe

benderfynwyd rhoddi pob cyhoeddusrwydd iddynt yn y Newydd-
iaduron, a hyny yn y Saesonaeg yn gystal ag yn y Gymraeg.
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Yr oedJ yn treulio y rhaii fwyaf o'r wytlinosau hyn yn y
Benarth, ac yr oedd y teulu yn teimlo fod rhyw nefoleidd-dra

hynod yn ei ysbryd, ac yn neillduol yn ei weddiau. Mae Mrs.

Davies un diwrnod yn gwneyd sylw, tra yr ydoedd efe eto gyda

hwyut yno,—'•' O ei weddiau ! fel y teimlwn ar eu hOl
; y fath

ddymuniadau calon am sancteiddrwydd :
' Dwg ni i garu pol)

peth yr wyt ti yn ei garu, ac felly i garu sancteiddrwydd

perffaith ; i fod yn erbyn, a myned yn erbyn pob peth sydd yn

dy erbyn di, ac felly yn erbyn pob pechod, mewn meddwl, mewn
dych3'^myg, mewn gair, ac mewn gweithred.' " Yr oedd yn cym-

meryd dyddordeb neillduol yn yr Etholiad CyfFredinol y flwydd-

yn hon, yr hwn oedd yn destyn pryder arbenig i deulu y Ben-

arth. Nid oedd yn dywedyd llawer, ond yr oedd yn hawdd

gweled ei fod yn teimlo ac yn gweddio llawer yn yr achos ; nid

yn gymmaint gyda golwg ar ennill neu golli yn yr Etholiad,

ond gyda golwg ar yr eflaith a gai yr ymdrech ar eu teimladau

crefyddol hwy, pa fodd bynnag y terfynai. Ryw bryd yn

Awst y flwyddyn hon, y mae Mrs. Davies yn ysgrifenu :
'" Yr

oedd Taid yn nodedig o ddifrifol yn gweddio heddyw, y boreu

a'r hwyr, ar i ni gael ein cadw rhagom ein hunain,—rhag twyll

ein calonau, a'n annhueddrwydd at bethau ysbrydol a dwyfol

;

ar i ni gael ein dwyn i gasau pob pechod yn fwy-fwy, a'n har-

wain a'n bendithio yn ol ewyllys Duw yn ei gariad at ein hen-

eidiau ; ein bendithio mewn pethau allanol, can belled ag y
byddo yn gyson a daioni ein heneidiau, ond fod i'n sancteidd-

rwydd gael ei sicrliau, pa beth bynnag a ddygwyddai."

" Heddyw," ysgrifena Mrs. Davies eto, " darllenodd y bennod

am y gwedd-newidiad, ac yn ei weddi erfyniai ar i ni gael ein

codi allan o ' gwterydd budron pechod a'r byd, i'r cwmwl goleu

atat ti.' Gweddiai hefyd am ein gwaredu rhag ' cyndynrwydd

annghrediniaeth.'

"

Tua'r pryd hwn, mewn Cyfarfod Eglwysig ar noson waith yn

Nghonwy, wedi Sabboth yr oedd efe yn pregethu yn Nghonwy,

fe ddarfu i chwaer grefyddol adrodd yn dra theimladol y
fendith a'r lleshad oedd hi wedi dderbyn oddiwrth ei bregeth ar
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ncs Sabboth. Efe a ymddangosai yn cael ei foddhau yn fawr
;

ac fe sylwodd,—" Mae yn dda iawn genyf glywed. Ni fydd

clywed fod rhyw bechadur wedi derbyn lies trwy ryw air neu

bregeth o'r eiddof
,
yn cynhyrfu dim balchder yn fy ysbryd i ; f

e

wnaiff rhyw siarad fFol am ddoniau a thalentau hyny yn y
funud, yn ami ; ond y raae clywed pechadur tlawd yn dyweyd

ei fod wedi cael bendith i'w enaid trwy ryw air a ddywedais, yn

fy narostwng i'r llwch—yn llanw fy nghalon a rhyfeddu ac

addoli."

Mewn Cyfarfod Eglwysig arall, gan gyfeirio at y brofedigaetli

fawr yr oedd Mrs. Jones o Gonwy wedi gael, trwy golli ei mab
yn India, efe a ofynai, " Pa rai o honom sydd yn meddwl am
dani, yn wylo ac yn gweddio gyda hi, fel y dylem fel aelodau o'r

un teulu ? Nid peth hawdd yw cydymdeimlo
;
yn siwr ni allwn

ni ddim cydymdeimlo an gilydd heb effort mawr, effort meddwl

i roi ein hunain yn lie y rhai sydd yn dioddef." Wrth derfynu

efe a weddiai " am i ni gael y fFydd hono a barai i holl ogoniant

y ddaear hon wywo a gwelwi yn ein golwg, ac i bethau ysbryd-

ol a thragyw^yddol eu sylweddoli eu hunain mewn gwirionedd

ger bron ein meddyliau."

Efe a ddaeth i Liverpool am y ddau Sabboth olaf yn Medi a'r

cyntaf yn Hydref, ac yr oedd yn alluog i gymmeryd ei ran

arferol yn yr holl gyfarfodydd yn ystod yr wythnos, yn enwedig

Cyfarfod Blynyddol y Feibl Gymdeithos, i'r hon yr oedd efe yn
Llywydd, a'r Cyfarfod Eglwysig CyfFredinol w^ytlmosol ar y nos

Lun. Aeth hefyd i Gyfarfod Misol Henllan, Hydref 1, 2, lie y
pregethodd ddwywaith yn gwbl fel yr arferai wneuthur bob

amser, ac ymddangosai i'r cyfeillion yno yn hytrach yn fwy

bywiog a siriol na chyffredin.

Wedi bod yn y Benarth am tua phythefnos, fe ddychwel-

odd at y Sabboth, Hydref 25, i Liverpool, i ddechreu ar

waith y gauaf. Arosodd yno yn ddifwlch hyd y Nadolig,

pryd yr aeth i'r Benarth drachefn, i ymweled a'i deulu, ac er

ychydig seibiant iddo ei hunan. Cyn myned yno fe ysgrifenodd

y llythyr, o'r hwn y mae yr hyn a ganlyn yn ddyfyniad, at ei

3k
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\vyr bychau, yr hwn oedd yn awr ar ddychwelyd adref am y
^wyliau o'r ysgol, ac oedd wedi gwella o afiechyd a gawsai yno:

—

" December 5th, 1868.

" Best Love, Johnny bach. Welcome back again

"to health; make haste to strength, hardness, and spirits. I

"hope London can supply you with a sufficient quantity of

"eatables. I dare say you are a devouring little creature,

'•' anxious to make up for what you lost in the fever.

" Well ! you begin life, and mine is drawing towards the close.

'•' Both solemn things—strange unknown mysteries before us

" both. None but He who can see the end from the beginning,

" can tell what they are. Oh ! be at peace with Him.'*

" Taid."

Yma y mae Mrs. Davies yn gwneuthur y Nodiad canlynol, yr

hwn a ddodwn i mewn yn ei geiriau ei hun :
—

" And so in those

strangely significant and prophetic words, just two months or so

before the close of his life came, he closed his letters to his

grand children. Oh ! how little we thought when we read them,

how near was their realization. I have only given extracts of

these sweet simple letters [to the children], and I give them

with some reluctance, as I do many of his letters ; but they give

a better idea of his tender watchful love for the little ones than

any words of mine could do. And there are perhaps in Liverpool,

and in Wales, many other little ones, among the most sacred and

holy recollections of whose childhood will rise the pure and

saintly features, and the white hoary head, and sweet loving

smile of our Taicli, and their 31r. Rees, and to whom these

simple words may be blessed."

Wedi ei ddyfodiad i Benarth at y Nadolig, 1868, yr oedd yn

darllen Cofiant Bunsen gyda hyfrj'-dwch ac awyddfryd mawr.

Siaradai yn fynych am dano, a dywedai ei fod yn teimlo braidd

yn eiddigus o'r cyfoeth meddyliol oedd yn eiddo i Bunsen. Yr

oedd yn teimlo y dj^ddordeb mwyaf yn yr adroddiad a geir
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ynddo am farivolaeth Bunsen. Ei eiriau yn ei dysgrifio oeddent,

" A happy beautiful death : he died blessing all nations."

Y Sabboth olaf yn y flwyddyn fe bregethodd ddwywaith
;
yn

Tcxnybwlch yn y boreu, a Chonwy yn yr hwyr, y ddau dro

oddiar Titus iii. 4, 5, 6. Yr oedd y cj^mun yn cael ei weinyddu

yn niwedd oedfa yr hwyr. Y mae Mrs. Davies yn sylwi ei fod

ax ol gfwpper y noswaith hono, yn nodedig o gysurus a siriol.

Eisteddai wrth y t^n, a'r bibell 3m ei law, yu cymmeryd arno

ysmocio, yr hyn a arferai yn achlysurol ar nos Sabboth, gan

dybied ei fod yn ei gynnorthwyo i gysgu. Troes yr ymddyddan

ar bregethu Seisonig : ac adroddai rai hanesynau difyrus am yr

hen Thomas Edwards o Liverpool, gan chwerthin yn galonoo"

wrth eu hadrodd. Yna aeth rhagddo i ymddyddan am y pwys

o'n bod yn meddu crediniaeth ddiysgog yn modolaeth un Achos

mawr cyntaf, yn goruwch-lywodraethu pob ail achos; ac adrodd-

ai yr hanesyn am Dr. Guthrie,—" yn cychwyn o'r ty i ymweled

a rhyw hen wraig a berthynai i'w gynnulleidfa ; ond fe'i hattal-

iwyd, ac fe'i cadwyd, hyd nes yr oedd efe jmi meddwl ei bod yn

rhy ddiweddar iddo fyned y diwmod hwnw ; ac felly fe droes

yn ol tua chartref. Pa fodd bynnag, yr oedd yn teimlo yn dra

annghysurus, ac yr oedd rhywbeth o'i fewn yn ei gymhell

i fyned ; ac felly efe a aeth yn ol eilwaith, ac a gyrhaeddodd

dy yr hen chwaer, yn union mewn amser i'w chadw hi rhag cael

ei llosgi i farwolaeth."

" Yr wyf wedi meddwl yn fynych," medd Mrs. Davies, " am y
gwahaniaeth mawr a fyddai yn ngwedd ei wynebpryd ar y nos

>Sabboth, i'r hyn fyddai arno yn y boreu. Yr wyf yn meddwl,

pe dygwyddaswn fod wedi annghofio mai boreu Sabboth ydoedd,

y buaswn ar unwaith yn dyfod i ddeall fy nghamgymmeriad

wrth sylwi ar wyneb fy nhad, pan yn dyfod i mewn at yr addol-

iad teuluaidd yn y boreu. Hyd y diwedd yr oedd yn arfer codi

yn gynt nag ai'ferol ar y Sabboth, a byddai i lawr yn y llyfrgell,

braidd bob amser cyn y byddai neb arall i lawr; a phau y
delai at yr addoliad teuluaidd, yr oedd holl wedd ei wynebpryd

yn dwyn y fath arwyddion ei fod wedi bod mewn ing enaid yn
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ymdrech gyda Duw,—ei lygaiJ yn goch gan wylo, a'r fath olwg

o bryder difrifol ar ei wyneb, a'i weddi mor ddwys a theimladol

a sanctaidd, fel yr ymddangosai i mi mewn rhyw hellder maivr

oddiivrthym ni, ac yn y fath agosrwydd at Dduw. Wrth y
bwrdd ar y boreu-fwyd, ac ar y ftbrdd i'r Capel, byddai yn
ymddangos wedi ymgolli mor Iwyr yn ei fyfyrdodau ei hunan

—

yn darllen yn ddistaw o'r papur oedd yn ei law ; ac yna y papur

yn cael ei ollwng oddiwrth ei lygaid, a gwedd giveddi ar ei

wynebpryd. Dyna fel y byddai yn y boreu.

" Ond y nos Sabboth, fe fyddai golwg siriol a hyfryd arno,

yn ymddangos fel plentyn bappus, oddieithr y byddai yn

dioddef crj^n lawer oddiwrth ludded a blinder."

Nid oedd yn llawn cystal ar ol y Sabboth, ac fe'i perswadiwyd

i aros yn y Benarth dros y Sabboth canlynol, y Sabboth cyntaf

yn y flwyddyn newydd. Nid oedd ganddo yr un cyhoeddiad

yn y wlad am y Sabboth hwnw, ond gan ei fod yn teimlo ei

hunan yn llawer iawn gwell y dydd Sadwrn, yr oedd yn

awyddus iawn am bregethu yn un o'r Capeli bychain cyfagos, os

cai fod rhyw le heb bregethwr. Felly fe anfonodd un o'r

gweision i ymholi yn ddistaw i'r Capeli oddiamgylch, a oedd

ganddynt bregethwr, ond gyda gorchymyn caeth iddo i beidio

dywedyd paham yr oedd yn ymholi. Daeth yntau yn ol, gan

ddywedyd fod pregethwr yn mhob un o'r Capeli y boreu, ond

uad oedd yr un pregethwr yn Mochdre yr hwyr. Ac fe anfon-

odd yntau yno i hysbysu cyfeillion Mochdre, ei fod yn barod i

ddyfod yno i bregethu iddynt, os ewyllj^sieut hyny. Ac felly

fu. Arosodd yn y ty y boreu Sabboth hwnw, ac aeth Mrs.

Davies gydag ef yn y cerbyd i Mochdre at yr hwyr, lie y
pregethodd drachefn oddiar Titus iii. 4, 5, 6. Y tro diweddaf

am byth iddi hi wrandaw arno.

Yr oedd yr wythnos bono yn wythnos arbenig i weddio, yn ol

yr arfcriad er ys amryw flynyddoedd. Yr oeddid wedi sylwi ar

un peth neillduol yn ei weddiau ar yr achlysuron hyny, yr hyn

hefyd oedd yn arbenig ynddynt y pryd hwn. Pan oedd y
testyn neillduol i'r diwrnod yn cynnwys y rhai oeddent yn
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dioddef ac yn cael eu gorthiymu, ni byddai efe bytli yn

annghofio gweddio dros " y plant bach yn ein trefydd mawrion,

—plant bach, babanod bychain y mamau meddw a chreulawn."

O'r tynerwch a'r tosturi a arferent dreiddio trwy ei lais, ac a

barent i'w wynebpryd ymddangos £el yr eiddo angel, pan y
siaradai am, ac y gweddiai dros, y dosbarth lliosog sydd yn

dioddef felly. " Y pethau bach gwirion," " y trueiniaid bach,"

—

fyddai ei eiriau am danynt. " Gwelais ef," medd Mrs. Davies,

" jTi cerdded yn ol ac yn mlaen, gydag un o'n rhai bychain yn ei

freichiau, ac yn siarad nes y byddai ei Ij'gaid yn wlybion am yr

hyn a welsai yn cael ei ddioddef gan blant bychain yn heolydd

Liverpool.

Fe ddychwelodd o'r Benarth i Liverpool at y Sabboth,

lonawr 10, 18G9 ; ac yr oedd yn teimlo ac yn ymddangos yn

hynod o dda, heb roddi dim lie i neb bryderu dim yn ei gylch.

Pregethodd am bedwar Sabboth olj^nol yn Liverpool a'r cylch,

ac yr oedd yn gofalu am bob cyfarfod wythnosol, mor gyson ac

mor effeithiol ag y gwnelsai un amser. Ar y Llun a'r Mawrth,

lonawr 25, 26, yr oedd Cyfarfod Misol Sir Fflint yn cael ei

gynnal yn Bagillt, ac yr oedd Mr. Rees wedi addaw myned yno,

yr hyn hefyd a wnaeth. Y mae y Parch. J. H. Symond, yn awr

o Tovvyn, Meirionydd, ond y pryd hyny o Wrexham, yn y
gyfres o Lythyrau yn y " Golevud" a ysgrifenwyd ganddo dan

yr enw "Timotheus," o'i Adgofion am Mr. Rees, o'r rhai y rhoisom

un enghraifft eisoes, yn rhoddi i ni y dysgrifiad canlynol o

hono yn y Cyfarfod hwn yn Magillt :

—

" Mae yn gofus gan lawer mai Sir Fflint a gafodd yr anrhyd-

edd o fwynhau presennoldeb Mr, Rees am y tro diweddaf mewn
Cyfarfod Misol, a hyny mor agos a thair wythnos i'w farwolaeth.

Nid aiff Cyfarfod Misol Bagillt, y 25 a'r 2G o lonawr, 1869,

allan o gof neb oedd yno ar y pryd. Tua chanol y prydnawn
cyntaf, yr oeddid yn trefnu brodyr i ymweled a'r eglwysi ar

ddechreu y flwyddyn, ac yn dewis raaterion iddynt i'w gosod o'u

blaen yn gystal ag edrych dros eu cyfrifon Ar ganol

yr yradriniaeth yna, agorwyd drws yr addold)^, a gwelem ddyn
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tal a lluniaidd ei gorph, ac o ymddangosiad pati'iarchaidd, yn

dyfod i mewn. Cerddai yn iiilaen yn araf, dan gamu yn lied

fras, a siglo ychydig ar ei ysgwyddau, a thynu y cadacli mawr
oedd o gwmpas ei wddf. Wedi deall yn iawn pwy ydoedd,

cododd rhyw frodyr mewn ainrantiad i wneyd lie iddo i eistedd

ar y fainc jn ymyl y stove. Wedi eistedd yn nghanol ei frodyr

ar lawr y Capel, cauodd yn union ei lygaid, gan grychu ychydig

ar ei wyneb, a chodi a gostwng ychydig ar ei ben. Gwelid mai

ei orchwyl cj-ntaf ar ol dyfod i mewn ydoedd cj^flwyno ei hun

mewn modd difrifol i ofal ei Dad. Yn mhen ychydig, edrych-

odd yn graff a siriol ar ei frodyr ol amgylch. Mae yn debyg

na ddarfu i uurhyw bresenuoldeb dynol yn y blj-nyddau hyn

ddim treiddio yn fwy cyffrous a chyfFredinol drwy gynnifer o

swyddogion eglwysig. Ymddangosai pawb fel pe wedi dyfod i

gyfFyrddiad a pheiriaut gwefreiddiol, Er heb ddyweyd na

gwncyd dim ond 3m unig yraddangos, eto teimlai pawb eu

hunain yn ngwydd rhyw fawredd cysegredig. Sancteiddrwydd

ei gymeriad, defnyddioldeb ei oes, a nefolder ei wedd oedd yn

peri hyn i gyd. Gan mai achosion amgylchiadol a lleol oedd yn

dyfod wed'yn dan sylw, a chryn lawer o lionyut, a'r amser wedi

myned 3'n bell, ni welodd y cadeirydd gyileustra digon manteis-

iol i ofyn i Mr. Rees siarad ar ddim yn y cyfarfod hwnw. Ond

ar ei ddiwedd, wedi bod mewn peth fFwdan i ddyfod drwy yr

achosion, a rhai yn aflouyddu i fyned adref, gofynwyd i Mr.

Rees derfynu y cyfarfod drwy weddi. Cododd yntau yn lied

sydyn, a rhoddodd un glin ar y fainc, ac estynodd allan ei

freicliiau, a dyna ni mewn eiliad o ganol y cwbl yn y distaw-

rwydd llonyddaf, a than y teimladau mwyaf dwys. Dechreu-

odd fel pe buasai ar ganol gweddi yn ei feddwl o'r blaen, gan

ddweyd yn gyntaf peth,
—

' Dad nefol, argyhoedda ni mewn
trefn i'n dwyn ni i edifarhau ; dyro edifeirwch i ni mewn trefn

i faddeu i ni ; madden i ni mewn trefn i'n sancteiddio ni ; a

sancteiddia ni mewn ti-efn i'n diddanu. Cadw ni rhag dysgwyl

bod Am ddedwydd ond drwy fod yn sanctaidd.' Yna aeth

rhagddo i ddymuno ar i ni gaol ein gwaredu rhag tristau a
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diffodd Ysbryd y gras, a chael ein hysgaru oddiwrth yr un a'r

unrhyw Ysbryd sydd yn gweithredu pob peth yn nghadwedig-

aeth a defnyddioldeb pawb, gan ranu i bob un o'r neilldu megis

y mae yu ewyllj^'sio. Erfyniodd yn daer am edifeirwch a

maddeuanfc oblegid tristau cymmaint ar yr Ysbryd Glan, a

ninnau mor ddibynol arno am bob da. Bydd rhai o'r brodyr

yn son yn fynych wrth eu gilydd am y weddi bono.

'' Mater y seiat am banner awr wedi wyth boreu drannooth

ydoedd, ' Ymddygiad addas i'r efengyl.' Pan alwyd ar Mr. Kees

i siarad ar y pwnc, gosododd ef ger ein bron yn ei amrywiol

agweddau. Gellid meddwl ei fod wedi rhagdrefnu ei gynllun

cyn codi ar ei draed, ae yn gweithio hwnw allan yn ol fel y
gwelai ddefnyddiau wrth fyned yn mlaen. ' Ymddygwch,'

meddai, 'yn addas i'r efengyl, ac nid i foesau y byd. Mae

moesau y byd ar wahan oddiwrth yr efengyl, yn enwedig y
rhai goreu o honynt, yn standard lied dda at ymddygiad addas.

Ond gelwir arnom ni i ymddwyn yn addas i'r hyn sydd nid yn

unig yn pennodi ein moesau oddiallan, ond ein dibenion a'n

hansawdd oddifewn. Ymddygwch yn addas i'r efengyl—i'r

hyn sydd, tra yn gofyn cymmaint genych, yn barod hefyd i

roddi i chwi ddigon o ras i ddyfod i fynu a'i holl ofynion.

"
' Ymddygwch yn addas eto i athrawiaeth yr efengyl. Yn y

Testament Newydd y mae ei hathrawiaeth yn ymagor ac yn

ymganghenu. Mae ymddygiad addas i'r efengyl yn yr ystyr

yma yn cynnwys syched parhaus am ei deall yn fwy eglur a

chyflawn. A ydyw pethau ysgafn a disylwedd mewn darllen

yn peidio rayned ar amser gyda llawer y dyddiau hyn a ddylent

roddi at gyrhaedd dirnadaeth fwy trwyadl o athrawiaethau yr

efengyl ? Peth digon tueddol i lawcr ydyw bwydo eu meddyl-

iau a rhyw foethau gwag, nes i fwyd cryf fyned yn hoUol

wrthodedig ganddynt. Gwelir rhai felly yn gwneyd gyda'r

Testament Newydd a llyfrau ar yr athrawiaeth sydd yn ol

duwioldeb yn debyg fel y dywed un am ambell lyfr na fydd at

ei chwaeth,—' Mi a'i teflais o'r neilldu fel peth heb fod yn werth

sylw.' Y mae gwybodaeth ysbrydol drachefn o'r efengyl yn
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beth nad oes modd ei chael ond gan yr Ysbryd Glan. Chwi, y
bobl ieuanc, a oes arnoch chwi y fath syched am wybod pynciau

yr efengyl fel ag i fyned i draul a llafur diarbed i gyrhaedd

hyny ? A oes y fath awydd ynoch am ddirnadaeth ysbrydol o

gynnwys yr efengyl fel ag i orfod myned yn ami ar eich gliniau

i weddi'o am hyny ? Dyna fyddai yr ymddygiad addas i ar-

dderehawgrwydd gwj^bodaeth Crist lesu ein Harglwydd.
"

' Ymddygwch yn addas eto i orchymynion yr efengyl. Mae

gan yr efengyl orchymynion daionus i bob oedran a sefyllfa yn

y byd. ' Llefara di/ medd Paul wrth Titus, ' y pethau a weddont

i athrawiaeth iachus.' Dywed wrth yr henafgwyr a'r henaf-

wragedd i fod fel ar fel ; ac wrth y gwragedd ieuainc, a'r un

fFunud y gwyr ieuainc, ac wrth y gweision a'r meistriaid i fod

fel hyn ac nid fel arall ;—y mae ganddi ei rheolau manwl i

bawb. A chan fod ei hathrawiaeth yn iachus—yn iachau pobl

wrth ymarfer a hi, y mae gan yr efengyl hawl deg i ofyn ym-

adrodd iachus gan bawb, ac ymddygiadau na ellir beio arnynt.

Mae y pennodau cyntaf o'r llythyr at y Rhufeiniaid jm rhoddi

dysgrifiad o lygredigaethau ami a dwfn y galon, ac wedi hyny

y mae trefn yn dyfod i fewn i iachau ei dyfroedd ffiaidd a

gwenwynig, yna nid rhyfedd gweled y dyfroedd ar ol hyny yn

rhedeg trwy y pennodau dilynol mewn dyledswyddau iach a

pheraidd.
"

' Hefyd, ymddygwch yn addas i laasanaeth yr efengyl. Mae

gan yr efengyl ei hofFerynau a'i moddion ; ac ymddygiad addas

tuag ati yn yr ystyr yma ydyw ymarfer yn gyson a'i hordinhad-

au, a gwneyd a allom at eu cynnal yn ein mysg ein hunain, ac

i'w hanfon i ereill sydd hebddynt. Pa werth bynnag a roddwn

ni ar fendithion yr efengyl, yr ydym yn sicr o dalu sylw

cyfatebol i'w moddion, a chyfranu yn ol ein gallu at i'r moddion

hyny gael eu dwyn yn mlaen yn gyson ac yn anrhydeddus. Yr

ydwyf yn addef fod peryglon lawer i fyned yn ddaearol ac

ariangar o dan fantell crefydd. Y mae Pabyddiaeth er's oesau

wedi myned i werthu breintiau crefyddol, ac i wneyd marsiand-

iaeth o'r pethau mwyaf cysegredig. Mae perygl i niunau fyned
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yi) fath o hrlests, i hawlio avian ar gyfrif ein swydd a'n gwaith,

ac nid eu derbyn fel firwyth gras yr efengyl. Yr un pryd nid

wyf yn gweled fod ein heglwysi wedi meithrin y gras o haelioni

fel ag i ymddwjm yn addas i'r efengyl. Maent yn gadael i

weision yr efengyl ddioddef prinder a chalcdi wrth Iwyr ym-

roddi i'w gwasanaethu. A byddai yn dda genyf allu, cyn fy

marw, greu revolidion yn y Cyfundeb yn hyn o beth. Nis

gallaf weled fod nefoedd na'r ddaear yn rhoddi rhyw gefnogaeth

fawr i weinidogaeth yr efengyl yn ein mysg y dyddiau hyn.

Nid oes i'w gweled yn cyfodi fel cynt weision hynod nad oedd

dim cyfrif i'w roddi am y modd y daethant i'r petli oeddent, ond

yn unig mai y nefoedd ei hunan oedd wedi gwneyd y cwbl

iddynt. Ac nid yw yr eglwysi draehefn yn dyfod yn mlaen i

gydio gafael mewn dynion gobeithiol a'u meithrin i hynod-

rwydd drwy roddi iddj'^nt eu lioll amser, a gwaith a chyfleus-

derau i'w tynu allan i'w llawn egni. Ac oblegid hyn, rhyw swn

cwynfanus a fyddaf fi yn glywed pan ddeuaf i'r wlad yn

nghylch gweinidogaeth yr efengyl. Ai tybed fod y gweddio am
bregethwyr cymhwys yn darfod o'n heglwysi ? A phan na

bydd Duw yn rhoddi gweision cymhwys mewn rhyw fodd un-

iongyrchol a dirgelaidd, fe ddylai yr eglwysi ddysgwyl am
danynt ganddo trwy addysg a meithriniaeth a llwyr ymroddiad.

Clywais y Parch. Ebenezer Morris yn rhybuddio ei frodyr un

tro ac yn dyweyd,—' Gwyliwch chwi i'r Corph yma fyned eto

yn ddiddoniau.' Dylid rhoddi pob cefnogaeth i ddynion ieuainc

o ddoniau a duwioldeb disglaer i gyrhaedd y defnyddioldeb

helaethaf. Ond os nad ydynt yn dyfod i'r golwg yn y dechreu

yn nghyflawnder eu maintioli, rhoddwch iddynt ddigon o faeth

a lie i dyfu yn raddol i'r maintioli hwnw.'

"

Dyma agos lais diweddaf Mr. Rees at Fethodistiaid Cymru.

Ac yn y cyfarfod diweddaf oil y bu ynddo, sef yn Ngwrexham,

ychydig ddyddiau cyn ei farwolaeth, fel yr ydym yn cael Mr.

Symond mewn erthygl arall yn dywedyd, fe lefarai i'r un

ystyr :
—

" Y peth amlycaf mewn cysylltiad a chrefydd ein

Cyfundeb yn yr oes hon ydyw adeiladu addoldai rhagorwych,
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a chasglu at ddileu eu dyled. OnJ yr wyf yn gobeithio naJ yw
y dyddiau ddim yn mhell, pau y ceir mai y peth aralycaf yn

nghrefydd ein heglwysi fydd, edrych allan am yr ymgeledd oreu

yn yr addoldai gwycli, a defnyddio eu harian yn y modd doethaf

at feithrin doniau, a gwybodaeth, a chrefydd ysbrydol yn y
weinidogaeth. A thuag at hyn rhaid i ddynion gobeithiol

—

dynion wedi eu cymhwyso a doniau naturiol, a duwioldeb dis-

glaer, ac ag addysg briodol, gael eu holl feddwl a'u hamser i fod

yn gwbl gysegredig at wasanaeth yr eglwysi yn yr Arghvj^dd
;

a rhaid i'r eghvysi, er mwyn Crist a'r efengyl ofalu na byddo y
rhai sydd yn eu gwasanaetliu ddim mewn eisieu a phryder." Y
mae yn hyfryd genym feddwl fod diwygiad amlwg wedi cym-

meryd lie yn y cyfeiriad hwn, yn ystod yr ugain mlynedd

diweddaf, er fod gormod o le i ofni fod, llaweroedd o'n heglwysi

yn parhau yn hynod o ddiofal yn nghylch eu dyledswydd yn

hyn. Pregethodd Mr. Rees yn Nghyfarfod Misol Bagillt, y
ddwy noswaith, yn dra grymus, a chyda plirofion amlwg o

arddeliad dwyfol ar ei genadwri.

Yr j^doedd y Sabboth, lonawr 31, yn pregethu yn hen Gapel

Pall Mall yn y boreu, ac yn Cranmer Street yr hwyr. Yr

oeddem ni y Sabboth hwnw yn Chatham Street yn y boreu, ac

yn Prince's Road yn yr hwyr. Yr oeddem wedi cael anwyd

trwm iawn ar y pryd, ac yn pesychu yn ddifrifol tra yn ceisio

pregethu. Daeth Mrs. Rees atom i'r Vestry yn niwedd y
gwasanaeth yn Chatham Street, i gydymdeimlo a ni yn y
peswch y dioddefem oddiwrtho, ac i geisio ein perswadio i

beidio a myned i Prince's Road yn yr hwyr. Wrth ymofyn a

hi yn nghylch iechyd Mr. Rees, hi a ddywedai ei fod yn dda

iawn, ac wedi myned i'w gyhoeddiad y boreu hwnw yn nodedig

o siriol. Yr oedd y cyfeillion yn Cranmer Street yn teimlo nad

oeddent wedi ei glywed nemawr o weithiau erioed mor hynod

ao- oedd y noswaith bono. Y dydd Llun canlynol, daeth i

Netherfield Road i ymweled a ni, wedi clywed Mrs. Rees yn sun

am ein peswch ar y Sabboth. Nid oeddem ni eto wedi codi, a

daeth i fynu atom i'n hystafell. Yr oedd yn siriol anarferol.
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Cerddai yn ol ac yn mlaen ar hyd y llofft, gan siarad mor rydd

a bywiog ag y clywsem ni ef un amser. " Beth a fyddai i chwi

ddysgu ysmocio," meddai ;
" fe fyddaf fi yn meddwl fod ysmocio

ychydig ar ol bod yn pregethu, cyn myned allan i'r gwynt, yn

fy rhwystro i i gael anwyd." " Yn wir,'' ebem ninnau, " pe

byddai rhywun a allai fy mherswadio i i ddysgu 3'smocio, chwi

fyddai ; ond yr wyf yn ofni mai gormod gorchwyl fydd hyny

i chwithau." '" Wei, nid ydwyf fi ond dywedyd yr hyn wyf fi

yn feddwl sydd yn gwneyd daioni i mi." Toe, meddai, " Mi af fi

at eich llyfrau. Beth sydd genych chwi ar y cysylltiad rhwng

Cyfiawnhad a Saneteiddhad ? Ychydig iawn ydwyf fi yn allu

gael yn yr un o'r awduron yma ar hyny." " Ychydig sydd i'w

gael," ebem ninnau, " yr wyi yn ofni. Yr wyf yn tybied y
cewch chwi mewn llyfr bychan o eiddo Dr. Russell, Dundee,
' Letters on the Nature and Tendency of the Gospel' fwy nag a

gewch chwi mewn odid un y gwn i am dano. Ond mi godaf fi,

Mr. Rees, ac a ddeuaf gyda chwi." " Na, na ; aroswch chwi yn

y fan yna trwy'r dydd ; dyna y lie goreu, ac yn wir yr unig le,

i chwi gael ymadael a'r anwyd yna. Vii gaf fi afael arno yr

ydwyf yn o eicr." Ac fe gafodd afael arno ; ac yr oedd yn falch

iawn o'i gael. Yn mhen tuag awr fe gychwynodd yn ol i'w dy

ei hunan. A dyna y cyfarfyddiad diweddaf a fu rhyngom ni ag

ef byth. Ni welsom ei wyneb ef mwy.

Yn hwyr y dydd hwnw,—y cyntaf o'r mis,—yr oedd y Cyfar-

fod Gweddi Cenhadol arferol yn Chatham Street. Yn ystod y
cyfarfod rhoddes allan i'w ganu y pennill,

—
" Gosod babell yn

ngwlad Gosen," &c. Wedi i'r gynnulleidfa ganu y rhan gyntaf

o'r pennill, efe a ddechreuodd lefaru wrthynt yn gynhes ac

efieithiol iawn ar bresennoldeb yr Arglwydd gyda'i bobl ac yn

ei eglwys, am yn agos i chwarter awr, a'r bobl yn parhau i

sefyll ; ac yna efe a roddes allan yr ail ran, " Trig yn Sion aros

yno," &e., nes gwneyd y cyfarfod, yn nheimladau y rhai oil

oeddent bresennol, yn un hjmod iawn.

Y diwmod hwnw yr oedd ei hen gyfaill, y diweddar Barch.

Hugh Hughes, Abergele, wedi gorphen ei yrfa. Yr oedd Mr.
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Kees yn teimlo yn ddwys iawn ar ei ol. Yr oedd i gael ei

gladdu y Gwener canlynol, yn ei hen gartref, Llanrwst, ac yr

oedd Mr. Rees wedi penderfynu myned iV angladd. Yr oedd i

fod y Sabboth canlynol yn Ngwrexham yn pregethu, ac wedi

addaw aros yno mewn c^'farfod oedd ganddynt nos Lun, er

gvvneuthur ymdrcch at ddileu 3' ddyled oedd ar eu Capel. Bu
ar foreu dydd lau yn Vestry Capel Chatham Street, am rai

oriau yn astudio, lie yr arferai gyrchu iddo, er mwyn tawelwch

a seibiant, a rhag cael aflonyddu arno yn ei fyfyrdodau. Aeth

Mrs. Thomas, gwraig y ty Capel ato i'w hysbysu yn nghylch yr

amser ; ac er syndod iddi,e£e a ddywedodd wrthi ei fod ef yn myned

oddicartref i Sir Ddinbych, ac wedi hyny i Sir Fon, a bod yn

dra thebyg na byddai yn 61 cyn pen pythefnos. Yr oedd Mrs.

Thomas yn synu ei glywed yn dywedyd hyn, oblegid nid oedd

erioed o'r blaen wedi rhoddi hysbysrwj'-dd o'r fath iddi, pan

fyddai yn myned oddicartref. Yr oedd wedi addaw myned

gyda Mr. Roberts, Hope Street, y noswaith hono, i Tanyrallt,

Abergele, rhyngddo ag angladd Mr. Hughes, ac yr oeddent wedi

cytuno a u gilydd i gyfarfod rhyw gwch neillduol i gyrhaedd

Birkenhead. Ond oblegid gadael y ty yn rhy gynnar, bu gorfod

arno ymdroi ar y Landing Stage i aros yr amser. Teimlai y
gwynt yn oer iawn, ac nid oes yr un lie i ammeu nad dyna y
pryd y cymmerodd yr anwyd a fu yn angeuol iddo. Erbyn

iddo gyrhaedd Abergele, yr oedd yn teimlo yn ddwys oddiwrth

yr anwyd a gawsai ; ac wedi cymmeryd rhyw beth tuag at ei

gynhesu a'i chwysu, aeth i orphwys, gan obeithio y byddai yn

well erbyn y boreu. Yr oedd drannoeth yn teimlo ryw gym-

maint yn well, ac fe aeth gyda'r angladd, yn y train tua Llan-

rwst. Yr oeddent yn gadael Abergele tuag un-ar-ddeg ar y
gloch, a chyrhaeddasant Lanrwst ychydig wedi banner dydd.

Yn y cyfarfod a gynhaliwyd yn y Capel cyn claddu, fe siarad-

odd Mr. Rees yn hynod o effeithiol, ar gymeriad, a llafur, a

defnyddioldeb ei hen gyfaill, Mr. Hughes. Dychwelodd o'r

angladd i'r Benarth erbyn tua phump yn y prydnawn. Yr

oedd, pan y cyrhaeddodd y Benarth, yn cwyno gan ychydig
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saldra yn gystal ag anwyd, oud nid oedd yn yraddangos yn talu

nemawr sylw iddo. Gwnaethant eu goreu yno tuag at ei wella

y nosvvaith hono, a cheisiasant yn mhob inodd ganddo beldio

myned i Wrexham at y Sabboth, ond aros yno, i gymnieryd

ychydig ofal am dano ei hunan, a cheisio ymwared o'i anwyd.

Ond nid oedd dim perswadio arno ; efe a fynai fyned. Aetli i

Wrexham ar y Sadwrn, a phregethodd yno ddwywaith ar y
Sabboth, y boreu a'r hwyr

; y ddau dro oddiar Titus iii. 6, a

chyda nerth a llewyrch hynod ; a dyna y tro diweddaf iddo

bregethu byth. Arosodd gyda hwynt dros y nos Lun, mewn
cyfarfod cyhoeddus a gynhelid mewn cysylltiad ag ymdrech a

wneid ganddynt i dalu dyled eu Capel newydd. Yr oedd yn

siarad yn y cyfarfod hwnw yn rymus ac yn effeithiol iawn.

Dychwelodd i Beuarth ychydig wedi banner dydd, ddydd

Mawrth, Chwefror 9, yn parhau i gwyno gan anwyd trwm, a

rhyw anhwyledd yn y cylla, ac eto yn llawn fwriadu myned i

Sir ion, lie yr oedd wedi addaw pregethu, a bedyddio plentyn

i gyfaill iddo. Ceisient, yn y Benarth, yn benderfynol ei attal

rhag myned yno, ac nad oedd un rheswm am iddo feddwl am
y fath beth ; ac felly fe ddywedodd, y cai weled pa fodd y
byddai yn y boreu. " Wedi iddo fyned i'w ystafell y noswaith

hono," meddai Mrs. Davies, adroddiad yr hon a ddilynwn braidd

yn hollol bellach, "yr oeddwn yn myned a rhywbeth iddo.

Pan y cyrhaeddais yno yr oedd ar ei liniau, mewn gweddi. Mi
a dynais ychydig yn ol ; ond mi a'i clywais ef yn erfyn gyda

thon ddifrifol, ' Nertha fi i beidio ymgynghori a chig a gwaed,

—i ymgynghori a, chig a gwaed,—(yna mi a gollais air neu

ddau) 'yn ein pethau bychain yn gystal ag yn ein pethau

niawr
;

' ac yna llefai am ' faddeuant.'

"Drannoeth yr oedd i lawr yn foreu; a phan y gofynasom iddo

pa beth oedd yn feddwl wneyd gyda golwg ar fyned i Sir Fon,

efe a ddywedodd, ' Wei, fe gewch chwi settlo'r peth, fel yr ydych

yn meddwl yn oreu.' Nid oedd dim petrusder yn ein meddwl
ni yn nghylch yr hyn a ddylasai wneyd, canys yr oeddem yn
gweled nad oedd mewn un modd yn gymhwys i adael y ty. Wrth
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y bwrdd ar y boreu-bryd, siaradai yn deimladol iawn am ein

cyfeillion yn y Fron Goch, yn eu trailed. Wedi hyny eisteddodd

am 3^sbaid yn y gadair freichiau, yn gwrando ac yn gwylio ar

yr aderyn bach, ac yn gwenu wrth sylwi ar ei egni yn canu.

' Y creadur bach diflino,' meddai. Yna efe a ddywedodd, ' Mi

af fi i'r gwely am dipyn yrwan.' Wrtli ei weled mewn gwir-

ionedd yn glaf , ac nid rhyw anwyd yn nnig, mi a anfonais am
Dr. Williams i ddyfod i ymweled ag ef, ac i Liverpool hefyd am
fy mam. Cododd drachefn yn y prydnawn, a daeth i lawr am
ychydig, ond nid oedd yn alluog i aros ; ac yr wyf yn ei weled

yn awr, fel yr oedd yn dringo i f3''nu hen risiau y Benarth am y
tro diweddaf.

" Dywedai y Meddyg mai ei afiechyd oedd anwyd trwm, gyda

rhyw anhwyledd mawr ar y cylla ; ac mewn atebiad i gwestiwn

o'i eiddo, dywedai, nas gallai yn sicr fyned i Liverpool at y
Sabboth. Ar ddydd lau, yr unfed-ar-ddeg o Chwefror, daeth fy

mam atom, ac ni feddyliodd hi na ninnau gymmaint ag unwaith

ei £od mewn dim perygl.

" Pa beth a allaf ddywedyd am y dyddiau hyny ? Rhyw
aflonyddwch diorphwys y dioddefai oddiwrtho yn benaf, a

theimlad o ludded a blinder mawr. Dywedai nad oedd yn

teimlo dim poen, ond ei fod yn teimlo yn flinderog. Yr oedd

golwg bryderiLs ddigalon aruo ; ond ni ddywedai ond ychydig

iawn, hyd yn nod pan y byddwn i yn cymmeryd un o'r plant

yn ly mreichiau i edrych am dano, yn awr ac eilwaith, prin y
gwenai. Dywedai—' Y fach wirion,'—a dyna y ewbl. Codai

ac eisteddai yn y gadair, ddwywaith bob dydd am rai dyddiau

;

ac yr oeddem 3m barhaus yn ei symmud o un ochr i'r gwely i'r

Hall, er ceisio lleddfu yr anesmwythder, poenus a blinderus, yr

oedd yn dioddef oddiwrtho. Cwynai yn fynych oblegid ei

feddwl :
' Mae fy meddwl mor afresymol, mor afresymol' meddai

un diwrnod. Yr oedd yn wastadol yn ceisio ganddo weithio,

fel yr arferai wneyd, ond yn aflwyddiannus. 'Yr oeddwn i

yn treio gwneyd rhywbeth ar sancteiddliad yn Lerpwl acw,'

meddai wrth Mr. Davies un diwrnod, 'ac y mae fy meddwl i efo
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hwnw ; ond ni fcdraf fi wneyd dim o bono fo.' ' Wei gadewch

iddo, Taidi bach, am dipyn,' meddai Mrs. Davies wrtho, ' nes y
byddwch chwi yn well.' 'Ni fedraf fi ddim gadael iddo fo

chwaith,' ebai yntau; 'y mae fy meddwl i mor afresymol!'"

TJn diwrnod gofynai Mrs. Davies iddo, " Sut yr oeddech chwi yn

teimlo yn Wrexham, Taidy bach, wrth bregethu a phob peth, a

chwithau mor sal ? " " Teimlo," meddai yntau, " fod yma rj'w

ddrivg mawr fan yma," gan osod ei law ar ei fron.

"Undiwrnod, pan yn eistedd i fynu yn y gadair, a'r gwrth-

banau o'i amgylch, dywedodd un o honom wrtho, ' Taidy bach,

y mae yn rhaid i chwi roddi gofal eich cyhoeddiadau i Mr.

Davies o hyn allan ; ni chewch chwi ddim gweithio mor galed

eto.' ' Rhaid gwneyd rhywbeth,' meddai yntau ;
' ni phregethaf

fi ddim mwy nag unwaith bob Sabboth eto.'

"Ar y Gwener y 12fed, galwodd y Parch. Robert Roberts,

Abergele, i edrych am dano, ac aeth i fynu ato i'r ystafell i'w

weled. Yr oedd ar y pryd yn eistedd wrth y tan. Siai-adai

kg ef am yr ofn mariv oedd arno; a gofynai iddo amryw
gwestiynau yn nghylch cystudd diweddaf Mr. Hughes, Abergele,

ac yn nghylch ei farwolaeth ef. Y prydnawn hwnw fe alwodd

Mr. Jones, Geufron, yn y Benarth ar ryw achos. Dywedwj^d

wrth Mr. Rees ei fod yno, a chwenychai yntau ei weled.

Siaradai ag ef yn yr un don bruddaidd ag oedd ganddo yn y
boreu. Pan oedd Mr. John Jones yn adrodd rhyw hanesjm am
y diweddar Mr. Lloyd o Gaernarfon, fe fywiocaodd, nes y bu

agos iddo dori allan i chwerthin.

"Yr oeddem ni, tua'r Sadwrn a'r Sul, yn tybied ei fod yn
well o ychydig

; y cylla heb fod mor boenus. Pan y gofj'-nid

iddo pa fodd y teimlai, fo atebai yn gwynfanus, ' dim gwaeth,

rwy'n meddwl ; eisiau gorphivys sydd arnaf' nes oedd ein calon

ar dori gan awydd rhoddi iddo y gorphwysdra yr oedd yn
hiraethu am dani ; heb feddwl ond j'chydig fod ei Dduw yn
parotoi gorphwysfa iddo. Ni siaradodd gymmaint ag unwaith

am farw, nac am fod un perygl arno, wrth yr un o honom ni.

" Yr oedd ei frawd Thomas yn wael iawn ar y pryd. Siaradai
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yn fynych am dano ef, a phenderfynai fyned trwy Lansannan

ar ei fFordd i Liverpool, er mwyn ymweled ag ef.

" Un diwrnod efe a ofynodd am Lymru. Nis gallem gael dim

ar unwaith, ond yr oeddem ar hwylio iSv barotoi. Fe alwyd ar

un o'r iiiorwjmion i fyned allan i angladd cyfeilles iddi ; a chan

gofio ei ddymuniad ef am y Llymru, hi a gerddodd gryn bellder

i ffermdy, lie y gwyddai fod petli da i'w gael yn wastad ; a

dygodd ef adref gyda hi. Ar y Sabboth, ei Sabboth olaf ef ar y
ddaear, ymddangosai yn hynod o fywiog yn y boreu, a dygwyd

y Llymru yn annisgwyliadwy iddo. Ac O ! ei lawenydd—megis

plentyn, pan ei gwelodd :
' O'r hen flas, yr hen flas/ meddai. A

phan y dywedwyd wrtho fel yr oedd y forwyn wedi meddwl

am dano, ac wedi ei ddwyn gyda hi, yr oedd y fath wen happus

ar ei wyneb anwyl. ' Cariad a charedigrwydd, cariad a char-

edigrwydd,' meddai ;
' yr wyf yn cael fy amgylchynu gan gariad

a charedigrwydd ; mor garedig oedd yr eneth yn meddwl am

dano,' meddai. Ymofynai yn nghylch y gwasanaeth yn y
Capel, y testynau, &c. ; oddieithr hyny, ni siaradai ond ychydig.

' Hwyrach fy mod i yn well,' meddai ar y boreu Llun, ' y mae'r

bwyd yn aros.' Yr oedd yn llawen iawn o glywed fod Dr. Gee

yn dyfod i ymweled ag ef ddydd Mawrth, a datganai ei obaith

yr arhosai yno am ychydig, ac na byddai iddo brysuro yn ol yn

ddioed. Ond ni ofynodd i ni unwaith a oeddem yn meddwl a

oedd ei achos yn ddifrifol, neu a oeddem yn tybied fod rhyw

berygl."

Pan ddaeth Dr. Gee, fe gymmerodd ef ar unwaith olwg

ddifrifol iawn ar ei amgylchiad ; nes y daeth yr argyhoeddiad i

feddwl Mrs. Davies ei fod yn y perygl mwyaf ; ac yr oedd hyny

ar y pryd, braidd yn ei pharlysu. Yr oedd Mr. Davies wedi

myned i Lundain y boreu hwnw ; ac nis gallai Mrs. Rees ryw-

fodd gredu ei fod mewn perygl. Yr oedd rhywbeth wedi cael ei

orchymyn iddo bob awr, ac wedi hyny bob banner awr. " Beth

wyt ti yn wneyd," meddai unwaith, " cario i mewn o hyd ?

"

Ond yr oedd yn gallu ei gymmeryd yn rhyfedd am beth amser.

"Gallodd," medd Mrs. Davies, "gysgu rhyw gymmaint nos
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Fawrlh; ond yr oeJd yn cael hyrddiau tiymion o ancsmwythder

a blinder, nes peri iddo, yn awr ac eihvaitli, dori allan i

ocheneidio, ' O dear bach/ yn gwynfauus iawn. Unwaith, pan

yr oeddem yn ei droi yn y gwely, fe ddywedodd, ' Ferched bach,

ferched bach, beth ydyvj y troi a'r trosi yma ? Ai tybed mai
sancteiddlo ydyvj yr amcan yn ycivbl?' Unwaith fe gwynai

oblegid ei ochr oedd ^yedi ei blistero, ond wedi iddi gaol ei hail

drin, ni chyfeiriodd ati byth ar ol hyny. Yniddangosai yn sal

iawn boreu Morcher. Ni a anl'onasom delegrams at y ddaii

feddyg, i ddyfod atom can gynted ag ygallent; gan erfyn ar

Dr. Gee aros dros y nos. Yr oedd Dr. Williams gydag ef yr hoU

brydnawn, ond yr oedd yn gweled ei fod yn gwanhan, ac yn

cymmeryd llai-lai o syhv o'r hyn oedd yn myned yn mlaen o'i

aragylch, ac yn wir o'r hyn a wneid iddo. Yn yr hwyr, yr oedd

yn dechreu dyrysu ychydig, yn awr ac yn y man. Rhoddwyd
cwppan i lawr ar y bwrdd, yn ei ymyl, gyda llwy ynddi

;
yr

hon a wnaeth swn bychan yn ei glustiau. Agorodd ei Ij'gaid ar

unwaith, a dywedodd yn fywiog, ' Beth !—tincian ; symbal yn

tincian ; symbal 3-n tincian.' R^^wbryd arall mnrmurai wrtho ei

hunan, ' Parod i sliino, parod i slipio.' ' O Taid bach/ meddai fy

mam, 'y mwyaf parod sj'dd yn slipio yrvvan.' Ond er iddo

edryeh arni yn ymofyngar, fel pe buasai am wybod pa beth a

foddyliai, ni ehymmerodd un sj'lw ychwanegol o'i geii'iau. Efe

a atebai unrhyw gwestiwn a ofynid iddo, ond yr oedd ei feddwl

yn crwydro yinaith yn ddioed. Dechrenai siarad am rywbetli

arall ; ond rhedai ymaith mewn moment drachefn at rywbeth

gwahanol. ' I lawr, i lawr ; eisiau myned i lawr, ac nid i fynu ;

'

meddai unwaith, gyda pliwyslais neillduol.

" Pan y daeth Dr. Gee, efe a sylwodd arno yn y fan, ac yr oedd

yn dda iawn ganddo glywed ei fod yn myned i aros dros y nos
;

ond ni chyfeiriodd unwaith ato ei hunan, i ofyn pa un oedd y
Doctor yn meddwl ei fod yn well neu yn wacth. ' Sut y mae'r

meddwl heno ?
' meddai y Doctor wrtho. ' O rYiyw symol/ oedd

yr atebiad. Rhoddes y Dr. iddo ryw feddyginiaeth newydd, a

bias cryf arno :
—

' Rhyw flas newydd ar hwna/ meddai ar un-
'3 L
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waitli. Tua hanner nos, daeth Mr. Davies yn ol o Lundain ; ac

yr oedd wedi cynhyrfu yn ddirfawr drwyddo, wrtli weled y
cyfnewidiad mawr a wnelsai un diwrnod arno. Ceisiai Taidi

roddi gwen groesawgar iddo
;
gan ddywedyd, ' Wedi dyfod yr

holl fibrdd o Lundain/ ac yna ychwanegai, braidd ar unwaith,

gan edrych yn llygad Mr. Davies, oedd yn llanw o leithder,

—

• Ydych chwi wedi settlo y dadgj'sylltiad ?
' Yr oedd yn dyrysu

yr un fath yr holl nos ; ond atebai bob cwestiwn bychan a

ofynid iddo, yn gwbl synwyrol. Amryw weithiau yn ystod y
noSj yr oedd wedi dangos awydd mawr am i'r dydd wawrio.

Troai ei lygaid tua'r iFenestr, a gofynai, ' Lie y mae y dydd ? y
goleuni ? A ydyw'r dydd yn mhell ?

'

" Tua cliwech yn y boreu, yr oeddem ni yn tybied ei fod yn

ymddangos yn well, ac yr oedd yn edrych yn ddyfal ar Dr. Gee,

pan y clywodd e£ yn dywedyd ei fod ar fyned. ' I ba le yr

ydych chwi yn myned ? I Liverpool ?
' meddai. ' O mi fyddaf

fi yn ol heno,' meddai y Doctor, ' i'ch gweled eto, Mr. Eees.' ' Y
fath daith,' meddai yntau, ' yno ac yn ol mewn diwrnod.' Tua'r

pryd hwnw, fe gymmerodd gyda bias, gwpauaid o goffee, ac wy
wedi ei guro ynddo ; ac a alwodd am ychwaneg. Efe a'i cafodd

yn ddioed. A dyna yr ymborth diweddaf ag y talodd un sylw

iddo. Pan y daeth Dr. Williams, tuag wyth ar y gloch, yr

oeddem yn gweled ei fod yn suddo yn gyflymach. Tua y pryd

hwnw, efe a edrychai ar Mr, Davies, a chan osod ei ddwylaw ar

ei ddwyfron, ac yn tynu ei anadl gyda llafur mawr, efe a ddy-

wedodd,—' Onid oes yma ryw fwstwr mawr fan yma ?
' Yr

oedd blister wedi ei ddodi arno y nos o'r blaen ; a phau oeddem

ni yn tybied fod yn amser ei godi ymaith, rhag ei fod yn peri

poen iddo,—er nad oedd efe wedi cwyno unwaith o'r herwj^dd,

—fe ddywedwyd rhywbeth wrtho yn nghylch ' agor y blister.

' O ie,' ebai yntau, ' agor, agor ; lie y mae yr agoriadau, i agor y

Capel ? ' Ac yn gyffelyb yr aeth y dydd heibio, Yr oeddem yn

gwybod ei fod yn ymadael yn gyflym oddiwrthym; ond nid

oedd genym ddim i'w wneyd ond edrych a gwylio
;
gan barhau

yn ddyfal i wlychu y genau sych, a sychu y chwys oddiar ei
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d.alcen a'i wyneb anwyl. Yn y prydnawn ni a'i syminudasom,

mor esmwyth ag y gallem, i osgo fwy esmwyth, fel yr oeddeni

ni yn tybied. Gofynais yn ddistaw iddo ar ol hyny,—' Ydych

cliwi yn teimlo yn gysnras yrwan, Taidi bach ?
'

' Ydwyf,

ydwyf
;
yn gysurus ryfeddol,' meddai yntau, yn hollol eglur.

" Daeth Mr. Evans, Fi-ongoch, i'r ystafell, ac a safodd wrth y
gwely. Agorodd ei lygaid, ac adnabu ef ar unwaith gan ofyn

iddo pa fodd yr ydoedd. A phan ofynodd Mrs. Rees iddo, a

oedd efe yn ei adnabod—' O ydwyf yn ei adnabod yn sicr,'

meddai yntau. Yr oedd Mr. Davies a Mr. Evans eu dau yn

sefyll wrth draed y gwely ; ac yn mhen enyd fe symmudodd y
ddau at y tan. Yr oedd yn sylwi arnynt yn symmud, a chan eu

dilyn a'i lygad, efe a ddywedodd, mewn t6n braidd yn geryddol,

' Tori'r rhenc ; tori'r rhenc : beth yr ydych chwi yn tori'r rhenc?'

Yr oeddwn i yn tybied mai gweled ei hunan yr ydoedd ar faes

y Gymdeithasfa, a'r bobl yn aflonyddu ac yn symmud."

Y mae Mrs. Davies yn myned rhagddi, gan ddywedyd :
—

" Yn
ystod y prydnawn, yr oeddwn yn teimlo yn awyddus iawn am
i'r plant ddyfod i mewn, a chael golwg arno, a chlywed hefyd, o

byddai bosibl, un gair diweddaf oddiwrth eu hanwyl Daidi. Yr

oedd yr hynaf, John, oddicartref yn mhell, yn yr ysgol ; ond

daeth y lleill, y rhai oeddent yn ddigon hen, i mewn, y naill ar

ol y Hall. Yr oedd ei hofF-eneth, Mary, yn wylo yn chwerw.

Ni chymmerodd efe ond ychydig sylw. Ceisiai wenu, dybygaswn

i ; a phan y dywedais,—' Y mae arni hi eisiau ysgwyd Haw efo

chwi, Taidi bach,' efe a geisiodd estyn ei law gystuddiol ati ; a'r

un modd gydai chwaer, Kate. Pan y daeth Harri bach i fewn,

mi a'i codais ef i fynu ar y gwely, ac a ddywedais,

—

' Dyma
Harri bach, wedi dyfod i'ch gweled chwi, Taid bach.' ' Wei,'

meddai, gydag ymdrech egwan i wenu, ac a drodd ei ben ar y
gobenydd tuag at y plentyn, fel pe am ei gusanu. Darfu i'r

plentyn ei gusanu ; ac yr wyf yn gobeithio y cofia byth mai efe

a gafodd y rhagorfraint bruddaidd o gael cusan diweddaf ei

Daid. Erfyniai y morwynion am gael un olwg arno, ac fe gan-

iatawj'^d hyny iddynt. Aethant i mewn yn ddistaw o un i un.
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" Yr oeddwn mor awyddus am gael rhyw air oddiwrtho, a allvvii

diysori yn fy nghalou fel ei eiriau diweddaf, fel y beiddiais

ofyn iddo,
—

' Oes yna ddim adnod ar eich meddwl chwi heddyw,

Taid bach ?
'

' Nag oes yr un,' oedd ei ateb ar unwaith. ' Ydych

chwi yn cofio houo,' meddwu innau, ' lesu Grist, ddoe a heddj-w

yrun?' gan aros ar hyny; ' ac yn dragywydd,' meddai yntau,

braidd yn chwimwth. ' Ydwyf siwr,' meddai, ' yn cofio bona yn

eithaf da.' Teinilwn fy hunan yn cywilyddio drwyddof. Ai ni

buasai i'r Arglwydd arwain ei blentyn hwn i siarad a ni, pe

buasai yn gweled yn oreu, neu yn angenrheidiol iddo wneuthur

hyny ? Yn sicr yr ydoedd wedi llefaru digon ; ac yn awr yr

oedd yn cael ei silo i gysgu yn mreichiau ei Dad. Yr oedd y
Meddyg i mewn o tua phump ar y gloch hyd saith. Nis gallai

ddywedyd pa hj-d y byddai cyn croesi drosodd ; ond yr oeddem

oil yn gwedd'io ar iddo fyned drosodd yn gyfiyin, ac heb ddi-

oddef llawer na chael ymdrech caled. Ac felly fu. Yr oedd yr

anadlu llafurus yn ymddangos yn dyfod yn raddol yn esmwyth-

ach, ac yn rhwyddach—yn ddistawach ac yn fyrach—fel criau

plentyn yn cael ei roddi i gysgn yn mreichiau ei fam. Y mae

cof am yr amser yn rhywbeth rhy gysegredig braidd i'w adrodd.

Ond nid oedd yno yr un pang, yr un dirdyniad, yr un ymdrech."

Fel hyn efe a hunodd yn yr lesu, mewn tawelwch perfFaith,

tua chwarter i naw ar y gloch, y nos lau, Chwefror 18, 1869
;

mewn ychydig ddyddiau wedi iddo gyrhaedd dechreuad ei ddeu-

ddegfed flwyddyn a thriugain. Yr oedd ein boll eglwysi ni yn

Liverpool, ar y pryd, mewn gweddi daer gyda Duw yn ei achos

;

yn erfyn, os oedd bosibl, am ei arbed ; ac os nad dyna yr ewyllys

ddwyfol, ar iddo gael mj'ned mewn tangnefedd, a chafFael myned-

iad helaeth i mewn i dragywyddol deyrnas ein Harglwydd a'n

Hachubwr lesu Grist.

Y dydd Mercher canlynol, Chwefror 24, oedd y diwrnod i

hebrwno- ei weddillion marwol i dy ei hir gartref. Ac efe a

gafodd gladdedigaeth. Fe ddodwyd ei gorph i orwedd yn

mynwent Llantysilio, yn Sir Fon, gerllaw Pont Menai, mewn

bedd wedi ei naddu mewn craig; lie bynod, a lie y mae cannoedd
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laA\er, o bryd i bryd, erbyu hyn wedi cyrchu i ymweled

ag ef. Y mae y fynwent ar gyfcr Treborth, palas ei fab-yn-

nghyfraith, yr ochr ai-all i'r Menai
;
palas oedd, ar y pryd, yn

cael ei adeiladn, a lie y mae y teulu er ys llawer o flynyddoedd

bellach yn preswylio. Wedi gwasanaeth crefyddol byr yn y
Benarth, fe gyehwynodd yr elor-gei'byd, gyda clierbydau y
teulu, o'r Benarth i Gonwy, lie yr oedd o saith i wyth cant o

bobl wedi eu ffurfio yn orymdaith drefnus, y rhai a actliant o

iiaen y corph trwy dref Conw}'-, masnachdai yr hon oeddent oil

wedi eu cau. Yr oedd train neillduol, yn cludo tua chwe' chant

o Liverpool i Fangor; ac yr oedd torfeydd wedi dyfod yn

nghyd o wahanol barthau Siroedd Mon, Arfon, Dinbych, Fflint,

a llawer o Feirionydd, Trefaldwyn, Ma,nchester, yn nghyda

rhanau ereill o Gymru a Lloegr. Cynhaliwyd gwasanaeth

yn Nghapel y Tabernacl, Bangor, am banner awr wedi ban-

ner dydd ; ond er fod y Capel eang hwnw yn orlawn, ni

chynnwysai ond rhan fechan o'r bobl a ddaethent i'r cladd-

edigaeth. Am ddau ar y gloch, fFurfiwyd gorymdaith yn

agos i Penrhyn Arms, Bangor, yn nghanol gwlaw mawr, oedd

yn ymdywallt yr holl amser, a'r hwn, yn ddiammeu, a rwystrodd

i gannoedd lawer o bobl ymuno ; ond, er y cwbl, yr oedd yr

orymdaith, fe ddywedid, tua thair milldir o hyd, ac yn cyrhaedd

agos yr holl fFordd o Fangor hyd at Lantysilio. Gweinidogion,

diaconiaid, a chyfeillion o Gyraru a rodient yn mlaenaf
;
yna

gweinidogion, diaconiaid, a chyfeillion Liverpool. Ar ol yr elor-

gerbyd, yr oedd dau «^ar-gerbyd, yn cynnwys y teulu a'r

perthynasau
;

}' rhai a ddilynid gan yn agos i bedwar ugain o

gerbydau ereill. Erbyn cyrhaedd y fynwent, yr oedd y dorf, fe

dybid, yn cynnwys yn agos i bedair mil o bobl. Cyfrifodd un

gwr dros ddeg a phedwar ugain o weinidogion i'r Methodistiaid

yn unig yno, heblaw pregethwyr heb eu neillduo i'r holl waith,

ac heblaw gweinidogion perthynol i Enwadau ereill yn ein

gwlad. Ac yn hen fynwent Llantysilio y gadawyd ei gorph i

orwedd mewn tawel hedd, hyd foreu caniad yr udgorn di-

weddaf, pryd y bydd iddo adg^^fodiad gogoneddus, trwy ein
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Harglwydd lesu Gi'ist i fywyd tragywyddol, ac na bydd raid

iddo farw mwy.

Parodd y newydd am ei farwolaeth alar trwm a chyfFredinol

yn ein gwlad, ac yn wir yr oedd yn disgyn ar deimladau y nifer

mw3^af fel peth braidd anhygoel. Nid oedd neb yn dysgwyl am
y fath beth. Yr oedd mor ddiweddar yn ymddangos mor iach a

clnyf, ac yn parhau mor heinyf a bywiog yn ei ysbryd, ac yn

enwedig yn pregethu mor nerthol ac efFeithiol, fel nad oedd ond

megis breuddwyd ei fod wcdi ei symmud ymaitli mor ddisymwth

oddiwrthym, ac nad oedd un gobaith i ni gael ei weled na'i

gly\yed byth mwyach. Yr oedd pawb yn teimlo, mewn cys-

ylltiad a phob Enwad cretyddol yn ein plith, ac o bob plaid

wladwriaethol. Yr oedd wedi gadael argylioeddiad dwfn, a

thrwyadl, a chyfFredinol, yn nghydwybodau dynion, ei fod " yn

^r sanctaidd i Dduw," ac yn genad heddwch drosto at fyd

gwrfchryfelgar ; a'i fod hefyd wedi cyflawni ei s%Yydd urddasol,

fel y cyfryw, gydag ymroad, a ffyddlondeb, a doethineb, ac

effeithiolrwydd, braidd digj^ffelyb, am yr ysbaid hirfaith o

banner can' mlynedd. Dyma, ni a dybygem, oedd teimlad y
wlad yn gyffredinol. Ond i'r Cyfuudeb y perthynai yn union-

gyrchol iddo, ac yr oedd mor barchedig a defnyddiol ynddo, ac

yn enwedig yn Ngogledd Cymru, yr oedd ei farwolaeth yn

golled anaele, ac yn cael ei theimlo felly gan bawb. Nid oeddeni

ni, oblegid ein hafiechyd ein hunan ar y pryd, yn gallu bod yn

bresennol yn ei gladdedigaeth, nac yn y Gymdeithasfa gyntaf

wedi ei gladdu, yr hon a gynhelid yn Beaumaris, Mon ; ond yr

ydym yn deall fod ei farwolaeth ef, a marwolaeth ei gyfaill, y
Parch. Hugh Hughes, Abergele, wedi tynu y Gymdeithasfa bono

mor hoUol iddi ei hun, fel nad oedd calon braidd gan neb i fyned

at orchwylion pennodol y cyfarfod. Ac erbyn i'r Gymmanfa
Gyffredinol gyfarfod yn Liverpool, y Sulgwyn canlynol, pryd yr

oedd Deheudir yn gystal a Gogledd Cymru wedi cyd-ymgynnull

yn eu cynnryrhiolwyr, yr oedd y teimlad yn 11awn mor ddwys,

a'r datganiad o hono, ar du y Deheudir, yn llawn mor bendant a

chryf, ag ar du y Gogledd. Gwr yn wir ydoedd ag yr oedd yr
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holl Gyfundeb yn ei anrhydeddu, ac yn cyd-ofidio oblegid ei

golli. Teimlid ein bod vrcdi ein hamddifadu, yn ei farwolaeth

ef , o un o'r gwylwyr mwyaf gofalus a llygadog, un or cynglior-

wyr doethaf a mwyaf diogel, ac un o'r arweinwyr mwyaf
medrus a llwyddiannus a fu genym erioed, neu yr anrhydedd-

wyd unrhj^w Gyfundeb crefj^ddol erioed ag ef. Yr oedd yn

gysegredig i'r Gwaredwr mawr; yn gwir ofalu am Iwyddiant ei

deyrnas ; ac yn ei holl gymmeriad a'i ymarweddiad, ar hyd ei

holl oes weinidogaethol, yn addurn i efengyl Crist.

Wedi colli y fath un nid oedd bosibl i ni beidio galaru a

phryderu a hiraethu, heb wybod pa beth a ddeuai o honom, na

pha fodd i fyned yn mlaen hebddo, gan lefain fel Eliseus wedi

colli Elias,
—

" Fy nhad, fy nhad, cerbyd Israel, a'i farchogion."

Ond yr oedd ein colled ni yn enuill tragj'-wyddol iddo ef. Y
mae y gwylio, y galaru, j'r edifarhau, a'r ymdrechu drosodd, a

buddugoliaeth bellach byth, wedi ei chyrhaedd. Ni a dybiem

fod y Meistr, pan aeth adref i roddi y cyfrif i fynu iddo, wedi

cael boddh^d rhj^fedd yn ei wasanaeth, a'i fod yn dywedyd
wrtho megis dan wenu,—" Da, was da, a ffyddlawn ; dos i mewn
i lawenydd dy Arglwj'dd." Ac y mae bellach er ys amser maith

yn y nefoedd
;
gyda Christ

;
yn nghanol digonolr^v5'dd llawen-

ydd ger bron Duw, ac }ti rawynhau digrifwch yn dragywydd.

" Sleep on, thou Prince of Preachers, sleep in peace.

Thy work on earth is done, sleep on, sleep on

;

The course is finished, and the battle won

;

Sleep on until that blessed morn shall dawn,

When o'er thy tomb th' Archangel's trump shall sound

To awake thy precious dust to life again !

"

Ei Frawd, Dr. W. Rees.
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PENNOD XVI

.

Ei Nodiceddaii neillduol fel Pregethivr.

Hen bregethwyr cymru—amrywiaeth yn eu nodweddu—
hyny yn perthyx i holl weithredoedd duw—yr hen
dadau methodistaidd yn ddynion ddoniau dysglaer

lawn—rhai o honynt yn uno nifer mawr o ragor-

laethau—y mwyafrif yn rhagori mewn ychydig bethau

—enghreifftiau—odid un o honynt yn rhagori mewn
coethder chwaeth a destlusrwydd cyfansoddiad—
ychydig a y'sgrifenid ganddynt o'u pregethau—cyfeir-

ladau at arfer amkyw o honynt—mr. rees y cyntaf

i avneyd rhagbarotoad gofalus yn destyn neillduol

efrydiaeth— hyny yn gychwyniad ei ragoriaeth—
dechreuad yr arferiad—parotoi yn ofalus ar gyfer

pob amgylchiad—ymdrech, er ys blynyddoedd, i ym-

ryddhau oddiwrth hyny—llwyddo yn annghyffredin

—cyfarfodydd eglwysig cyffredinol yn liverpool

—

mr. rees yn y rhai hyny—parhau i barotoi ei bregeth-

au yn ofalus—rhagoriaeth gweinidogaethol yn gor-

wedd ar ddwysder crefyddol— cymdeithas gyson a

duvv mewn gweddi—ymdrech gwastadol i'w berffeithio

ei hunan mewn sancteiddrwydd—purdeb dilychwyn ei

ymarweddiad— ei alluoedd naturiol megis gwaelod
EANG A DIOGEL I'W GREFYDD a'i WEINIDOGAETH—CYD-BWYS-

EDD Y GALLUOEDD—ARAF A GOCHELGAR YN FFURFIO El

SYNIADAU

—

CEIDWADOL YN EI DDUWINYDDIAETII—MEDDWL
WEDI EI DDIWYLLIO I RADDAU HELAETH A GWYBODAETH YS-

GRYTHYROL A DUWINYDDOL—MYFYRIWR CALED—Y LLYFRAU

A'R AWDWYR a HOFFAI—YMDDANGOSIAD PERSONOL MANTEIS-

lOL—YR OLWG ARNO YN Y PULPUD—EI LAIS a'i DDULL YN

TRADDODI

—

EGLURHAD GOLEU A MANWL AR Y MATERION

vyDDENT GANDDO DAN SYLW—AMCANU GAEL YR EFENGYL

X FEDDWL EI WRANDAWYR—EDRYCH AR Y GWIRIONEDD YN

EI HOLL GYSYLLTIADAU—ENGHREIFFTIAU O'l YMDRINIAETH

—DYCIIYMYG CRYF A CHYFOETHOG ER EGLURO Y MATER AC

ADDURNO Y CYFANSODDIAD—ENGHREIFFTIAU—AMCAN SYML
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AM GADWEDIGAETH EI WRANDaWYU—CYFODI GER EU BRON

DREFN YR EFENGYL YN EI HOLL GYFLAWNDER, AC YMGAIS

I'W CAU I FYNU I IIOXO—ENGHREIFFTJAU—LLE MAWR YN
EI WEINIDOGAETH I DDWYFOLDEB PERSON CRIST a'I IAWN—
GOFALUS RHAG ARFER UXRIIYW FODDION ANNHEG ER CYN-

NYRCHU EFFEITHIAU AR DEIMLADAU EI WRANDAWYR—EGLURO
YN FANWL Y BERTIIYNAS RIIWNG GWIRIONEDDAU CREFYDD
A'I DYLEDSWYDDAU—EXGHREIFFTIAU o'l DDULL YN YMDRIN
A RIIINWEDDAU—MR. ROBERT HALL AC YNTAU—GOSOD PWYS
MAWR AR YR YMDRECH ANGENRHEIDIOL AR DU Y CREDADYN,

ER CYRHAEDD SANCTEIDDRWYDD—DWYX ALLAN Y CALONDID

SYDD i'R YMDRECH YN NHREFN YR EFEXGYL—Y NODIADAU
ARNO YN NGHOFIAXT MR. JOHN JOXES, TALSARX—SYLWADAU
TERFYXOL.

Yr ydym yn awr wedi dwyu hanes bywyd ein hanwyl a'n

parchedig gyfaill i derf\-niad, a hyny yn llawer helaethach a

manyJach nag yr oeddem unwaith yn tybied y buasai yn bosibl

i ni ; ac yr ydym wedi gadael ei weddillion marwol i orpliwys

yn nhy ci hir gartref, yn mynwent Llantysib'o, Mon, byd ddydd

mawr caniad yr udgorn diweddaf
,
pan adgyfodir ef " yr un ffurf

a'i gorph gogoneddus ef." Yr ydym wedi ei ddilyn trwy am-

rywiol amgylcbiadau a gwabanol gysylltiadau bywyd, ac yn

ncillduol fel Blaeuor ilu yr Arglwydd yn ein plith, am flynydd-

oedd lawer ; ac wedi ei gael bob amser yn g3'^fryw ag y teimlwn

rwymau arbenig i ogoneddu Duw ynddo. Yr liyn sydd yn

gorphwys arnom bellacb, ydyw ccisio gwneuthur rhai sylwadau

ar ei gymeriad fcl Pregethwr, ac yn ei gysylltiad a'r weinidog-

aeth a dderbyniodd gan jr Arglwydd lesu. A phregethwr,

uwchlaw pob peth, oedd efe. Yr ydoedd wedi ymgysegru yn

gwbl at hyny
;
yn gwneutliur pob peth yn ddarostyngedig i

hyny
;
yn wir yn aberthu pob peth er niwyn hyny, Anicanu ei

osod alJan megis pregethwr oedd yn arbenig mewn golwg genym,

pan ymgymmerasom a r gwailh hwn ; a hyny yn n€illduol gan

obeithio y gallai fod o ryw wasanaeth in pregothwyr ieuainc,

—

y rhai ydynt erbyn hyn yn Uiaws mawr,—na chawsaut erioed y
cyfleusdra i'w wrandaw. Yn wir, wrth ymddyddan yn awr ac
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eilwaith, a nifer o bregethwyr yma a thraw ar led ein gwlad yn

ei gylch, yr ydym laweroedd o weithiau wedi oin galw i synu, at

gynnifer o honynt ag sydd, a rhai o honynt yn pregethu er ys

amryw flynyddau, nad ydynt yn cofio dim am dano, nac wedi ei

weled erioed. " Hynod," mcddai y Parch. William Morris, Cil-

geran, pan yn pregethu yn Nghymdeithasfa Bangor, yn 1832,

—

" Hynod mor lithrig yw oesau
;

" a dieithr iawn i'r rhai "sydd

wedi eu gadael, ac yn cofio Mr. Rees pan yn agos yn dechreu

ei weinidogaeth, ydyw canfod cynnifer heb fod wedi ei weled

na'i glywed erioed. Ac un peth neillduol yn ein golwg, wrth

ysorifenu yr hanes yma am dano, oedd ceisio rhoddi mantais i'r

cvfryw i jangydnabyddu i ryw fesur a'i ragoriaethau, a dyfod i

o-yfarfj'-ddiad ag enghraifFt mor nodedig o gj^segredigaeth calon

a meddwl i'r efengyl, gan obeithio y gallent felly gyfranogi i

rj^w raddau o'i ysbryd.

Yr ydym eisioes yn nghorph y gwaith, unwaith a thrachefn,

wedi cyfeirio sylw at rai o'r nodweddion a'u gwahaniaethent ef

yn y cyflawniad o'i weinidogaeth ; ond yr J^dym yn teimlo fod y
fath ragoriaethau yn perthyn iddo ef fel pregethwr, ag sydd yn

teilyngu sylw llawer manj^lach a helaethach. Y mae jm ddrwg

iawn genym nas gallwn wneuthur h3'ny ond yn dra anmherfFaith.

Yn wir, gan y llesgedd a'n goddiweddodd yn nechreu y flwyddyn

hon (1889), yr oeddem wedi rhoddi i fynu 3^ meddwl y gallem

fyned rhagom o gwbl a r rhan yma o'r Cofiant ; ac yn bwriadu

gadael y bennod hon, i'w gwneyd i fynu o'r hyn a ysgrifenasid

o-enym eisioes am dano, yn Nghofiant Mr. John Jones, Talsarn.

Eithr gan fod Rhagluniaeth wedi bod mor dyner o honom ag

i'n hadfer yn rhj^fedd o'r gwendid y cyfeiriasom ato, a rhag

siomi cryn nifei- ag sydd, fel yr yd^^m yn deall, yn dysgwyl am

ryw sylwadau neillduol helaethach ar Wrthddrych ein Cofiant

fel Pregethwr, yr ydym, er gyda mesur o bryder, yn anturio

cynnyg ar bennod newydd.

Un neillduolrwydd arbenig ar hen Bregethwyr Cymru, oedd

yr amrywiaeth hynod mewn doniau a arddangosid ganddynt yn
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y cyflawniad o'u g-\veinidogaeth. Nid ocdd odid ddau o honynt

yr un fath, nac yn debyg iawn i'w gilydd. Y mae ararywiaeth

yn nodwedd neillduol ac amlwg ar holl weithredoedd yr An-

I'eidrol. Er fod j greadigaeth, hyd ag y mao yn dj^^fod dan ein

sylw ni, yn ymddangos oil megis yn dj^fod dan yr un cynllun

(type), fel nad ydym pan yn trarawyo o'r naill ran o honi i'r Hall,

l>yth yn y pcrygl o ddychj'mygu ein bod yn dyfod at waith Cre-

awdwr arall, eto o fewn, neu o dan y cynllun hwnw, ni a gawn

fod amrywiaeth diddiwedd jm ei hynodi. Nid ydyw y Gorucliaf

byth yn ei ddynwared ei hunan. Y mae y fath gyfoeth di-

derfyn o feddwl yn eiddo iddo, fel nad oes angenrheidrwydd

arno ef am hyny. Y mae yr amrywiaeth yn gyfryw, fel, fe

ddichon, nad oes dim dau beth erioed mewn natur, wedi bod yn

hollol yr un fath, ac heb wahaniaeth gwirioneddol a phendant

rhyngddynt a'u gilydd. I ni, nid oes dim gwahaniaeth rhwng

yr arogl sydd ar y ddau wrthddrych yna ; ond y mae gwahan-

iaeth
; y mae y ci ar unwaith yn ei ganfod, ac nid yn unig hyny,

ond y mae yn gallu ei ddilyn yn ddifeth am filltiroedd, ac am
ddyddiau lawer ; a thrwy hyny jn dyfod yn ofleryn, weithiau,

i adfer i'w rieni torcalonus y plentyn a gollasid ; bryd arall yn

foddion, yn Haw cyfiawnder, i gael gafael ar y llofrudd ysgeler a

gwaedlyd. A'r un modd gyda phob peth mewn natur. Y mae
amrywiaeth diddiwedd yn nodweddu holl weithredoedd Duw.

Yn awr, yr oedd hjn yn hynodi yn arbenig hen Bregethwyr

Cymru. Yr oedd hyny yn cyfodi yn benaf, oddiar fod pob un

o honynt yn dilyn y dull priodol, naturiol iddo ei hunan, heb

amcanu ymdebygu i neb arall. Ac oblegid fod yr amrywiaeth

naturiol sydd yn mhlith dynion yn ddiddiwedd, yr oeddent

hwythau, gan eu bod yn dilyn natur, dan angenrheidrwydd o

wahaniaethu oddiwrth eu gilydd. Yr oeddent yn amrywio yn

eu gwybodaeth
;
yn eu fFurf o feddwl

;
yn eu trefn o gyfansoddi;

yn eu hardymher naturiol
;
yn eu Heisiau a'u dull o draethu ;

—

yn mhob peth braidd posibl iddynt wahaniaethu ynddynt, tra

yn cytuno yn yr athrawiaeth a bregethid ganddynt.

Yr oedd rhai o honynt yn cyfuno, i raddau helaeth iawn, yr
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amrywiol ragoriaethau, neu nifer mawr o honynt, a bcrthynent

iddynt a'u cymmeiyd g3^da'u gilydd :—Eangder cydnabyddiaeth

ag ystyr, a chraffder a chywirdeb dirnadaeth o feddwl gwirion-

eddau yr efengyl
;

profiad dwys a dwfn o'u dylanwad ar eu

meddyliau a'u calonau eu hunain ; medrusrwydd annghyffredin

i'w hegluro, yn y modd mwyaf syml a dealladwy, i feddyliau eu

gwrandaSvwyr
;
gwroldeb a bciddgarwch diarswyd, mewn ym-

(Icimlad a'u hanfoniad dwyfol, i sefyll i fynu dros liawliau y
nefoedd, ac yn erbyn pechodau eu hoes ; tanbeidrwydd calon

mewn cariad at y Gwaredwr mawr, ac mewn awydd am iach-

awdwriaeth eneidiau dynion
; y fath feistrolaeth ar iaith, a'r

fatli rwyddineb a hyawdledd ymadrodd, fel na byddai,—ac y
gallesid tybied nas gallasai fod,— byth ball arnynt; nerth

traddodiad mor efFeithiol, fel nad oedd diofalwch, nac anwybod-

aeth, nac anystyriaeth, yn meddu digon o rym i'w wrthsefyll

;

nertli, treiddgarwch, a phereidd-dra llais, a fyddai yn ddigon

braidd bob amser i sicrhau sylw, ac a brofwyd rai prydiau yn

Uwyddiannus hyd yn nod i attal amcanion erlidwyr ; tynerwch

teimlad a thymher, a wnelai y cynnulleidfaoedd yn fynych yn

foddfeydd o ddagrau ;—heb son am yr arddeliad dwyfol a fyddai

mor ami ar eu gweinidogaeth, er bywyd ac iachawdwriaeth i

gannoedd a miloedd yn ein gwlad. Yr oedd rhai o honynt, yn

ddiddadl, cX nifer mawr o'r rhagoriaethau hyn yn amlwg yn

perthyn iddynt. Yr ydym yn awr yn cyfeirio at y rhai oeddent

yn y weinidogaeth, a hyny yn benaf yn mhlith y Methodist-

iaid, o flaen Mr. Rees : dynion o ddoniau gweinidogaethol mor

<Idysglaer, fel, o bosibl, nad anrhydeddwyd unrhyw oes na

gwlad a'u rhagorach ; a rhai o honynt yn cyfuuo yn eu personau

eu hunain, ac i fesur mawr, llawer iawn o'r rhagoriaethau y
cyfeiriasora atynt, a'u nodweddent a'u cymmeryd gyda u gilydd.

Ond am y mwyafrif o honynt, mewn rhyw un peth neu ddau

y gellid dywedyd fod y pregethwr yn rliagori, hyd yn nod pan

y byddai yn rhaid cydnabod fod ei weinidogaeth o wir worth i'r

wlad. Weithiau, fe geid C3''dnabyddiaeth helaeth a manwl iawn

a gwirioneddau yr efengyl, a mater da a sylweddol yn y bregeth.
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ond dawn afrwydd, Uais oeraidd, afiywio:;", uninheraidd, hel) ond

ychydjg deiralad, ac heb ddim gallu areithyddol ; megis yn Mr.

Robert Ellis, y Wyddgrug ; Mr. William Roberts, Clynnog ; Mr.

Cadwaladr Williams, Sir Fon, ac amrj'w ereill. Weithiau,

ceid dawn naturiol rliwydd i siarad, gyda gallu annghyffredin i

ddefFro sylw rhai anystyriol, cymmeryd gafael gref ar eu cyd-

wybodau, a'u cau i fynu o ran eu teimladau i golledigaeth, oddi-

eithr iddynt ar unwaith edifarhau a chredu, a dychwelyd ;—heb

ond ychydig gydnabyddiaeth ag athrawiaeth yr efengyl, nac ond

ychydig allu i'w gosod allan yn drefnus ac yn eglur i ereill. Un
felly, yn ddiammeu, oedd Mr. Daniel Jones, Llanllechyd, a fu mor

ddefnyddiol yn ei ddydd i alw pechaduriaid i edifeirwch. Ac yr

oedd ereill yn eu gradd, er nad mor hynod, cyffelj-b iddo. Wcitli-

iau, ceid zel danbaid, awydd calon am iacliawdwriaeth eneidiau, a

ffyddlondeb diball i berchen y gwaith, gyda thraddodiad bywiog

ac efteithiol a phoblogaidd;—heb gydnabyddiaeth f'anwl agystyr

yr ysgrythyrau, na llawer o ofal am gyt'ansoddi. Un felly oedd

yr hen weinidog parchus ac anwyl, Mr. Prytherch o Fun, ac

amryw ereill llai adnabyddus a allem nodi. Weithiau, ceid Gyd-

nabyddiaeth fanwl a helaeth a chynnwysiad yr ysgrythyrau,

ac ag ystyr gwirioneddau yr efengyl, gyda gallu neillduol i

draddodi yn rhwydd, j^n esmwyth, ac yn dawel, mewn dull ym-

ddyddanol, yragomiol, agos at ddeall y gwrandawwyr,—heb ond

ychydig iawn o arwyddion teimlad, ac heb braidd ddim amcau

at areithyddiaeth. Rhai o'r nodwedd yna oedd Mr. Robert

Jones, Rhoslan ; Mr. John Parry, o Gaerlleon ; Mr. Robert

Griffith, Dolgelleu ; Mr. Griffith Solomon ; ac amryw ereill a

allem enwi, oeddent dra chymmeradwy fel pregethwyr.

Eithr yn nghanol yr hoU amrywiaeth a berthynai iddynt, ac

er eu haml ragoriaethau, nid yw yn ymddangos fod cymmaint

ag un o honynt j'n rhagori mewn coethder chwaeth, prydferth-

wch iaith, a destlusrwydd cyfansoddiad. Nid ydym yn meddwl

fod neb o hoaiynt wedi gwneuthur hyny yn amcan iddo ei hunan,

ac yn bwnc neillduol ei efrydiaeth. Nid llawer o honynt a

ysgrifenent eu pregethau o gwbl ; ac o'r rhai a ysgrifenent ry

w
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gymmaiiit, nid oedd y cyniinaint hwnw orid ycliydig iawn.

Byddai Mr. Daniel Rowland, Llangeitho, yn ysgrifenu yn helaeth

iawn yn mlynyddoedd cyntaf ei weinidogaeth, o leiaf ar gyfer

achlysuron neillduol ; ond yn y cyfFredin, arferai ymollwng, yn

ol yr hwyl a gaffai, i siarad ar y mater a fyddai ganddo dan

sylw, heb ei gaethiwo ei liunan o gwbl i'r hyn a barotoisid

ganddo yn nilaen Haw. Yn ei flynyddoedd diweddaf yr oedd

wedi rhoddi heibio ysgrifenu dim, oddieithr yn unig y penau, a'r

prif sylwadau a wneid ganddo arnynt. Byddai Mr. Dafydd

Morris, Mr. John Jones, Edeyrn, Mr. Robert Roberts, Clynnog,

Mr. Ebenezer Morris, a Mr. Ebenezer Richard,—yn ysgrifenu

cynllun y bregeth yn lied fanwl, gan wneuthur cyfeiriadau at

yr adnodau yr arncanent eu defnyddio er egluro neu gadarnhau

yr hyn a ddysgid ganddynt ; ond yn gadael llanw yr amlinellau,

ac felly wedd neillduol y cyfansoddiad yn y traddodiad o hono,

i weithrediad y nieddwl dan ddylanwad eu teimlad ar y pryd.

Yr un modd y gwnelai Mr. Elias ; ond ei fod ef yn ysgrifenu

braidd yn helaethach, gan nodi yn fanylach y sylwadau arwein-

iol a fwriedid ganddo
; y rhaniadau a'r is-raniadau

;
pob defSniad

manwl a phwysig a wnelid ganddo ; a gair neu ddau i'w adgofio

ei hunan o ryw hanesyn, neu gymhariaeth, a amcanai ddwyn yn

nilaen er egluro ei fater. Ond esgyrn, heb ond ychydig gnawd,

a dim croen, oedd pregethau Mr. Elias ar y papur. Ac felly

hefyd yr eiddo Mr. Roberts, Amlwch, a Mr. Michael Roberts,

Pwllheli. Yr oedd Mr. Thomas Richard a Mr. William Morris,

o'r dechreuad, ac ar hyd eu hoes, yn ysgrifenu yn lied gyflawn.

Traddodai Mr. William Morris y bregeth yn ofalus i'w gof, a

chadwai yn ffyddlawn at y papur, oddieithr pan, wedi cyrhaedd

raeistrolaeth hollol arni, y teimiai yn rhydd i ehedfan oddiwrthi,

at rywbeth a dynai ei sylw ar y pr\'d. Yr oedd Mr. Richard,

yntau, ai lygad ar y bregeth, megis ag yr ysgrifenasid hi

ganddo, ac yn y cyfFredin yn cadw ati ; ond nid oedd cymmaint

sicrwydd pa gyfeiriad neillduol yr arweinid ef iddo. Weithiau

byddai yn gadael pob cynllun, ac yn cael ei godi gan ei deimlad

at rywbeth mor ddyrchafedig a gogoneddus, ag i beri i'r
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gwrandawwyr hraidd annghotio yn gwbl pa le y byddcnt ; bryd

arall fe ddygwyddai, wrtli grwydro, goUi y ffordd jn hollol, ac ar-

weiniai ei liunan a'i gynnulleidfa, i anialwch dyrys a disathr. Yr
oedd y diweddar Mr. Hughes, Liverpool, a Mr. Hughes, Abergele,

am lawer o'u hoes, yn ysgrifenu yn lied helaeth, ac yn cadw yn

wastadol at y cynllun a fwriedid ganddynt, ond heb eu caethiwo

eu hunain ; felly hefyd yr arferai Mr. Charles, Caerfyrddin ; ond

y byddai efe, os nad ydym yn camgymmeryd, yn ysgrifenu yn

llawer helaethacli na neb o honynt.

Y mwyaf trefnus a manwl, fe ddichon, o'r holl hen bregeth-

wyr, oedd Mr. John Thomas, Aberteifi. Megis ag y dywedasom
am dano yn Nghofiant y Parch. John Jones, Talsarn :

—

"Yr oedd ei bregethau yn arbenig yn cynnwys 'ymadrodd

iachus nas gellid beio arno
;

' ac wedi eu cyfansoddi mor fanwl a

rheolaidd a destlus, nes oeddent yn ymddangos 'megis afalau

aur mewn gwaith arian cerfiedig.' " Nid oedd neb yn sicr o'r

hen bregethwyr yn trafferthu cymmaint gydag ysgrifenu ei

bregethau ag efe. Nid oedd odid un o honynt nad ydoedd ^Yedi

ei hysgrifenu ganddo amrywiol weithiau drosodd. Eithr, fel

y sicrhawyd i ni gan y Parch. Thomas Richard, yr oedd yr

ysgrifenu hwnw, nid er mwyn gwclla a pherfFeithio y cyfansodd-

iad, ond er mwyn argraffu y bregeth yn well ar ei gof ef ei

Ihunan. Yr un Ifurf yn hollol fyddai arni wedi ei hysgrifenu

ddeng waith drosodd, ag oedd arni ar ol yr ysgrifenu cyntaf.

Ond yr oedd ei hysgrifenu draehefn, yn ei alluogi ef i'w chofio

mewn llawer iawn Uai o amser, ac yn fwy sicr, nag a fuasai j^u

gymmeryd iddo i hyny trwy ei darllen laweroedd o weithiau,

fel ag yr ysgrifenasid hi ganddo eisoes. Nodwedd neillduol

meddwl y dyn a barai hyny, neu ynte yr arferiad a fFurfiasid

gandda Pa fodd bjTinag, yr oedd ei bregethau, fel y dywedai

y Parch. Ebenezer Richard unwaith am danynt, mewn Cym-
deithasfa yn y Bala, yn '•' ebran pur, heb ddim us yn gymmy.sg

ag ef
;

" ac a ch^'mhwysder neillduol ynddynt i faethu y cyn-

nulleidfaoedd "yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd;" ac yn yr

amser hwnw, yn sicr, yn hynod o ran trefnusrwydd a manylder.
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Yr ydyni yn t\-biecl, pa foJd bj-nnag, mai Mr. Roes oedd y
cyntaf—jai ein gwlad,—y cj'ntaf, o leiaf, yn mlilith y Methodist-

iaid,—a ddaeth i dalu sylw arbenig i gyfansoddi yn fanwl a

gofalus yn mlacn lla-w ; ac i edrych ar ddethol y geiriau,

fFurfio y brawddcgau, a choethi yr ardduU, £el peth hanfodol i

gyflawniad effeithiol o'r weinidogaeth. Fe wnacth efe hyny yn

bwnc neillduol ei cfrydiaeth
;
gan ysgrifenu yn gyflawn, ac ail

3'sgrifenu, a thrydydd neu bedwerydd neu bummed ysgrifenu,

OS gwelai hyny yn angenrheidiol, er perffeithio y eyfansoddiad

i'r graddau uchaf ag y gallai yn ei fyfyrgell, cyn ci draddodi yn

y pulpud. I hyn, ni a dybj'gem, y mae i ni briodoli cychwyn-

iad ei ragoriaeth arbenig ef fel pregethwr. Y mae yn wir fod

yr arferiad a ffurfiesid ganddo ef mor ieuanc, o ymneillduo i

unigedd, a siarad ar ddull pregethu, braidd yn wastadol wrtlio

ei hun,—ac yn enwedig, y cyfleusderau a gafodd i arfer siarad yn

gylioeddus yn yr Ysgol Sabbotliol, yn Hendre Uchaf ac jai

Hafod Elwy, -vvedi bod yn fanteisiol iawn iddo ; ond oni buasai

iddo ddechreu ar, a chadw at yr arferiad o osod ei fyfyrdodau i

lawr mewn ysgrifen, y mae yn amheus iawn genym a gyrhaedd-

asai efe byth y safle a gyrhaeddwyd ganddo. Fe ddywedwyd

wrthym gan ei frawd. Dr. Rees, mai pan oedd yn Syrior gyda y
Parch. Thomas Jones, ac yn llafurio cryn lawer gyda'r achos yn

y Bettws, y dechreuodd ar yr arferiad o ysgrifenu ei fyfyrdodau

;

a phan, yn ddiammeu, yr oedd y gogwydd at bregethu yn cryf-

liau yn ei feddwl. Cyn hyny, yr oedd pob annerchiad o'i eiddo

yn fFrwyth rhyw gymmaint o ragfeddwl ar y mater dan syhv

ganddo, eithr heb ddim parotoad pellach ; ond o hyny allan, yr

oedd ei annerchiadau wedi eu hysgrifenu mor fanwl ag y gallai,

ac yn eael eu traddodi ganddo mor agos ag y medrai, i'r modd y

byddai wedi eu cyfansoddi. Fe gadwodd ei hunan mor gaeth i'r

arferiad hon, fel ag i fod am flynyddoedd yn gwbl anewyllysgar

i ddywedyd dim yn gyhoeddus, yn enwedig os byddai mewn

cyfarfod a ystyrid ganddo ef o ddim pwys, oddieithr y byddai

j
wedi eael hamdden i feddwl am y mater yn mlaen Haw, ac i

barotoi ar ei gyfer. Yn y Gymmanfa gyntaf erioed iddo yn
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Liverpool, yn y flwyddyn 1824-, pryd yr oedd y diweddar Barch.

David Rowland y Bala, ac yntau yma, yu wyr ieuainc, am y tro

cyntaf, fe geisiwj^d gan y ddau annerch y cyfarfod, yn y cyn-

nulliad mawr, ond nid mawr y pryd hyny, boreu Llun y Sul-

gvvyn. Fe wnaeth Mr. David Rowland ; ond ni ddywedai Mr.

Kees yr un gair, am y rheswm nad oedd wedi parotoi ar gyfer

llefaru. Y mae yn wir ei fod yn ei flynyddoedd diweddaf, ac er

ys dros bum' ralynedd-ar-hugain cyn ei ddiwedd, yn un o'r

siaradwyr rhagoraf a pharotaf a mwyaf sylweddol, ar ba fater

crefyddol bynnag a ddygid i sylw, a pha mor liosog bynnag y
cynnulliad, hyd yn nod pan na byddai wedi gwneuthur unrhyw
ddarpariaeth uniongyrchol ar gyfer hyny. Ond ar achlysuron

felly, er y gallai ei fod, weithiau, yn syrthio ar ryw adgofion o'r

hyn a ddywedasid ganddo ryw bryd o'r blaeu ar yr un mater,

—

eto, yn y cyftredin, y mae yn ddiammeu mai angenrheidrwydd

yr amgylchiad a ddylanwadai arno, er cyfFroi ei feddwl, i

weithredu gyda bywiogrwydd a chj^flymdra a nerth, braidd

mwy, ac yn sicr, yn fynych mwy effeithiol, na phan yn amlwg
yn traddodi yr hyn a barotoisid ganddo yn ofalus a manwl.

Yn wir yr ydoedd, er ys blynyddoedd lawer, wedi gwneuthur

ymdrech mawr, ac wedi llwyddo yn hynod, i ymryddhau o'r

hualau ag y buasai am gymmaint o amser yn cael ei gaethiwo

ganddynt. Ni a sylwasom arno laweroedd o weithiau, yn y
Cyfarfod Eglwysig Cyffredinol, a gynhelid genym y pryd hyny
bob nos Lun, oddieithr y cyntaf yn y mis, yn Liverpool,—cyfar-

fod yr ymdrechai efe am fod yn wastadol ynddo, ac yn yr hwn
y llefarai yn gyffredin mor briodol a chyfaddas i'r mater dan

sylw, ac yn fynych mor effeithiol ar feddyliau y rhai a fyddent

3'n bresennol, ag y clybuwyd ef braidd erioed. Eithr yr oedd yn
hollol anfoddlawn i roddi rhybudd, yn mlaen Haw, pa fater oedd

i fod dan sylw, oddieithr pan y penderfynid parhau yr ymdrin-

iaeth ar y mater a fyddai ger bron ar y pryd ; ond yr oedd am
ci adael yn agored hyd nes i'r cyfarfod canlynol dJyfod. Wedi
i'r cyfarfod ddyfod, yr oedd drachefn yn dra hw^-rfrydig i

awgrymu unrhyw fater ei hunan, ond gwthiai hyny, os gallai.
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ar ryw fravvd arall, gyda phob parodrwydd, er hyuy, bob amser,

i gymmeryd y mater a awgrymid. A phan yn ymddyddan ag

ef ryw bryd yn nghylch pennodiad y mater, £e ddywedai wrth-

ym, mai ei wrthwynebiad ef i roddi rlij^budd o'r testyn y
bwriedid ymdrin ag ef oedd, y gosodai hyny arno angenrheid-

rwydd am barotoi yn uniongyrchol ar ei gyfer ; ac y collai felly

un fantais werthfawr a olygid ganddo ef oedd yn y cyfarfod i

ni fel gweinidogion, er arfer ein hunain i siarad gyda byr-fyfyr

ar wahanol byneiau y ffydd, a dyledswyddau ein crefydd.

Ac i ni, yr oedd rhywbeth nodedig o ddyddorol mewn sylwi

ar, a gwrando arno yn siarad yn y Cyfarfod Eglwysig nos Lun.

Yn lied hwyrfrydig y cyfodai ar ei draed, ac yn lied afrwydd y
dechreuai lefaru. Yn wahanol iawn i'r modd y declireuai

bregethu. Byddai y bregeth yn wastadol wedi ei pharotoi yn

ofalus ganddo, ac wedi ei thraddodi yn berfFaith i'w gof ; ac fe

fyddai yntau o'r dechreu yn ei siarad, er gyda thon yn hytracli

3'n hirllaes, eto yn rhwydd, naturiol, a dillyn, a phob amser heb

unrhyw arwydd o ddim pryder yn ei feddwl yn nghylch pa

Iwybr a gymmerai i fyned rhagddo. Ond yr oedd yn wahanol

iawn yn y Cyfarfod Eglwysig. Yn gyfFredin ymddangosai, nid

fel pe buasai heb ddim i'w ddywedyd, ond yn hytrach yn

ibetrusgar pa beth a fyddai oreu iddo ddywedyd. Yr oedd i'r

pwnc amrywiol gysylltiadau, ac eto nid oedd un cysylltiad yn

ymddangos 3'n rhyw oleu iawn o'i flaen. Y mae yn myned

yn mlaen, pa fodd bynnag, gan edrych megis ar y naill law a'r

Hall, yn dysgwyl gweled rhywbeth perthynol i'r pwnc y gallai

ymaflyd ynddo, i'w godi i sylw y gynnulleidfa. Ond nid oes

dim, am enyd, yn dyfod i'r golwg. Eto y mae yn siarad yn

rhwyddach, ac yn fwy bywiog, a'i deimlad yn dwyseiddio i

rywbeth nodedig o d3aier. Eithr toe y mae yn gweled rhywbeth.

Rhaid ei fod. Dyna ryw gyffroad hynod arno, ac y mae y bobl

ar nnwaith yn fyw o astudrwydd a sylw. Y mae yn myned yn

mlaen, gan lefaru yn oleu, a nerthol, a thra efFeithiol. Nid oes

yna ddim o'r ymchwil pryderus ag a welid ddeng munud yn ol.

Na, y mae yn amlwg wedi caol gafael ar wythi'en gyfoethog,
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ac yn gweithio yu egniol a ded\v3''dd arni. Y mae yn Uuchio

allan dalpiau mawrion, trymion, o'r mwn euraidd gwcrthfawr, ag-

y buasai un o honynt agos yn ddefnydd cynhj-sgaeth ddigonol

i bregethwr cyffredin, am ei oes. Fel y mae yn gwresogi yn

ei deimlad, y mae y meddyliau yn dyfod yn fwy dj^sglaer a

phriodol
;
yr iaith yn rhwyddach ac yn goethach

;
yr areithydd-

iaeth yn fwy bywiog a nerthol ; a'r efFeithiau ar y bobl, yn sicr,

yn llawer mwy gorchfygol. Ediychwch arnynt yn awr. Nid

oes yna odid lygad syeh yn y lie, na neb yn ymddangos yn

hollol fel ef ei hun. Fel yna y terfynodd llawer cyfarfod a

gawsom yn Liverpool, pan y byddai Mr. Rees yn ymollwng i

siarad, heb unrhyw ragbarotoad uniongyrchol ar gyfer hjmy.

Yr oedd ei Iwyddiant, weithiau, yn gymmaint ar y fath achlysur-

on, ag i beri i ni deimlo fod yn resyn na buasai yn cjnnmeryd

yr un rhyddid yn y pulpud. Ond ni wnai efe hyny byth, oddi-

eithr pan y byddai dan angenrheidrwydd hollol, oblegid ei attal

—naill ai gan ddifFyg amser, neu ynte ryw anhwyledd ar ei

iechj^d, i ragbarotoi. Eithr wedi y cwbl, yr ydym yn tueddu

i feddwl na buasai efe, a'r dawn neillduol oedd ganddo, byth yn

dyfod yn siaradwr rhydd mor ragorol ag y daeth, oni buasai ei

fod, ar hyd ei oes, wedi ei arfer ei hunan i ysgrifenu yn mlaen

Haw yr hyn a fwriadai lefaru : fel ag yr ydym yn glynu wrtli

yr hyn a ddywedwyd gcnym eisioes, fod cj^'chwyniad ei ragor-

iaeth arbenig ef fel pregethwr i'w briodoli i hyny.

Ond er priodoli cychwyniad ei ragoriaeth i'r gofal neillduol a

gymmerai i gyfansoddi, yr oedd sylfaen y cymeriad giveinidog-

aethol yn ei feddtol ef, yn gortuedd yn ddyfnach, ac yn gorphivys

ar y divysder a'r difrifoldeb crefyddol annghyffredin oeddent yn

eiddo iddo. Yr oedd yn ddiddadl yn ddyn duwiol iawn. Yr
oedd crefydd wedi meddiannu ei holl enaid, ac yn dwyn pob

peth arall, yn ei brofiad dan ddarostyngiad iddi ei hunan. Ei

achos personol rhyngddo a Duw oedd yr unig achos gwir fawr

yn ei feddwl ef, a chael dianc byth gydag ef fel ei Farnwr, oedd

y peth penaf o bob peth yn ei olwg. Yr oedd ei argyhoeddiad

yn ddwfn o golledigaeth hollol ei gyliwr ynddo ei hunan : ac
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oddiar anobaith hollol am ymwared yn mliob inodd arall, yr oedd

yn syrthio, gyda diolchgarwch, ar y Dadguddiad grasol o Dduw
yn Nghrist, yn bob pcth ar gyfer angen pechadur. Ac yr oedd

ei fywyd, ar hyd ei oes, yn fywyd ffydd yn Mab Duw, ac o yni-

deimlad ai rwymedigaeth i gysegredigaeth hollol iddo. Ac

oddiar y grefydd hon y cyfodai ei weinidogaeth. Yr ydoedd

\Yedi credu, ac am hyny yn Uefaru. Yn y goleuni yn yr hwn y
gwelai ei golledigaetli ei hunan, yr oedd yn gweled hefyd fod

pawb yn golledig; ac yn yr olwg a gawsai ar addasrwydd a

digonolrwydd lesu Grist fel Ceidwad iddo ei hunan, yr oedd yn

ei weled yn Geidvvad addas ar gyfer byd cyfan, ac yr oedd

awydd ar ei galon cael y byd i gyd ato. A hyn, nievvn gwirion-

edd, a gyfansoddai yr hyn a olygai efe fel ei ahvad i'r weinidog-

aeth,—gyda rhyw ymwybodolrwydd o fesur o gymhwysder i

\vne3'd ystyr ei chynnwysiad yn eglur i ereill. Er nad oedd, ar y
dechreu, yn gallu edrych arni yn hollol felly ; a'i fod, fel y dy-

wedai ei hunan, wedi ymgymmer3-d a lii, yn unig oblegid rhyvv'

hofFder mawr ati ; eto, fel yr oedd blyn3'ddoedd yn treiglo drosto,

yr oedd yn dyfod yn fwy-fwy gobeithiol, ac o'r diwedd yn hollol

:
hyderus, nad oedd wedi rhedeg heb ei anfon ; ac yr ymddiried-

asid iddo, mewn gwirionedd, am yr efengyl gan Grist lesu ei

hunan.

Yr oedd yn ei grefydd yn arbenig yn rhagori, yn nghysondeb ei

(jymdeithas d Duvj meiun giueddi. Yr oedd yn anrahosibl i neb

fyw gydag ef , ond am ychydig ddyddiau, heb gael argyhoeddiad

hollol o hyny ; ac yr ydym yn tybied fod yr hanes am dano j^n

y Cofiant hwn, er heb amcanu yn uniongyrchol at hyny, eto yn

dwyn digon o brofion o'r un peth. Yr oedd yn gymmaint a neb

y daethom ni erioed i gyfarfyddiad iig ef, yn dyfod i fynu ag

ystyr geiriau y Gwaredwr,—" fod yn rhaid gweddio yn wastad

ac heb ddiff'ygio," ac a'r cyngor apostolaidd,—" Gweddiwch yn

ddibaid." Ac yr oedd cysylltiad neillduol rhwng ei weddio ef

ai bregethu. Byddai yn ymgynghori bob amser ar Arglwydd,

gyda golwg ar y testynau y pregethai oddiarnynt, yn gystal ag

am ei arweiniad a'i gynuorthvv'y ef, pa fodd i ymdrin a hwynt
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yn y modJ mvvyaf cffeithiol er budd i'w wrandawwyr. A phan

y byddai yn teimlo ei feddwl yn dlawd a digynnyrch, fel y
cwynai efe y byddai yn f3'n3"ch yn ei gael, heblaw arfer modd-

ion cyfFredin pob efrydydd yn y fath amgylchiad,— darllen,

myfyrio, ymddyddan, myned allan i roddi tro yn yr awyr

agored, gorphwys am enyd a throi y meddwl at rywbeth arall,

—pethau nad oes neb ag sydd yn gwybod ond ychydig am lafur

meddyliol, yn ddieithr iddynt, ac a arferid j-n gyson ganddo

yntau ;—heblaw y pethau hyn, ei ymwared arbenig ef ydoedd,

nesad mewn gweddi at Dduw, fel fFynhonell fawr pob gwybod-

aeth a doethineb, gan waeddi, " Heblaw a welaf , dysg di fi." A'i

brofiad ef ei hunan, a glywsom fwy nag unwaith o'i enau,

ydoedd, fod miinudyn o ryddid enaid felly gyda Duw, yn fwv
effeithiol er gwneuthur y tywyllwch yn oleiini o'i flaen, a pheri

i sylwedd y bregeth yniagor yn eglur ger bron ei feddwl,.—na

dim moddion arall a arferasid ganddo ef erioed. Ar ol gorphen

parotoi y bregeth, i'r coethder uchaf posibl iddo, byddai yn
ddyfal drachefn yn gweddio, ar i'r Arglwydd ei hargrafFu ar ei

gof, ac yn neillduol am i'w galon gael ei mwydo a'i chynnwysiad.

Ni byddai byth yn foddlawn ar gael y bregeth yn unig i'w gof, I

heb ei chael hefyd i'w deimlad. Ac fe ddygwyddodd i ni fwy
I

nag unwaith, tra yn dygwydd bod yn cyd-letya ag ef, yn hollol

ddiarwybod iddo ef, ac yn hollol ddifwriad genym ninnau,

ddyfod arno yn ddisymwth, a'i gael ar ei liniau, a'i Lyfr

Pregethau yn ei law, yn ymbil gyda dwysder a thaerni mewn
gweddi, gyda golwg ar y bregeth ag oedd ganddo i'w thraddodi,

a'r hon a bwysai mor drwm ar ei feddwl. I hyn, ni a dybygem,

y mae i ni briodoli y teimlad byw a nodweddai ei bregethau ef,

bob amser, fel y lleferid hwynt ganddo ef. Er eu bod yn
cael eu traddodi yn fanwl allan o'i gof, ac, yn y cyffredin, agos

air am air fel y parotoisid hwynt, eto ni byddai efe byth yn
llithro i ddim tebvg i adrodd mesxis allan o'i efOf,—mewn rhvw

''ddull tafodrydd, llipanaidd, sych, a dictfaith,—fel pe buasai yn
myned dros wers a ddysgasid ganddo. Yr oedd mor bell oddi-

wrth hyny, fel nad oedd dim atgasach ganddo, na mwy poenus
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iddo. Yn hytrach, yr oedd wedi caol y bregeth, trwy fyfyrdod

a gweddi, mor Iwyr i'w deimlad a phe buasai yn gynnyrch un-

iongyrchol gweithrediad ei feddwl ar y pryd ; ac felly yr

ydoedd yn dyfod allan o'i enau ef yn gwbl fyio, ac yn gweithio

ei fibrdd yn effeithiol i deiinladau ei wrandaSvwyr. Yr oedd

hyn, y mae yn ddiammeu, yn arbenigrvvydd hynod ar ei grefydd

ac ar ei bregethu ef.

Nodwedd arall a berthynai yn neillduol i'w grefydd ef oedd,

yr yindrech givastadol a gymmerid ganddo i ymberffeithio Tiieivn

sandeiddrwydd, ac iiv gael ei hunan, o ran ei gymeriad

personol, yn ddifeius ger hron Biiio. Yr ydoedd yn hynod yn

ihyn. Ni welsom ni neb erioed mwy eiddigus o bono ei hunan,

jna mwy manwl a llym tuag ato ei hunan. Yr oedd yn gwbl

'ymwybodol o rai anfauteision yn ei ardymher naturiol i rai

rhinweddau Cristionogol, ag y gosodai efe bwys mawr iawn

arnynt, ac yr oedd ar wyliadwriaeth wastadol rhag i'r " pethau

anwir " gael goruchafiaeth arno. Yr oedd ei holl oes grefyddol,

mewn gwirionedd, yn oes o ryfel ysbrydol. Yr oedd yn ymdeimlo

a r cnawd yn chwennychu yn erbyn yr ysbryd, a'r ysbryd yn

erbyn y cnawd, yn gymmaint yn ei feddwl ef, ag i'w gadw

mewn ymdrech parhaus. Yr oedd yn cael fod byw yn dduwiol

yn waith caled ac anhawdd iawn ; ac nid oedd odid ddim y
byddai yn rhoddi dynion yn fwy ar eu gocheliad yn ei erbyn,

na dychymygu y gallent byth gyrhaedd y nefoedd, heb eu bod

yn gwneyd hyny yn orchwyl mawr eu bywyd. Cwynai yn

arbenig, oblegid yr annhueddrwydd parhaus a chryf oedd yn

gael ynddo ei hunan i weddio ; ac felly, y mae yn sicr mai trwy

ymdrech beunyddiol yn erbyn yr annhueddrwydd hwnw, yr

oedd yn gallu llwyddo i fod mor ddyfal yn yr ymarferiad a

hyny. Ei galon oedd yn wastadol yn ei llino ef. Gweithred-

iadau ystrywgar llygredigaeth yn ei phylu, ei chaledu, a'i dallu

;

nes peri diflasdod ar ymarferiadau sanctaidd, a pheryglu, heb

wyliadwriaeth barhaus ar ei du ef ci hunan, ac ymgeledd cyson

ac uniongyrchol Ysbryd y gras ar ei feddwl a'i galon, ei dynu

yn mhell iawn oddiwrth y Duw byw. Ac yr oedd cysylltiad
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neillduol ac agos rhwng y nodwedd hwn eto ar ei grefydd, a

nodwedd ei bregethu ef. Yr oedd yn rlioddi hyfdra mawr iddo

ef ei hunan, yn nhraddodiad ei genadwri
;
yn gadael argyhoedd-

iad dwfn a dw3^s o'i gyvvirdeb a'i ddiragrithrwydd yn nghyd-

wybodau ei wrandaSvwyr ; ac yn y dadguddiad a roddid ganddo

o'u calonau eu liunaiu iddynt hwy, yn ngoleuni ei ddarluniad ef

oddiar ei ymwybodolrwydd o ddrwg ei galon ei hunan,—yr

oeddent yn gorfod teimlo fod rhyw awdurdod mwy na dynol yn

ei weinidogaetL

Un nodwedd arall y cyfeiriwn ato mewn cysylltiad a i grefydd,

ag y rhagorai yn arbenig ynddo, oedd purdeb dilychivyn ei ym-

arweddiad ger hron y hyd. Yr ydoedd yn hyn yn amlwg iawn
;

" yn \vr perflfaith ac uniawn," ac os nad " heb gyfFelyb iddo ar

y ddaear
;

" yn un, yn sicr, heb lawer ar y ddaear yn rhagori

arno. Yr oedd " yn rhodio yn holl orchymynion a deddfau yr

Arglwydd yn ddiargyhoedd." Syniad pawb y tramwyai yn eu

plifch ydoedd, mai '"' gwr sanctaidd i Dduw " oedd efe ; a gallasai

gyfarch y rhai a wasanaethid ganddo yn yr efengyl, ac oeddent

fwyaf adnabyddus o bono, gyda chymmaint hyder, ac yn llawn

inor ddiyinffrost, ag y cyfarchai yr Apostol Paul y Thessalon-

iaid :
" Tystion ydych chwi a Duw hefyd, mor sanctaidd, ac mor

gyfiawn, a diargyhoedd, yr ymddygasom yn eich raysg chwi, y

I rhai ydych yn credu." Ni feiddiodd athrod ei hunan erioed

gyfFwrdd a i gymeriad pur a dihalog ef. Yr oedd yn amlwg yn

"harddu athrawiaeth Duw ein Hiachawdwr yn mhob peth;" acyn

ei ddangos ei hunan felly "yn esiarapl i weithredoedd da." Ac yr

oedd y cysylltiad agosaf eto rhwng ei gymeriad yn hyn, ai ddy-

lanwad a'i efFeithiolrwydd fel pregethwr. Nis gallai neb droi

arno ef, gan ddywedyd,—" Tydi, yr hwn wyt yn addysgu arall,

oni'th ddysgi dy hun ? " Yn hytrach yr oedd pawb yn cael, yn

ei gymeriad dysglaer ef, dystiolaeth bendant i wirionedd yr

efengyl a bregethid ganddo, ac enghraifFt nodedig o'i dylanwad

bendithiol ar y sawl a'i derbyniai. Fel hyn yr oedd y wein-

idogaeth, yn ei feddwl ef, wedi ei sylfaenu yn gadarn ar ei

grefydd.
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0)id dan y civhl, ac Tnegis gwaelod eang a diogel i\u grefydd

ac i\u weinidogaeth, yr oedd y galluocdd naturiol omnghyff-

redin yr ydoedd wedi ei gynnysgaeddu d hwynt. Yr oedd ei

ddynoliaeth ef yn dir da, nodedig o gyfaddas i dderbyn had da

egwyddorion crefydd i mewn iddo ; He y cafodd ddyfnder daear,

ac y dug ffrwyth i berfFeithrwydd, " er gogoniant a moliant i

Dduw," ac '' er llwyddiant i efengyl Crist." Yr oedd, fel yr

Apostol Paul, "wedi ei neillduo o groth ei fam," eyn ei "alw

trwy ras a'i wneuthur yn bregethwr
;

" ac yn sicr yn naturiol,

yn annibynnol ar bob diwylliant, y mae yn rhaid ei fod o allu-

oedd meddyliol o radd uchel iawn. Buasai, nid ydym yn

ainmeu dim, yn rhagori yn mha beth bynnag yr ymgymmerasai

ag ef. Ac erbyn edrych arno, wedi y di-afferth fawr a gym-

nierodd i'w ddiwyllio ei hunan, ac i'w feddwl gyrhaedd Uawn
addfedrwydd, nis gallai neb a sylwai arno, os yn ineddu y cym-

hwysder lleiaf i synio am y fath beth, lai na theimlo gwar-

ogaeth iddo. Yr oedd cyd-bwysedd hynod yn ei alluoedd medd-

lyliol. Yr oedd pob gallu yn fawr, ac nid oedd yn ddifFygiol

'mewn dim. Yr oedd ei ddeall yn gryf ac yn dreiddgar; ei

reswm yn eang a manwl a threfnus ; ei ddychj^myg, yn y
rhywogaeth uchaf o bono, yn gyfoethog anarferol ; ei deimlad

yn dyner a lleduais ; ei chwaeth yn bur ac yn goeth hyd at

lymder
;
gyda thoraeth ddirfawr o'r arabodd hoenus hwnw, nad

oes genym ni yr un gair Cymraeg da am dano, ond a eilw ein

cymmydogion y Saeson, yn humour.

Nid oedd ei feddwl mewn un modd yn gyflym, pan y tynid

ef allan o'r cylch yr oedd wedi arfer troi ynddo ; a buom ni,

laweroedd o weithiau, yn synu at yr afrwyddineb a ddangosid

ganddo i gydnabod hawliau rhywbeth newydd a gyflwynid i'w

sylw, mewn cyferbyniad i'r bywiogrwydd rhyfedd a ddangosid

ganddo, pan yn ymdrin a rhyw fater cynnefin iddo. Nid ydym,

er hyny, yn hollol sicr, nad oedd yr hwyrfrydigrwydd y
cyfeiriwn ato, i dderbyn y newydd, yn cyfodi oddiar yr olwg

eang a manwl a gymmerai ar bobpeth a fyddai dan sylw

ganddo,—gan edrych arno yn ei amrywiol gysylltiadau,—yn
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llawn cymmaint ag oddiar ddiffyg cyflymdra meddwl i'vv gaufod.

Yr oedd, pa fodd bynnag, yn ofalus a gochelgar rhag derbyn

dim i'w feddwl fel gvvirionedd, nes y byddai wedi ei foddloni

nad oedd ynddo ddiin annghydweddol a gwirioneddau ereill, a

dderbyuiasid ganddo eisioes fel y cyfr3'v.', ar brofion hollol

ddigonol iddo ef.

Nid oedd ei feddwl ychwaith, mewu uu inodd yn uu anturus,

uac awyddus i chwilio am wirioneddau newyddion, neu am
tfurfiau newyddion, ar hen wirioneddau. Yr oedd yn hytrach

iyn caru aros ar yr hen linellau. Nid ydym yn hollol sicr a

Ifuasai yn teimlo yn barod iawn i draethu unrhyw syniad pe na

buasai heb ei weled, o ran ei hanfod a'i ystyr, yn ysgrifeniadau

ei hen athrawon duwinyddol. Yr oedd yn wahanol iawn yn
hyny i Mr. Richard Jones, o'r Wern, Mr. John Jones, Talsarn, neu

Dr. Edwards o'r Bala. Nid oeddent hwy yn gofalu cymmaint

pa beth a ddysgid gan ereill, a pha fodd yr oedd dysgeidiaeth yr

Ysgrythyrau Sanctaidd i'w deall ganddynt hwy ; er fod hyny,

yn meddwl Dr. Edwards yn neillduol, yn gorwedd ochr yn ochr

a rhyw barch eithafol braidd i henafiaeth, ac i benderfyniadau

Cynghorau Eglwysig. Ond na chamgymmerer ni. Yr ydym
yn mhell o feddwl nad oedd Mr. Rees yn gadael ei feddwl mor

rydd uwchben y Dadguddiad Dwyfol, ac mor awyddus am gael

allan ystyr ei holl gynnwysiad, ag yr un o honynt ; ond yr oedd

ei gydnabyddiaeth helaeth a manwl a'r gwirioneddau gogoneddus

a ddysgir mor eglur ynddo, a'r cyfiawnder diderfyn o ystyr a

ganfyddai ynddynt, gyda ei ymwybodolrwydd, yr un prj^d, nad

oedd yn eu deall, ar y goreu, ond yn dra anmherfiaith
;
yn

gysylltiedig ar arafwch oedd mor nodweddiadol o bono i

dderbyn unrhyw beth i'w feddwl, os byddai rhyw ffurf newydd
arno ;—yn ei gadw ef yn wastadol, o fewn y llinellau mawr ac

amlwg sydd ar athrawiaeth yr efengyl, yn Nghredo yr eglwys

trwy yr holl oesoedd. Yr oedd yn Geidwadwr trwyadl yn ei

Dduwinyddiaeth ; ac nid oedd dim y dychrynai fwy rhagddo, ac

eto yr ofnai ei fod yn dyfod, nag ymadawiad mawr yn yr

Eglwysi Efengylaidd, oddiwrth y ffydd. Yr oedd ganddo feddwl
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eang, ciyf, ac iachus, nodedig o gyfaddas i ymddiried iddo " an-

chwiliadwy olud Crist" i'w efeiigylu, yn niysg ei gyd-genedl.

Ac nid ymddiricdwyd yr efengyl i neb erioed hofiach o honi,

nac a fu yn fwy o anrhydedd iddi.

Yr oecld eifeddivl tuedi ei ddiiuijllio, i raddau helaeth iawn,

d'r wyhodaeth Fe'iblaidd a Dutvinyddol angenrheidiol arno yn y
cyfiawniad o'i weinidogaeth. Fel y gwelsom yn ei hanes, ni

chafodd ond ychydig iawn o fanteision dysgeidiaeth gyfFredinol

pan yn ieuanc. Ac yr oedd yn teimlo oddiwrth y goUed o hyny

ar hyd ei oes. Fe'i tynwyd o'r ysgol, y fath ag ydoedd, pan yn

blentyn ieuanc iawn, yn yr oedran goreu i ddysgu, a phan y
buasai dwy flynedd neu dair yn ychwaneg o werth annhraethol

iddo. Ac nid oedd yr ysgol a gafodd wedi iddo dyfu i fynu a

dechreu pregethu, yn Abergele ac yn Dorrington, o ran sylwedd

yr addysg, yn ddim llawer mwy na gwneyd i fyny am yr addysg

elfenol a gawsai pan yn blentyn ond a annghofiasid ganddo.

Gresyn dirfawr na buasai yn wahanol. Yr oedd y fath gym-

hwysder ynddo ef i dderbyn addysg ; ac fe fuasai dysgeidiaeth

uchel mor werthfawr iddo, fel nad oes modd traethu y golled a

gafodd llenyddiaeth Dduwinyddol ein gwlad oblegid ei am-

ddifadu o honi. Ond ysgol neu beidio, fe ddysgodd ef yn

rhywle, uwchlaw i odid neb a adwaenasom ni erioed, rywbeth

gwell, iddo ef, na phob addysg arall ami ei hunan ; a pheth yr

aeth cannoedd, o bryd i bryd, trwy athrofeydd uchaf ein teyrnas

heb ei ddysgu erioed,—dysgu myfyrio, dysgu astudio,—astudio

yn galed, ac yn ddyfal, a chyda hyfrydwch ; nes oedd hyny wedi

dyfod megis ail natur iddo. Yr oedd hyny, trwy hir ymarfer-

iad, wedi dyfod yn gymmaint angenrheidrwydd i'w feddwl ef

,

fel yr oedd yn methu ymryddhau oddiwrtho, pan oedd yn

gwybod y dylasai ymattal. Darllener ei brofiad yn ei gystudd

diweddaf, o fewn ychydig ddyddiau i'w ddiwedd :
—'•' Mae fy

meddwl mor afresymol, mor afresymol," meddai un diwrnod.

Yr oedd yn wastadol yn ceisio ganddo weithio fel yr arferai

wneyd, ond yn afiwyddiannus. " Yr oeddwn i yn treio gwneyd

rhywbeth ar sancteiddhad yn Lerpwl acw," meddai wrth Mr.
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Davies un diwrnod, " ac y mae fy meddwl i hefo hwnw ; ond ni

fedraf fi wneyd dim o hono fo." " Wei, gadewch iddo, Taidi

bach, am dipyn/' meddai Mrs. Davies wrtho, " nes y byddwch

chwi yn well." " Ni fedraf fi ddim gadael iddo chwaith," ebc

yntau ;
" y mae fy meddwl i mor afresymol " (tudal. 894, 895).

Yr un peth ag oedd yn ei feddwl y boron Llun olarf iddo yn

Liverpool, pan y dacth i ymweled a ni, ac y dymunai fyned at

ein llyfrau, i chwilio am rywbeth ar y "cysylltiad rhwng

';Cyfiawnhad a Sancteiddhad " (tudal. 890, 891). Ni bu odid neb

I erioed mwy dyfal i'w efrydiau. Ac y mae yn ddiammeu fod ei

jlwyddiant i'w briodoli i hyn yn gymmaint ag i ddim. Goiyn-

wyd i Sir Isaac Newton unwaith, pa fodd yr oedd wedi llwyddo

i wneuthur y fath ddarganfyddiadau, a'i ateb ydoedd,—" Trwy
feddwl yn barhaus am danynt ;

" a meddwl yn ddiflino, o leiaf

,

yn ddiroifynu, am y pethau y daeth mor hyddysg ynddynt, a

alluogodd Mr. Rees i gyrhaedd y rhagoriaeth a gydnabyddid

gan bawb oedd eiddo iddo. Trwy y dyfalwch hwn yn ei

efrj^diau, fe enillodd yn arbenig wybodaeth helaeth a manwl yn

nghynnwysiad ac ystyr yr Ysgrythyrau. Yr oedd wedi dar-

llen hyny o lyfrau Cymraeg ag oeddent yn ei gyrhaedd, pan

ydoedd yn fachgen mc yn wr ieuanc, yn enwedig Geirladur

Ysrjrythyrol Mr. Charles; y Merthyrdraetli gan Mr. Jones,

Dinbych
;
yn nghyda llyfrau Mr. Jones yn ei Bdadleuon a Mr.

Owen Davies ac a Mr. Christmas Evans ; a phob llyfr arall ag y
gallai ddodi ei law arno. Wedi iddo ddysgu Saesonaeg, fe

gafodd afael ar rai o ysgrifeniadau Dr. Owen, y rhai, fel y
gwelsom, a gawsant ddylanwad annghyfFredin arno ; ac felly

hefyd rhai o eiddo y Dr. Goodwin. Am rai blynyddoedd fe fu

yn ei gyfyngu ei hunan braidd yn hollol i'r ddau hyny, yn

enwedig Dr. Owen, fel yr oedd ei feddwl wedi ei drwytho

drwyddo au hysgrifeniadau. Tua y flwyddyn 1832, fe ddaeth

i gyfarfyddiad a hanes bywyd Mr. Robert Hall ; ac er ei fod yn

digio trw3^ddo oblegid y geiriau is-raddol a leferid ganddo am Dr.

Owen, eto nis gallai lai na'i edraygu ef ei hunan yn fawr, a gosod

cryn bwys ar ei farn ar wahanol awdwyr. Yn yr hanes hwnw
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y gwelodd gyntaf erioed unrhyw gyfeiriad at Mr. John Howe

;

ac yn mhen ychydig amser, fe gafodd feddiant ar ryw gym-

maint o'i ysgrifeniadau ef ; ac fe ddaeth Howe yn raddol, nid ar

iniwaitli, yn gymmeradwy iawn ganddo—yn gymmaint felly ag

y rhestrai ef yn nesaf at Dr. Owen. " Y mae ganddo," meddai

wrthym amwaith, '•' ddychymyg eyfoethoeacli : ac y mae rhyw
wedd fwy philosophaidd ar ei feddyliau ; ac yn sicr yr oedd yn

wr duwiol iawn ; ond nid ydyw yn ymddangos i mi yn myned

mor ddwfn i'r efengyl, nac mor ddwfn i brofiad y credadj^n, a r

hen Ddoctor." Wedi y cyfarfyddiad hwn a Mr. Robert Hall, fe

ymledodd cylch ei ddarlleniad yn ddirfawr. Fe ddaeth ysgrif-

eniadau Mr. Hall ei hunan, ac felly rhai Andrew Fuller, John

Foster, Isaac Taylor, Alexander Yinet, Dr. Chalmers, Dr. Arnold,

Julius Charles Hare, Thomas Carlyle, ac amryw ereill, yn

rhai ag y byddai yn eu dai'llen gydag awyddfryd a llawer o

ifoddhad ; er y byddai darllen Carlyle bob amser yn pei'i iddo

resynu na buasai yn Gristion. Nid oedd wedi talu llawer o

sylw i Feirniadaeth Feiblaidd ; ac nid oedd wedi darllen llawer

ar Hanesyddiaeth gyfFredin, nac Eglwysig. Yr un pryd yr

ydoedd wedi darllen rhyw gymmaint ar Macaulay's History of

England, ac o Neander's C/tvA'ch History; ac, yn ei flynyddoedd

diweddaf, yr oedd wedi ymgynnefino ag Esboniad Olshausen ar

y Testament Newydd,—yr argraffiad Americanaidd o bono gan

Dr. Kendrick,—ac wedi darllen yn fanwl a chyda hyfrydwch

mawr, Hanes y Diwygiad Protestanaidd, gan D'Aubigne.

Mae ei bregethau argraffedig, yn gystal ai Lythyrau yn y
Cofiant hwn, yn dwyn tystiolaeth i'w ragoriaeth fel ysgrifenydd

Cymraeg,—naturiol a rhwydd a chywir ; ac yn rhagori, yn

enwedig, yn mhrydferthwch a phurdeb a choethder ei arddull.

Ac y mae ei lythyrau Saesonaeg,—y rhai, oddieithr yn unig yn

y gwahannodiad, sydd wedi eu hargrafFu yn hollol fel yr ys-

grifenwyd hwynt ganddo,— yn ymddangos i ni yn gwbl

deilwng o'r un ganmoliaeth. Yr oedd ei feddwl, yn sicr, wedi

ei ddodrefnu yn helaeth ac yn hardd iawn, ar wybodaeth

angenrheidiol arno, er cytlawniad ei weinidogaeth bwysig.
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Wrtli eJrych arno yn y pulpud, a sylwi aruo yn prcgethu, ij

peth cyntaf, fe ddichon, a darawai un oedd, yr ymddangosiad

allanol tra mantelsiol oedd yn eiddo iddo. Yr oedd yn ^r tal

iawn, o fewn llai na modfedd i ddwy lath o uchder. Dywedas-

om hyny er ys blynyddoedd, ar sail tystiolaeth Mr. John Jones,

Talsarn, wrthym, yr hwn oedd wedi bod yn cyd-fesur ac yn
cyd-bwyso kg ef, ac a Mr. Elias. Ond sicrheir i ni yn awr gan

I lawer, y rhaid fod Mr. Jones neu ni wedi caragymmeryd, a'i fod

ef yn hytrach dros ddwy lath. Pa fodd bynnag, yr oedd yn
dal iawn ; a phan oedd yn ddyn ieuanc eiddil, yr oedd yn tynu

sylw neillduol fel y cyfryw. Yr oedd rhywbeth dwys a difrifol,

ac yn tueddu at fod yn hytrach yn bruddaidd, yn 3'r olwg arno.

Yr oedd y llygaid yn llwyd-dduon (dark brown), ac yn nodedic o

brydferth, a bywiog, a dynodiadol. Yr oedd ei aeliau yn hytrach

yn drymion ; ac wrth eu codi a'u gostwng, yn ei alluogi i amrywio

yn fawr wedd neu leferydd y wynebpryd,—gallu a ddefnyddid

ganddo yn effeithiol iawn braidd bob amser y byddai yn

pregethu. Yr oedd ei wyneb yn oleu, ac o'r llygaid i lawr yn
hytrach yn grwn

;
yr oedd y talcen yn uchel ac yn foel ; a

phellder tra annghyffredin rhwng y clustiau a'r aeliau. Y mae

y darlun o hono a geir yn rhagflaenu y Drysorfa, am 1869, yn
un da iawn ; ac yn dra manteisiol i'r rhai a'i hadwaenent, i'w

adgofio yn hollol fyw, ac er cynnorthwyo ereill nas gwelsant

ef erioed, i ffurfio syniad lied gywir pa fath un ydoedd.* Ar
rai adegau wrth bregethu, yn enwedig pan fyddai gyda rhyw
destynau neillduol, fe fyddai ei wyneb yn gloewi ac 3'n dysffleirio

Imegis wyneb angel, a rhyw olwg nefolaidd, annaearol, i lawer

o'i wrandawwyr i'w weled arno.

Yr oedd ei lais, er nad yn <jryf, eto yn dra threiddgar a
soniaru^,—ac nxewn rhai o'i nodaa yn nodedig o fivynaidd a
melodaidd. Dywedai Mr. Williams o'r Wern, wrthym unwaith,

• md oeddem wedi gweled y darlun o hono S3'dd yn rhagflaenu y gwaith hwii, pan
yn ysgrifenu y llinellau uchod. Mae hwn hefyd yn un da iawn, ac fel gwaith
celfyddyd yn rhagori ar y Hall. JIae y llygaid hefyd yn well, Ond y tnae yn gosod
Mr. ReeB allan braidd yn fwy hoew, nag yr ydym ni erioed yn ei golio.
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nad oedd efe yn ei ystyried yn llais naturiol da. " Crefydd

Rbj-s," meddai, "sydd wedi gwneyd ei lais o." Ond pa beth

bynnag a'i gwnaetb, yr oedd, pan y bj^ddai wedi gwresogi yn ei

deimlad, a rhyw swyn anarferol ynddo i'w hen wrandawwyr.

Dechreuai lefaru yn lied araf, ac yn hytrach yn drymaidd, ac

mewn rhyw don lusg, undonol; ond ar brawddegau wedi eu

saerni'o yn berffaith reolaidd, ac yn dra gorphenedig ; heb ddim

clogyrnaidd nac aflerw i'w deimlo byth ynddjmt. Yn mhen

ychydig canfyddid rhj^w gynhyrfiad arno, a barai iddo dwymno

;

ac fe fyddai ei lais yn raddol yn clirio, y llusgiad oedd ynddo

yn colli yn hollol, ac yntan yn llefaru yn llawer cyflymach, ac

yn fwy grymus ac effeithiol. A siarad y byddai bellach, ond

gydag ychydig don, hyd y diwedd ; a'i lais yn mwyneiddio ac

yn melysu, ac ar adegau yn toddi y gynnulleidfa i gyd. Byddai,

weithiau, yn enwedig mewn cynnulleidfa fawr, ac yn neillduol

ar faes y Gymdeithasfa, yn colli y don yn gwhl ; a'r prydiau

liyny fe'i teimlid e£ genym ni, yn llefaru gyda grym areithj^ddol

annghyffredin.

Wrth edrych ar ei bregethau megis cyfansoddiadau, un peth

neillduol a'u nodweddent oedd,

—

yr eglurhdd goleu a llawn a

raamvl, a roddid ynddynt ar y materion uniongyrchol afyddent

dan sylw ganddo. Yr oedd yn nodedig am fynu sefyll uwch

ben pwnc yn ei amrywiol weddau, ac edrych arno o bob cyfeir-

iad
;
yn wir, ni byddai byth jm foddlawn hyd nes y byddai yn

ymagor o'i flaen yn ei holl ganghenau, ac yn ymffurfio yn y fath

fodd ag y gallai ei wcled megis un cyfanwaith ger bron ei

feddwl. Yr oedd yn ystyried fod trefn naturiol yn perthyn i

ymdriniaeth briodol a phob mater ; ac wrth edrych arno felly,

fod y naill nodwedd yn arwain yn naturiol i'r Hall, a'r naill, yr

un modd, yn dibynu ar, ac yn cyflenwi y Hall. Ac wrth

wrandaw arno, fe deimlid, pa bwnc bynnag fyddai ganddo dan

sylw, fod ei ymdriniaeth ag ef yn gwbl felly,—yn gyfryw ag

oedd yn fwyaf raanteisiol i'w wneuthur yn hollol eglur i ddeall ei

wrandawwyr. Yr oedd mewn gwirionedd yn dysgu y bobl. Fel yr

oedd yn hoHol argyhoeddedig raai gwirionedd Duw, megis y dat-
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guddir ef yn yr efengyl, ydyw moddion iachawdwriaeth dynion,

felly jT oedd yr un raor argyhoeddedig, mai trwy ddyfod i gj^'far-

fyddiad a u meddyliau,—mewn dirnadaeth gywir o'i ystyr, ac au

calonau trwy ymdeimlad ai bwj^sigrwydd, ac au hewyllysiau

trwy brofiad o'r awdurdod ddwyfol sydd ynddo,—yn unig y gall

fod yn efFeithiol i hyny; ac yn ganlynol yr oedd yn mhob prcgeth,

\n amcanii rhoddi i'w wrandawwyr olwg ar y gwirionedd dan

sylw ganddo, yn ei gyfanrwydd ac yn ei amrywiol gysylltiadau.

Yr oedd yn cymmeryd golwg mor eang a chyfFredinol arno, fel

ag i wneuthur pob pregcth yn hytrach yn draethawd ar y mater

hwnw. Ac fe ddichon mai dyma yr unig wall o ddim pwys, ag

oedd yn nghyfansoddiad y bregeth yn pertbyn iddo. Fel ag yr

ydym yn cael gan ei frawd, Dr. Rees, fod Mr. Williams o'r Wern,

wedi dywedyd wrtho unwaitli, ei fod yn bregethwr tra annheg,

fod arno eisieu dybysbyddu pob testyn y pregethai arno, fel na

byddai ynddo ddim wedi ei adael i neb ar ei ol (tudal. 244). Yr

oedd hyn yn neillduol yn nodweddu y bregeth gyntaf a glywsom
ni ganddo erioed (tudal. 124) ; ac er ei fod wedi ymryddhau yn

hollol, er ys blynyddoedd, oddiwrth y lliosawgrwydd penau a'r

is-raniadau a arferid ganddo y pryd hyny, eto yr oedd y nod-

wedd draethodol yn parhau i fesur mawr hyd y diwedd. Ac oni

buasai y gallu traddodi hynod oedd yn eiddo iddo, a'r teimlad

dwfn a'i nodweddai, gydai feistrolaeth hollol bob amser ar ei

bregeth yn ei gof,—fe fuasai y cyfansoddiad dan angenrheid-

rwydd o fod yn feichus iawn iddo ef ei hunan, ac yn gwbl

lethol i'w wrandawwyr.

Ond pa gymmaiut bynnag o wedd traethawd a allai fod, yn

achlysurol, ar yr ymdriniaeth, fe deimlid bob amser fod y gwir-

ionedd yn cael ei gyfleu ganddo yn y ffarf fwyaf manteisiol i'r

gwrandawwyr ei ddeall ; a bod amrywiol ranau y cyfansoddiad

3m gorwedd yn y cysylltiad agosaf 4'u gilydd, ac wedi eu

cyfleu bob amser yn y modd cyfaddasaf er eu gwneyd yn gwbl

ddealladwy, yn gystal ag yn y modd goreu iddo ef a'r bobl,

eu cadw yn eu cof. Gel! id cymmeryd unrhyw un o'i bregethau

fel en^rhraifFt o hyn: ond edrvcher. vn neillduol, ar ei brecreth
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yn yr ail ^yfrol, ar y geiriau yn Heb. vii. 19 :
" Trwy yr hwn yr

ydym yn nesau at DJuw." Gwelwch mor naturiol y mae yn
ymaflyd yn ci fater, Wedi egluro mai ystyr " nesau at Dduw "

ydyw ei addoli ef
;
gwaith yr enaid duwiol yn ei gyflwyno ei

hiHian i Dduw yn Nghrist, serchiadau grasol ei galon yn ymlynu

wrth Dduw trwy ffydd, a'r cyfan yn cael ei ddwyn yn ndaen a"i

arddangos yn ngwasanaeth neu addoliad yr efengyl ;—ar ol

dangos hyn, y mae yn cymmeryd dau beth i sylwi arnj-nt :

—

I. Beth sydd yn angenrheidiol mewn trefn i bechadur nesau

at Dduw ?

II. Pa fodd y gallwn wybod beth yw nesau at Dduw yn wir-

ioneddol ac efFeithiol ?

Sylwer mor ddeheuig, ac ar yr un pryd mor eang a manwl, y
mae yn ymdrin ar mater cyntaf, ac yn cael yr hyn sydd yn

angenrheidiol ar y pechadur er " nesau at Dduw," mewn pedwar

peth :—1. " Rhaid i gymmod gael ei wneuthur dros y pechadur

gyda Duw, ac onide ni chaiff efe nesau at Dduw. 2. Rhaid

cyrahwyso y cymmod at gydwybod y pechadur, ac onide ni

faidd efe nesau at Dduw. 3. Rhaid cyfnewid ansawdd ei galon

tuag at Dduw, ac onide ni fyn efe nesau at Dduw. 4. Rhaid

nerthu'r pechadur yn boll ddyledswyddau y ddyfodfa, ac onide

nid all efe nesau at Dduw." Y mae y sylwadau a wneir

ganddo, er egluro a chadarnhau y gosodiadau hyn, mor naturiol

a phriodol a chyflawn, ag i beri i'r darllenydd deimlo fod y
cwestiwn dan sylw ganddo wedi ei ateb yn gwbl foddlonol, ac

nad oes eisieu dywedyd ychwaneg arno.

Ar yr ail ben o'r bregeth, Arwyddion ncsdd at Ddmu, y mae

yr un mor eglur a manwl, ac yn llawn teimlad efengylaidd. Y
mae yn nodi pumpj o arwyddion :

—

1. " Y mae yr enaid yn giveled Duiu. 2. Y mae yn canfod ac

yn defnyddio y fordd at Ddiiiv. 3. Y mae y ddyfodfa yn cyf-

nevjid ansavxld y galon i ddeliv Duiv. 4. Yn mhob gwir nesad,

nid oes neb na dim ond Duiv a'r enaid gydd'n gilydd. 5. Mewn

nesad gwirioneddol at Dduw, y mae yr enaid yn derhyn gras ac

ymgeledd neivydd odditurtho."
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Mae y bregeth, fe welir, o ran atlirawiacth ac ysljryd, ae i

fesur o ran cynllun, o nodwedd hollol Buritanaidd; ond fod yr

yiudriniaeth yn llawcr iawn niwy cryno, a'r cyfansoddiad jti

fwy destlus, ac yn llawer mwy coeth na'r eiddynt hwy. Eitlir

yr ydjmi ni yn cyfcirio ati yn awr fel enghraifFt o'r modd y
byddai pob mater, a ddelai dan ei sylw, yn cacl edrych arno

ganddo ef yn ei gyfanrwydd ; a phob aelod yn ngliorph yr yin-

driniaeth, 3'n gorwedd yn naturiol, yn esm^vyth, ac yn brydferth,

j'n ei gyswllt ei hunan. Byddai yn hawdd iawn i ni liosogi

enghreifFtiau o'r eangder sylw a gymmerid ganddo ar bob mater

y pregethai arno, ond arweinid ni trwy hyny i ormod meith-

der. Sylwer yn neillduol ar ei bregeth,

—

" Duiv yn 7}iavjr-

hauy Gyfraith" (Cyfrol I. tudal. 475); ei bregeth ar

—

" Ffydd

Gyfiawnhdol" (Cyfrol II. tudal. 97) ; ac,yn arbenig, ei bregethau

ar " Ohaith yr Efengyl " (Cyf. II. tudal 368—417).

Yr oedd yn hynod yn y dychymyg cryf a chyfoethog oedd yn

eiddo iddo, yn ei cdhwgi i ymaflyd yn y dehveddau i^vydferthaf

<.i mvjya.f 2>riodol, er egluro y gvnrionedd y pregethai arno, yn

'/ystal ag er addurno y cyfaoTsoddiad. Yr oedd ei feddwl yn

wir farddonol. Yr oedd ei athrylith 3'n canfod yn y gwrth-

ddrychau naturiol, ag yr ydoedd yn dyfod i gyfarfj^ddiad a hwynt

trwy ei synwyrau corphorol, wirioneddau mawrion, 3-sbrydol a

thragw3'ddol, yn cael eu cysgodi gandd3-nt, a'u hadlew3^rchu

trw3-dd3'nt ; ac yr oedd, ar unwaith,. 3'n c3^dio yn y naturiol, ac

3'n anadlu 3'nddo anadl einioes yr 3'sbrydol yr oedd yn gysgod

o bono, nes ei ddwyn 3'n enaid byw, nerthol a phr3'dferth,

—

gerbron meddyliau ei wrandaww3^r. Yr oedd y gallu liwn yn
naturiol 3^ gryf iawn 3'nddo ; ac nid ydym 3'n ammeu dim, pe

buasai wedi cael ganddo y meithriniad a ddj'lasai gael, na buasai

wedi dyfod 3'n llawer cr3'fach. Ond i'r gwrthwyneb 3m hollol

3'- gwnelai efe. Yn ystod 3' p3'mtheg, neu 3'r ugain mlynedd

diweddaf o'i oes, yr oedd fel pe buasai wedi penderfynu ei

gadw i lawr 3'n gwbl. Yn 3'r aw3'dd gwirioneddol a chryf oedd

ynddo am achubiaeth eneidiau ei wrandawwyr, yr oedd mor

eiddigus o bob cynh3'rfiad ar eu teimladau ag y gallent hwy ei

3 N
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gamgymmeryd am Jdylauwad achubol ar eu calonau, fel ag i

osgoi pobpcth a dueddai i oglais dim ar eu tymiierau ; ac yn y
cyfFredin, yn ei gyfyngu ei hunau yn gwbl i gyflwyniad syml o'r

gwirioncdd gyda difrifwch a dwysder ger eu bron. Nid oes un

amheuaeth, yn ein meddwl ni, nad oedd efe yn hyn yn cam-

gymmeryd yn fawr, a'i £od, trwy liyny, nid yn vinig yn gwueuthur

mesur o gam ag un o nodweddau arbenig ei feddwl ei liun, ond

yn amddifadu lliaws o'i wrandawwyr o'r hyn a fuasai yn fantais

neillduol iddynt, i dderbyn y gwirioneddau a draddodid ganddo

i mewn i'w meddyliau. Yr oedd yr egwyddor areithyddol a

lywodraethai ei feddwl e£ yn y cyfyngiad hwn ar ei ddychymyg,

yn sicr yn un lioUol gywir. Nid pryddest, nid cywydd, nid awdL

—nid barddoniaeth o unrhyw f'ath yw pregeth. Amean y preg-

ethwr ydyw, o leiaf, a ddylai £od,—addysgu nid difyru; perswadio

ei wrandawwyr, nid rhoddi hyfrydwch iddynt. A phan y byddo

un yn llefaru, mewn teimlad dwfn a dwys, er ceisio perswadio

dynion, y mae y dychymyg yn naturiol yn cael ei flrwyno; y mae

yr iaith yn symleiddio; y mae yr ehediadau barddonol yn darfod;

ac y mae y cymhelliadau a ddefnyddir ganddo, yn cael eu

gwasgu, gyda holl angerddolder y teimlad sydd yn ei feddiannu,

ar feddyliau ei wrandawwyr. Ac os bydd cymhariaeth yn cael

ei defnyddio, y mae bono bob amser yn cael ei dwyn i mewn nid

i addurno ond i egluro; nid i foddhau chwaeth, neu i oglais

teimladau y rhai a annerchir, ond er mantais i'r gwirionedd

weithio ei ffordd yn rhwyddach i'w dirnadaeth ac yn ddyfuacli

i'w calonau. Dyna, yn ddiammeu, fel y teimlai ac y gweithredai

Mr. Rees. Ond, fel ag y dywedasom, yr ydym yn tybied ei fod

ef yn cyfyngu 3'n ormodol arno ei hunan, fel ag i droi draw yn

fynych y gymhariaeth brydferth er egluro a'i cynnygiai ei hun

iddo. Yr ymattaliad hwn, yn ddiammeu, a barai na byddem yn

cael ganddo ef ond yn anfynych, y gymhariaeth fawr a phryd-

ferth a chyflawn, o nodwedd hollol Filtonaidd, a geid mor ami

yn mhregethau ei gyd-oeswr galluog o Dalsarn (Gwel ei Gofiant,

tudal. 983—986). Yr oedd y gallu yn naturiol yn Mr. Rees yn

nodedig o gryf ; ond yr oedd efc, er ys blynyddoedd, wedi cym-
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mcryd llawer o yrndrech i'w gadw i lawr, ac y mae yn syn na

bnasai wedi ei ddarostwng yn llwyr. Eithr yr oedd yn rhy gryf

ynddo i hyny. Yn mhob pregetli braidd i'r diwedd, fe geid digon

o brofion nad oedd wedi llwyddo i'w ladd, ond fod bywyd nerthol

yn parhau ynddo. Gwelid ei ddych3^rayg, yn fynych, yn hofran

yn hyfryd ac esmwyth uwch ben y gwirionedd ; ac weithian

yn disgyn yn ddisymwth arno
;
yn eymmeiyd gat'ael eryraidd

ynddo ; a chan ymddyrchafu yn hoew ar ei adenydd, yn ehedea;

gydag ef, yn fawreddig a gogoneddus, yn nghanol y nef.

Yn mhregethau blynyddoedd cyflawnder ei nerth, fe fyddai yr

ehediadau hyn yn gwbl gyffredin. Byddent Avcdi eu britho a r

delweddau prydferthaf. Gadawer i ni ddyfynu rhai o honynt

mewn rhan oddiar yr argrafF sydd iddynt ar ein cof, o'r modd y
•traddodwyd hwynt yn ein clywedigaeth. Cymmerer yr hyn a

ganlyn o'i Bregcth ar Psalm xc. 12 :
" Dysg i ni felly gyfrif ein

dyddiau, fel y dygom ein calon i ddoethineb; "—pregeth a gyfan-

soddwyd ganddo yn nechreu y flwj^ddyn 1837, ac a anfonwyd

ganddo i'w chyhoeddi yn y Drysorfa, ychydig wythnosau cyn

ei farwolaeth; ae y dygwyddodd i ni ei chlywed amrywiol

weithiau.

" Dysg i ni gyfrif ein dyddiau yn eu cysylltlad «• t/vragytuydd-

oldeb. Ac edrych arnynt ynddynfc eu hunain nid ydynt ond

diflanedig iawn. Mae y Beibl yn eu gosod allan trwy y pethau

mwyaf felly,—chwedl, hun, tarth, cysgod. Ond y mae pethau

bychain iawn ynddynt eu hunain 3m dyfod yn bethau pwysig

yn eu cysylltiad a phethau mawrion, ac yn enwedig os byddant

yn ddechreuad iddynt. Gwelwch y dyddordeb y mae y teithiwr

yn gymmeryd yn nharddiad yr afon ardderchog yna, sydd yn
amgylchynu mynyddoedd mawrion, yn hollti dyfFrynoedd eang,

yn troi ac yn trosi ar wastadeddau meithion, ac yn ei cholli ei

hunan, yn afon fawr, lydan, ddofn, a chref, yn yr eigion. Ond
wedi i'r teithiwr fyned gannoedd o filldiroedd i'w gweled yn

cychwyn, y mae yn ei chael yn fFrwd fcchan, yn tori allan o lygad

y fFynnon dan ael y bryn, ac megis deigryn bychan yn treiglo yn

ddistaw dros ei ruddiau, pur wahanol i'r modd y gwelodd hi yn
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y pellder draw yii ymarlhvys i'r mur mavvr. Felly dy einioes

dithau : er mor ddiddim ydyw, y mae pwysigrwydd aruthrol yii

pertJiyn iddi megis dechreu hanfodiad diddiwedd. Pan y ganod

di, fe gododd fFrwd fechan i'r wyneb a red dros derfynau ainser i

dragywyddoldeb. Edrychwch ar y baban bychan newydd eni, yn
gadael drysau croth ei fam,—i deithio a theithio a theithio, yn ddi-

ddiwedd. Mae ei daith dros frjmiau hawddfyd, a thrwy ddyffryn-

oedd dyfnion adfyd. Mae ei daith trwy Ij'n cysgod angau, a thrw}-

diriogaetliau tywyll y bedd ; ac wedi bod o'r golwg yn ogofeydd

dyfnion marwolaeth am oesoedd, dacw fo drachefn yn dringo

llwybr y bywyd. Ar ei daith fe gyferfydd a gorsedd Duw, fe

gyferfydd a'r Barnwr mawr. A phan y bydd amser wedi

dirwyn i'r pen, a'i holl orehwylion wedi eu Icqno i fynu yn y
farn ofnadwy, dyna y pryd y byddi di, megis yn dechreu byw.

Dyna y pryd y byddi di megis wedi dychwelyd o'th daith

gwmpasog, ac yn dechreu ymsefydlu yn dy gartref digyfnewid.

Os cliwedl yw einioes, chwedl a adroddir yn y byd a ddaw ydyw.

Os tarth ydyw, tarth yw a rhyw fryniau oesol yn guddiedig

ynddo, a ddeuant i'r golwg wedi i'r tarth gael ei chwythu ymaith.

Os blodeuyn diflanedig ydyw, blodeuyn yw a rhyw wreiddyn

yn perthyn iddo, yr hwn, wedi cysgu yn y ddaear dros auaf

marwolaeth, a ddeffry drachefn yn ngwanwyn yr adgyfodiad, a

gwedd newydd, ddidranc a thragyw^^ddol arno."

Byddai yn hawdd i ni liosogi enghreifftiau o'n cof ein hunan,

ac yn wir yr oeddem wedi meddwl am wneuthur hyny, eithr yr

ydym yn gweled yr elem i ormod nieithder. Ond troed y dar-

llenydd a deimlo unrhyw ddyddordeb yn y mater, at y gyfrol

gyntaf o'i Bregethau, a sylwed ar yr un ar " Werthfawr waed

Crist" (tudal. 217); yr un ar ' Y Greadigaeth newydd" (tudal.

295) ;
yr un ar " O'r corff gyda yr Arglwydd " (tudal. 430)

;

yr un ar " Duw yn Mawrhau y Gyfraith " (tudal. 475) ; heb son

yn awr am y cyfrolau ereill,—ac fe gaifFddigon o brofion o'r gallu

hwn, ag yr oedd mor gyfoethog o hono, yn cael ei ddefnyddio

ganddo gyda'r fath goethder, ag i beri i ni resynu na buasai i'r

diwedd yn rhoddi mwy o feithriiiiad iddo.
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Nodwedd arall a berthynai yn amlwg iddo fel pregethwr,

oedd, ei amcan syml yn vxistadol, am gadicedigaeth ei ivrandaiv-

ivyr. Y mae hyn, yn sicr, i raddau mwy neu lai, yn nodweddu

pob gwir weinidog i Grist, ond y mae gryn lawer jm amlycach

mewn rhai nac mewn ereill ; ac nid ydym yn meddwl fod odid

neb erioed yn ein gwlad wedi gadael argyhoeddiad llwyrach o

bono, yn meddyliau y eynnulleidfaoedd a gyferchid ganddo, na

Mr. Rees. Gallasai yn hyf ddywedyd, fel yr Apostol Paul ei

hunan :
" Yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu, gan rybuddio pob

dyn, a dysgu pob dyn yn mhob doethineb ; fel y cyflwynom bob

dyn yn berfFaith yn Nghrist lesu." Nid oedd yn ceisio yr

eiddo ei wrandawwyr, ond hwy eu hunain, gan dreulio ac ym-

dreulio dros eu heneidiau. Ei amcan oedd, ei gadw ei hun a'r

rhai a wrandawent arno. Cwyn ei enaid yn ddistaw ydoedd,

—

'• Pwy a gredodd i'n hymadrodd ? ac i bwy y datguddiwyd

braich yr Arglwydd ? " A phan y byddai yn hir heb weled ar-

wyddion llwyddiant, byddai braidd yn digaloni, ac yn tueddu i

ddywedyd gydar prophwyd,—" Yn ofer y llafuriais, yn ofer ac

am ddim y treuliais fy nerth." Nid oedd mewn un modd yn
ddiofal o'r hyn a feddyliai y bobl am dano ; ac yr oedd hyny,

am lawer o flynyddoedd, wedi bod yn gryn brofedigaeth a

blinder iddo : bod yn gymmeradwy gan ei wrandawwyr, yn

boblogaidd gydar lliaws, ac ennill safle o ddylanwad yn y
Cyfundeb y perthynai iddo. Ond yr oedd wedi bod mewn
llawer o ymdrech gydag e£ ei hunan, i ymryddhau oddiwrth bob

amcan cnawdol o'r fath ; a thrwy ddyfalwch yn yr ymdrech, yr

oedd wedi llwyddo yn hynod, er ys blynyddoedd cyn ei farwol-

aeth, i gael rhyddhad rhyfedd oddiwrth y cyfryw au-ddibenion.

Yr ydym yn cofio, amryw flynyddoedd cyn ei farw, pan oedd

math o adolygiad wedi ymddangos mewn cyhoeddiad ar ryw
gyfansoddiad o'i eiddo, ein bod yn gofyn iddo, a welsai efe y
feirniadaeth arno ?

'•' Na welais i," meddai yntau, " ac nid oes

arnaf eisiau ei gweled. Yr wyf yn meddwl y gallwn ddywedyd

Avrth yr adolygydd, ' Bychan iawn yw fy marnu genych chwi,

na chan farn dyn.' Mi a fum. am flynyddoedd, yn gosod pwys
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mawr ar hyny ; ac yn hynod o bryderus j^n iigliylch yr hyu a

fedd3'liai dynion am danaf; ond yr wyf yn meddwl fy mod

wcdi colli hyny i fesur mawr. Eithr wedi i chwi ofyn y

cwestiwn, yr wyf yn teimlo fod yr hen elyn, ag y tybiais i fy

mod wedi ei ddarostwng, yn fyw eto. Y mae ysfa arnaf am

wybod pa beth y mae yn ddywedyd." " Nid oes dim pechadurus

uac annheilwng," meddem ninnau, " hj^d ag yr wyf fi yn gweled,

mewn mesur o bryder yn nghylch yr hyn a synio djaiion call a

duwiol am danom, tra y cadwom ni hyny yn ddarostyngedig i'r

amcan o'n gwella ein hunain, yn yr hyn yr ydym wedi ym-

gymmeryd ag ef." '" Digon gwir," meddai yntau, "os gellwch

chwi Iwyddo i hyny ; ond y drwg ydyw, y mae y cwestiwn o

hyd yn ei wthio ei hunan—Beth y mae y bobl yn feddwl am

danaf ? Y peth a dd3^munwn i, fyddai gallu cyfodi uwchlaw

pob pryder o'r fath ; nid oddiar ddiystyrwch ar farnau dynion,

ond oddiar gynnydd argyhoeddiad yn fy meddwl, mai ' yr hwn

sydd yn fy marnu i y\x yr Arglwydd,' ac mai yr hyn sydd bwysig

i mi ydyw bod yn gymmeradwy gando ef. Fe fydd yn dda

iawn genyf fi glywed fod pobl dduwiol yn cael rhyw jangeledd

i'w meddyliau trwy rywbeth fyddaf fi yn ddywedyd, ac yn

enwedio- clywed fod rhyw un o'r newydd wedi cael ei droi

trwof i Iwybr y bywyd." Fe wasanaetha hynyna i ddangos y
drafferth a gymmerai gydag ef ei hunan, yn yr ymgais am ei

buro ei hun yn ei amcanion. Yr oedd mor ymwybodol o weith-

rediadau lladradaidd hunan 3m ymwthio i'r galon, ac yn cym-

meryd lie pob cymhelliad daionus, fel yr oedd yn teimlo angen-

rheidrwydd arno i wyliadwriaeth ac ymdrech parhaus, yn ei

erbyn. Ac yr oedd yn neillduol yn ofni rhag gwneyd ei geisio

ei hunan yn amcan iddo yn ei Aveinidogaeth, jai hytrach nag

iachawdwriaeth ei wrandawwyr. Ac, yn ddiddadl, yr oedd wedi

llwyddo yn hynod i'w hargyhoeddi o hyny.

Peth arall a'i nodweddai yn amlwg oedd, ei allu annghyffredin

i ddwyn allan drefn yr efengyl, yn ei holl gyfiawnder, ger bron

ei wrandawivyr, ac i'w cau i fynu yn hollol iddi ajn eu cadwed-

igaeth. Nid oedd bosibl peidio sylwi ar yr elfen hon yn ei
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weinldogaeth. Odid y bu neb erioed yn fwy hynod am hyn.

Gallasai ddywedyd mor grocw a'r Apostol Paul ei hunan :
—" Ni

fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond lesu Grist, a hwnw
wedi ei groeshoelio ;

" ac,
—

'"' Xa ato Duw i mi ymffrostio, ond yn

nghroes ein Harglwydd lesu Grist." Crist yn mawredd ei berson;

Crist yn haeddiant ei aberth ; Crist yn nghyfoeth ei ras ; Crist

yn ei ewyllysgarwch i gadw ; Crist wedi ei wneuthur i ni gan

Dduw yn ddoethineb, yn gyfiawnder, yn sancteiddrwydd, ac yn
brynedigaeth ; Crist yn nyfnder ei ddarostyngiad, Crist yn

ngogoniant ei ddj'rchafiad ; Crist j'n mherfFeithrwydd ei esiampl

ar y ddaear, Crist yn effeithiolrwydd ei eiriolaeth yn y nefoedd
;

Crist drosom, Crist ynom ; Crist yn bob peth, ac yn mhob peth
;

—dyma destyn mawr ei weinidogaeth, ac y dygai bob peth arall

dan ddarostyngiad hollol iddo. Nid oedd neb j^n cymhell mwy
ar ei wrandawwyr at rinweddau,—at bob rhinwedd ; ond nid

oedd neb mwy argyhoeddedig mai y llwybr effeithiol i hyny
ydoedd, eu cael at Grist lesu er cyfnewidiad ar egwyddor eu

calon, a'u creu o'r newydd ynddo ef i weithredoedd da. Cym-
merer, er prawf, y dyfynion canlj^nol o'i Bregeth hynod ar

Ddirwest, yr hon a draddod^yyd ganddo yn Nghj^mdeithasfa y
Wyddgrug, Mawrth 9, 1836, ac a gyhoeddwyd ganddo ar gais y
Gymdeithasfa :

—
" Er cadw barnedigaethau cyfiawnder yn hyn,

rhoddwch heibio feddwdod tnvy wir ddychweliad at Dduw yn
Nglirist. Mi a garwn i ti ystyried, fy nghyd-bechadur, fod dy
waith yn byw yn y pechod hwn, yn profi dy fod hyd yma yn
annychweledig ac annuwiol Ffrwyth yvf meddwdod
sydd yn codi oddiar ddaear dan felldith, diwedd yr hon yw ei

llosgi Yn awr, os m^mi gadw barnedigaethau yr

Arglwydd yn hyn, cais, nid yn unig adael yr arferiad o feddwi,

ond cyfnewidiad cyflwr, a dinystr ar lywodraeth pechod yn y
galon, trwy gyfranogi o'r duwiol anian, a marwolaeth i'r chwant

yn ei wreiddyn, trwy fFoi at farwolaeth Crist Ni ddy-

,wedaf, na chais waredigaeth oddiwrth dy feddwdod hyd oni

byddi wedi dyfod at Grist ; ond dywedaf, Cais waredigaeth yn
I ddioedi, ond cais hi trwy Grist ; tyred ato ef am dani. Dyma y
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ffordd gyntaf, sicraf, ie yr unig fTordd i'w chad" (Cyfrol II

L

tudal. 105, 106).

Cymmerai ofal neillduol i osod allau oferedd a gcudeb ac

annigonedd, pob peth o eiddo y pechadur ei hunan, fel sail

cymmeradwyaetli iddo ger bron Duw
;
gan osod yn gwbl ar dan,

yr hoU noddfeydd celwydd ag y mynai y pechadur lechu ynddynt,

lies ei adael yn noeth ar y gwastadedd, heb un gobaith cael byw,

oddieithr iddo ddianc am ei einioes i'r man a'r uniff fan, a drefn-

odd Duw er diogelwch iddo. Ac fe wnai hyny gyda'r fath eglur-

der a grym ac effeithiolrwydd i gj^dwybod y pechadur ei hunan,

fel y gallesid tybied na buasai yn bosibl i neb oedd yn gwrando

arno, allu meddwl am ddianc rhag y gosbedigaeth a haeddai

ei anwiredd, ond yn unig yn nhrefn gras. Ac yna, pan byddai

y gynnuUeidfa wedi ei dwyn i'r teimladau mwyaf difrifol,

dychryn Duw fel yn meddiannu pob cydwybod, nes peri i bawb

braidd lewygu gan ofn,—fe ddygai allan, yn y modd mwyaf
gogoneddus, ddarpariaeth gras trwy lesu Grist, er bywyd a

maddeuant ac iachawdwriaeth i'r pechaduriaid gwaethaf, nes

creu gobaith yn y fynwes fwyaf pryderus, a chodi llawer i

orfoleddu yn Nuw eu hiachawdwriaeth. Y mae cyfaill anwyl i

ni, Mr. Daniel Davies, Ton, Ystrad, Cwm Rhondda, wedi anfon

atom ei deimladau ei hunan wrth wrando, ac wedi gwrando Mr.

Rees, un tro neillduol, pan oedd yn dwyn allan yr efengyl fel

hyn, ger bron ei wrandawwyr :

—

" Y mae yn debyg eich bod wedi cael haues Mr. Rees yn y
ddwy Gymdeithasfa olaf y bu ynddynt yn y Siroedd hyn, sef

yn Rymni, yn Hydref, 1865, ac yn Maesteg, Awst, 1866. Nid

oeddwn yn dygwydd bod yn Maesteg, ond yr oeddwn yn Rymni,

yr Hydref cyn hyny, ac yr oeddwn yn gwrando Mx\ Rees yn

pregethu yn yr oedfa ddeg o'r gloch yn Nghapel Brynhyfryd

;

a'r pryd hyny y clywais ef uchaf o unrhyw bryd y clywais i ef

erioed. Cyn pen ychydig funudau wedi iddo ddarllen ei destyn

—yr atebiad i Geidwad y carchar, ' Cred yn yr Arglwydd lesu

Grist, a chadwedig fyddi,'—yr oedd yn hawdd deall fod y gyn-

nuUeidfa yn ei law, i wneyd fel y mynai a hi : ac yr oedd yntaa
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fel un wedi ymwregysu ar gyfer gwaith mawr. Yr oedd awdur-

dod nid yn unig yn ei eiriau, ond, y tro hwnw, yn ei lais, ac hefyd

yn ei olwg. Yn nechreu y bregeth, dysgriliai drueni colledig-

aetli trwy bechod yn y byd hwn, fel y mae yn dyfod i'r golwg

yn rhai o'r trefi mawrion, Liverpool, &e., ac yr oedd yn ddys-

grifiad manwl, byw, ac ofnadwy iawn. Tua diwedd y bregeth,

pan yn ymliw- ai wrandawwyr, gan eu haunog i gredu yn y
Ceidwad,—Ceidwad o ordeiniad Duw, yr unig Geidwad, Ceidwad

cyffredinol, &c.—cofiaf ef yn dda yn ymsythu yn y pulpud, ac

ag un law iddo ar ei gefn, yn gwaeddi gyda nerth a chydag

awdurdod annghyfFredinol iddo ef,
—

' Mi ddywedais fod (johaith

am gadwedigaeth pechadur ; do, ac mi a ddywedaf fwy : y mae

cadwedigaeth pob un a gredo yn yr Ai-ghvydd lesu, yn sicr.'

Aethum i Twyn Camo y prydnawn, i'r oedfa ddau o'r gloch, ond

buasai yr un peth i mi beidio ; nis gallwn gael fy hun i wrando

gair o'r pregethau yno. Er iy mod yn eistedd yn Nghapel

Twyn Carno, eto yn Brynhyfryd yr oeddwn o ran fy meddwi,

yn yr oedfa ddeg o'r gloch, yn gwrando Mr. Rees. Yr wyf yn

cofio fy mod fwy nag unwaith, yn ystod yr oedfa y prydnawn,

yn ceisio rhwymo fy hun i lawr i wrando yr hyn oedd yn cael

ei draethu ar y pryd ; ceisiwn orthrechu fy meddwi, a'i orfodi i

ddyfod o Brynhyfryd, ond pan alwn fy hun i gof, yn yr un

man yr oeddwn yn cael fy hun drachefn, a swn y colli a'r cadio

yn mhregeth y boreu, yn cadw hyd yn nod swn y pregethau

<lau o'r gloch rhag dyfod i'm clustiau, chwaithach eu cadw rhag

cael lie yn fy meddwi.' Dyna adroddiad syml Mr. Davies o'i

deimladau ei hunan pan yn gwrando y bregeth hynod hono ; ac

mewn gwirionedd yr oedd y pregethwr bob amser yn hynod, ac

yn hynod iawn, pan yn codi trefn yr efengyl yn ei haddasrwydd

a'i digonedd, ar gyfer byd colledig, ac a i holl egni yn ymliw a'i

wrandawwyr i wneuthur derbyniad o honi.

Yr oedd arhenigrwydd neillduol yn cael ei osod ganddo yn ei

iveinidogaeth, ar Berson yr Arglwydd lesu Grist a'i latvn. Yr
oedd hyn yn rhedeg trwy ei holl bregethau. Nid ydym yn cofio ei

glywed erioed yn pregethu ar Dduwdod Crist, yn bynciol,—gyda r
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amcan i'w brofi megis gwirionedd; nac ar ei ddynoliaeth ychwaith

;

mwy nag j ch'wsom ef ar lawn Crist, er profi ei efFeithiolrwydd,

yn erbyn y rliai a wadent liyny
;
yn hytrach, fe gymmerai yr hyn

a olj'gid ganddo ef yn wirionedd yr efengyl, yn gwhl ganiatiiol

:

ac a'i CA'fodai ger bron ei wrandawwyr, gyda r fath oleuni ac

awdurdod a nerth, ag i'w hargyhoeddi yn eu cydwybodau o'i

bwysigrwydd, a'u gadael oil byth yn gwbl ddiesgus, os gobeitli-

ient inewn dim arall, am gael dianc byth gan eu Barnwr. Yr

oedd yn ofalus iawn am ymdrechu cael ei wrandawwyr i synio

3m gywir am Grist megis person
;
person hyiv, a Gwaredwr

presennol. Nid idea, nid enw ar gyfuniad perffaith y dw^'-fol

a'r dynol, o ran drychfeddwl, yn syniad yr eglwj^s ; nage ; ond

person, a bodolaeth annibynol, a hollol wirioneddol, yn eiddo

iddo. Ac nid person wedi bod yn byw yn y byd yma rywbryd,

ac nad oes genym ni yn awr ond ei hanes ; ond person byw, un

yn byw yn awr ; un agos atom, yn ein gweled ac yn teimlo gyda,

ni, ac yn ein hymyl i'n cynnorthwyo, mor wirioneddol ac effeith-

iol, a phan ydoedd yma ar y ddaear ac yn weledig i ddynion,

yn nyddiau ei gnawd. Yr oedd yn ofni fod ein syniadau am

ddynoliaeth ein Harglwydd lesu Grist yn dra diffygiol. " Peth

anhawdd iawn," meddai wrthym ni unwaith, " ydyw sylweddoli

fod ' Mah Duw,' ' y Duiv Bendigedig yn oes oesoedd! wedi dyfod

yn ddyn gwirioneddol fel ninnau. Yn wir, yr ydwyf fi braidd

yn ammeu, a ydyw yr hen Dduwinyddion goreu yn rhoddi y

lie hollol sydd yn y Beibl, i wir a phriodol ddynoliaeth ein

Harglwydd. Eithr yr oedd yn ddyn rhyfedd iawn; mor

ryfedd fel ag yr ydym, ryw fodd, yn annghofio ei fod yn

ddyn. Ond eto nid dyn ydoedd. Person dwyfol ydoedd. Ni

Iju ei ddynoliaeth erioed yn hanfodi arni ei hunan, ac ar wahan

oddiwrth ei Berson; ond hi a gafodd ei bod, o'i fFurfiad cyntaf,

vn yr undeb rhyfedd a dirgeledig oedd rhyngddi a'i Bei'son

tragj'-wyddol ef. Hyn yn unig sydd yn ei esbonio i mi, yn yr

honiadau mawrion y mae yn wneyd am dano ei hunan, ac yn

rhoddiad ei gnawd dros fywyd y byd."

Yr un modd, yr oedd arbenigrwydd neillduol yn ei weinidog-
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aeth, arfarwolaeth Grist fel Aherth dros ein pechodaurd. Yma
yr ydoedd wedi cael, ac yn cael bywyd iddo ei hunan. Yr oedd

yn ymwybodol o'i becliadiirusrwydd, ac felly o'i euogrwydd.

Yr oedd pechod yn ei deimlad ef, yr hyn ydoedd hefyd i'w

gydwybod,—yn ddrwg, yn fawr ddrwg, yn ddrvvg yn erbyn

Duw, yu ddrwg yn cyfiawn haeddu cosbedigaeth ; ac yr oedd

ystyriaeth o'i sefyllfa fel pechadur, yn gwneuthur ei feddwl yn

uodedig o ddifrifol. Yr oedd yr argyhoeddiad cyson a i medd-

iannai o'i golledigaeth hoUol ynddo ei hunan, yn gosod gwerth

annhraethol yn ei feddwl ar Gyfryngdod yr Arglwydd lesu ac

ar haeddiant ei Abertli ef , fel unig sail ei obaith am faddeuant

ac iachawdwriaeth. Ac, fel yr oedd yn gwybod ac yn teimlo,

nad oedd un gobaith iddo ef ei hunan ond trwy Grist lesu, yn ei

lawn niawr, felly yr oedd yn argyhoeddedig nad oedd un

gobaith arall i'w wrandawwyr; ac am h3'ny yr oedd yn ym-
Irechu, a'i holl egni, i'w cael oil ato. Yr ydym yn cofio unwaith

ymddyddan ag ef gyda golwg ar Thomas Carlyle
;
gwr a safai

yn uchel iawn yn ei feddwl ef fel awdwr, ac yr oedd efe yn
teimlo yn dra dyledus iddo; ond un y gofidiai yn fawr o'i

herwydd, oblegid nad oedd yn derbyn lesu Grist fel sail ei

obaith am f.ywyd tragywyddol. " Ni wn i ddim," meddai, " pa

beth i'w feddwl o bono. Y raae yn jnnddangos i mi fod ynddo

ryw deimlad crefyddol hynod, ac yn sicr y mae ganddo foesoldeb

uchel iawn ; ac y mae yn gosod arbenigrwydd neillduol ar lawer

o rinweddau ag y mae lliaws o Gristionogion yn dra difFygiol

ynddynt; ac eto y mae yn myned i'r byd mawr gan wrthod

lesu Grist fel Gwaredwr. Beth," meddai, gyda phryder, ac

mewn t6n gwynfanus, "Beth y mae y dyn yn wneyd yn ngwyneb
ei bechod ? Y mae yn rhaid ei fod yn ymwybodol o'i bechadur-

usrwydd." " Prin," ebem ninnau, " y gall ei syniad am bechod

fod yr un ag eiddo y Cristion ; ond rhaid ei fod yn edrych amo
yn fwy fel afiechyd nag fel bai,—^fel anffawd yn hytrach nag
fel trosedd." " Beth all o fod yn wneyd i'w gj^dwybod ? Nid
ydyw erioed wedi gweled pechod yn ngoleuni Jiono, os nad
ydyvf wedi ei weled yn rhywbeth nas gellir ei esgusodi fel pe
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na byddai ond afiechyd. Na ;—y mae rhyw ddrwg ofnadwy

mewu pechod, nad oes yn bosibl byth, yn sicr i chwi, i'r dyn a'i

gwelodd fel y cyfryw, allu gobeithio y gellir ymddwyn ato yn

unig fel pe na byddai ond megis rhyw ddolur ar y cnawd, neu

anhwyledd ar y cyfansoddiad. Ydj^ch chwi yn cofio fel y mae

Isaac Taylor yn ei Saturday Evening, yn dwyn pechod i mewn
I'el petli sydd ynddo ei hunan, yn penderfynu yr angenrheid-

I'wydd am iawn er maddeuant o bono ? " " O ydwyf," ebem

ninnau, " yn cofio yn dda iawn ; ac y mae yn ymresymu yn

rhagorol, ac yn gwbl foddlonol, mi a allwn i dybied, i bob dyn

yn ngoleuni ei gydwybod ei hunan." " Ydyw," meddai yntau,

"yn hollol felly ; ac y mae fy nghydwybod i yn cyd-dystiolaethu

yn berfFaith ag ef. A'r hyn sydd yn ymddangos i mi yn

rhyfedd ac anesboniadwy yw, pa fodd y mae dyn fel Carlyle,

—

sydd yn ymddangos i mi mor ddifrifol, ac nas gall yr efengyl yn

sicr ddim bod yn ddieithr iddo,—yn cael dim tawelwch i'w

gydwybod, ac yn gwrthod ei threfn hi yn ngwaed Crist tuag at

hyny." Yr oedd yn ystyried y gwirioneddau hyn yn hanfodol i

fywyd yr efengyl, ac felly, bob amser, yn gosod arbenigrwydd

neillduol arnynt yn ei weinidogaeth.

Yr oedd yn hynod o ofalus rliag arjev unrhyw ddyfais neu

foddion, a olygai efe meivn un tnodd yn annheg, er cynnyrchii

efeithiaii ar deimladau ei wrandaiinvyr. Yr ydym wedi sylwi

eisoes mewn rhan ar hyn, pan yn cyfeirio at y defnydd cynil

a wnelid ganddo o'i ddychyrayg yn ei bregethau. Ond yr

ydoedd yn dyfod i'r golwg yn mhob modd. Prin yr ydym yn

meddwl y bu neb erioed, yn y cyffelyb amgylchiadau, yn fwy

hynod am hyn. Yr oedd wedi arfer pregethu mewn gwlad, ac

yn mhlith pobl, ag oeddent yn nodedig am gyffroadau ar eu

teimladau a'u tymherau, wrth wrandaw yr efengyl ; a lie yr

oedd dylanwad y pregethwr, ac efFeithiolrwydd ei weinidogaeth

er daioni i'r bobl, i fesur mawr yn cael eu barnu gan y lliaws,

wrth yr effeithiau a gynnyrchid ar y pryd ar y gynnulleidfa.

Ac yr oedd hyny yn sicr yn tueddu i beri i'r pregethwr ofni,

nad oedd dim daioni yn cael ei wneyd trwyddo yntau, os na
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byddai rhyw gymmaiat o offeitliiau felly i'vv canfod ganddo. Yr

oedd efe ei liunan wedi bod yn hynod o agored i'r cyfryw

gyfFroadau, pan ya ieuanc ; ac, yn wir, yu ei flynyddoedd cyntaf

fel pregethwr, yr oedd yn tueddu i edrych ar y bregeth megis

methiant, oni byddai yn gweled rhyw arwyddion o efFeithiau ar

y bobl ar y pryd. Ond yr ydoedd, er ys blynyddoedd, wedi

newid yn ddirfawr. Nid ei fod, i'r diwedd, yn diystyru teimlad,

na'r arwyddion o bono, os cai le i gredu ei fod yn cyfodi oddiar

gyfarfyddiad y meddwl a gwirionedd yr efengyl ; ond yr oedd

raor fynych wedi gweled eyffroadau dwysion ar dymherau

dynion, heb unrhyw arwydd o effeithiau sancteiddiol ar eu

calonau, fel ag y byddai, braidd bob amser, yn ei flynyddoedd

diweddaf, yn ofni trwyddo rhag dywedyd na gwneuthur dim, a

allasai dueddu i gynnyrcliu y naill, heb fod yn gyfaddas i gyn-

nyrcliu y Hall. Fel yr oedd ei feddwl wedi dyfod i sylweddoli yn
fwy amcan mawr pregethu yr efengyl yn iachawdwriaeth eneid-

iau dynion, ac yn fwy arg^-lioeddedig hefyd, fod yr amcan hwnw
i'w gyrhaedd, trwy fod ei gwirioneddau hi yn dyfod i gyfarfydd-

iad teg a'u meddyliau, mewn dirnadaeth o'i ystyr ac argyhoedd-

iad o'i bwysigrwydd, yr oedd yn rhoddi llawer iawn llai o werth

ar, ac yn wir yn cwbl annghymeradwyo pob cyffro, ond fel y
byddai yn cael lie i feddwl ei fod yn gynnyrch dylanwad teo- y
gwirionedd ar feddyliau y bobl. Ond yr oedd wedi sylwi, gyn-

nifer o weithiau, ar gynhyrfiadau mawrion ar dymherau dynion,

yn cael eu cynnyrchu trwy hyawdledd a dawn a theimlad 3-

pregethwr, pan y byddai eu buchedd yn y canlyniad yn proM

nad oedd unrhyw gyfnewidiad wedi cael ei wneyd ar eu

calonau, oddigerth eu gadael yn galetach, ac yn fwy rhyfygus

i becliu,—fel ag yr ydoedd yn arswydo drwyddo rhag pob peth a

allasai roddi achlysur i hyny. Felly yr oedd wedi myned i ofni

codi ei lais ; i ofni pob cyffro ar ei deimlad ei hunan ; i ofni pol)

cyrahariaeth yn y cyfansoddiad ;—i ofni i^oh peth a allasai

dueddu i gynnyrchu unrhyw deimlad yn ei wrandawwyr, na

byddai yn cyfodi oddiwrth ddylanwad y gwirionedd ar eu

meddyliau. Yr oedd am gael yr efengyl yn gyntaf oil i ddeall
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y bobl, gan gwbl gredu, a defnyddio ei air ef ei hunau, mai, yn

ol y graddau y byddai yn cael ei " inipio " i'w dirnadaeth, y
gellid dysgwyl efFeithiau bendithiol oddiwrtho ar eu calon a'u

hymarweddiad. Felly ciliai oddiwrth bob peth a allai oglais

eu teimladau, neu chwareu ar eu dychymyg, nac hyd yn nod a

allai foddio eu cliwaeth lenyddol, os na byddai yn cael ei fed

yn gyfaddas i ymaflyd yu eu cydwybodau, ac i gaethiwo eu

nieddyliau i ufudd-dod Crist.

Dichon y gwasauaetha yr hanesyu canlynol, yu gystal a dim

a allem ddywedyd, er gosod allan y tuedd hwn oedd mor gryf

ynddo, ac yr oedd gogwydd yn ei feddwl ato, fo welir, er ys

dros bum' mlynedd ar hugain cyn ei farwolaeth. Pan ar ein

ffordd i Edinbui'gh, am y tymhor c^yntaf i ni yno, ni a dreul-

iasom y Sabboth, Hydref 24, 1841, a rhan o'r wythnos ganlyuol,

yn Liverpool. Yr oeddem yn myned yn neillduol i Liverpool at y
Sabboth liwnw, er mwyn clywed y diweddar Dr. Harris, awdwr

y " Great Teacher" a"r "Mammon," yn pregethu y nos Sabboth,

ar agoriad Capel presennol Great George Street, He yr oedd Dr.

Raffles yn weinidog, wedi llosgiad yr hen Gapel trwy dan. Ni

a gyfarfuasom a Mr. Rees ar y Sadwrn, ac a hysbysasom iddo

ein bwriad am y nos Sabboth. Dangosai aw3'dd annghyfFredin

i ddyfod gyda ni, os gallai mewn uu modd ymryddhau o'r lie yr

oedd i fod ynddo y nos hono. Ac fe Iwyddodd i hyny. Daeth

atom yn lied hwyr, yn llawen iawn, i h3'sbysu i ni y delai gyda

ni. Aethom yn brydlawn at y Capel, a buom yno gyda thyrfa

fawr yn dysgwyl am agoriad y drysau. Cawsom le i eistedd yn

front y gallery gyferbyn a'r pregethwr, ar ei law ddehau. Yr

oedd Dr. Harris, y noswaith hono, yn pregethu yn dra rliagorol,

yn ei dduU e£ ; ac er mai darllen ei bregeth yr ydoedd, eto yr

oedd yn cael gafael nodedig ar sylw a theimlad yr holl gynnuU-

eidfa. Y testyn ydoedd Isaiah Ixvi. 1,2: ac y mae y bregeth

i'w chael wedi ei hargrafiu, yn y gyfrol gyntaf o'i bregethau, a

gyhoeddwyd wedi ei farwolaeth. Pan oeddem yn myned o'r

Capel y noswaith hono, ac yn ymddyddan am y bregeth, a Mr.

Rees yn ei chanraol yn fawr iawn ; ac yn synu 3m neillduol, fod
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cyimulleidfa mor fawr yu liioddi y fath astudrvvydd, ac yn ym-

ddangos yn teiinlo mor ddwys, tra nad oedd y pregethwr ond

yn unig yn darllen mor hamddenol, Ond toe, meddai,—" Ni \vn

i ddim yn iawn, ychwaith, ai fel yna y dylid pregethu. Rhy

w

bregethau syiul, fel pregethau John Hughes, Pontrobert, yn

egluro ystyr yr efengyl mewn iaith agos at ddeall y bobl, yr

ydwyf ii bron a meddwl, ydyw y rhai iawn." "le," meddem

ninnau, " eithr pregethu fel yna y byddwch chwi er hyny, ond

yn hytrach yn fwy addurnedig ; ac yn hj'ny, yr ydych yn sicr

yn well pregethwr na John Hughes, ac yn liawer mwy bendi th-

iol." " Fel yna, ryw sut, y mae liawer o honom ni wedi rnyn'd :

ond cwestiwn arall ydyw, a ydym yn well o herwydd hyny,

heb son am fod yn fwy bendithiol." " Na, na," meddem ninnau,

'•'peidiwch a dywedyd fod liawer o honom wedi myn'd. Ychydig

iawn o honom sydd wedi ceisio ; a chwi a wyddoch yn dda mai

ychydig, beth bynnag, sydd wedi llwyddo." Daeth gyda ni nos

drannoeth i'r un man, i wrando Dr. Halley, Manchester
;
yr

hwn, yntau, oedd ai bregeth ganddo yn ysgrifenedig ; ond yn

anffodus a hysbysasid, ychydig amser cyn myned i'r pulpud, fod

Dr. Fletcher o Stepney, Llundain, wedi pregethu ar yr un

testyn (Haggai ii. 9), y nos Wener blaenorol. Hysbysodd Dr.

Halley hyny i'r gynnuileidfa, gan ymesgusodi oblegid cymmer3'd

y testyn. Ond yr oedd wedi cythryblu yn gymmaint, fel ua

chafodd ddim bias ei hunan wrth bregethu, ac yr oedd yn hynod

o ddieffaith ar y gynnuileidfa. Yr unig sylw ydym yn goho

Mr. Rees yn wneyd, wrth i ni ddychwelyd o'r Capel y noswaith

hono, oedd :
—

" Yn sicr i chwi, dyweded dynion a fynont, y
mae rhywbeth mewn pregethu effeithiol, nad ydyw y parotoad

manylaf yn ddigonol i'w sicrhau. Yr oeddwn i yn meddwl fod

y bregeth yna heno yn bregeth dda iawn
;
yn llawn cystal, am a

wn i, a'r bregeth neithiwr, ac eto yr oedd yna rywbeth yn

eisiau, oedd yn amlwg gyda r pregethwr arall." " Ai nid ydych

yn meddwl," ebem ninnau, "mai difFyg annghof o hono ei hunan,

oedd gwendid y pregethwr heno ? Yr oedd yn meddwl am Dr.

Fletcher yn pregethu ar yr un testyn
;
yn dychymygu fod y
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bobl yn tynu cyinliariaGth rhwng y ddwy bregeth ; a hyny yn

ei attal i gael ei feddiannu gaii ei bwnc, ac felly i lefaru mor

offeithiol ag y buasai, pe heb glywed dim am Dr. Fletcher."

Xid 3'dym yn cofio pa ateb a wnaeth Mr. Rees i'n sylw : ond yr

ydym 3-11 cofio iddo ddywedyd ryw bryd, yn ystod yr ym-

ddyddan, fod y cyfarfod nos Lun wedi bod yn llawn mor

fendithiol iddo cf a'r cyfarfod nos Sabboth. Fe wel y darllen-

ydd yn yr hanesyn yna,—a roisom yn gyflawn, er ei fod wedi

ymestyn yn liwy nag y tybiem y gwnai,—y gofal manwl a

gymmerid ganddo, i ymgadw oddiwrth Ijob peth a olygai efe

megis moddion annheg i gynnyrchu efFeithiau ar deimladau ei

wrandawwyr.

Nodwedd arall arbenig arno oedd,

—

y gofal a gymmerai i

osocl allan y hcrthynas sydd rhivng givirioneddau crefydd d'i

dyledswyddau ; ar invys fod y civhl yn arivain i, ac yn

terfynu meivn sancfeiddrwydd colon a huchedd. Ni bu pregeth-

\vr erioed yn fwy hynod nag ef am hyn. Nid oedd yn sicr yn

rhoddi dim lie i weithredoedd da fel sail cymmeradwyaeth

person pechadur ger bron Duw, a defnydd cyfiawnder iddo ; ac

eto nis gellid cael neb a'u cymhellai yn fwy difrifol ar feddyliau

ei wrandawwyr. Dangosai fod sancteiddrwydd yn cael ei osod

allan yn yr efengyl, fel amcan eithaf y bwriadau tragywyddol

;

fel diben neillduol ac uniongyrchol marwolaeth Crist ; fel gwaith

priiodol ac arbenig Ysbryd Duw ar eneidiau dynion ; fel ffrwyth

naturiol eymundeb trwy fi'ydd a Duw yn ordinhadau yr efengyl

;

fel yr unig amddifFyn ger bron y byd i gymeriad yr efengyl yn

erbyn y cyhuddiad a ddygir yn ei herbyn o'i bod yn arwain i

benrhyddid, ac yn cefnogi llygredigaeth ; fel yr unig brawf

penderfynol i'r credadyn ei hunan o wirionedd ei grefydd ;—ac

fel yr unig beth a gyfansodda gymhwysder personol i fwynhau

dedwyddwcli y nefoedd byth. Arferai sefyll llawer, a rhoddi

pwys mawr, ar rinweddau tyner Cristionogaeth,—lledneisrwydd

teimlad, addfwynder ysbryd, gostyngeiddrwydd calon, niaddeu-

garwch, &c.
;
yn gystal ag ar y rhinweddau cymdeithasol ag y

mae yr efengyl yn gosod y fath bwys arnynt,—geirwiredd,
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gonestrwydd, sobrwydd, diweirdeb, &c. Byddai yn nodedig o

fanwl, eglur, pendant, a thaer, yn galw ar Gristionogion, er

anrhydedd yr efengyl, i ragori yn yr holl rinweddau lijm. " O,"

meddai unwaith, mewn cyfarfod eglwysig ryw foreu Gwener y
Croglith yn Llundain, " 0, na byddai ein holl bobl ni, yn eu

h3'mwneyd ar byd, yn cael eu codi uwchlaw y dulliau isel a

arferir gan laweroedd wrth ei drin—y dadleu a'r taeru a'r siarad

sydd, wrfch brynu a gwerthu,—un yn gofyn gormod a'r Hall yn

cynnyg rhy fychan, at yr hen egwyddor anrhydeddus Abraham-

aidd,
—'Er ei llawn werth o arian rhodded hi i mi."' A'r hyn oedd

yn neillduol ynddo ef wrth lefaru ar hyn oedd, y berthynas a

ddangosid ganddo sydd rhwng y rhinweddau hyn a'r efengyl.

" Pregethau hynod iawn," meddai wrthym ni rywbryd, " ydyw
pregethau y Dr. Barrow yna. Y mae yn dysgu gwersi nioesol

uchel iawn, nad ydyni ni ond anfynych yn cyfeirio atynt.

Gresyn na buasai ei ysbryd wedi ei drwytho yn fwy yn ngwir-

ioneddau yr efengyl." Ond yr oedd ysbryd Mr. Rees ei hunan

wedi ei drwytho drwyddo ynddynt, a byddai bob amser yr^

pregethu y rhinweddau yn eu cysylltiad a hwyut, ac fel fFrwj'tli

iddynt, Fel y gwelsom (Cyf. I. tudal. 432) y dywedai efe ei

hunan am y diweddar Barch. John Parry, Caerlleon, y gellir

dywedyd yn fwy priodol am dano ef :
—

" Tra y gofalai am roddi

arbenigrwydd dyladwy i brif bynciau yr athrawiaeth iachus,

gofalai hefyd am bregethu y pethau sydd yn gweddu iddi, trwy

egluro a chymhell dyledswyddau crefydd. Yn gyffelyb i'r

Apostol Paul yn ei lythyrau, disgynai, yn nghyflawniad ei wein-

idogaeth megis oddi rhwng bryniau yr arfaethau tragywyddol,

dros faesydd toreithiog Bethlehem a Chalfaria, i lawr i ddolydd

tlysion buchedd dduwiol," Yr oeddem wedi meddwl rhoddi rhai

enghreifftiau o bono yn y rhagoriaeth hwn a berthynai iddo,

eithr yr ydym yn gweled y rhaid i ni ymattal. Eithr troed y
darllenydd at ei bregeth ar " Dclirwest" (Cyf. III. tudal. 105

—

107) ; ar " Gymmedroldeh a Diiwioldeb " (Cyf. II. tudal. 316) ; ar

" Enllih " (Cyf. II. tudal. 556) ; ac, yn enwedig ar " Gi/bydd-

dod" (Cyf. I. tudal. 463), a " Giveddi y duiuiol yn erhyn cybydd-
3o
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dra " (Cyf. II. tudal 155) ; ac efe a gaitf ddigon o brofion o'i

allu annghyffredin i osod allan wirioneddau yr ofengyl mewn
cysylltiad ai dyledswyddau, ac heh'd y cynlluniau goreu pa

fodd i wneuthur hyny.

Nis gallwn lai na chyferbynu ei bregeth ar " Gyhydd-dod " a r

adroddiad a roddir i ni gan Mr. John Foster am bregeth i ]\Ir,

Robert Hall ar yr un mater, yr hon oedd ei bregeth ddiweddaf

ef. Nid oedd Mr. Foster ei hunan yn gwrando y bregeth,—yr

hon a ystyrid yn arddangos gallu meddyliol hynod,—colled a

deiTnlai yn ddwys iawn. Y mae Mr. Foster, pa fodd bynnag,

svrth sjdwi ar y tuedd cryf oedd yn Mr. Hall, i ymdrin a phob

pwnc mewn gwedd gyffredinol ac arddansoddol, yn dywedyd

fod dau gyfaill y tro liwnw, pan yn dychwelyd o'r Capel, yn

ymddyddan a u gilydd, ac yn cyd-ganmol y bregeth yn fawr.

Ond toe, meddai un o honjmt wrtli y Hall,
—

" Pregeth ardderchog

—eto paham y traddodid y fath bregeth ? Cauys y mae yn

debyg nad oedd cymmaint ag un yn y gynnulleidfa, er nad

oeddent oil yn rhydd oddiwrth y drwg a gondemnid gan y
pregethwr, eto a fuasai yn cymhwyso y bregeth mewn un modd

ato ei hunan." " Yr oedd Mr. Hall," meddai Mr. Foster, " wedi

defnyddio ei holl allu i draethu ar ariangarweh megis egwyddor

' noeth yn y galon ; ac nid oes odid neb a gydnabydda ei fod yn

caru arian mewn ystyr felly, ac er eu mwyn eu hunain." Ond

nis gallai neb ddwyn y fath wrth-ddadl yn erbyn y modd y
b3'ddai Mr. Rees yn ymdrin a'r mater hwn mwy nag a materion

ereill. Yn wir, fe fyddai efe yn olrhain y drygau y byddai yn

traethu arnynt, i'r amrywiol fFurfiau yn y rhai yr amlygant eu

hunain yn y cymeriad, gyda'r fath fanylder, ag i beri i bob

gwrandawv/r meddylgar a difrifol, fod yn barod i waeddi mewn
arswyd, Ai myfi yw ? Troed y darllenydd at y pregethau y
cyfeiriasom atynt, ac efe a gaifF enghreifFtiau nodedig o hono

yn hyn.

Yr oedd yn fanwl iaiun nieiun gosod allan yr ymdrech

parhaus sydd yn angenrheidiol ar du y credadyn, er cyrhaedd

y sancteiddrwydA a ofynir gan ei grefyd,d, ac sydd anhehgorol er



HANES BYWYD HENRY REES. 947

ei gysur ei hunan, ac er bod yn gymmeradvjy gan ei Arglwydd.

Dlchon niai yn hyn y teimlid ef yn fwyaf hynod o bob petli

gan lawer o'i wrandaNvwyr. Yr oedd, yn ei bregethau, yn

arddangos y fath gydtiabyddiaeth a gweithrediadau llygredig-

aeth eu calonau hwy, ac yn dynoethi gydar fath eglurder

amrywiol gynlluniau yr un drwg \\y harwain ar g^T-fciliorn

oddiwrth bethau dwyfol, fel yr oeddent yn gweled eu meddyl-

iau yn cael eu darllen ganddo jn hollol : ac yr oeddent yn synu

pa fodd yr oedd un, a ystjTid ganddynt hwy mor dduwiol, yn

gallu bod mor gyfarwydd a r tueddiadau drwg, y teimladau an-

sanctaidd, a'r amcanion isel yr oeddent hwy mor ymwybodol o

honynt ynddynt eu hunain. Ond cael y cwbl ynddo ei hunan

y byddai efe. Ac yr oedd jn synio fel y gwr doeth,—'' Megis

mewn dwfr y mae wjmeb yn ateb i wyneb, felly y mae calon

dyn i ddyn" (Diar. xxvii. 19). Dyna ydym yn gael ganddo ei

hunan, pan yn ymliw ai gyfaill anwjd, y diweddar Mr. Hughes,

Abergele, yn y llythyr hynod o'i eiddo ato, a gawn yn y Cofiant

hwn (C3^f. I. tudal. 205—207) :—" Gwj^bod a chofio fy hen

gastiau fy hun, sydd yn peri i mi ddywedyd y pethau hyn."

Yr oedd ei sylw manwl ar ei galon ei hunan, fel ag yr oedd

wedi ei hadnabod trwy hir brofiad, yn ngolcuni yr Ysbrj^-d Glan

ar yr Ysgrythyrau Sanctaidd, a thrwy ysgrifeniadau Dr. Owen,

wedi ei wneuthur yn dra hyddysg yn ei holl ystrywiau, ac wedi

rhoddi iddo fesur annghyffredin o adnabyddiaeth o dwyll pechod.,

ac o ddichellion y diafol. Felly yr oedd yn teimlo gydil golwg

arno ei hunan; ac oddiar hyny yn dysgu ereill, nad oedd unrhyw

obaith am oruchafiaeth iddynt ond trwy wyliadwriaeth gyson,

trwy ymdrech parhaus. " Brwj^dr," meddai, " ydyw^ holl oes y
Cristion. Ymdrech yn erbyn pechod : pob pechod

;
pechod 3'n

ei holl ffurfiau
;
pechod yn ei holl achlysuron

;
pechod ynddo cf

lei hunan. Nid oes obaith i ti ond trwy gymmeryd atat holl

arfogaeth Duw." Ceir enghreifftiau lawer o'r nodwedd hwn
ynddo, yn y pregethau a gyhoeddwyd o'i eiddo

;
yn enwedig yr

un ar " T duiviol wedi ei orchfygu gan bethau anwir " (Cyf . II.

tudal. 302), a'r un ar " Orefydd Bdifrivyth," a'r " Perygl o
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adfeUlad oddiwvth Grist a'r Efengyl" (Cyfrol III. tudal. 55

—

73 a 235—254).

Yr oedd yn nodedig o ddediuydd yn y cyjiivyniad a ivnelid

gatiddo or Efengyl ger bron el wrandawwyr, yn el Darpariaeih

<ir gyfer yr Ynidrecli Jnun. Yn hyn yr oedd yn ardderchog. Yr
oedd Crist lesu ganddo ef nid yn unig yn gyfiawnder end yn

sancteiddrwydd. Yr oedd yn ymdeimlo cymmaint a halogrwydd

ei natur, ac yn cael pechod mor £yw a chryf ynddo, fel y buasai

yn anobeithio yn liollol am yniwared byth oddiwrtho oni buasai

darpariaeth gras. Ni chyfarfuasom ni a neb erioed yn yra-

ddangos i ni yn teimlo cymmaint oddiwrth ei lygredigacth. Y
niae yn wir na byddai efe bytli yn rhodresu unrliyw deiralad ; a

byddai yn cymmeryd gofal neillduol rhag gadael hyd yn nod

i'w deimlad crefyddol, pan yn llefaru wrth ddynion, ei gynhyrfu

fel ag i ymgais, neu ymddangos yn ymgais, am yr hyn a olygai

efe yn ddylanwad annheg arnynt. Ond wrth wedd'io yn gy-

hoeddus, weithiau, fe fyddai ei deimladau megis yn ei orchfygu,

nes y byddai wedi annghofio yn gwbl y gynnulleidfa o'i am-

gylch; ac yn nghymundeb ei ysbryd a r Duw Mawr, yn ymdreiglo

wrth ei draed mewn hunan-ffieiddiad ac edifeirwch a diolchgar-

wch, nes gwneyd y weddi yn un i'w chofio bj^th. Yr ydym yn

cofio un tro yn nodedig felly, mor nodedig, fel yr ydym \ ii

petruso a ddylem roddi cyhoeddusrwydd iddo, rhag i ni ddwyn

.])eth mor gysegredig ger bron neb ansanctaidd i'w gam-ddeall a'i

ddij^'styru. Eto y mae yn rhan wirioneddol o'i hanes ef. Yr

oeddem y Sabboth cyntaf yn Mai, yn y llwyddyn 184S, yn

Nghyfarfod Blynyddol yr Amwythig, yr unig dro erioed i ni fod

yno gydag ef. Yr oedd y diweddar Mr. Roger Edwards hefyd

yno. Yn y Cyfarfod Eglwysig a gynnelid yno am banner awr

wedi wyth yn y boreu, yr oedd Mr. Rees yn dechreu y cyfarfod,

yn y dull arferol, trwy ddarllen a gweddio. Yn bur fuan wedi

dechreu gweddio, fe ymollyngodd i ryw daerni a difrifwch a

gafael gyda i Dad nefol, na welsem ac na chlywsem ni braidd

ddira cyffelyb erioed. Parliiiodd i weddio am amser maith heb

un arwydd ei fod yn bwriadu rhoddi heibio ; ac yr oedd y



II AXES BYWYD HENRY REES. 941)

oynnulleidfa braiJJ oil inewn toimlai.1 hyiio'l, lliaws yn wylo,

ereill weili cyfodi ar eu traed, ac inewn syndod yn gwrandaw. Yr

oedd yiitau jm parhau i fyned rhagddo. Ryw bryd dyna efe fel

yu ei aunghofio ei hunan, ac yn troi i'r person cyntaf unigol, ac yu

gweddio drosto ei hun, fel pe buasai yn ei ystafell ddirgel, ac yn

d3'wedyd,—"Diolchiti! Diolchiti! Diolchiti! am gadw creadur

mor lygredig rhag tynu gwaradwydd ar dy Enw mawr. Diolch i ti

am beidio fy ngollwng yn ysglyfaeth i'ni chwantau, rhoddi lie i'tli

elynion dy gablu, a myned fy hunan yn gan i ynfydion. Diolch I

Diolch ! Diolch ! Wedi byw yn y dref annuwiol hon am dros

bymtheng mlynedd, gyda chalon mor ddrwg, diolch i ti ! nad oes

yma yr un twll tywyll o'i mewn ag y mae arnaf ofn ei weled,

fel lie y bum i ynddo yn pechu yn dy erbyn di. Diolcli i ti

!

Dal fi hyd y diwedd, Nefol Dad. Hyd y diwedd !
' Y neb a

barhao hyd y diwedd hwnw a fydd cadwedig.' Dal fi hyd y
diwedd, Arglwydd." Ar hyny fe waeddodd rhyw frawd dros y
Capel, "Amen, ac Amen;" ac fe deimlodd yntau ar unwalth

fod ereill yno yn gwrandaw, ac fe derfynodd y weddi jni ddioed.

Erbyn hyn, er y teimladau dwys yr oedd pawb ynddynt, yr

oedd braidd yn ddigrifol i ni sylwi ar y brofedigaeth yr ydoedd

efe ynddi. Yr oedd yr amser wedi myned yn rhy bell i feddwl

cadw cyfarfod eglwysig, a'r gynnullcidfa yn dechreu casglu at yr

oedfa gyhoeddus. Ymddangosai wedi digio wrtho ei hunan, ac

wrthym ninnau hefyd am na buasem yn rhoddi terfyn yn gynt ar

y weddi. "Paham na buasech yn fy attal? Nid oes dim rheswm

mewn peth fel hyn. Paham na buasech chwi yn tynu yn fy nghAt

i?" A mynai i ni ddywedyd rhywbeth, mewn ffordd o gyfarchia<l

i'r eglwys yn y lie, cyn terfynu y cyfarfod hwnw, a dechreu y Hall.

Yr oedd mewn gwirionedd yn ymdeimlo yn ddwfn a i lygred-

igaeth, ac eto yn gweled digon ar ei gyfer ei hunan, ac ar gyfer

pob pechadur a annerchid ganddo, yn y drefn trwy lesu Grist.

A byddai wrth fodd ei galon, ac megis un yn ymloddestu yn
narpariaeth gras ar gyfer sancteiddio y creadur. Wedi darlunio

aneffeithiolrwydd pob moddion arall i hyny, efe a ddywed,

—

"Ond mi ddychymygaf fod y pechadur cryuedig a theimladol
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yn barod i ofyn bellach, Wei, a oes dim gobaitli ? ai pecliu y
b3-ddaf yn ddiddiwedd mwy ? a ydwyf fi byth i fod yn greadur

euog, aflan, a llygredig—byth i fetbu gwneuthur y peth da yr

wyf yn ei ewyllj^sio, ond i wneuthur y drwg yr hwn nid wyf

yn ei ewyllysio ? a ydyw yr ymladdfa yr wyf yn ei theimlo yn

fy mynwes, i barhau yn oes oesoedd ? neu a ydyw i ddiweddu

yn nghadarn arglwyddiaeth pechod av fy enaid, a'm gadael yn

ellyll ysgymunedig i ddiafol, ac, fel y diafol, i bechu am b3^th,

am byth ? Attolwg, a oes dim gobaith i'm bath i ddyfod yn

sanctaidd a difeius ? Da genyf allu ateb, Oes, fy enaid, y mae

gobaith ! Gwel obaith yr efengyl. Beth ! a oes gobaith i mi,

bechadur, ddyfod yn debyg i Dduw—bod yn sanctaidd megis y
mac Efe yn sanctaidd ? Oes, medd yr arfaeth dragywyddol

—

oes, medd iawn y groes—oes, medd eiriolaeth y Prynwr—oes,

medd cariad a nerth yr Ysbryd Glan—oes, medd galwadau ac

annogaethau'r Beibl—oes, medd addewidion y Duw y mae yn

anmhosibl iddo fod yn gelwyddog—oes, medd dy hen daid a'th

hen nain dy hmi sydd heddyw yn berfFaith sanctaidd yn y
nefoedd! Oes, y mae gobaith i ti'r truan, ag sydd yn wylo

uwch ben oes lawn o gamwedd, a chalon lawn o bla; digon

llawn i lenwi oes arall o gamweddau, ie, oesau tragywyddol

(Cyf. IL tudal. 395—396).

Byddai yn hawdd iawn i ni ddyfynu rhanau helaeth o'i Breg-

ethau argrafFedig i'r un ystyr. Yr oedd ei weinidogaeth ar hyn yn

uodedig o galonogol i bobl dduwiol, yn eu hymdrech yn erbyn

pechod, ac yn dyheu am burdeb. Mae genym gof neillduol am

ein hen fam, wedi cael ysglyfaeth lawer yn ei theimlad, wrth

wrandaw arno yn pregethu yn Nghapel Netherfield Road, ryw

nos Sabboth yn mis Awst, 1868. Wedi i ni gyrhaedd y ty y
noswaith hono, ni a ofynasom iddi, "Wei, pa fath bregeth a

o-awsoch chwi heno ? " " Pregeth ogoneddus," meddai hithau

;

'•' yr efeng}^ ei hunan i un fel fi, ac i bob un sydd yn hiraethu

am 'ddyddiau pan ddarfyddo pechu'n Ian.'" "Wei," meddem

ninnau, "pa beth oedd o yn ddywedyd?" "Yr oedd o yn

dywedyd pob peth," meddai hithau. " ' A wyt ti,' meddai, ' yn
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blino ar y wlad He y mae pecliu ? A ddymunit ti dy gael dy

liunan yn bur, megis ag y mae yntau yn bur ? Wyt ti yn cael

dy serchiadau yn ddaearol ? dy feddyliau yn dueddol i grwydro

at bethau gwaharddedig ? dy elynion 3'sbrydol yn lliosog ac yn

gryfion, a thithau yn eiddil a dinerth ? le, dyna fel yr ydwyf.

Wei tro, greadur gwan,- at lesu Grist. Ymdrecha gadw dy

feddwl mewn cymdeithas ag ef. Gan edrycli aruo, ti ddeui yn

raddol yn debyg iddo. Pe buasech yn edrych ychydig amser

yn ol, ar y maesydd gwenitli sydd yn y wlad y dyddiau hyn yn

addfed i'r cynhauaf, chwi a'u gwelsech heb ddim ond gwyrdd-

lesni drostynt i gyd. Ond dyna yr haul yn troi atynt, ac yn

[dywedyd wrthynt,—' Edrychwch chwi arnaf ti, mi edrychaf

linuau arnoch chwithau; ac mi tVch gwnaf chwi yr un lliw a mi

I fy hunan cyn pen hie' " Ni a gofiwn byth eiriau ein hanwyl

fam :
—

" Yr ydwyf yn meddwl, yn wir, fy mod innau yn dechreu

raelynu, tipyn." Yn wir, Crist lesu oedd ei bob peth ef am
Sancteiddhad, yn gj'^stal ag am Gyfiawnhad ; am obaith iachad

oddiwrth yr holl lesgedd, fel am faddeuant o'r holl anwireddau.

Yr ydym yn cofio am dano yn pregethu yn y Bala, un noswaith

pryd yr oeddem ni yno yn yr Ysgol, pan ar ei daith i Gym-
deithasfa Dolgelleu, yn Hydref, 1839, nid ryw lawer o amser

wedi ei ddychweliad o'r America. Yn y Bala, y tro hwnw, yr

oedd yn codi Crist lesu yn ein natur ni, ac yn fyw yn awr, i

gynnorthwyo y credadyn yn wyneb ei holl eisiau. " Dos ato,"

meddai, " fel yr wyt, a dos ato yn dy holl anghenion. Dos ato

yn dy euogrwydd am faddeuant, dos ato yn dy aflendid am
lanhad. Dos ato yn dy ddylni am arweiniad, dos ato yn dy

wendid am gjmhaliaeth a nerth. Os bydd y baich yn drwm,

gofyn iddo ef am help i'w ddwyn. Os bydd y gelynion yn ami

8.C yn ymosod yn egniol yn dy erbyn, galw arno ef i ddyfod yn

blaid i ti. Os bydd y cwpbwrdd yn wag, dywed wrtho ef cyn

son yr un gair wrth yr overseer." Ar hyny, fe dorodd yr hen

bregethwr, Enoch Evans, allan gan waeddi, " O diolch
!

" Nid

oedd yr hen bregethwr, y noswaith bono, yn teimlo cymmaint

wrth glywed y cai fyned ato am faddeuant, a glanhad, &c.
;
yr
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oedd wedi hen wybod hyny : ond yv oedd yu gwybod na byddai

y cwpbwrdd yn ei dy ef, bob araser yn rhyw lawn iawn ; ac

feallai nad oedd wedi meddwl llawer y cai fyned at lesu Grist i

ddywedyd ei gwyn pan fyddai angenion o'r fath arno ; ac felly

yr oedd yn diolch yn gynhes, wrth glywed y cai. Fel hyn yr

arferai Mr. Rees yn wastadol ddwyn allan yr holl efengyl.

yn mherson y Gwaredwr mawr, er cynnorthwyo y credadyn yn

ei ymdrech yn erbyn ei elynion ysbrydol, ac er sicrhau iddo

fuddugoliaeth Iwyr arnynt.

Ond y mae yn rhaid i ni ymattal yn rhywle ; a dichon fed

hwn yn gystal lie i hyny ag a allwn gael. Yr ydym yn cael ein

tueddu, pa fodd bynnag, er cyflenwi y sylwadau blaenorol, i

ddodi i mewn yma y Nodiadau a wnaed genym yn Nghofiant

Mr. John Jones, Talsarn, ar gymeriad Mr. Rees fel pregethwr.

Ni a ymgadwasora yn gvvbl rhag darllen y rhai hyny, pan yn

ysgrifenu y sylwadau uchod ; a rhaid cymmeryd pa gyffeh'b-

rwydd neu wahauiaeth bynnag a ddichon fod rhyngddynt, yn

beth hollol anfv/riadol.

" Yr oedd Mr. Rees yn meddiannu lie mor gysegredig yn ein

meddyliau, ac y mae ei ymadawiad yn ymddangos i ni eto yn

beth mor newydd a diweddar, fel yr ydym yn teimlo gwir an-

hawsder i edrych arno gydar amcau o roddi un darluniad o

hono, ac yn enwedig i sefyll mewn un modd yn feirniadol uwch-

ben ei gymeriad gweinidogaethol. Ond }'r oedd braidd holl

ragoriaethau pregethwr, o'r radd uchaf, yn cydgyfarfod ynddo,

a hyny mewn helaethrwydd hollol annghyffredin. Mewn un

peth yr oedd yn rhagori ar bawb a adnabuom ni erioed,—hyny

yw, can belled ag y cawsom ni gj'^fleusdra i sylwi,

—

cysondeb ei

feddylfrycl ar hethaiu ysbrydol a thragywydd,ol. Yr oedd, fel

Enoch, yn ' rhodio gyda Duw.' Yr oedd crefydd wedi medd-

iannu ei holl enaid ; ac yr oedd yn ymddangos yn byw yn

wastadol, nid yn unig dan ei dyIanwad, ond mewn cymundeb

uniongyrchol a'i gwrthddrychau. Yr oedd ei ' ewyllys yn

nghyfraith yr Arglwydd, ac yn myfyrio yn ei gyfraitli ef ddj-dd
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a uos.' Parai hyny fod ei eiriau bob amser yn rasol, a'i gyfeill-

ach uid yn unig yn ddihvgr i bawb, ond yn ddieithriad o duedd

sanctaidd, ac yn hollol naturiol yn tynu at bethau dwyfol. Yr

oedd, yn arbenig, yn %Vr mawr gyda Duw inewn gvveddi. Cym-

deithasai lawer a'i Dad yn y dirgel, a thalai yntau iddo yn yr

amlwg. Er ei fod yn annhraethol uwchlaw rhodresu y fath

ddefosiwn, yr oedd yn anmhosibl bod gydag ef aui ychydig

amser yn yr un t}', beb ddeall ac heb deimlo oddiwrtho. Darfu i

ni ein hunain, fwy nag unwaitb, pan yn dygwydd cyd-letya ag

ef, neu pan arosai dan ein cronglwyd, yn gwbl ddiarwybod iddo

ef, yn ddisymwth ei ddal ar ei liniau, mewn ymdrech enaid gyda

Duw. Adroddwyd hanesyn i ni gan Mr. Roberts, Hope Street,

Liverpool, a wasanaetha er prawf o'i ymroddiad i weddi. Un
tro, pan oedd Mr. Elias yn dygwydd bod yn Liverpool, ac i

bregethu y boreu Sabboth yn Xghapel Budington Street, yn y
pen gogleddol i'r dref, efe a aeth y nos Sadwm i gysgu i dy Mr.

Rees, yr hwn oedd y pryd hyny yn byw yn Virgil Street. Yr

oedd Mr. Elias, y nos Sabboth, yn pregethu j-n Nghapal Bedford

Street, ac yn cysgu yn ei letty arferol. Wedi swpper y noswaith

bono, meddai wrth Mr. Roberts,—' Wei, nid ydyw o r3'feddod

yn y byd fod Mr. Henry Rees yma yn pregethu mor hynod ag y
mae. Y mae o yn tynu ei nerth oddiwrth yr Hollalluog. Yr

oeddwn i heddyw, heb iddo ef feddwl dim, yn ei glywed rhwng

pedwar a phump yn y boreu, mewn 3'mbiliau dwysion g3'da'i

Dad nefol, am gael ei ysbryd i hwyl briodol at waith y dydd, ac

am ei wyneb gydag ef ynddo.' Yr un modd y tystiolactha

pawb a gawsant unrhyw fantais i ddyfod i adnabyddiaeth ucill-

duol o bono.

" Yr oedd y duwioldeb hwn yr oedd mor hynod ynddo, yn

tlrwyth ymdrech a llafur, caled a chyson, am tlynyddoedd lawer.

yn erbyn rhai anfanteision }ti ei gyfansoddiad a'i dymherau

naturiol, ac, yn enwedig, yn erbyn llygredigaeth cyftrodinol ein

lioll natur. Yr oedd ei wraudawwyr mwyaf meddylgar yn

fynych yn teimlo wrth ei wrando, ac yn neillduol wrth sylwi ar

ei fanylder a'i fedrusrwydd yn olrhain gweithrediadau llygredig-
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aetli i'w gwreiddiau yn nyl'uJeroedd yrysbiyd, ei fod yn llefaru

am yr hyn yr oedd yn bersonol yn ymwybodol o hono; a byddai

llawer o honynt yn synu fod un ag yr oedd eu cydwybodau

hwy yn dwyn t^'stiolaeth mor bendanfc i'w dduwioldeb, yn ym-

ddangos mor gynefin ag ystrywiau calon lygredig, ac a dichellion

Satan. Yr oedd y darluniadau byw a dynid ganddo, weithiau,

o'n annhueddrwydd i weddi'o, ac o ddyfeisiau y galon i osgoi y
ddyledswydd, yn amlwg yn profi, pa mor fawr bynnag a allai

efe fod mewn gweddi, ei fod felly, nid oblegid ei fod yn an-

ymwybodol o annhueddrwydd at hyny, ond oblegid ei fod, trwy

ras, yn cael ei gadw i ymdrech yn ei erbyn, ac, wrth ymdrech

felly, yn derbyn nerth i'w orchfygu.

" Yr oedd el dduiuioldeh yn gadael avgraff arhenig ar el

bregethu ef. Nid ydym yn meddwl i ni wrando ar neb erioed

ag y byddem yn teimlo fod ei grefydd yn gymniaint o ddawn

iddo. Ar ryw ystyr nid oedd ei bregethu ond ffurf gyhoeddus

ar ei dduwioldeb. Yr oedd uodwedd neillduol ei weinidogaeth, i

raddau helaeth, yn cyfodi oddiar nodwedd ei grefydd. Yr oedd

hyny yn amlwg yn llywodraethu ei feddwl yn wastad yn

netholiad ei faterion. Nid oedd efe byth yn meddwl am
ddim i'w bregethu ond a ystyrid ganddo yn tueddu yn union-

gyrchol i roddi bod i ac i feithriu crefydd ysbrydol yn meddyl-

iau dynion. Nid dim i foddio eu cywreinrwydd ; nid dim i

oglais eu tymherau ; nid dim i gyffroi eu teimladau ; ac nid dim

hyd yn nod i ychwanegu at eu gwybodaeth, ond fel y byddai y
cymhwj'sder goreu ynddo, fel moddion, i'w hachub. Nid oedd

byth yn boddloui ar yr hyn fyddai hawddaf iddo ef ei hunan

:

i'r gwrthwyneb, ymboenai, am ddyddiau ac wythnosau, gyda r

peth anhawddaf; ac nid arbedai unrhyw draul na thraff'erth,

tuag at sicrhau yr hyn a ymddangosai iddo ef fel y peth

cyfaddasaf i gyfarfod amgylchiadau neillduol y i-hai a anncrchid

ganddo.

" Yr oedd yr un peth yn gosod giuedd neillduol ar gyfansodd-

uid ei bregeth. Dan ei ddylanwad, ymgadwai yn ofalus rhag

dwyn dim i mewn iddi 3^1 unig er mwyn boddio y chwaeth, os
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na byddai o duedd i buro y galon, neu yn unig i gynhyrfu y
teimladau, os na byddai yn gyfaddas i argyhoeddi y gydwybod.

Anaml, os erioed, y clywsom neb yn pregethu ag y byddcm yn

teiuilo fod yr effeithiau i'w weinidogaeth yn rhai mor deg, mor

l>ur, mor rydd oddiwrth bob peth dynol, pob dylanwad areith-

yddol,—yn ddim oud effeithiau y gwirionedd dwyfol,—yn ei

noetlider a'i symledd, eto \'n ei arddercha^ygrwydd ei hunan,

—wedi ei ddwyn i gyfarfyddiad byw a chydwybodau ac a

chalonau dynion. Yr oedd, yn enwedig yn ei llynyddoedd di-

weddaf, fel pe buasai yn ofni rhag iddo, trwy na chymhariaeth

brydferth, neu ehediad barddonol ucliel, neu unrbyw ffraethineb

gogleisiol, neu, yn wir, trwy unrhyw gyffroad arno ei hunan,

neu ddyrchafiad ar y llais, wneuthur mwy o niwed nac o les

iddo ef ei hunan ac i'w wrandaSvwyr. Ofnai ar y naill \a.w,

rhag myned ar draws neu y tu hwnt i'w deimlad crefyddol ei

hunan ; ac ar y Haw arall, rhag rhoddi y bobl, unrhyw ffordd,

mewn perygl i gamgymmeryd rhyw effeithiau arwynebol ar eu

teimladau a'u tymherau, yn lie argraflSadau sancteiddiol ac

achubol y gwirionedd ar eu calonau. Yn wir, yr oedd braidd

wedi myned yn amheus o bob peth bendithiol, lie y byddai

unrhyw gyffroad. Xid oes ynom un amheuaeth nad oedd

efe yn carlo hyn i eithafion gormodol o lawer. Yr oedd fel

pe buasai yn cymraeryd yn ganiataol fod meddyliau ei holl

wrandawwyr mor ddyrchafedig, a'u chwaeth mor goeth ac mor

bur a'r eiddo ef ei hunan ; heblaw ei fod, ar y pryd, fel yn

annghotio fod yr efengyl yn ei chyfeirio ei hunan at holl natur

dyn, ac, ond i bethau ereill fod yn gyfatebol, mai y cyflwyniad

o honi felly sydd debycaf o fod yn fwyaf effeithiol er sicrhau ei

hamcan mawr,

"Pan y trown drachefn at ei alluoedd meddyliol, yr oedd y
rhai hyny o nodwedd uchel annghyffredin. Yr oedd y cyfur.iad,

y cyfeiriasom ato (tudal. 856), yn ein sylwadau ar Mr. Elias, o

ddychymyg ijrwythlawn a rheswm cryf,—y bardd ar athronydd,

—yn hynod ynddo ef. Yr oedd ei ddychymyg, yn ystyr uchaf

y gair, yn nodedig o gyfoethog. Esgynai i'r nefoedd, disgynai



95G PENNOD XVI.

i'r dyfnder, ymwibiai trwy'r greadigaeth, ymdaflai yn ol i

dragywyddoldeb diddechreu, ymestynai yn mlaen i di'agywyd.^-

oldeb diddiwcdd, ac, a dim ond cyfFyrddiad, f'e gyfnewidiai pL

beth bynnag y cydiai ynddo yn ddelwedd brydferth, er ar-

ddangos gyda mwy o eglurder, neu wisgo gyda niwy o deg-

wch, y gwirionedd ysbrydol a ddygid allan ganddo ger bron ei

wrandawwyr. Yr oedd ei gymhariaethau yn wastadol mor

natiiriol a phriodol, fel yr oedd corph cyftredin ei wrandawwyr

yn gallu eu mwynhau, a chanfod i ryw raddau y gwirionedd a

ddangosid ganddo drwyddynt ; tra ar y Haw arall, yr oeddent

mor brydferth a choeth, fel mai pa fwyaf meddylgar y byddai

ei wrandawwyr, a pha uchaf a phuraf eu chwaetb, mwyaf oil y
boddhad a deimlent ynddynt.

" Yr oedd ei reswm drachefn a nerth annghyftredin ynddo, yn

enwedig yn yr ystyr a roddir genym i'r gair fel gallu i edryeh

ar unrhyw wirionedd yn eangder ei gynnwysiad, ac yn ei am-

rywiol gysylltiadau, ac, yn neillduol, fel gallu i ganfod ac i

ddosbarthu y gwahanol brofion ar y rhai y mae yn gorphwys.

Yr oedd yn hyn yn hynod iawn. Mae John Foster (Life and

Correspondence, first edition, vol. i., pages 176, 177) yn cwyno

fod difFyg mawr yn yr hyn a ellir alw yn ysgrifenu neu yn

siarad penderfynol. ' Mor anfynych,' meddai, ' yr ydym yn

teimlo, yn uiwedd adran neu bregeth, fod rhyw beth wedi ei

sefydlu fel nad oes ail siarad i fod, arno. Y mae ein dull o

feddwl a theimlo yn cael ei adael braidd yn hollol fel yr oedd o'r

blaen.' Ond nid felly y teimlid wedi gwrando Mr. Rees. I'r

gwrthwyneb, fe'n gorfodid wedi gwrando arno ef, a defnyddio

geiriau Foster, i ddywedyd wrthym ein hunain yn ddifrifol,

—

' le, fel yna y mae ! rhaid mai fel yna y mae
; y mae hynyna

wedi ei benderfynu am dragywN'ddoldeb !' Y mae yn ddiddadl

genym fod ei hen wrandawwyr wedi bod yn teimlo felly gan-

noedd o weithiau ar ol giorando arno ef, ac ni a dybiem y
byddai yn rhy anhawdd i neb ddarllen ei bregethau argraffedig

heb deimlo graddau helaeth o'r un peth. Er nad ydym yn

tybied iddo erioed astudio Rhesymeg nac Areitheg fel celfyddyd,
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eto yr ocdd cgwyddorion mawrion y naill a'r Hall megis yn g3'n-

nwynol a naturiol i'w feddwl, ac ni cheid mo hono byth yn

troseddu eu rheolau. Pwy erioed a'i clywodd ef yn gau-resymu?

Pa bryd—o leiaf yn ystod yr ugain nilynedd diweddaf o'i oes—

y

gwelwyd cymhariaeth yn tori dan ei ddwylaw ? Mewn un peth,

yn enwedig.. yn ol rheolau manylaf Rhesymeg ac i amcan uchaf

Areithyddiaeth

—

trefii cyfiead ei sijhuudau,—yr oedd yn an-

mhosibl i neb ragori arno. Yr oedd trefnusrwydd ei feddwl yn

gosod ei nodwedd yn wastadol ar ei holl bregethau. Yr oeddent

yn gyfansoddiadau rheolaidd a manwl, wedi eu meddwl j'n

drwyadl, a'u hysgrifenu yn ofalus, ac yn fynych wedi eu hail

a'u trydydd ysgrifenu, fel ag i berffeithio y cyfansoddiad i'r

graddau uchaf oedd yn bosibl iddo. Yr oedd yr arweiniad i

mewn mor naturiol
; y rhaniadau mor syml a pherthynasol

; y
cysylltiadau mor fanwl a dibynol

; y cyntaf a'r ail a'r trydydd o

ran trefn natur, bob amser felly o ran cyflead
;
yr ymdriniaeth

a'r naill yn arwain i, ac yn parotoi meddyliau y gwrandawwj^r

ar gyfer y Hall, a'r un a ddilynai yn wastadol yn cyflenwi y
sawl a flaenorai

;
yr holl gyfansoddiad yn fyr, raor gj'mmesur a

•lillyn, fel nas gallasai y Rhesymegwr perfFeithiaf a chywiraf

ganfod un gwall ynddo.

" Yr oedd yn nodedlg o ofalus, ac yn myned yn fwy fwy felly

at ei ddlivedd, am ystyr y testyn y pregethai arno, ac ar-

ddangosai, bob amser, laiver iaivn o allu deongliadol. Safai yn
gyntaf ei hunan, yn bwyllog ac yn onest uwch ben y geiriau,

gan gymharu, hyd y gallai, y gwahanol gyfieithiadau o honynt.

Wedi ffurfio ei feddwl am eu hystyr, ymgynghorai a'r amrywiol

esbonwyr yn ei gyrhaedd, er ei gadarnhau ei hunan yn y golygiad

a gymmerasai arnynt, neu er gweled a dcflid ganddynt ryw
oleuni ar y geiriau, annghydweddol a'r athrawiaeth yr amcanai

efe ei seilio arnynt. Ar ryw destynau a fyddent amheus ganddo,

fe deithiai braidd o'r naill ben i'r dref i'r Hall, naill ai i ym-
gynghori a chyfaill, neu er cael golwg ar ryw esboniad nad oedd

yn ei feddiant ei hunan. Yr ydym yn cofio yn neillduol ei fod,

nid rhyw lawer iawn o amser cyn ei farwolaeth, gau fethu cael
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"boddlonrwydd hollol iddo ei huiian mewn un esboniad oedd yn

ei gyrhaedd, wedi mynu cael y rhan gyntaf o Dr. Pusey's

Commentary on the Minor Prophets, er mwyn gweled a deflid

rhyw oleuni newydd ganddo ef, ar yr hyn a ymddangosai yn

ddyiys iddo yn Hos. xiii. 9,—aduod yr ydoedd, ar y pryd, yn

parotoi pregetli arni.

" Yr oedd ei ragoriaeth arhenig effel cyfansoddivr, yn hytrach

yn y dull y gweithid y cynllun allan ganddo, nag yn y cynllun

ei hnnan. Anaml, mewn cymhariaeth, y byddai dim hynod-

rwydd yn hwnw. Nid yn fynych y byddai yn crynhoi ei

sylwadau oddiamgylch i ryw un drychfeddwl, a hwnw yn

gorwedd yn naturiol jai y testjni. Yn hytrach, 5^ rhan amlaf o

lawer, £e fyddai y rhaniadau heb ddini annghyfFredin ynddynt,

dim, o leiaf, i ragargoeli y rhagoriaeth annghydmarol a berthynai

i gydol y cyfansoddiad. Mae yn wir y byddai amryw o'i breg-

ethau yn ardderchog yn eu drychfeddwl. Mae ein cof yn awr

yn disgyn ar rai yn nodedig felly a glywsom ganddo :

—
' Ystyr

gallu Duw i achub,'— ' lachawdwriaeth trwy Faddeuant,'—
' Cadw trwy ddinystrio,'

—
' Grym cariad Crist fel cymhelliad i

lywyd duwiol,' &c., y rhai oeddent o ran eu drychfeddwl, mor

ddedwydd fel y buasai yn anhawdd meddwl am ddim yn fwy

felly. Nid oedd efe o gwbl yn ei g^^fyngu ei hunan i ryyx un

ffurf neillduol ar ei bregethau ; a pha beth bynnag a fyddai j
cynllun, nid arbedai unrliyw lafur i'w weithio allan, gyda r

defnyddiau goreu, mor fanwl a chj^-wrain a chelfydd, fel mai

braidd yr uuig berygl a deimlid oedd, i ryw rai foddloni yn

unig ar synu at ardderchawgrwydd a gogoniant yr adeilad, yn

lie ei ddefnyddio i'r amcan y cyfodasid ef ganddo.

" Yr oedd ei hregethait yn hynod, uwchlaiv i odid oieh a glywsom

ni erioed, oddieithr, fe allai, y diweddar Mr. Jenkin Davies o'r

Twrgwyn, am y nodwedd Feihlaidd oedd arnynt. Nid ydym

yn awr yn cyfeirio yn gymmaint at j^r athrawiaeth a ddysgid

ganddo, ac at y defnydd awdurol, os gallwn lefaru felly, a

wnelid ganddo o'r Ysgrythyrau sanctaidd yn nghyfansoddiad ei

bregethau. Byddai eu ffeithiau hanesyddoL yn y modd mwyaf
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naturiol, yn cael eu troi yn ddrychau ^anddo i edrych trwy-

ddynt ar wirioneddau j'sbrydol a thragywyddol, a byddai eu

geiriau yn cael en plethu a'u cyd-ieuo ganddo a i eiriau ei hunan,

yn y modd mwyaf cymharus a destlus, yn ffurfiad ei frawddegan.

Ni byddai odid ymadrodd o'i eiddo nad awgrymai i'r gwrandaw-

wr meddylgar, cydnabyddus a'i Feibl, ryw adnod neu arall o'r

Dadguddiad Dwyfol : yn arwyddo fod geiriau ysbrydoliaeth

wedi ymgyfrodeddu a'i feddwl, nes gwneuthur yn hollol naturiol

iddo eu defnyddio, a dichon weithiau, yn anj^mwybodol, er

cyfoethogi ae addurno ei arddull ei hun. Fe allai fod ei astud-

iaeth fan^yl o ysgrifeniadau Dr. Owen, ac yn arbenig, yn hyn,

yr eiddo Dr. Goodwin, wedi bod yn foddion i gryfhau y tuedd

hwn : ond y mae yn dra sicr genym ei fod wedi dechreu yn
gynarach, ac wedi gwreiddio yn ei gydnabyddiaeth bersonol ar
Beibl, a'i ddarlleniad dyfal o bono, pan nad oedd ganddo ond

ychydig o lyfrau ereill i droi atynt.

" Yt oedd gallu annghyfredin ganddo i ymryddhau oddiivHh y
naturiol, ac i ddilyn, ymaflyd yn, a dadblygu yr yshrydol, yn
ei hregethau. Nid ydym yn meddwl i ni erioed wrando ar neb

a allai ddwyn meddyliau ei wrandawwyr nior uniongyrchol i

gyfarfyddiad a phethau anweledig a thragywjT-ddol. Er boll

nerth ei ddychj-mj^g i bortreadu gwrthddrychau a theimladau

ysbrydol trwy betbau gweledig ac elfenol, ni bu odid neb erioed

mwy annibynol ar y fath gynnortbwyon er cynnyrchu darlun-

iau o honynt, yn enwedig os tybiai y gallai fod unrhyw berygl

i'w wrandawwyr gamgymmeryd y cyffrous neu y prj'dferth am
y difrifol neu y sanctaidd. Byddem ni yn neillduol yn cael ein

taro a syndod at y gallu hwn o'i eiddo, 3'n ei ddysgrifiadau o

gospedigaeth uffern, a phoenau j trueiniaid annedw^'dd yno.

Byddai rywfodd yn eu darlunio mor hollol yn eu hysbrydol-

rwydd,—gan ddiosg y drychfeddyliau o'u delweddau naturiol,

hyd yn nod o'u cymhariaethau Beiblaidd,—fel ag i adael y gwir-

ioneddau yn sjdweddau byw, presennol, ac ofnadwy, yn meddyl-

iau ei wrandawwyr. Yr oedd yr un peth, ac yr un mor amlwg,
i'w ganfod yn ei ddysgrifiadau o ddedwyddwch y nefoedd.
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" Yr oedd ei dtwaeth, yn enwediy yn ei Jlynyddoedd dlweddaf,

yn (joeth ac yn bur, hyd at lymdra. Rhwng lledneisrvvydd

naturiol ei feddwl, purdeb ei deimladau moesol, cymdeithas

wastadol, yn neillduol am y denij mlynodd ar hugain diweddaf

o'i oes, ar cynlluniau goreu yn yr awdwyr puraf, ac yn arbenig

ei arferiad cyson, ar hyd ei oes, o graffu ar a diwygio ei wallau

ei hunan.—rhwng pob peth, yr oedd wedi codi i'r f'ath goethder,

fel yr oedd yn ymwrthod yn naturiol a pha beth bynnag a allai

anafu neu anurddo neu lychwino y cyfansoddiad, pa un bynna,g

ai mewn syniad, mewn cymhariaeth, mewn ieithwedd, neu mewn
gair. Parai y coethder hwn iddo, yn ei flynyddoedd diweddaf,

wneuthur llawer iawn ilai o ddefnydd o gymhariaethau tlysion,

ac o addurniadau ceinwych, nag a arferid ganddo gynt, Mae

Carlyle (Works vol. viii., page 336j yn son am ryw hen Feirniad,

a gynghorai ei ddysgybl i ofalu am ddileu pob brawddeg a yra-

ddangosai iddo yn nodedig o brydferth ; am y rheswm, mai yr

afiachus sydd yn wastadol yn cael ei deimlo. Gallesid braidd

meddwl fod Mr. Rees yn synio yn gyffelyb. Yr oeddem, ychydig

wj^'thnosau cyn ei farwolaeth, yn ymddyddan ag ef ac yn cyfeirio

at hyn. ' Yr ydych,' meddem wrtho, gan nodi rhyw esiamplau,

' yn myned yn llymach yn eich chwaeth o ddydd i ddydd.'

' Wei,' ebai yntau, ' fe allai fod rhywbeth yn yr hyn yr ydych yn

ei ddyweyd. Mi a feddyliais fy hunan, ychydig ddyddiau yn ol,

am yr un peth. Yr oedd ar Mr. Roger Edwards eisiau pregeth

genyf, i'w chyhoeddi yn y Drysorfa, ddechreu y flwyddyn nesaf

;

ac yr ydwyf wedi anfon rhyw hen un iddo. Yr j^dwyf ynddi,

wrth wneyd sylw fod ein heinioes yn y byd yma yn dal

perthynas a thragywyddoldeb, yn dyweyd rhywbeth felly :

—
' Os

blodeuyn yw ein bywyd yn y byd hwn, blodeuyn ydyw a rhyw

wreiddyn yn perthyn iddo, yr hwn sydd wedi cysgu yn y ddaear

dros auaf marwolaeth, a ddeffry drachefn yn yr adgyfodiad.'

' A ddeffry drachefn yn nyivariAvyii yr adgyfodiad,' a fyddwn i

yn arfer ddyweyd pan yn ei phregethu; ond ni allaswn i yn fy

myw adael i'r ' gwanivyn ' fyned i'r Wasg.' Yr oeddem ni yn

ccisio ymliw ag ef, ei fod, trwy adael y gair allan, yn peri i'r
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ffugyr yraddangos yn llai cyflawn, ac yn hytracli yn gwanhau

nerth y frawddeg. Ond nid ocdd dim modd ei ddarbwyllo. Yr

oedd ei chwaeth ef yn ei wrthod.

" Hid oedd y coethder tyner hwn, pet fodd bynnag, yn lleihau

dim ar ffrvjythlonedd ei feddivl. Y mac yn bosibl i chwaeth

dyn droi yn anfantais iddo, pan na bj^ldo ei allu i ymddyrchafu

i'r safon a goder ganddo yn cyunyddu yn gyfatebol. Yr ydym
yn tybied i ni adnabod rhai pregethwyr ag oeddent felly wedi

eu diffrwytho yn hollol yn eu hymdrechiadau. Nid oedd, mewn
C3mihariaeth, ond yehydig drafferth iddynt unwaith i gyfansoddi

pregethau, o'r fath ag oeddent ; ond trwy ymolhvng i esgeuluso

llafurio, a'u meddyliau yn y cyfamser yn cynnyddu mewn dir-

nadaeth o'r hyn a ddylai pregeth fod, aethant, yn raddol, yn

hollol analluog i gynnyrchu dim newydd, ac nid yn unig hyny,

ond aethant yn gwbl ddiymdrech at bob peth o'r fath. Eithr

pell oedd Mr. Rees oddiwrth hyny. Yr oedd, o ddydd i ddydd,

yn myned yn goethach, goethach ; ond fe'i cadwyd ar hyd ei

oes yn llawn llafur ; ac, i'r diwedd, er mai trwy drafferth fawr,

yr oedd yn gallu cynnyrchu cyfansoddiadau yn cyfateb i gyn-

nydd ei chwaeth. ' Trwy drafierth fawr,' a ddywedasom : ac

felly yr ydoedd. Nid oedd, mewn un modd, yn gallu cyfansoddi

yn brysur. Nid ydym yn tybied fod ei feddwl, yn naturiol, yn
un o'r rhai mwyaf cyflym. Nid yn fuan y canfyddai syniad

newydd, yn enwedig os dygwyddai fod yn troi mewn cylch

3'cliydig yn wahanol i'r hwn oedd fwyaf cynnefin iddo ef. Dy-

wedai y diweddar Mr. Morgan, mewn yehydig ddigrifwch, am
danO; pan yr oedd yn ei gael yn lied hwyrfrydig i dderbyn rhyw
gynllun newydd y dadleuai efe drosto :

—
' Ni welais i erioed y

fath beth : y mae meddwl Mr. Rees yna yn union fel gwlad

Canaan, yn llifeirio o laeth a mel ond i chwi unwaith gael i

mewn iddo ; ond y mac yn rhaid i chwi deithio trwy anialwch

mawr ac ofnadwy, cyn byth y gellwch chwi wneyd hyny.'

Adroddai Dr. Edwards hyn iddo mewn rhyw ymson cyfeillgar

ar fater arall :
—

' le,' meddai Mr. Rees, ' ond eich annghredin-

iaeth chwi, fel yr hen genedl gynt, sydd yn peri hyny ; dyna
3p
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paham yr ydych cliwi yn methu inynGcT i mewn.' Oncl, os nacl

oedd yn gyflyni, yr oedd ynddo ddyfal-barhad, nad oedd dim

gorchfygu arno. Ac os, fel y dywed Carlyle, mai y peth cjnitaf

mewn athrylith ydyw gallu anarferol i ymboeni,

—

'a transcendent

capacity of taking frouble,' yn sicr yr oedd ganddo ef un o brif

elfenau athrylith i raddau mawr iawn. Ond nid ydym, yn y
diwedd, mor sicr, nad oedd yr anmharodrwydd a ddangosid

ganddo, weithiau, i gymmeryd rhywbeth i mewn i'w feddwl, yn

cyfodi oddiar y gofal a'r gochelgarwch yr arferasai ei hunan

iddjmt, i beidio a chaniatau dim fel gwirionedd, heb edrych

arno j^-n fanwl ac yn ei holl gysylltiadau, yn gystal ag ar y
modd y cydweddai a gwirioneddau ereill a dderbyniasid ganddo

yn flaenorol ac yr oedd yn gwbl sicr o honynt,—yn llawn cym-

maint ag oddiar unrhyw hwyrfrydigrwydd meddyliol, neu am-

ddifadrwydd o gyflymdra naturiol i'w ganfod ; a'r un modd, nid

ydym mor sicr nad oedd ei arafwch yn cyfansoddi, ond peth

oedd yn cyfodi mor naturiol oddiar y safon uchel, os nad an-

nghyrhaeddadwy, a godasid ganddo iddo ei hunan. Dichon,

pe buasai yn foddlawn ar wneuthur ond yn unig fel ereill, y
gallasai wneuthur yn llawn can gynted ag ereill.

"Yr oedd ei bregethau yn arbenig yn rhagori yn nghyflawnder

a chyfoeth yr eglurhad a roddid ganddo ynddynt ar wirionedd-

au gogoneddus yr efengyl, yn eu hamryiuiol gysylltiadau, ac yn

y gallu oiodedig a ddangosai i'w cymhiuyso at amgylcJdadau,

neillduol y giuahanol gymeriadau a annercJiid ganddo. Ym-
ddiriedasid iddo am yr efengyl ; ac fe'i dygai hi allan yn ei holl

oludoedd ger bron ei wrandawwyr. Nid oedd un perygl i'w

hudgorn hi roddi ' sain anhynod ' pan wrth ei enau ef. Yr oedd

wedi cael digon am byth ynddi iddo ei hunan, ac yr oedd yn

gwbl hyderus fod ynddi ddigon ar gyfer pawb ereill. Nid oedd

arno eisiau efengyl arall, nac eisiau un gwirionedd, yn ei ym-

wneyd a dynion gyda golwg ar eu hachos tragywyddol, ond a

ganfyddai ynddi hi. Ac yr oedd ganddo ryw fedrusrwydd,

priodol yn unig iddo ei hunan, i ddwyn hanfod yr efengyl i

gyfarfod a phob amgylchiad a ddygid dan ei sylw : pa beth
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bynnag a amcenid ganddo, ai rhybuddio y drygionus, cyffroi y
difraw, deffro y cysglyd, cj'suro y trallodedig, gwroli yr ofnus,

—pa un bynnag ai er symbyliad i waith, parotoad i ddioddef,

boddlonrwydd i farw,— yr oedd ganddo ryw allu rhyfedd i

ddwyn allan yr holl efengyl,—nid rhyw ran o honi, neu ryw un

gwirionedd ynddi, ond hi ei hunan, yn ei holl gyfoeth,—tuag at

sicrhau hyny.
'' Ond diclion, wedi y cwbl, mai yr hynodrwydd mwyaf ynddo

oedd, yr eneinniad dvjyfol a fyddai braidd yn VMstadol ar ei

yshryd ei hunan yn y gwaith, ac a ddiferai, oddiarno ef, yn
dynerivch sandaidd ar yr holl gynnulleidfa. Yn hj^ny, yn
sicr, yr ydoedd yn hollol ddigyfFelyb. Sylwch arno yn y pulpud.

Y mae yn wr tal, tua phum' troedfedd ac un modfedd ar ddeg o

uchder, a rhywbeth angylaidd braidd yn ei ymddangosiad. Y
mae yn darllen y testyn yn bwyllog, ac mewn cywair digon

uchel i'w glywed gan yr holl gynnulleidfa. Y mae golwg

ddifrifol arno, ond tra serchiadol. Y mae yn dechreu llefaru yn
arafaidd, ac jm hytrach yn drymaidd ; ei lais yn rhyw ymluso-O;

ai don braidd yn gwynfanus. Ond fel y mae yn myned rhagddo,

ac yn twymno, y mae yn siarad yn fwy bywiog a naturiol : y
mae y llusgiad yn cilio o'r llais, ac yntau yn ymddangos a'i holl

enaid wedi ei feddiannu gan ei fater. Nid yw yn arwyddo uk-

rhyw frys. Er fod yr amgylchiadau yn dra anfanteisiol, y
pregethwr blaenorol wedi bod yn llawer rhy faith, a chasgliad

wedi ei wneuthur a siarad ar hyny rhwng y ddwy bregeth, ac

felly yn ddiweddar iawn arno ef yn cael dechreu, eto y mae yn
cymraer3'-d hamdden yn bwyllog i cglurhau, gyda manylder a

gofal, yr athrawiaeth sydd ganddo dan sylw. A liynod mor
berfFaith y cyfansoddiad. Y mae pob gair yn ei le ei hun ; ac, er

nad oes arno arwydd unrhyw gaethiwed, y mae yn hawdd

canfod fod y cwbl yn cael ei draddodi ganddo o'i gof , fel yr oedd

yn flaenorol wedi ei ddarpar. Y mae 61, nid yn unig parotoad

gofalus, ond perffeithiad hollol, ar bob brawddeg. Y mae
difrifweh arswydol yn y rhan yma o'r bregeth. Y mae ei

sylwadau yn rhwymo meddyliau ei wrandawwyr mwyaf deallus.
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yn gwbl gydau hachos eu hunain, fel nad oes ganddynt prin

hamdden i feddwl am ddim arall ; er fod ei eiriau detholedig, ei

gymhariaethau prydforth, a'i frawddegau destlus, yn hytracli yn

cydymgais a'r pethau am raddau o syhv. Ond, arhoswcli : y
mae y petliaii yn raddol yn ennill meistrolaeth. Y maent, erbj'n

liyn, wedi cael buddugoliaeth hollol. Y mae yma yn awr le

ofnadwy. Y mae y bobl yn methu braidd gymmeryd eu hanadl.

Y mae difrifwch ar bob wyneb, pryder yn mhob meddwl,

ocheneidiau trwmlwythog yn cael eu gollwng allan o bob

mynwes, a'r gvvirionedd dwyfol o enau y pregethwr yn gafael

yn ddwfn ac yn gryf yn nghydwybod a chalon y gynnulleidfa.

Y mae ei ddysgrifiadau, mewn gwirionedd yn annioddefol i

gnawd. ' Pechaduriaid a ofnasant yn Sion, dychryn a ddaliodd

y rhagrithwyr
;
pwy o honom a drig gyda'r tan ysol ? pwy o

honom a breswylia gyda llosgfeydd tragywyddol ?
' Ond wedi

gwasgu y bobl i gyfyngdra, a'u dwyn o ran eu teimladau i fin

anobaith, y mae yn troi ac yn cymmeryd cyfeiriad newydd.

Dyna radd o gyffroad arno ef ei hunan. Y mae ei lais yn ym-

ddyrchafu, ond yn hollol ddigynhwrf, a chyda r codiad yn lleddfu

ac yn mwyneiddio. Y mae yn awr jx rhyw swyn rhyfeddol

ynddo, ac yn cyfFwrdd a llinynau tyneraf pob calon. Edrychwch

ar ei wyneb, dyna nefoleidd-dra ! Gwelwch ei lygaid, y mae

sirioldeb yr efengyl yn serenu ynddynt ! Y mae yn dwyn allan

ddarpariaeth gras gyda'r fath oleuni a grym ac efFeitliiolrwydd,

ger bron y bobl, fel y mae megis b3^wyd iddj^nt o feirw :
—

' le,

Sina, tarana; Ebal, melldithia; Orsedd Duw, melltena; Satan,

cyhudda; Gydwybod euog, condemnia: ond, yn nghanol taranau

Sina, yn swn melldithion Ebal, ger bron tanbeidrwydd dysgleir-

deb yr orsedd, er lioll ddannodiadau y gelyn, ac yn ngwyneb Iioll

edliwiadau y galou,—Bechadur colledig, gobeithia ! gobeithia !

!

' Crist yw yr hwn a fu farw.' ' Y mae ei dymlier a'i ysbryd

ef ei hunan yn y fath gydnawsedd bendigedig a'r pethau a

draddodir ganddo, a'r dylanwad trwyddo ar y dorf y fath, fel y
mae teimladau pawb wedi eu mwydo yn hollol ;

' dagrau melus

iawn ' yn treiglo dros bob grudd ; a dyna rai yn tori allan, mewn
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hwyliau gorfoledclus, i foliannu a bendithio Duw. Onid oes

yma le anwyl ? Onid oes yma awel hyfryd ? Onid oes yma
arogl esmwyth ? Onid yw Duw yn wir yn y lie hwn ? Ai nid

rlij'-wbeth fcl hyn yw y nefoedd ei hunan ? Onid dechreu

nefoedd ydyw hyn ? Oh ! yr hen amseroedd dedwydd ! Yr
oeddem, wrth eu hadgofio, braidd yn dychyniygu eu bod eto yn

parhau. Pa bryd y cawn weled eu cyfFelyb ?

" Pe buasera mewn tymher i feirniadu y fath bregethwr,

hwyrach y buasem yn dywedyd ei fod yntau, er ardderchoced

ydoedd, yn rhy fynych yn cymmeiyd coflaid oedd yn llawer

iawn rhy fawr,—nid yn gymmaint iddo ef ei hunan i'w dwyn,

er y bjaldai -weithiau, ymddangosiad gormodol o lafur,—ag i'w

gynnulleidfa ei derbyn ; a'i fod, felly, yn trethu cymmaint ar y
sylw ag i wneuthur yn rhy anhawdd i gorph ei wrandawwyr ei

ddilyn yn fanwl, ac yn orchest mor fawr i'r rhai mwyaf craffus

ac astud wneuthur hyny, ag i filwrio cryn lawer yn erbyn yr

effeithiau ar eu meddyliau, tra yr oedd yn fynych yn peri i'r

rhai difeddwl fyned braidd yn gwbl ddisylw. Yr oedd hefyd

yu rhy dueddol, yn ei hofFder o'r prydferth a'r llednais, i lyfnhau

ac i gaboli cymmaint ar ei frawddegau, ag i beri iddynt fod yn
llawer llai miniog a bachog a gafaelgar, yn nghof ac yn nheim-

ladau ei wrandawwyr, nag y buasent pe yn llai llathraidd ac

heb eu coethi mor fawr. Yn ei orbryder i sicrhau tlysni a cliein-

der ieithwedd, byddai yn fynych yn colli mewn nerth. Djma, o

bosibl, ddiffyg penaf ei arddull. Dichon hefyd, y byddai nod-

wedd ei ymdriniaeth, yn achlj'surol, yn enwedig mewn cyfausodd-

iad llafaredig, mewn gwedd ac mewn geiriau rhy gyfFredinol

(abstract), i adael yr argraff fywiog, arosol, ar y meddwl, oedd

deilwng iddi, ac a allasai gael, pe buasai yn defnyddio geiriau

mwy pendant a neillduol. Ond y mae ein hiraeth am dano yn
attal ein hj'sgrifell : ac y mae y meddwl i ni yn annioddefol, fod

y dyn sancteiddiaf y daethom ni erioed i gyfarfyddiad ag ef, a'r

prcgethwr perffeithiaf a glywsom erioed, yn ei fedd ; ac nad oes

obaith i ni eto byth mwy, yn y fuchedd bresennol, weled na

chlywed Henry Rees."
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Fel yna yr ysgrifenasom er ys tua dwy flynedd-ar-bymthco-

bellach.. a d3ma yn gwbl y modd yr ydym yn teimlo yn awr. Yr
oeddeni wedi meddwl ychwanegu yma rai sylwadau o nodwedd

fwy beirniadol arno fel pregethwr, ond yr ydym yn methu cael

ein hunan i hyny. Yr ydym yn teimlo fod rhywbeth mor

gysegredig a nefolaidd ynddo, ag sydd yn ei ddyrchafu uwchlaw

pob beirniadaeth, ac i beri i ni banner cywilyddio oblegid y
rhyddid a gymmerasom mor fynych arno. Nid oes genym yn

awr, gan hyny, ond dwyn ei hanes i derfyniad ; ac yr ydym yn

gwneuthur hyny, gyda theimladau chwithig iawn. Nid ydym
yn hoffi ymadael ag ef. Er mai yn dra hwyrfrydig yr ym-

gymmerasom a'r gwaith hwn, etc y mae yn dda iawn genyra,

erbyn hyn, ein bod wedi cael ein darbwyllo i hyny ; ac yr ydym
yn teimlo rhwymau arbenig arnom i gydnabod y daioni dwyfol,

am i ni gael byw i'w ddwyn hyd yma, ac am yr hyfrydwch

gwirioneddol a gawsom wrth ei ysgrifenu. Yr ydym yn edrych

ar y cydnabyddiaeth a'r c^^feillgarwch a gawsom gyda Mr.

Rees am gynnifer o flynyddoedd yn ystod ei fywyd, fel un o

ragorfreintiau penaf ein hoes ; a phan yn parotoi y " Cojiant

"

hwn am dano, yr oeddem yn ein teimlo ein hunain yn fynych

megis gydag ef drachefn
;
yn y gymdeithas buraf a hyfrydaf

, y
gallem braidd feddwl am dani, tu yma i'r nefoedd ei hunan. Ac

yr ydym jn hyderu y caiff Hi'aws mawr o'i hen gyfeillion, brofi.

mesur o'r un peth, wrth ddyfod yn yr hanes hwn i gyfarfyddiad

o'r newydd ag ef—cyn croesi drosodd ato i fyw. A gwir ddy-

muniad ein calon ar ran ein holl ddarllenwyr, yn enwedig y
pregethwyr ieuainc mewn cysylltiad a r amrywiol Enwadau yn

ein gwlad, ag y delo y gwaith hwn i'w dwylaw, ydyw, ar iddynt

allu aros cymmaint yn nghymdeithas y "gwr Sanctaidd i Dduw"

yr amcenir ei ddwyn ger eu bron ynddo, fel ag i'w galluogi i

gyfranogi i ryw fesur o'i ysbryd ; ac, yn arbenig, ar i bob un o

honynt, gael ei godi i wneuthur fel amcan uchaf ei fywyd, yr

hyn, yn sicr, a wnaeth efe yn amcan iddo ei hunan, bod yn

"WEINIDOG DA I lESU GRIST."



ATTODIAD
YN CYNNWYS SYLWADAU CYWIEIADOL AG

ADGYFLENWOL.

NoDiAD A. Tudahn 18.

" Eyw dro ar uoson haf, pan yr oedd efe yn fachgen bychan, saith

neu wytli oed, 3'r oedd yr efeugylydd poblogaidd, y Parch. John
Evans, Lhvynfi'ortun, neu Mr. Evans, New Inn, fel ei gelwid fynychaf

yn y Gogledd, yn pregethii yn hen Gapel Llansannan. Yr oedd Mr.
Evans y pryd hwnw yn wr ieuanc, glandeg, yn agos i ddeg-ar-hugain

mlwydd oed, a'r holl wlad yn heidio ar ei ol ; a chan mor orhawu
yr oedd y Capel, rhoed Henry bach gau ei dad i eistedd yn nhwU y
simddai oedd yn nhalcen y Capel. Beth pe rhagddywedasai rhyw nn
ar y pryd, ' A wehvch chwi y bachgen bach sydd yn eistedd ar y
peutan yna, a'i lygaid yn serenu ar y pregethwr ? Ee fydd y bachgen
yua rywbryd yn pregethii yn yr oedfa ddeg yn Sassiwn Llangeitho ar

ol Mr. Evans ;
' buasai hyny yn anhygoel gan y rhan fwyaf oedd yn

yr oedfa bono. Ond felly y gwelwyd ar ol hyny."—Y Parch. Eoger
Edwards yn y Drysorfa, am Ebrill, 18G9.

NoDiAD B. Tudalen 71.

Anfonwyd y llythyr canlynol i ni gan y Parch. Francis Jones, Aber-
gele, yn cynnwys haues Ymweliad o"i eiddo a'r lie y dechreuodd Mr.
Eees bregethu ynddo. Mae rhanau o bono wedi ymddaugos o'r

blaeu yn y Golenad. Y mae yn cynnwys amryw bcthau y bydd yn
ddyddorol gan ein darllenwyr eu cael.

Ymweliad a'r lle y dechreuodd y diweddar Barch. Henry Eees
bregethu ynddo.

Yehydig wythnosau yn ol, bum gyda chyfaill ar un o'r gwibdeithiau
mwyaf dyddorol, sef, ar ymweliad a'r ardal y dechreuodd y Parch.
Henry Eees bregethu ynddi. Ymwelsom k Chefn y Castell, Llan-
ddulas, yn agos i Abergele—yr amaethdy y cartrefai ynddo ar y pryd,

yn nghydag amrai fanau eraill yr oedd fy nghydymaith, oddiar adgof-

ion personol, yn cyssylltu banes Mr. Eees a hwy ; ac yn arbenig a

Thy'n y Coed, Llaneilian, y ty aunedd bychan yn yr hwn y traddod-

odd ei bregeth gyntaf,—yr hwn dy, gyda Haw, sydd yn aros eto yn
mron yn hollol fel yr oedd, ar yr adeg y soniwn am dani, ddeug
mlynedd-a-thriugain yn ol.
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Dylwn ddywcycl gair yu gyntaf am fy ugliyfaill a'm cyfarwyddwr
yn fy iigwibdaitli—Mr. Edward Lloyd, Postfeistr, Abergele

; yr liwn,

er ei i'od bellach yn " hynafgwr yn mysg gwyr," sydd a'i guf yn
parhau yu glir a gafaelgar. Tcimla y darlleuydd ddyddordeb ynddo
yu ddiau pan y dywedaf mai Mr. David Lloyd, ei dad ef, oedd yn
byw yn Cefn y Castell pau yr oedd Henry Recs yuo yu gweiui, ar ol

ymadael a Syrior, oddiwrth y Parcb. Thomas Jones, cyn ac wedi o

Ddiubych—(gVol Cojlant tiulal. 05—67). Er uad oedd Mr. E. Lloyd

y pryd hwnw end tua chwe' mlwydd oed, y mae yu cofio yn dda am
dano ei luman yn dilyn "y gwas newydd " o gwmpas yr adeiladaii.

Cofia hcfyd yr argrafl' ddofn o'i grefyddolder a osodid ar ei feddwl

ieuauc ef, o herwydd ei ddull difrif-ddwys o gynual yr addoliad teiUu-

aidd. Y mae lien Feibl ei dad, argraffiad 1790, gyda cbyfeiriadau

Mr. John Canue, j'u meddiaut Mr. Lloyd eto ; a chofia ei liun yn
grwgnach yn bleutynaidd wrth ei fam o herwydd fod Henry Eees yn
arfer y fath ryddid arno, ac yu ei gymmcuyd mor fynych o'r ueilldu.

Ateb y fam modd bynnag oedd—" Gild iddo, gwneyd pregethau y mae
o ; ac y mae proofs yu hwna iddo fo droi at aduodau eraill i brofi ei

fater." Gwel y darlleuydd, gan hyny, uad oedd achos am Hobab
gwell, " i adwaen ein gwersyllfuoedd," ac i fod " yu lie llygaid i ui "

yn ein taitb.

Yr ydym yn cychw^'u gan adael tref henafol Abergele a'n wj'uebau
tua'r gorllewiu. Yn mhen tua dwy filldir yr ydym yn myned trwy
lecyu sydd a dyddordeb ueillduol yu perthyu iddo, yn ugliyfrif pob
hanesydd Cymreig—Tan yr Ogof, gerllaw Llauddulas. Ymladdwyd
yma frwydrau celyd rliwug y Cymry a llawer dosbartb o elyuion

—

Daniaid, Rhufeiniaid, Saxoniaid, a Normauiaid. Derbyuiodd daear y
llauerch hou gymmaint, a dyweyd y lleiaf, o waed dyuol ag uu llauerch

yn Nghymru. Yr hyn oedd ThennoiiyliB yn ugwlad Groeg oedd Tan
yr Ogof yu Ngwynedd. Yr oedd y mynyddoedd a'r bryuiau o gyfeir-

iad y Dr, yu rhwystro yr ymosodwyr i gymmeryd y llwybr hwnw. A
chau nad yw y pellder rhwug y graig serth hou a'r mor ond banner
milldir ueu lai, rhoddai hyuy fantais i'r Cymry gyda b\aldiu wan, i

wrthsefyll yn llwyddiannus fyddiu elyuol lawer cryfach na hwy. Y
mac mauylion ar gael am frwydrau ar j'r ysmotyn hwu rhwug y
Cymry a Harold y Dauiaid, yu 1030 ; a'r Normauiaid dan Haw
Lupus, yu 1090 ; ac hefyd a Harri yr ail, yu 1157. Y mae llawer o

olion y brwydrau hyn i'w gweled yu naear y fangre hon hyd lieddyw.

Yn ugodreu yr uu maes gwaedlyd y mae y fan ar y rheilffordd lie yr

aeth y gerbydres ar dau, Awst yr 20fcd, 1808, pryd y llosgwyd tri-ar-

ddeg-ar-hugaiu o'r teitliwyr yu ulw mewu ychydig funudau
;
yu eu

plith rai o bendefigiou ac urddasoliou peuaf y de^'ruas.

Yn y lie hwu yr ydym yn troi ar yr aswy, ac yn mheu tua thri

chwarter milldir daw ardal brydferth Bettws yu Rhos i'r golwg. Ar
ael goediog y tu Dc-ddwyreiniol oddiar y dyffryn hwn y mae y
Syrior y cyfeiriwyd ato eisoes, cartref am ychydig amser i'r Parch.

Thomas Jones, Diubych ; a'r lie cyntaf yr aeth Henry Rees iddo i

weiui. Gyferbyu, ac yu ciu golwg bellach, ar ael gallt ffrwythlawn
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yr ochr arall i'r dyflfryn, yn wynebu haul y boreu, y mae Cefn y
Castell, yr ail le, a"r olaf iddo ef fel gwas cyflog. Y mae hyd yn uod
y maesydd yr edrycliwn aruynt, a'r ffyrdd yr ydym yn myued ar liyd-

ddynt, yn gysegredig heddyw yn ein cyfrif ni. Fel yr ydym yn myned
rhagom yr ydym yn gadael ar y dd6 ddyffryn bychan, ac afonig yn
rbedeg trwyddo. JEnw y lie bwn yw y Is ant Glyd. Y mae y Nant
lion ar derfyn tir y Cefn, a mynych, meddir, y cyrebai Heury Kees
yma i weddio. Ei cnw gan rai yu y gymmydogaetb oedd—" Y dyn
bwnw sy"n arfer gweddio yn y Naut." Sonir yn belaetb yu ei Gofiani

am ei arferion gweddigar ar yr adeg bono. Dicbon nad annyddorol
cbwanegu yn y cysylltiad bwn air y diweddar Thomas Koberts,

o"r Lleehau, Llysfaen, un o'i gyd-weision y pryd bwnw am dano.

''Byddwn i," meddai, "yn arfer myned i'r gwely a chysgu, gan ei

adael ef yn gweddio. A'r peth cyntaf a welwn ar ol deffro yn y
boreu, fyddai Ileury ar ei liniau, wedi codi er ys meityu i weddio
drachefn." Gyda bod y Nant Glyd o'r golwg, yr ydym yu myned
beibio i dy bychau, sydd yn aros heddyw fel yu y dyddiau gynt, o'r

enw Pen-y-ffordd-deg. Y mae i bwn hefyd ei banes. Cynbelid cyfar-

fodydd gweddio ar uoson yn yr wytbnos yn gysou yu y ty bwnw y
pryd byuy; a cban fod y lie ar odre tir y Cefu, byddai Heury Kees
bob amser yn bresennol, ac yn cymmeryd rban bron yu mhob cyfarfod,

gau wneyd sylwadau yu acblysurol oddiwrtb y rhanau o'r Ysgrythyr
a, ddarlleuid gauddo. Cyn ei ddyfodiad ef i'r ardal, byddai brodyr

o'r Bettws ac Abergele, yu arfer a myned yuo yn uiffyg eu gilydd

i gymmeryd gofal y cyfarfod gweddi ; ond gwuaetb ei bresennoldeb ef

y fatb lafur yu ddiaugenrbaid ar imwaitb. Dywedai Thomas Holland,

yr bwn oedd yu byw yn Pen-j'-fi'ordd-deg, wrth Mr. Thomas Lloyd,

Ty Mawr (yr bwn y cyfeirir ato droion yn y Cofiant, tudal. 101, &c.),

" Nid oes eisiau i cbwi dd'od acw yrwan. Y mae y dyn acw sydd

gyda David Lloyd yn Cefn y Castell, yu well gweddiwr ua'r uu o

bonoch cbwi o ddigou." Tua milldir yu mhellacb yn mlaeu drachefn,

yr ydym yn gadael y brif-ffordd ac yn troi ar y dde, beibio i Ddolweu,
lie medd fy arweinydd, yr oedd yr efail gOf a'r felin a fynychid o'r

Cefu : a chofus gauddo am Mr. Kees yu mlyuyddoedd diwedd eioes

yn adrodd wrtho am dano ei bun yu dycbwelyd adref o oedfa uoson
Avaith yu y Bettws i newid ei ddillad, ac yua yu myned i Felin Dol-

weu i silio clover tan y bore. Yn y masnacbdy parcbus gerllaw hefyd

y magwyd y gweiuidog cymmeradw,y, y Parch. John "Williams, Kbyl.

I fyuy y bryu, ac yn fwy eto ar y dde, wele ni o'r diwedd yn mheutref

bychan Llanelian, ac yu mrou yu mbwyut eitbaf a phwysicaf ein

taitb, Bu i Laneliau byuodrwydd flyuj'ddau lawer yu ol, o herwydd

y ffj'unon fecban sydd beb fod nepell o'r lie, ac erbyn byn bron yn
aubysbys i'r cymmydogion agosaf, oud y tybid yn yr oesoedd o'r

blaen fod gallu rbeibiol yn nglyn a hi. Nid ofuai gwerin llawer sir,

ddim yn fwy ua cbael " eu bwrw i Ffyuuou Elian." Perthyua i'r lie

hefyd euwogrwydd parchusach, fel y man y ganwyd, y magwyd, y bu
fyw ac y bu farw John Parry, y bardd ; awdwr y " Myfyrdod mewn
mynweut." Oud, euwogrwydd penaf y lie yu ddiau ydyw, mai mewn
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bwthyn byclian yn agos ato, y safodd pregethwr perffeithiaf y gan-
rif i fyuy am y waith gyutaf erioed i gyfarcb ei gyd-ddyniou fel

pregethwr.

Yr ydym yu myned yn anesmwyth bellach am weled y ty a'r gongl

yn y ty y safai ynddi. Fel yr ydym yn uesau at y fan, y mae adgof-

ion am ben oedfenon grymus a wraudawsom gauddo yn nyddiau eiu

mebyd a'n bienenctyd, yn rbuthro arnom nes ydym fel rbai yn
breuddwydio. Yr oedd ein " brouau braidd rby lawn i'n tafodau

lefaru." Hauuer milldir yn mbellach mewn pautle ar y dde, wele,

dacw y fan ! Nis gwyddom erbyn liyn pa un ai brysio yn mlaen, ai

aros i fyfyrio a wnawn. Y mae cysylltiad y lie diaddurn acw a

gweinidogaeth rymus a maitli y diweddar Barcbedig Henry Rees, yn
ein cynbyrfu drwom wrtb edrycb arno. Cofir am fanau eraill ar

lanan yr Aled, ac o amgylcb Syrior a Cbefn y Castell fel lleoedd y
gweddi'odd lawer ynddynt ; ond dyma fan ei bregeth gyntaf. Bwthyn
dwy ystafell, gyda tho gwellt arno ydyw. Y mae ei fargod yn isel—

•

yn hawdd ei gyrhaedd a Haw. Yma y cycbwynodd yr afon gref, loew,

lydan bono, a barhaodd i loewi— ac hwyraeb nad gormod dyweyd i

gryfhau ac ymledu hefyd—am ragor na banner cant o flynyddau ; a

miloedd lawer o Gymry yn Nghymrii a threfi Lloegr, a lawenhawyd
ac a ddisycbedwyd wrtb yfed o boni. Yn hir, fwthyu bychau, tlawd,

y souir am danat ti ! Gresyn ua byddai darlun o'r bwthyn lawn yn
cael ei gyboeddi yn nglyn a Cbofiant Mr. Kees, yn enwedig gan fod

y ty fel y crybwyllwyd eisoes, yn boilol fel yr oedd y pryd bwnw,
oddieitbr y newidiwyd coed ei ddrws, coed a gwydr ei ffenestri, a

gwellt ei do.

Aragylchiadau yr oedfa bono oeddent fel y canlyn :—Yr oedd Ty'n y
Coed yn daith Sabbotbol gyda Gwern y Cilian—tair milldir i gyfeir-

iad Llaufairtalbaiarn, o Abergele—a'r Bettws. Os byddai y preg-

ethwr yn dyfod o'r naill gyfeiriad, byddai yu Ngweru y Cilian y bore,

a Ty'n y Coed am ddau ; neu os byddai yn dyfod o'r cyfeiriad arall,

elai i Dy'n y Coed y bore. Ond byddai pob pregethwr yn y Bettws y
nos. Er mai i'r Bettws yr arferai teulu Cefn y Castell fyued i addoli,

am ei fod yn llawer agosach, eto arfereut yn fynych fj-ned i'r pregethau

i Dy'n y Coed. Yr oeddent wedi myned yno felly ryw fore neu bryd-

nawn Sabboth yn nechreu Ebrill, 1819, a dygwydclodd i'r pregethwr

dori ei gyhoeddiad. Wedi dysgwyl am yspaid yn ofer, trodd ei feistr,

Mr. David Lloyd y Cefn—yr hwu, ar y pryd, cofier, nad oedd yn aelod

eglwysig—yn sydyn at Henry Eees, gan ddyweyd,—" Henry, pregetha

di i ni." "le yn wir," meddai Mr. Owen Owen, Lletty-du, yr hwu
oedd yn un o'r aelodau blaenaf, "gwua machgen i." Felly fu, a

cbafwyd oedfa ragorol. Yn anffodus, nid oes neb yn awr yn fyw yn

cofio y testyu, oddieitbr mai yn llyfr y Salman yr ydoedd. Ond yr

oedd pawb yu myned o'r oedfa gan ryfeddu fod gan y gwr ieuanc

gymmaint i'w ddyweyd ; ei fod yn medru dyweyd mor rwydd, mor
dda, ac mor effeithiol. Nid yw fy nghyfaill yn cofio clywed neb yn
son a fu Cenhadon o'r Cyfarfod Misol ai peidio yu ymddyddan iig ef,

ac ag eglwys y Bettws o bertbynas iddo cyn hyn ; ond diammeu y bu.
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Pe amgen nid yw yn clebyg yr aetliai ef y tro hwn yn mliellach na
'• dyweyd gair oddiwrtli y beunod " fel yr arferai o'r blaen. A phe
yr ymddygasai yn y mesur lleiaf yn afreolaidd, buasai .rhywrai yn
sicr o'i feio, fel y gwnaed ychydig wythnosau ar ol hyn, pan y beicfd-

iodd yu ddifeddwl drwg fyned i ganlyn John Williams, Meidrim, gan
bregethu ychydig o'i flaeu rhwng Llausannan a'r Bala, y tu allan i'w
Gyfarfod Misol, ar ei fi'ordd i'r Gymdeithasfa.
Er fod yn perthyn i eglwys fecban Ty'n y Coed haiicsion lawer, a

gwerth eu croniclo, am ddynion ac amgylchiadau a mi yno cyn ac
wedi amser Mr. Eees, ni pbertbyn i ni yn awr ymdroi sydag un o
bonynt. Yr ydym yn dychwelyd adref ar "byd y ffordd a deitbid gan
deulu Cefn y Castell, ac eraill, Mr. Eees yn eu plitb, yn ol a blaen i

oedfeuon Ty'n y Coed. Y pellder oddiyma i'r Cefn ydyw o ddwy i

dair milldir. Mao y ffordd bon " megis yr oedd "
y pryd liwnw, os

nad megis yr oedd yn llawer iawn cyuaracb na byny. Mewu croes-
ifordd ar y Haw aswy, yr ydym yn gweled ycbydig yn aros o adfeilion

y Plas belyg, lie y cartrefai Jobn Evans y crydd, a wnaetb yr esgidiaii

y cyfeiria Mr. Eees atynt mewn nodiad a ysgrifenwyd ganddo ef ei

bun [Cofiant tudal. 71). " Yr wyf yn cofio yn dda," meddai, " y prj^d-

nawngwaitb wrtb ddyfod adref o dy y crydd gyda pbar o esgidiau
uewydd, fy mod yn gobeitbio yn weddigar y cawn ddecbreu pregetbu
cyn eu gwisgo allan ; ac mi gefais byny befyd." Dyma y ffordd
garegog a gerddai ef y prydnawngwaith bwnw. Yspaid yn ddiwedd-
aracb, cyrbaeddasora Gefn y Castell. Y mae yr adeiladau yma oil

yn awr yn newyddiou, fel nad oes yma ddim yn aros fel yr oedd yn
amser Mr. Eees ond ambell faes. Cofus gan fy arweinydd am un
amgylcbiad, prin fe ddicbon, y mae yn deilwng o'i goffa ; ac eto y
mae yn dyweyd cryn lawer o'r ddeutu. Yr oedd Henry j-n gwneyd
rbyw orcbw-jd yn ymyl y gwrycb yn y maes, ar y lletbr islaw y ty, ac
wedi ymgolli yn llwyr yn ei fyfyrdodau. Aetb ei feistr ato i aflonyddu
arno : ond dycbwelodd yn ol yn sydyn gyda gwedd un yn amlwg yia

gofidio am a wnaetbai. " Aflonydda i bytb ar Henry yna eto,"

meddai wrth ei briod ;
" yr oedd o yn synu wrtb ei orcbwyl yrwan, a

phan aetbum i ato i'w yrii yu ei fiaen, fe wnaetb y golwg mawr bwnw
arna' i. Na, aflonydda i bytb arno eto." A bu cystal a'i air.

Gwyddai ei feistr a pbawb o"r teulu os dangosai ef anuibendod weitb-
iau gyda'i orcbwylion beunyddiol, mai meddyliau am " betbau gwell
a pbetbau yn nglyn wrtb iacbawdwriaetb " a barai byny. Fel y sylw'a

Dr. Tbomas, "yr oedd yn cael pob rbyddid a allasai ddymuno ;'pob
rbyddid yn sicr ag oedd yn bosibl yn y fatb le," tra nad oedd ef

ond gwas.

Wrtb ddirwyn hyn o nodiadau i ben, hyderaf y cytuna y darllenydd
a mi nad ofer bollol oedd yr amser a'r llafur a dreuliasom. Tybio yr
wyf fod y mauyliou y daetbpwj-d o byd iddynt am y bregeth gyntaf,
ac amgylchiadau eraill, yn wertb eu cadw. Wrtb ymadael darfu i'm
barwemydd caredig ddangos i mi y ty yn Water Street, Abergele, lie

y llettyai Mr, Eees tra yn yr ysgol gydii'r Parch. Thomas Lloyd,
ac wedi byny, byd adeg ei symmudiad i'r Amwytbig. Yr oedd ei
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lettywraig yn ddiarebol am ei chrefyddolder, ac uid aimyddorol coffau

uu lianesyu am dani liithau. Yn ei heuaint petrusai yu fawr a oedd
ei barn a'i- mater yn dda ; a gweddiai lawer am gael rliyw arwydd
sicr hyny. Or diwedd cafodd y cyfryw arwydd ; o leiaf yr oedd hi

yn credit ddarfod iddi ei gael. Yr oedd ei gwallt er's blynyddau yn
hollol wyu, a newidiwyd ef mewu un noson i fod yn bollol ddu.

Methai y cymmydogion bwyracb, er fod y ffaith ynddi ei bun yu an-

wadadwy, weled fod lliw gwallt y pen, na sydynrwydd unrbyw gyf-

uewidiad arno, yn brawf cymbwys iawn am ddim yn nglyn a chyflwr

ysbrydol. Ond cwestiyneut bwy fel y mynent, yr oedd bi yn foddlon
;

ac mewn llawn sicrwydd gobaitb y diweddodd ei hoes,

FEANCIS JONES.

NoDiAD C. Tudalen 150.

Ar y tudaleu bwu, llinell G o'r gwaelod, yn lie "mercb Mr. Griffiths,"

darllener " nitb Mr. Griffiths." Ni bu i Mr. a Mrs. Griffiths erioed

blentj-n.

NoDiAD D. Tudalen 185.

Yr ydym yn cael ein tueddu i ddodi i mewn yma yn gyflawn, y traetb-

awd at yr bwn y cyfeirir yn y lie bwn, gan nad argraffwyd mo bono
erioed i"n gwybodaeth ni, oddieithr pan ymddangosodd gyntaf yn y
" Dnjsorfa," ac mai ycbydig y sydd erbyn byn yn gwybod am dano.

Fe"i cyboeddwyd mewn dau rifyn olynol o'r ^^ Dri/sorfa," Hydref a

Thachwedd, 1831 ;
gyda'r llytbyreuau S.L.P.N.,— Salopian, wrtbo.

Crist yn dioddef Coseedigaeth ei Bobl.

Wrth droi a tbrosi gwaitli yr ben ddifeiuyddion ya ughasgliad byn o

Draethawd, yr ydwyf yn gweled nad yw llawer o'r rhesymau ag a

ddefuyddir y dyddiau byn yn erhyn athrawiaeth y inyuedigaetb trwy
farwolaetb Crist, yn lie a than gyfrifiad o bechodau ei bobl, ond
darnau o'r hen arfogaetb a ddefnyddid yn yr oesoedd a aethant

beibio, gan y rhai ar y naill law a haereut nad oedd ei farwolaetb yn
brynedigaetb i neb—ac ar y Haw arall gan y rhai a baerent ei bod yn
brynedigaeth i bawb. Mae trefn fawr yr efeugyl mewn x'erffaitb

gysondeb a cbydgordiad, yu ei boll amrywiol ranau. Yma mae Duw
yu boll briodoliaethau ei uatur yu cael ei ogoueddu—rhwymau a

dyledswydd dyn, yn mhob amgylchiad, yu cael eu cadariibau— ei

iachawdwriaetb, a hyny ar Iwybr ufndd-dod, yn cael ei diogelu—

a

Christ yu y cwbl ei ddyrcbafu.

Oud nis gall neb byth amgyffred dirgelwcb gras ond y rhai a

ddysgwyd gan yr Ysbryd Gltin. Felly, pan ddelo dyn auianol uvv'cb

ben cyfanwaith mawr yr efeugyl, mae yu dechreu ei ddirdynu, aelod

oddiwrth aelod, gwrtbod y uaill i ddal y Hall
;
gwadu byn i gredu

arall ; am nas gall amgyffred cydsafiad y cwbl. Allan o reswm y
barna ef i rad ras a pherli'aith iawn—cyfiawnbad beb weitbredoedd
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a'r angcurheidrv.-ydcl r.m saucteiddrwydd ac ufudd-dod—neillduol-

rwj'dd yr iacha^Tdw•l•iaetb, a gahvad cyfifredinol yr efougyl—sicrhad

cadwedigaeth y prynedigiou yu rhoddiad yr lawn, a'r angenrlieid-

rwydd am ffydd ac edifeirwcb, gyd-sefyll a'u gilydd.

Olid yu mhrofiad a bywyd y credadyn gwauaf, gwelir y petliau hyn
oil mewu perffaith hedd a chydgordiad ; a'r uaill yn wasanaethgar i'r

Hall, yn boll ystod ci iifudd-dod. Clyvraf efyngwaeddi, "Ac y'm
ceir ynddo ef, bob fy ugbyfiawnder fy bun ;

" eto yr un fnnud yn
eguiol i berffeitbio saucteiddrwydd yn ofn IDnw, ac yn gofalu am
flaenori mewn gweitbrcdoedd da. Gorfoledda fod ei iacbawdwriaetb
wedi ei sicrbau, yn ol trefn y cyfammod, yn rboddiad yr lawn gan
Grist; eto, ymdrecba i fyued i mown trwy y portb cyfyng, a cbofia

(er gwyliadwriaetb a llafur) mai y neb a barbao byd y diwedd fydd
cadwedig. Edrycb ar ei ddyled wedi ei tbalu yn llawn, ac eto, yn
druan a cbystuddiedig o yspryd, mae'n nesu at orseddfainc trugaredd
am faddeuant rbad, beb unrbyw bj-der \n ei ddyfodfa ond sydd yu
dyfod trwy ei ffydd ef. Ac am yr byn oil a dderbyn gwaedda, Ebad,
rbad.

Mae boll drefn yr efeugyl mewn cydgordiad manylacb yn meddwl,
profiad, a bywyd y Cristiou, nag y gall ef egluro mewn geiriau. Ac
er ei arddangos i'r byd. gall ddywedyd, Y petliau (nid yn unig a
ddysgasocb, ac a glywsocb yn fy ngbredo, ond befyd) a welsocb ynof
fi. Ond iaitb rbeswm yw, Pa fodd y dicbon y petbau byn fod ? Ac
OS caniateir iddo ef esgyn yr orsedd, a gwysio dirgeiwcb yr efengyl o

flaen ei frawdle, ni bydd yn fuan, boelen nac ystyllen yn mbabell
Duw, yn cael eu gosod yn ol y portreiad. Mae bwn wedi bod agos
mor brysur a ffydd ei buuan, yn syllu ar farwolaetb Crist, ond ei fod
yn dra gwabanol ei olygiadau arni, a"i ddefnydd o boni. A tbebygol
yw, mai o edrycb arni trwy y gwabanol ddrycbau byn y tarddodd yr
boll ddadleu yn ei cbylcb : a pban ddelom oil i edrycb ar yr bwn a
wauwyd trwy ffydd, fe lyngcir dadlu mewn galaru.

Haera rbai, na bu Crist farw mewn un ystyr tros neb ; ereill, iddo
farw mewn rbyw ystyr dros bawb ; ac ereill iddo farw dros y rbai a
gedwir. Dadieua rbai, nad cedd un matb o gosbedigaetb yn ei

angau ; eraill, iddo ddioddef rbyw fatb, er attal yr bou a fygytbiwyd
ar y troseddwr. Ein bamcan ni yn bresennol, fydd dangos iddo ddi-

oddef y gosbedigaetb ddyledus i'w bobl, yn eu prynedigaetb oddiwrtb
bob anwiredd.

1. Aetb Crist tan y gosbedigaetb bono, ag oedd yn ol cyfiawnder a
barn Duw yn ddyledus i beebod. Yr oedd cyfiawnder Duw yn gofyn
i bob pecbod gael ei gosbi, i ateb a boddloni y cyfiawnder bwn y
dioddefodd Crist ; am byny dioddefodd yr byn oedd cyfiawnder yn ei

ofyn, Hefyd, os cyfiawnder oedd yn gofyn i'r Meicbniydd ddioddef,

ac yntau yn dioddef er gwneutbur lawn i ddaugos y cyfiawnder
hwnw, pa fodd y gallai wneutbur byny, ond trwy ddioddef y petli yr
oedd cyfiawnder yu ei ofyn. Yn awr, ni buasem ni'n bunain yn
dioddef ycbwaneg na'r byn oedd ddyledus i beebod yn ugbyfia^ynder
Duw ;—Dioddefodd Crist byny ; ac felly yr un petb ag a fuasem
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ninuau yn ei clcliodclcf. Oblegid. nis gellir dycLymygu fod dau fath

ar gosbedigactli teilwiig i Lechod yn ughyfiawiider Dnw, tin o nn
natur, a'r Hall o natnr arall. Ac os dioddefodd Crist uurhyw gosb-
edigactli oil, dioddefodd yr lion oedd ddyledus i ni ; ac felly yr un
gosb ag a fuasem ni yii ei ddioddef : jn gymmaiut uad oedd cj'fiawn-

der Duw yn gofyn yr un arall.

2. Yr oedd y gosb ag ydoedd yn ngliyfiawnder Duw, yn dd_yledns i

bechod, yn cael ei chynnwys a'i gosod allan yn mellditli y ddcddf.

Canys nid yw melldith y ddeddf yn ddim ond amlygiad o'r gosbedig-

aeth bono, sydd deilwng i'r troseddiad o lioni wedi ei draddodi mewn
flfordd o fygytbiad. Ond yn awr, fe wnaetlipwyd Crist tan y ddeddf,

dioddefodd ei mellditli ; wrtli yr liyn nis gwyddom betb i'w ddeall,

ond yn liollol yr un gosbedigaeth ag a fuasai troseddwyr y ddeddf yn
ei dioddef. Yr oeddeut bwy, yn ol mellditli y ddeddf, yn liiwym i

farwolaetb
;

profodd yntau farwolaeth trostynt ;—ae iddo brofi y
farwolaeth wrtb yr hon yr oedd y felldith yn gysylltiedig,—sydd
amlwg ; oblegid, gwnaed ef yn felldith trosom ni. Ae y mae efe ei

liuu yn dangos mai dyma y farwolaeth a ddioddefir byth yn uffern,

pan yn galw dynion yn rhai melldigedig, y dywed, Ewcii i'r tan

tragywyddol. Nid oedd dan fath ar gosbedigaeth yn gynnwysedig yn
melldith y ddeddf, un i'r pechadur ei liunan i'w dioddef, ac un arall i

syrthio ar ei feichniydd ; o lierwj^dd nid oedd gan y ddeddf na'i

melldith un olwg ar feichuiydd—ni ddywedai wrth yr euog, Marw
fyddi, neu arall yn dy le ; ond, " Yr enaid a becho, hwnw fydd

marw," yw iaith y ddeddf. Ac megis nad oedd ganddi ond un gwrtli-

ddrycli mewn golwg i ddioddef, felly nid oedd ganddi ond un gosb-

edigaeth i'w gweiuyddu arno. A phau o ras, y darfu i osodwr y
gyfraith, osod ei Fab i fod yn lawn tros y troseddwr, ac felly newid y
person i ddioddef ; ni wnawd un cyfnewidiad yn y gosbedigaeth ag
oedd i'w dioddef; ac nid oes un sillaf yn y gair \n cefuogi 3^ fatli

ddychymj'g. Y gosb a ddioddefasai y naill, a ddioddefodd y Hall.

Pe gellid, ar y dybiaeth o osodiad Crist yn lie pecliaduriaid, ddwyn
allan un dystiolaeth o'r ysgrythyr, ac sydd yn dangos fod rhyw fath

o gyfnewidiad wedi ei wueuthur yn y gyfraith, fel uad oedd yn gofyn

oddiwrtho ef, yr holl gosbedigaeth ddyledus i'w pechodau, ond yn
unig rhjnv ran o honi ; neu, nad oedd yn gofyn y gosb bono, ag oedd
ddyledus iddynt hwy ; ond rhyw beth arall, o natur wahanol, nad
oedd yn ei gwreiddiol awdurdod a'i melldith, darfyddai y ddadl. Ond
nid yw y fath beth i'w ganfod yn y Beibl, ac nid oes gwir reswm
ynddo chwaith. Bod un yn dioddef tros arall, yn lie arall, a thrwy
hyny yn ateb i'r ddeddf, gan ba un yr oedd yr arall hwnw yn cael ei

rwymo trosodd i gosb, a'r cwbl er ei ryddhau, ac eto heb ddioddef yr

hyn a ddioddefasid gan yr euog ei hun. Yr un gospedigaeth, gan
hyny, o ran ei natur ag oedd ddyledus i ni, a ddioddefodd yr Arglwydd
lesu, neu ynte yr oedd yn rhyw beth nad oedd cyfiawnder a deddf

Duvv' yn ei ofyn.

B. Yr ydoedd Crist yn ol ei feichniaeth yn dioddef tan gyfrifiad o"n

pechodau ni. Aeth yu atebol i Dduw am dauyut : rhoddwyd hwy o
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ran eu lieuogrwj-dd i'w erbyn ef, a dioddefocld y gosb ddyledus iddynt
yn maru Duw, yn ol dedfryd ei gyfraith. Cospedigaeth pechod yw y
drvrg a ddioddcfir am bechod, oddiwrtb y Barnwr cyfiawn : ac nid
oes dim a ddioddefir yn gospedigaeth lieb ei fod felly. Euogrwydd
pecliod yw y rhwymedigaeth i'r gosb bono, yn wyneb awdurdod y
ddcddf : ac os aetb Crist i le yr enog yn wyuob y ddeddf, a than
gyfrifiad o'i fai—a byuy er ei ryddhad—diau dioddefodd ei gosbcdig-
aetb. Mae rboddi auwiredd ar un yn iaitb y Beibl, yn avwyddo ei

roddi i'w erbyn mewn trefn i'w gosbi am dano; a dwyn auwiredd, yn
wastad yn arwyddo dioddef y gosbedigaetb bono. Pan y bygytliir un
i ddioddef am ei fai ei bun, dywodir, Efe a ddwg ei auwiredd, Lef. xx.

17. A pban bo y naill yn dioddef am feiau ereill, dywedir eu bod yn
dwyn eu bauwireddau bwynt, sef eu cosb. Num. xxx. 15 ; Galar. v. 7.

Wele, "yr Arglwydd a roddes arno ef ein banwireddau ni i gyd."
*' Ac efe a ddug eu liauwircddau hw3mt :

" ie, " dug ein pecbodau ni yn
ei gorpli ar y pren." Ond, pa fodd y rboddwyd liwy arno ef ? pa fodd

y dug efe liwynt, os na ddioddefodd y gosb ddyledus iddynt, a'u drwg
baeddiaut i'r manylrwydd eitbaf ? Nid yw dywedj-d iddo ddioddef
rbyw betli yn berwj'dd pecbod, ddim mwy nag a addefir gan ddirmyg-
wyr ei berson a'i iawn. Ond deugys yr ysgrytbyrau, pan y rboddwyd
ein banwireddau ni arno, iddo befyd gymmeryd ein gweudid ni ; ac
wrtb ddwyn ein banwireddau, dywedir iddo befyd ddwyn ein doluriau,

sef ein cosb ni. Ein banwiredd ni oedd yr anwiredd ; a'n doluriau
ni oedd y doluriau ; ond efe a ddug y naill trwy ddioddef y Hall. Nid
oedd yr arcbolli, y dryllio, y cleisio, y cystuddio, y taro, y clwyfo, y
gortbrymder a'r pla, ouid cosbedigaetb ein beddwcb ni.

4. Yr oedd yr Arglwydd lesu yn dioddef ac yn marw trosom ni : ac
mae dioddef tros un, yn ol yr arferiad cyfiredinol o'r ymadrodd yn
mblith dj-uion, ac yn y Beibl, yn arwyddo dioddef yn ei le, y gosb
ddyledus iddo, er ei ryddbau. Pan feicbniodd Judab am Benjamin
i'w dad, dymuuai fyned tan ddedfryd Josepb, i ddwyn ei gosb yn ei le

er ei ryddhad. " By was aetb yn feichiau am y llaugc, gan byny,
attolwg, arhosed dy was tros y llangc, ac aed y llangc i iynu gyda'i

frodyr." Felly dymunasai Dafydd gadw Absalom rbag marw, trwy
farw trosto. Yr un modd befyd y byddai yn mhlitb dyniou, yn
gyffredmol, pan y b3'ddai i \vr gael ei osod yn lie arall, ag oedd yn
rbwym i gosbedigaetb : byddai yn wastad i ddioddef yn gymmwys yr
un gosbedigaetb ag a fuasai y Hall yn ei dioddef; pa un bynnag ai

colli aelod, rbyddid, ai bywyd.
A bod rbyw gyfl'elybrwydd rbwng marwolaetb Crist dros becbadur-

iaid, a'r naill ddyn yn marw dros y Hall, sydd sicr, oddiwrtb waitb yr
Apostol yn cyfeirio at yr arferiad, wrth egluro a dangos ei farwolaetb

ef, Pihuf. V. 7. Ond yn mba betb y maent yn gyft'elyb? Nid yn y
persouau oedd yn dioddef—Mab Duw, a cbreadur : nid yn ugharector y
gwrtbddrycbau yr oeddent yn dioddef trostj^nt—y da a'r anuuwiol.

Ond yr oeddent yn gyffelyb yn ddiammeu, o berwydd bod y naill fei y
Hall, yn He y gwrtbddrycbau, yn dioddef y gosb ddyledus iddynt; a

hyny er eu gwaredigaeth a'u rbyddbad. Haerir. mae yn wir, uad yw
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y gymbariaetli yn cyfateb yn hyii : oblegid, cr foci g\vr tros ei ejyfaili

yu rliwym i ddioddef y gosb Jdyledus iddo, ac nid arall ; eto, uad oedd
yu bosibl, nac yu angeurbeidiol i Grist wueutbur felly ; oud yn uuig
iddo ddioddcf rliywbetb (ie, mcdd rbai, llawer islaw i'r layn a ddioddef

uu o"r ufi'ernolion !) ac sydd yn dcrbyn gwertli oddiwrtb fawredd ei

berson, i fod yn iawn trosom. Oud pa fodd ua buasai Paul yu daugos
byu wrtb dvin y gymbariaetb ? yu lie dywedyd, Nad arbedodd Duw ei

Briod Fab (er iirddas ei berson), a dysgrifio y gosb ddyledus i ni, a'r

byu a ddioddefodd yutau, yu wastad trwy yr un geiriau, fel pe buascut

3'r un petb ? Dangoser befyd, yu mba betb y mae y gymbariaetb yn
cyfateb, os uad yn byu ? neu pa fodd y dygwyddodd Paul fod mor
fwugleraidd a cbymbaru petbau uad oes un gymbariaetb rbyugddyut.

Diddadl yw fod mawredd ei berson yn gosod aufeidrol wertb ar ei

ufudd-dod a'i ddioddefiadau ; oud nid gwuej'd i fyuu yr byu oedd
ddiffygiol yu natur a graddau y gosbedigaetb. Oud, megis ag yr

oedd gwaitb y ddynoliaetb yu dioddef, yn derbyn auubraetbol urddas

trwy eu buudeb a'r person dwyfol ; felly, pwy all wadu, uas gallai y
ddynoliaetb yn y fatb undeb, a'r fatb berson, ddioddef befyd tu bwnt
i amgyfi'red a gallu boll greaduriaid Duw yu ugbyd.

Yr oedd y gosbedigaetb a ddioddefodd Crist, gan byny, yn bollol o"r

uu natur a'r bou a ddioddefir bytb yn uffern ; a dioddefodd bono i'r

graddau ag a berffaitb foddlonodd gyfiawuder Duw, ar ran y rbai yr

oedd yn dioddef trostyut.

5. Megis y souir yn mbob man am newidiad persouau, y cyfiawn

dros yr anngbyfia'^n, y meicbuiydd yu lie y troseddwr ; felly befyd

daugosir yn mbob man fod y gosbedigaetb yr uu ;—beb air o grybwyll-

iad yn y Beibl am unrbyw gyfnewidiad ynddi, gyda golwg ar y meicb-

uiydd, o'r petb oedd, ueu a fuasai gyda golwg ar y pecbadur. Mae y
gosb a fuasem ni yu ei ddioddef, a'r petb a ddioddefodd yutau, yu
ami yn cael eu gosod allau trwy yr un ymadroddion.

Cedwid ni tan y ddcddf—gwuaetbpwyd yutau tan y ddeddf fel y
pryuai ui. Trwy farwolaetb gwaredodd ni oddiwrtb farwolaetb.

Llwyr brynodd ui oddiwrtb fellditb y ddeddf (nid gan ddioddef rliyw-

betb, oud) gan ei wueutbur yn fellditb trosom. Nid arbedodd Duw
yr angylion a becbasaut ; ac, nid arbedodd ei Briod Fab.

Llid a digofaiut, trallod ac iug, fydd ar bob cuaid dyn sydd yn
gwueutbur drwg : mae dy ddigofaiut yn pwyso arnaf : trist iawn yw fy

euaid byd augau—medd y Duw ddyu. Diwedd y drygiouus fydd ei dori

ymaitb—a tborwyd y Messiab ymaitb. Mellditb Duw sydd i'r rbai a

ddamniwyd—a mellditb Duw sydd i'r bwu a grogwyd, Deut. xxi. 23,

Ysgrifenwyd, Melldigedig yw pob uu uad yw yn aros yn yr boll betbau :

ysgrifeuwyd befyd, Melldigedig yw pob uu sydd yu ugbrog ar breu. A
fuasai dyuion tan y fellditb, yu dioddef oddiwrtb Dduw, cytbreuliaid,

a'u gilydd bytb ? Wele, yr bwu a wuaed yn fellditb trosom ni, yu di-

oddef oddiwrtbyut oil ar unwaitb, Ps. xxii. A oedd y fellditb arnom
ni yn yr oil ag ydym ? Wele, yr bwu a wuaed yn fellditb drosom ni,

megis wedi ei lapio ynddi ;
gorpb, euaid, enw, meddiaunau, a pbob

petb a bertbyuai iddo. "Wele ei ben sauctaidd tau ddrain, ei wyneb
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tan boeredd, oi gofu tan fBanf^cllau, ei draed a'i ddwylaw tan hoclion

—

ei dafod yu gl.ynu yn nhaflod ei euau—ei galon yu toddi yu nglianol
ei berfedd—a'i esgyrn yn ymwahanu ar y groes. Yr ocdd ei deimladau
yn llawn o boen

; pob path welai ei lygaid yn archolli ci galon— ci

glustiau wedi eu lleuwi a gwaradwyddiadau a chableddau ei clynion
—ei arelnvaetb yn chwerw gan y bustl, a sawyr drcwedig Golgotha
yn ei firoenau—ei enw tan warth, a'i enaid tan wg.
A fuasai y fellditb yn ein hamddifadu ni o bob trugaredd a cbysur ?

Wele, yr bwn a wnaed yn felldith trosom ni, a'i enaid yn dioddef beb
ddafn o gysur, a'i gorpb yn dioddef beb ddafn o ddwfr ! y naill beb uu
pelydr cysurol oddiwrtb Dduw, a'r Hall beb gymmaint a golcimibaul,
na daear sefj'dlog i'w gynnal. Ab ! ni cbai ef un drugaredd na cbysur,
sercb gwneyd gwyrtbiau i'w cadw oddiwrtbo. Clyw ef yn gwaeddi,

fy euaid, gwartbrudd a dorodd fy ugbalon
;
yr ydwyf mewn gofid :

dysgwyliais am rai i dosturio wrtbyf, ac nid oedd neb ; am gysurwyr,
ac ni cbefais neb. Fy Nuw, fy Nuw, pabam y'm gadewaist ! Ab

!

nid cyffwrdd yn ysgafn—nid attal y gwynt garw—nid cosbi yn ilai

na'r anwiredd oedd ar y groes ; ond, Deffro gleddyf. Pwy draetba ei

ing a'i loesion, pan oedd boll becbodau ei bobl yn cyd-rutbro arno

—

y fellditb oedd yn croni er's oesoedd yn ymarllwys yn llwyr—marwol-
aetb yn ei lioll arswydlawn gynnwysiad yn tremio ac yn edrycb aruo
—Barnwr pawb, yn ei gyfiawnder, ei sancteiddrwydd, a'i lawn awdur-
dod i ddinystrio bywyd, a gweinyddu marwolaetb, yn sefyll o'i flaen

—ac euaid y diniwaid yn ymebangu i dderbyn y fatb olygfa arswyd-
lawn arnynt oil, nes y gwaeddai allan, " Na cbaued y pydew ei safn

arnaf, na lyngced y dyfnder fi." Ab, nid dioddef rbywbetb, mwy ucu
lai, byn neu arall, ddarfu Crist ; ond dioddef y gosb. Ymddengys yu
rbyfedd yn wir, ein bod ni yn baeddu un gosbedigaetb, a'r liwu a
gosbwyd trosom ni yn dioddef un arall ; ac eto y ddwy yn cynnwys
yr un petbau, ac yn cael eu dysgrifio yn wastad trwy yr uu ym-
adroddion.

Ilefyd, od oes gosbedigaetb benodol am becbod yn cael ei gofyn yn
annocbeladwy, ar gyfrif sancteiddrwydd a cbyfiawnder banfodol Duw

;

pa fodd y gellir ei newid mwy na newid cyfiawnder ei bun, pa
fodd y gellir ei newid mwy na'i ddiddymu ? Pa fodd a cbyfiawn-
der yn gofyn dioddef bon, yr oil o lion, a dim ond bon, y mae dioddef
rbyw betb arall yn iawn iddo ? Pa fodd y gwaredir y pecbadur oddi-

wrtb bon trwy i'r meicbniydd ddioddef rbywbetb arall, mwy na'i

waredu beb iddo ddioddef dim ? Oblegid yna betb bynnag a ddiodd-
efodd Crist, mae y gosb lieb ei dioddef, a cbyfiawnder beb gael yr byn
oedd yn ei ofyn. Nid oedd y gosb a fygytbiwyd na mwy na Ilai na'r

byn oedd ddyledus i becbod yu ngbyfiawn farn Duw, pan sefydlwyd
hi ; talu i bob dyn nid yn unig am ei weitbredoedd, ond befyd—" yn
ol ei weitbredoedd." A pbwy bynnag fyddo yn dioddef am becbod,
nis gall cyfiawnder dderbyn ganddo lai nag a baeddai yr anwiredd,
mwy na gosod arno ycbwaneg nag a haeddai. Ond, yn ol y gweitb-
redoedd, ie, yn eu bol bwynt y tal efe, pwy bynnag fyddo tan y dyruod.

Haerir nad oedd dioddefiadau Crist yr un a'r gosb ag a ddioddefasai

3 Q
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y troseddwr ; oblcgid buasai hono yn gynnwysedig mewn cynddaredd
a gel\'uiaetli at Dduw, cuoadau y pryf yu y fynwes, a than uad yw
byth yu diffodd. Oud uid yw y petliau liyu yu baufodol i natur y
gosbedigaeth, fcl mae yn dyfod oddiwrth Dduw, ac yu gorwedd yu y
ddeddf a'i dedfryd ; oud yn effeithiau sydd yu cyfodi oddiar y gweiu-
yddiad o boni ar greadur meidrol, a pbechadur gelynol. Mae yr boll

gyuddarcdd tani yn codi oddiar elyniaetb y creadur at Dduw. Mae
yu bechod ynddo ei bun, yr byn nid yw y gosbedigaeth ag sydd yn
dyfod oddiwrth y Duw cyfiawn, yr hwu ni wna auwiredd. Ac nis gall

neb ddywedydfod yn augenrbeidiol i Grist, er dioddef yr uu gosbedig-

aeth a'r uffeinoliou, fod o'r un dymer a hwy tani.

Mae y pryf, neu guofeydd cydwybod, yn caulyn y gosbedigaeth,

oddiar fod peehod yu y damuedigion. Nis gailasai byn fod yn
Ngbrist : oblegid nid yw yn caulyn peehod yu gyfrifedig ar, oud yn
breswyliedig yu y dicddefydd. A diammeu y gailasai Crist ddioddef

cosb pechaduriaid heb fod yn bechadur. Mae fod y gosb yu parhau
liefyd yn cyfodi oddiar nad yw ei gwrthddrych oud meidrol, ac yn
aualluog unrhyw ffordd i ddioddef cosbedigaeth gyfatebol i ddrwg
haeddiant ei bechod, oud trwy fod daui i dragywyddoldeb. Oud pan,

trwy osodiad Duw, y syrthiodd y gosbedigaeth, fuasai i'r creadur yn
dragywyddol, arno ef, yr liwn sydd o ran ei berson yn anfeidrol, di-

oddefodd hi er llawn foddlourwydd cyfiawuder, mewn amser terfynol,

Dadleuir hefyd, fod yn aumhosibl cymmodi rhad faddeuant i ni, a

llawn daliad o'r un peth yn hollol ag oedd yu ofynol oddiwrthym ni

:

oblegid, mae yn aumhosibl, meddir, i'r uu ddyled gael ei thalu yn
llawn, a'i maddeu yu rhad, Wele ! wele ! os o ras, felly nid trwy yr

iawn mwyach : os amgen nid yw gras yu ras mwyach. Ac os trwy

yr iawn, uid yw o ras mwyach : os amgen nid yw'r iawn yn iawn

mwyach !

Galarus, yn wir, yw clywed hen iaith sych-gras gelynion croes

Crist, ar dafodau y rhai sydd yn proffesu uad oes ganddynt oud ei

groes ef i ymffrostio ynddi fel sylfaen eu gobaith. A pha fodd y gallant

sefyll tros ei iawu ef, yn wyneb y rhai sydd yu ei hollol wrthod, fel

peth na chydsaif a rhad faddeuant, nis gwyddom.
Oblegid, fe ymddengys ar uu olwg, os yw rhad faddeuant i ni yn

cau allan unrhyw fath o iawu, yu cael ei wueuthur gan arall trosom

ni, ei fod ar unwaith yn cau aliau bob math. Pe meddyliem i Grist

ddioddef—nid y gosb ddyledus i ni, oud rhywbeth—uid yn ein lie,

oud er ein mwyu—nid fel y maddeuid i ni, oud fel y gellid maddeu.
Eto, os yw yr byn a ddioddefodd felly yn iawn i gyfiawnder Duw am
bechod, pa fodd y cydsaif a rhad faddeuant o houynt i ni ? Ac os

gv\'na, felly hefyd y gwna dioddef yu ein lie, tan gyfrifiad o'n beiau, y
gosb ddyledus i ni : oblegid nid yw hyny ddim mwy nag iawn i

gyfiawnder Duw am bechod. Pa beth, ai ar rywbeth sydd yn ddifiyg-

iol yn yr iawn, mae rhadlourwydd maddeuaut yu sylfaenu ? Ai o

herwydd uad yw y ddyled wedi ei thalu yu llawn, neu gosb peehod

wedi ei dioddef yn llwyr, y mae lie i faddeuant rhad ? Onid yw yr

ysgrythyrau yn daugos fod y maddeuaut mor berffaith rad i ni a phe
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na buasai iawn yu bod ? a bod yr iawn, trwy yr liwn y mae y maddcu-
aut yn dyfod, yn ateb nior bcrffaith trosom, a phc ua buasai gras yu

y pweinyddiad o liouo ? A liyny o lierwydd fed maddeuaut perfi'aith

rad i ni— a plierffaith daliad ac iawn yn cael ei wneuthur gau arall

trosom ni—yn perffaith gydsefyll ;Vu gilydd.

Dywedyd bod Duw mor gyfiawn, mae yn wir, fel na ddilea y
gyfraith a'i mellditli, a maddeu pecliod heb unrhyw gosbedigaetli ao

iawn am dano : eto mor rasol, fel na ofyn dioddef y gosb a bennod-

wyd yn ei gyfiawnder, a'r felldith a fygythiwyd yn ei ddeddf ; ond y
maddeua efe ef ar gyfrif y rhywbeth a ddioddefodd ei Fab yu lie byuy ;

yr hwn faddeuant sydd gyfiawn, am ei fod trwy'r iawn—sydd rad,

am ei fod yn rhyddhau y troserldwr oddiwrth y gosb, heb ei dioddet

—melldith heb fyned tani— a dyled nad yw yr iawn wedi ei thalu,

—

Llefaru felly, meddaf, fyddai yn iaith tra dieithr i'r Beibl, ac yn
sylfaenu rhadlonrwydd maddeuant ar—nad yw yr iawn, mewn gwir-

ionedd, yn iawn.

Ond dywedyd i Dduw ofyn perffaith gyflawniad o ddedfryd a mell-

dith ei gyfraith, yn nioddefaint y gosbedigaeth ddyledus i bechod
;

eto o'i gariad, a'i anfeidrol ras, anfon ei Fab i'w dioddef trosom ni, ac

felly cydsynio a'i sancteiddrwydd, boddloni ei gyfiawnder, cyflawni ei

wirionedd a'i ddeddf, fel y gallai faddeu yn rhad i bechaduriaid ; sydd
wirionedd tra eglur yn yr ysgrythyr, a hollol gyson a maddeuant
rhad. Oblegid, mao Duw yn gwneuthur yn rhad i ni, yr oil mae yn
ei wneuthur, o ras ; a pha beth bynnag a wna o ras sydd rad i ni.

Yn awr, onid yw yr holl iachawdwriaeth yn hollol ac yn gwbl o ras,

ac felly yn rhad i ni ?

Yr oedd anfon ei Fab i fod yn iawn trosom—ei wneuthur ef yn
bechod—rhoddi cosbedigaeth ein heddwch ni arno—yn hollol rad, ac

o ras yn unig. Felly y mae y maddeuant, yn nghyda holl fendithiou

cyfryngdod Crist, yn hollol rad i ni.

Ni wnaethom ni yn ein personau ein liunain un iawn, na thalu

hatling o'n dyled ; ac ni wnaethom ddim tuag at enill arall i

wneuthur hyny chwaith. Nid ydym yn dwyn arian na gwerth, er

derbyn maddeuant ; ond yn cael ein pardynu o rydd ras trwy Grist

yn hollol. Felly y mae y maddeuant—yn hollol rad yn Nuw, gras yr
hwn yw ffynnonell y cwbl—yn hollol rad i'r pechadur, yr hwn sydd
yn ei dderbyn, heb roddi dim, na haeddu dim.

fel y mae yr edifeiriol a Duw yn ymgyfarfod ar Iwybr rhad dru-

garedd, yn wyneb yr iawn. Y pechadur yn myned rhagddo tau
waeddi,—" Mae i ni brynedigaeth trwy ei waed ef (ac yna yn dilyu y
ffrydiau i'r ocean fawr, o'r lie y tarddodd y cwbl), sef maddeuant
pechodau yn ol cyfoeth ei ras ef." A pha fodd y mae Duw yu uesu
ato yntau ? " Efe a drugarha wrtho, ac a ddywed, Gollwng ef—myfi
a gefais iawn."

Hefyd, mae iachawdwriaeth gras yn hollol sicr i'w gwrthddrychau,
ac nid yw ei bod wedi ei sicrhau yn angau Crist, yn ei gwneyd yn
llai o ras. Mae pob rhan o honi yn cael ei dwyn yn mlaeu yn ol y
cyfammod tragywyddol. Yma darfu i'r Tad, nid yn unig roddi
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gwaith i'r Mab i'w wueuthuv, a tlccldf i'w cliyflawiii ; ond licfyd,

addaw C5'nuorthwy iddo i fyued trwyddo, a gwobr ogoucddus ar y
cyfla^vniad o liono. Yu awr mae y gwaith wedi ei wneutlnu-, a'r

iawu wedi ei roddi; am liyny, y mae gwobr ei waith yu sicr i Grist, a
rhad faddeuant yu sicr i bechadnr. Mae o ddylcd iddo fe, ac yii rliad

i uiuuau—yu ol cyfiawuder iddo fe, o bcrwydd iiaeddiant ei waith
;
yu

ol gras i ui, oblegid laad y'm yu haeddu dim. Cwblhaodd Crist y
gwaith a roddes y Tad iddo i'w wueuthur—ac i'r ueb sydd yu gweithio
ni chyfrifir y gwobr o ros, oud o ddyled. Eithr i'r neb nicl yw yn
gweithio, oud yu credu (felly mae y pechadur), o ras y mae, ac y mae
yu sicr i'r holl had.

Mae golud y cyfammod yu sicr i Grist, oblegid y mae wedi cyflawui

yr aramod yn rhoddiad yr iawu, Mae cyfoeth y testament yu sicr i'r

teulu, oblegid mae y Testamentwr wedi marw.
S—L—p—N.

NoDiAD E. Tudalcn 30i, 305.

Yr ydym yu y " Dnjsorfa," am Hydref, 1842, tudal. 3G3, yu cacl

llythyr oddiwrth y Parch. Edward Jones, Cincinnati, er cywiro yr

byu a olygai efe yn agored i gamarwaiu rhai heb wybod yu amgen,
yn yr Adroddiad a gyhoeddasid gau Mr. Rees ag sydd yu cael ei ail-

gyhoeddi yma, yu ughylch eu Capel hwy yu Cincinnati. Y mae yr

bj^n a gaulj^n yn ddylyuiad o'r llythyr :—" Yr oedd y Capel, ar y
cyntaf, at wasanaeth yr amrywiol enwadau," medd yr adroddiad,
" yr hyu sydd," yu ol cywiriad Mr. Edward Joues, " yn gamsyniol

;

oblegid " meddai, " penderfyuwyd trwy bleidlais liosocaf yr aelodau,

o amrywiol enwadau crefyddol, uuedig mewu cyfarfod a gj'hoeddwyd

i'r diben, iddo fod ar euw y Trefuyddion Calfinaidd
;
[penderfyuwyd]

ymofyn am le i adeiladu y Capel i'r euwad hwn ; a uodwyd Cyft'es

Fiydil a Rheolau Dysgyblaethol y Trefuyddion Calfinaidd yu ugweith-

red ein Capel ; rhoddwyd yr euwad crefyddol ar lyfr y casglyddiou at

ei adeiladu, ger brou yr holl dauysgrifwyr ato ; rhoddwyd rheolau

ychwauegol i ymddiriedolwyr y Capel, fel ua alleut eu huuaiu ei droi

i euwad arall ; a sicrhawyd y weithred i'r Corph, trwy brif lysoedd

ein talaeth ; ac hefyd y mae euw y Trefuyddion Calfinaidd yu gerf-

iedig ar gareg uwch ben y drws." Mae llythyr Mr. Edward Joues

wedi ei gyfansoddi yn dra anughelfydd, ond yr ydym yu dodi y dyfyu-

iad uchod o bono i mewu yma rhag rhoddi achlysur i ueb yu America
dybied fod y frawdoliaeth yn Cincinnati wedi gwueutbur dim cam
ag enwadau ereill trwy gadw y Capel yn eiddo iddynt eu bunain.

NoDiAD F. Tudalen 346.

Yr ydym yu ofni nas gallwu roddi yr Adolygiad yma ar Gofiant Mr.

Jones, Dol-y-fonddu, a Mr. Griffiths, Meifod, i mewu yn gyflawu, oud
cymmerer y dyfyniadau canlyuol o bono:—"Mi a'i darlleuais ef

gyda gradd o byfrydwch a buddioldeb ; os nad wyf yu camgymmcryd
yn fawr, yr oedd fy ysbryd mewu gwell agwedd yu cau y llyfr nag
oedd arno pau ddechreuais ei ddarlleu ef. Teimlwn ryw gymmysgedd
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hyfryd o wylo a chwerthin, gwecldi a mawl, yn ymweithio ynof wrth
fyned dros eu lianes ; a gwcled tynerwch a gras Duw yn eu lieimill o
gam i gam ato ei huu ; ac yn dwyn ei amcauion tragywyddol o
g^vmpas, trwy amgylcliiadau, tybygid, damweiniol, a disylw. Ym-
weled a r naill y tro cyutaf trwy weiuidogaeth un o'i wcision ffyddlon

yu y brifddinas ; ac a'r Hall trwy air o euau beuyw ar y Ifordd fawr.

Yr ocdd llygad Horaaine, mae yn ddigon tebyg, yn fwy ar rai o
fecbgyu Llundain y Sabboth hwnw ; ond yr oedd llygaid yr arfaeth

fawr ar fachgen o Drawsfynydd. A pha betli bynnag a ddaetli o'i

fechgyn ef, le ddaliwyd ei bacbgen hi
; yr etholedigaeth a'i cafodd

—

fei cafodd ef yn mysg milocdd Llundain ; wedi myued yuo yn unig i

geisio y byd, ond cyn dychwelyd cadd (fel Saul wrth geisio yr asynod)
ei eneiunio yn frenin, ac yn offeiriad i Dduw a'i Dad ef, trwy weiu-
idogaeth yr hen Samuel hybarch hwnw.

" Mae y darluniad a rydd Mr. E. GriflEiths o hono ei hun, ac
agwedd ei gymmydogaeth yn moreu ei ddyddiau, yn dra difyrus ac
addysgiadol. Yr oeddwn rywfodd yn synu uwch ben yr haues, wrth
feddwl mor brysur oedd pawb ar hyd y byd yma, pan oeddwn i yn
gorwedd yn ddistaw mewn aufodolrwydd. Yr oedd Satan yn gweithio,
cuawd yn gweithio, gras j-n gweithio, damweiniau yn gweithio, rhag-
luuiaeth yn gweithio, pregethwyr, erlidwyr, ie, pob peth yn gweithio,

a tln'wy lywodraeth y Haw fawr yr oedd pob peth yu cydweithio i

gael Evan Griffiths at ei Dduw Fel hyn, o gam i gam,
y dygwyd y gwas ffyddlon hwn i'r Arglwydd at Grist. A dyma holl

ddechreuad ac achos mwyneidd-dra'r dymher, sancteiddrwydd y bywyd,
ffyddlondeb ei oes, uwchder oi gymmeriad yn y wlad ac yn yr eglwys,
fei dyu, fel gweinidog, ac fel Cristion. Gair o Salm oedd cyehwyuiad
y cwlal. Fe'i hargyhoeddwyd, ac am a wn i, fe'i hail anwyd hefyd,

trwy ymddyddaniou crefyddol ar y ffordd fawr. Ychydig feddyliodd
yr hen Edward Meredith fod ei sylw bychan am drefn i faddeu a golchi
wedi suddo i galon ei gyfaill ieuanc, ues dadymchwel yr hen aniau
l^-gredig a deddfol, a throi yu rymus ac anfarwol o'i fewu.

" Pe buasai hanesyn bychan fel hwn wedi ei gyhoeddi am bob un
o'n hen dadau er ys can' mlynedd, buasem yn llawer mwy hysbys o'u

cymeriad, eu hysbryd, eu zel, a'u llafur, nag ydym. Ac feallai y
buasem yn fwy tebyg iddyut hefyd ; canys y mae cyfeillachu llawer "a

dynion rhagorol (yn eu hanes), a gweled gras Duw yn llewyrchu
ynddynt yn ngwahanol amgylchiadau eu bywyd, yn tueddu i feithrin

ynom yr un ysbryd, ac argrafl'u eu delw ar ein cymeriad."

NoDiAD G. Tiidalen 505.

Mae yn dda genym ein bod, trwy drefniad neillduol o eiddo Mr.
Davies, Treborth, a chyhoeddwr yr " £i/linjs o Ddifrif" yn y Gym-
raeg, yn gallu cyfiwyno y " Euagdraethawd " hwn, neu gymmaiut o
houo ag y gallwn gael lie iddo, ger bron ein darllenwyr. Ac y mao
yn ddiammeu genym y bydd yn dda gan laweroedd o honynt hwythau
ei gael yn eu cyrhaedd.
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Rdagdraethawd.

Er nacl creadur amgj'lchiadau 3m mbob ystj'r yw dyn, eto raae yn ddi-

raumheuol fod amgylchiadau yn effeithio yn fawr avno. Pa beth
bynnag a fyddo dull neu helynt y byd mewn uurliyw oes, yn ol hyny
mae y genedlaeth houo j'n rhodio : raacnt yn uewid os bydd liwnw yn
uewid; ncn os byddant, oes ar ol oes, yn disgyn i'r tin amgylcbiadau,

y maeut gan mwyaf, o'r un arferion. Mae plant dynion fel y dwfr yn
cymmeryd ffurf y llestr y maent yn rlicdeg iddo. Ac er fod yr eglwys
u'cdi ei gwneuthur megys o ddefnyddian mwy colyd na'r byd, ac felly

nad yw bytli yu cael ei gadael i gydymffurfio Tig ef yn gwbl, eto anaml
mae hitliau, tybygid, mewn unrhyw oes, yn dianc fel nad oes rliyw-

beth o adflas llestr ei liamgylchiadau neillduol i'w archwaethu arni.

Ac mewn tymhor, pan y mae y Brenin mawr ar newid ei hansawdd
dumewnol, a dwyn bywyd ysbr3^dol ei eglwys i weithrediad mwy
grymus, mae yn gwneuthur byny, yn ami drwy ei dwyn i amgylcbiadau
newj'ddion ac anngliyffredin yn ubrefn ei ragluuiaeth, yn gystal a
thrwy dywallt arni yr Ysbryd o'r ucbelder. Yr ydym ui, yn ddiddadl,

yn byw mewn amserocdd ag y mae temtasiynau crefj'ddwyr yn gryfion

i gydymffurfiad a'r byd. Mae y wlad wedi mwynhau liir lonyddwcli
oddiwrth ryfel, a'r eglwys liithau oddiwrth erledigaetliau. Mae
efl'eitbiau cyffredinol yr efengyl hefyd ar y gymdeitbas wladol mor
fawr, fel ag i leiliau llawer ar y gwalianiaetb ymddangosiadoi rbwng
Cristionogion ag ereill. Ac mewn amgylcbiadau fel hyn, yn enwedig
mewn cysylltiad ag egni masuachol a llwj'ddiant bj'dol y fatb ag y
mae y deyruas yma wedi brofi er ys blyuyddau bellacb, mae yn natur-
iol meddwl fod ysbryd yr eglwys i fesur mawr yn gyffelyb i ysbryd
cyffredin yr oes. Ond y mae dynion meddylgar, ysgatfydd, o bob
dosbarth yn breseunol, yn decbreu meddwl fod cyfuewidiadau o ryw
natur yn agosau, Mae y byd gwladol a chrefyddol yn gyflawn o
argoelion. Llawer o'r pethau sydd, ydynt ar ddarfod ; tra mae llawer

o betbau nad ydynt eto, wrtb bob tebj'g ar ddyfod i banfodiad. Ac
nid anmbosibl yw, y gorfydd i Brydain, ar farwolaeth y naill a
genedigaetli y lleill, ddioddef rhyw bangfeydd yn gystal a gwledydd
ereill. Pa fodd bynnag, mae egwyddorion cryfion, dybygid, megis yn
ymwtbio a'u gilydd yu nghroth y wladwriaetli, ac yn sicr esgor ar

ryw ganlyniadau.

Yn yr amgylcbiadau hyn, mae dynion gwybodus a duwiol yn cael

eu gweitbio i ychwaneg o ddeftVoad a difrifoldeb. Kkai, yn troi eu
sylw yn fwy at y prophwydoliaethau sydd lieb eu cyflawni, ac yn
ceisio dyfalu eu bystyr, a gwneyd allan oddiwrth eu cynnwysiad beth

yw gobaith dyfodol yr eglwys : ac ereill, yn craffu yn fanylach ua
chynt ar ei hansawdd brescnnol hi, ac yn ci dysgu am y peryglon sydd
gauddi i'w gochelyd, a'r dyledswyddau sydd ganddi i'w cyflawni gyda
golwg ar yr amgylchiadau mae ynddj'nt a'r amseroedd sydd o'i blaen.

Yn mysg y dosbarth olaf yma, y mae awdwr y gwaith hwn. Fe ysgrif-

enodd lawer yn ei oes, ar bynciau ymarferol crefydd ; ond os nad ydym
yu camgymmeryd y mae ci gyhocddiadau diweddaraf, er eu bod yr uu
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mor ymavferol, yn clwyu mwy o berthynas ag ysbryd yr amserocdd,
yn cnwcdig tig ausawcld cvefydd ac amgylcliiadau neillduol yr eglwysi

yu yr oes a'r wlad yiiia, na dim o'i ysgrifeniadau blaenorol. Er ys

ychydig o amser yn ol, cvboeddodd y llyfr a elwir, "J.n Earnest

Ministry the u-ant of the Times," ac yu fuan wcdi byuy, x\n arall o'r

euw, " The Church in Earnei^t." Yr olaf o'r ddau yma ydyw yr hwn
agynnygir yn broscnnol i'r Cymry yn eu hiaith eu hunain.
[Yma y mae Mr. Eees yn rhoddi ycbydig o banes Mr. James fel

ysgrifenydd a pbregetbwr, yr bwn nad ydym yn gweled yn angenrbeid-

iol i ni ei ail-gyboeddi ; ac yna efe a a rbagddo fel y canlyn] :

—

Dyna i'r darllenydd ycbydig o banes awdwr yr " Eglwys o Ddifrif."

Tybygem fod yn rbaid i bawb gydnabod ei fod ef ei bunan o leiaf wedi
bod yn bregctbwr ac ysgrifenwr o ddifrif ar byd ei fywyd. Mao yn
meddu, gan byny, ar gymbwysderau neillduol i ysgrifenu ar y fatb

destyn a bwn ; ac mae yn ddiammbeu y dylai Cristionogion roddi

gwrandamad iddo
;
yn euwedig pan y cofiom mai gwaitb ei beuaint

ef ydyw, a'i fod wrtb bob tebyg yn ymwybodol wrtb ei gyfausoddi fod

yn bur bosibl ei fod yn arfer ei ysgrifell am y tro diweddaf, ac yn
cyfarcb yr eglwysi oddiar biuiog y byd tragywyddol.

Buasai yn dda genym pe gallasem yn liyn o ragdraetb fod o ryw
help i'n ej'dwladwyr i'w ddarllen gyda mwy o fuddioldeb. Pa fodd i

geisio at byny nis gwyddom yn sicr, Nid ydym yn gymbwys i feirn-

iadu nemawr ar ausawdd y gwaitb fel cyfausoddiad ; ac o ran ei g3'n-

nwysiad, nid oes dim o bwys i'w nodi ag yr ydym yn anngbytuuo a'r

awdwr ynddo, uac ycbwaitb ond ycbydig ag y teimlwn angenrlieid-

r^ydd i geisio ei wneyd yn fwy eglur i'r darllenydd. Mae y traeth-

awd wedi ei ysgrifenu yn rbwydd a bywiog ; a bj-derwn fod ei boll

brydfertbion gwreiddiol wedi eu sicrliau i"r darllenydd Cymreig yn y
cyfieitbiad. Yr eglwysi jm Lloegr, mae yn amlwg, sydd yn benaf o

fiaen llygaid yr awdwr yn ei iyfr ; am byny, mae yn dyweyd llawer am
beryglon crefydd oddiwrtb pbilosopbi, masnacb, cyfoetb, a pbleserau.

Hwyracb, pe buasai yn ysgrifenu o bwrpas i eglwysi Cymru, y buasai
yn dyweyd mwy am y peryglon ag sydd yn cyfodi oddiwrtb wasgfeuon
tlodi a gofalon y bywyd hwn. Hyderwu er byny y bydd y Cristion

Cymreig, pa betb bynnag yw ei amgylcbiadau, yn teimlo Haw yr

awdwr jn ami yn trin ei ddolur yntau ; ac yr ydym yn bur sicr y bydd
i'w enaid brofi llawer o lesbad, ond ystyried a defnyddio y cyfarwydd-
iadau ymarferol a gynnwysir yn ei draetbawd. Pa fodd bynnag, ein

hamcan ni bellach a fydd arwain y darllenydd at fater y llyfr. Wrtb
basio, ni a roddwn ein bys ar ryw betbau yma ac acw yn ugborpb y
gwaitb, ag y dymunem iddo sylwi yn arbenig arnynt ; ac a ymdrinwu
ycbydig a bwy yn eu pertbyuas neillduol ug ausawdd yr eglwysi yn
ein gwlad ein liunain.

Mae Mr. James yn darlunio y difrifoldeb mae yn son am dano, fel

yn gynuwysedig mewn augerddoldeb teimlad, yn arwain i weitbred-

iad eguiol a pbenderfynol. Fe gj'nnyrcbir elfenau yr ysbryd yma,
tybygem, yn yr adenedigaetb, pryd mae enaid pecbadur yn cael

ei ddwyn i ddirnad, a thrwy ddirnad i deimlo efleitbiau grymus y
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gwiriouedd. Ond nid i'r meddiaut o egwyddorion y pefcli yn nnig inae

awdwr y llyfr hwn yn cymlicll. Ei amcan ef ydyw, cyffroi yr eglwys
a'i boll aelodau i ymarfer yr egwyddorion liyn yn lioll bertliynasaii

bywyd a dyledswyddau crcfydd, a byny i'r fatb raddau ag a fyddo yn
dchvi eu bysbryd, ac yn gosod eu bynodrwydd ar eu cymeriad, nes y
byddo pawb yn canfod fod yr eglwys o ddifrif. A sicr yw, niai dyma
ydyw yr agwcdd mae yr efengyl yn gofyn i'r rbai a'i proffesant fod

ynddi ; ac y mae yn sicr o'i beffeitbio befyd, i'r graddau ag y byddo
calonau dyniou yn cael eu dwyn i amgyflVed a derbyn ei gwirioneddau.

Ei cbredu beb deimlo sydd mor aumbosibl ag ydyw boui cred iddi a
byw felly o afresymol. Mae yn gosod ger bron y meddwl yr amcan-
ion ucbaf i gyrcliu atynt ; a cliwedi dangos y ffordd y dylid eu ceisio,

mae yu dwyn yr ystyriaetbau mwyaf cynbyrfus a ddicbon fod i gyffroi

y galon i ymdrecbu i'w cyrbaeddyd ac i"w sicrbau. Mae yu siarad a

dyn fel creadur i bara bytb ; ac yn dosbartbu yr banfodiad diddiwedd
yma i ddwy ran pur anugbyfartal u'u gilydd,—sef, ycbydig ddyddiau,

a tbragywyddoldeb ; ac eto gyda golwg ar drueni neu ddedwyddwcb,
mae yn dangos fod yr olaf i'w drefnu wrtb y cyntaf. Ac nid yn unig

byny, ond dengys fod defnyddiau trueni y creadur yn ei gyflv/r a'i

dueddfryd eisoes ; tra y mae, wrtb naturiaetb, yn bollol amddifad o

bawl a cbymbwysder i bapusrwydd. Ac nid ydyw ycbwaitb yn
caniatau iddo gynuwys gobaitb gocbelyd y naill na mcddiannu y Hall,

ond mewn canlyniad i ymdrecbiadau didor am y path, a byny yn y
drefn mae yr efengyl yn ei ddadguddio. A pba betli yw yr eiuioes ar

ba un y mae carector ei dragywyddoldeb fel byn yn crogi ? " Tartb

ydyw, yr bwn sydd dros ycbydig yn ymddangos, ac wedi byny yu
diilanu." Nis g\Vyr y dyn pa fuuud y bydd wedi darfod, a'i dynged
yntau wedi ei sicrbau bwnt i bosiblrwydd cyfnewidiad.

A ydyw yn rbyfedd, gan byny, fod yr enaid, sydd yn credu y petbau
byn, yu ddifrifol ? I'r gwrtbwyueb, onid y syndod yw, fod un dyn ag

sydd yn cyduabod eu gwirionedd yn gallu eu cymmeryd yu ysgafu, a

byw yn ddiofal yn eu cylcb ? Ee fyddai byn yn ddiammeu yu fwy
nag a allai boll gyfaredd gelyuion yr enaid effeitbio, oni b'ai eu bod
yu Uwyddo i ddallu ei lygaid, a cbuddio eu pwysigrwydd o olwg ei

feddwl. Pan y dygir ystyriaetb yr annuwiol i orpbwys arnynt, parant
gyfi'ro mawr yn ei gydwybod ar brydiau; maeut yn ddigou cryfion i

wrtbweitbio ymcbwydd ei dueddiadau llygredig, a'i godi, o leiaf dros

dymbor, i ymdeimlo a gweitbredu yu groes iddo ci bun. Eto, uid

ynddo ef mae gwyrtbiau ei nertb yn dyfod i'r golwg egluraf. Er
canfod eu beffeitbiolrwydd, rbaid edrych ar y Cristiou, neu y pecbadur
ag mae ei galon wedi ei cbyfnewid a'i baduewyddu trwy ras yr efengyl,

—ac ar bwnw befyd, nid mown tymbor adfeiliedig, pau mewn agwedd
mac y Beibl yn gondemnio ;—ond pau mae yn byw yu deilwng i'w

ragorfreintiau, ac o ran ausawdd ei ysbryd a'i ymddygiadau yu
cyfateb i ryw fesur i'r petb ag mae rbeolau ei grefydd yu gofyn iddo

fod. Edrycbwcb arno pan y mae ei Ifydd yn codi yr enaid yu ei boll

sercbiadau at ei Hawdwr a'i Pberfteitliydd. Meddyliwcb am y dyn,

yr bwn ddoe oodd yn greadur petbau amser yn unig, sydd beddyw yu
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ymhyfrydu mewn jietliau auweledig a thragywyddol : y meddwl ag
oedd o'r blaeu, yn fynych, mewn anngbydfod ag ef ei hun yu eu
cylch, yu awr yu ei hoU alluoedd yu cydornhwys yuddyut fel ei dda-
ioui penaf ; ei gydwybod, a'i faru, a'i cwyllys yu eu cymmeradwyo

;

a'i sercbiadau, bwytbau, yn y profiad o'u daioui yn marweiddio i

betbau ereill, ues o'r diwcdd mae cariad atynt yn troi megis yu nwyd
lywodraetbol y galou ! Os uad ydyw wedi cyrbaedd perffcitbrwydd,

mae yu ymestyu ato. Mao yu augbofio y petbau sydd o'r tu cefn
;

jiob peth anngbyson a pbrif amcan ei fywyd, yn cael eu cadw mewu
darostyngiad ; a'i ysbryd yu dybcu, yu blysio, yu brefu, ac yu
ymestj-u at y petbau o'r tu blaeu. Mae yu cyrcbu at y u6d, camp
ucbel ahvcdigaetb Duw yu Ngbrist Icsu. Dyma y Cristion o ddifrif I

Cofiwcb uad creadur dycbymyg ydyw. Gau fod yr efengyl yn gofyn
dyn fel byn, mae yn abl i wneutbur dyu fel byu ; ac ni wna bi neb
yn ddedwydd yn y byd a ddaw oud a weitbia bi, o leiaf i ryw fesnr, i

g.ydymffuifiad a bi ei Inuiau yn y byd yma. Mae yu wir nad oes

dim a gynnyrcba y dymbcr bou ar ysbryd pecbadur oud ei greu o
uewydd yn Ngbrist lesu ; oud cofier, o'r ocbr arall, nad oes dim mwy
yndui nag y mae y greadigaetb bono yn ei gynnyrcbu :—dim yn
ycbwaneg nag sydd yn augenrbeidiol i brofi dyu yu ddeiliad yr ad-

enedigaetii bouo, beb yr bou ni ddicbou efe weled teyruas Dduw.
Dymunem nodi byn i'r darllenydd cyn myned yn mbellacb, mai

nid amcan yr awdwr yw darlunio rbyw geuedlaetb o Gristionogion,

nad oes ganddo ef ddim i'w wneyd oud edrycb aruyut a'u rbyfeddn.

Kage, broffeswr ; oud ei amcan ydyw daugos betb a ddylit ti fod.

Nid sou y mae efe am y doniau yspleuydd byuy, ag y mae Duv/ yu eu
rboddi yu awr ac yu y mau i ambeli uu o'i weision, pa rai sydd yn eu
cymbwyso i waitb ueillduol, ac yn gwueyd eu percbenogion yn bynod
yn mblitb y saint, ac sydd befyd, fel y tybia rbai, yu gwasanaetbu ar

y ddaear fel esiampl neu bortread o'r gogoniaut arbeuig bwnw ag mae
yr enaid duwiol yn alluog o gyrbaeddyd iddo yu y nefoedd. Am
ddynion felly, tra yr ydym yn edrycb aruyut gyda syndod a pbarcb,

yr ydym yu dueddol, bwyracb yn ormod felly, i'w bystyried megis
uwcblaw eu gwncutbur yu esiamplau i'w dilyn. Oud y mae cyfeiriad

y llyfr bv,-u at Gristionogion yn gyffredinol : nid yw yn cynuwys dim
mwy na darluniad o wir grefydd yu gweitbio yn deilwug yu enaid ei

pbercben ; uac yu gofyn am un ymdrecb oud sydd yu augenrbeidiol i

bob dyu er bod yn ddefuyddiol yn y byd bwn, ac yu gadwedig yu y
byd a ddaw.
Er profi yr angeurbeidrwydd am gacl yr eglwys o ddifrif, mae yr

awdwr, yu y lie cyutaf, yn daugos yr amcauiou mawrion sydd gau yv
Arglwydd i"w cyfiawni trwyddi bi yu y byd. Yr eglwys yw trysordy

a cbenad y gwirionedd. Gosodwyd bi i fyny ar y ddaear i'r dyben o

gadw gwirioueddau dwyfol yr efeugyl, ac i'w gwueyd yu bysbys i'r

boll genbedloedd. Nid oes uu grefydd yn osio bod yu grefydd y byd
yn y dyddiau byn oud Cristionogaetb. Mae pob cyfuudractb arall o

grefydd, uid yu unig a rbywbetb lleol yn eu sefydliadau, cymbwys yn
unig i wlad eu geuedigaetb, oud y maent yu metbu byw byd yu nod
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yu y gwledydcl byny, yn wyncb cyfnewidiadau, gan gynuydd gwybod-

aetli ac amaetliiad j'n mysg y trigolion. Oud am Gristionogaeth, mae
ei sefydliadau yu gymhwys i bob gwlad. Hi a oresgynodd y byd ar ei

myuediad allau yn y decbreuad : ac y mae wedi goroesi cyfuewid-

iadau teyrnasoedd—cyd-dcitbio a pbob gwybodaetb arall, ac yn wir

en bclpio j-n mlaeu. Er bod ei hatbrawiaetb goruwch, ie, yn groes i

reswm cnawdol, eto y mae yn cyfateb i augen pecbadur, ac felly mae
esiamplau yn mbob oes o bob matb ar ddynion wedi eu dwyu i'w

cbydgofleidio, yr byu sydd yn profi (ar waban oddiwrtb yr addewid-

ion am byny) fed yn bosibl, ie, yn debyg i'r grefydd yma fyned yn
grefydd yr boll ddaear.

Wrtb son er byny am ddycbweliad y byd at Gristionogaetb, nid

ydym yn diruad ond ycbydig am y petb. Mae yr amcan yn anfeidrol

:

fe'i uodir fel petb liynod am Grist ei buuau, na pballa efe, ac na
ddigaloua, byd oni osodo farn ar y ddaear. Wedi deugaiu mlynedd a

mwy o lafur cenbadol, nid yw nifer y rbai cadwedig ond megis dim eto,

tra mae trigolion y ddaear o"r ocbr arall, megis yr Aipbt pan oedd ei

llwcb yn bryfed, i'w canfod o dan boll ffieidd-dra eu llygredigaetb yn
cwbwfan ar ei bwyneb yn aueirif. Mae yn llawn bryd, gan byny, i'r

eglwys gael ei gwnej-d yn ddifrifol yn ei gwaitb. Prin y cred rbai, fe

wyddis, mai drwy egni cenbadol y cyrbaeddir y fatb amcan o gwbl.

Ac am y cymdeitbasau i'r perwyl bwn, ag sydd ar droed yn awr, mae
ilawer, gystal ag awdwr y gwaitb bwn, yn decbreu ammbeu nad yw y
rbai'n, yn y wedd breseunol arnynt, pa fodd byunag, ddim yn debyg o

fod bir barbad. Kid yw yr eglwys eto yu ei bymdrecbion cenbadol

ond megis bacbgen. Pan ddelo yn wr, ac i roi beibio ei pbetbau

bacbgenaidd, mae yn bur debyg y bydd sefydliadau clogyrnaidd,

rbwysgfawr, a ehostus, yr oes bon, yn cael eu newid am rai mwy
syml ac apostolaidd eu bysbryd a'u cyfansoddiad. Bydd llai o ddyn

a mwy o Dduw ; llai o rwysg yr esgynlawr, a mwy o ddefosiwn yr

ystafell ; llai o gyubyrfu ac udganu gyda cbasgliadau, ac yr im amser

inwy waitb yn cael ei wneyd, a mwy o ymabertbu gwirfoddol a

distaw ar ran Cristiouogion i deyruas Crist, pa bryd bynuag y delo yr

eglwys o ddifrif. Prysured Duw byny yu ei amser. Ar yr un pryd,

ein dyledsv/ydd ni yw arfer y moddiou sydd yn eiu cyrbaedd, a

gweddio yn cker am i'r rbai'n neu ereill gael eu gwneutbur yu cffeitb-

iol byd oni byddo yr amcan gogoneddus wedi ei gyrbaeddyd, a'r

addewid wedi ei cbyflawni, " Y ddaear a fydd llawu o wybodaetb yr

Arglwydd, megis y mae y dyfroedd yu toi y mor."

tin o brif amcanion yv awdwr yn y gwaitb bwn ydyw argyboeddi

pob crefyddwr, pa fatb bynnag yw ei radd a'i dalentau, fod gauddo ef

yn bersonol, ac ar ei beu ei bunan, rywbetb i'w wneyd tuag at acbub

ereill. Mae lie i oini, bwyracb, fod byd yn nod y rbai mwyaf duwiol

yn ein mysg yn byw yn ormod iddynt eu buuaiu fel crefyddwyr. Pe

adolygai Ilawer eu boes grefyddol, bwy a gaent uad oes ond ycbydig

iawn mewu cymbariaetb, o ymadfertboedd eu calonau, ac o'u bamser,

wedi eu treulio erioed mewu gweddiau nac ymdrccbiadau yn acbos

neb arall. Mae eu pryder, nid yu uuig yu beuaf, fel y dylai fod, ond
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yn wastad ac yn hoUol, yn ngliylcb eu hiachawdwriaeth a'u cysur
personol eu hunain. Ac eto nid dyma y crofyddwyr cryfaf eu
dyddanwch wedi y cwbl. Maent yn gwueyd eu cysur personol yn
ormod fel amcan ; ac yn rhywfodd mae fel po byddai eu gorawydd am
dano yu cu lluddias i'w gyrbaeddyd, yn gyffelyb ag y mae pryder y
claf yu ngbylcb ei iecbyd yn ei rwystro i welblu. Fe deimlai uu ar

ei galon ddywedyd wrtb y cyfryw weitbiau, Meddyliwcb lai am eicb

cysur eicb bunain, a mwy am drueni rbai creill. Codwcb allau i

ymarferiadau iacbusol duwioldcb ; a gosodwcb rywbetb ar drocd tuag
at wneyd daioni yn eicb dydd a'cli cenedlaetb, ac at acbub eicb plant
a'cb cymmydogion, pa rai sydd nid yn unig yn amddifad o gysuron
crefydd, end o grefydd ei bunan. Ac bwyracb y bj'dd y Duw, ag
oedd o'r blaeu yn oedi dyfod i'cb eueidiau, mewn sicrwydd a dyddan-
wcb, yn profi ei bunan yn agos i'cb uertbu a'cb benditbio yn yr ym-
arferiadau byn ; ie, ac y bydd y dyddanwcb befyd ag yr ydycb yn
syebedu am ei fwyuliau, yn dyfod i'cb eneidiau wrtb eu cyflawni,
megis beb ei ddysgwyl na'i geisio.

Ond yr ydym ni yn myncd rbagom i sylwi : Er fod yr awdwr yn
dangos drwy ei boll draetbawd nad ydyw y Cristion i fyw iddo ei bun,
ac nad ydyw byd yn nod ei dragywyddol iacba\Ydwriaetb i fod yn
unig amcan ei fywyd, eto mao yn gwylio yn ofalus rbag y peryglon
o'r ocbr wrtbwyncbol. Amcana argraffu ar feddwl y darllenydd mai
yr acbos cyntaf sydd yn galw am ei bryder a'i ddifrifoldeb ef ydyw
meddianuu a mcitbrin crefydd bersonol ; a dengys y gall byd yn nod
ein zel gj^dag acbosiou cyboeddus, bob wyliadwriaetb a gweddi, fod
j-n fagl i ni yn y petb bwn. Mae yr eglwys i edrycb i mewn i'w

bansawdd ei bun cyn edrycb allan ar gyflwr y byd. Pwnc peuaf pob
dyn ydyw ci ddedwyddwcb tragywyddol ei bunan. Ac jn wir, pa
betb yw amcan yr boll ymdrecbion tuag at ereill ond byn yma—dwyn
dynion fel personau unigol i geisio yn ddifrifol eu biacbawdwriaetb eu
bunain ? Heblaw byny, mae ein defnyddioldeb i ereill yn ymddibynu
ar ansawdd crefydd yn ein calonau ac yn ein mysg ein bunain. Os
adfeilia duwicldeb gartref, ni bydd geuym yn fuan na dynion na
moddion i wynebu ar y byd paganaidd. Yr iawu ffordd i weitbio,
dybygid, ydyw o'r galon allan : gofalu yn gyntaf am feitbrin crefydd yn
ein bysbrydoedd, yn ein teuluoedd, ac yn ein gwlad ein bunain, ac
yna edrycb allan i'r byd. Mae yn berj'glus yn y dyddiau byn, rbag i

dvwst ac egni ein gweitbrcdiadau cyboeddus gael eu camgymmeryd
am grefydd ysbrj^dol, ac enill i ni enw o fod yu fyw, pan mewn gwir-
ioncdd yr ydym yn farw. Yr oedd rbai o eglwysi Asia, ni a wyddom,
yn flodeuog iawn o ran yr ymddangosiad allanol ; ac eto yr oedd Mab
Duw, yr bwn oedd yn profi yr arenau a'r galon, yn canibd adfeiliad

oddimewn ; ac yn yr ucbaf ei cblod gyda dynion—yr bon ag yr
ydoedd iddi "enw o fod yn fyw"—yn bono, wedi y cwbl, yr oedd
bywyd ac ysbi-ydolrwydd agosaf i Iwyr ddiflanu. Mae yn "bosibl i

eglwysi ctifcddu atbrawiaetb a tbrefniadau da oddiwrtb ocs mwy
ysbrydol na bwy eu bunain, a tbeimlo yn zelog drostynt, fel bynod-
rwydd eu sect a pbctbau a dderbyniasant oddiwrtb cu bynafiaid, ie, a
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myned rbagddynt hefyd e:yda'u hoes cu hunain mewn anturiaethau
newyddion, hyd oiii byddo en gweithrcdoedd diweddaf yn fwy na'r

rhai cyntaf, ac yn fwy o bosibl na'r eiddo en tadan hefyd,—ac eto, er

y cyfan, bod aliochyd wedi ymaflyd yn y cyfansoddiad, ac yn dirgol

weithio oddimowu, ag sydd yn peiyghi yn fuan ddarostwng yr boll

w^^neb teg a gwridog yma o dan lesui angau a llygredigaeth. Ah !

pa le mae y serchiadan nefol, y purdeb calon, a'r ansawdd rasol bono
ar y mcddwl ag sydd jai cadw yr enaid gyda Duw yn Nghrist a than
farweiddiad i bob path arall ! A ydych chwi yn dywedyd y dichon
fod anmhariaeth ar y pethan hyn yn nghanol cymmaint o egui

crefyddol ? Ydym, ddarllenydd ! ac yn dyweyd mwy na hyny—

y

dichon hyd yn nod i'r egni yma ei hnuan achlysuro yr anmhariaeth
hwnw, a dwyn crefyddwyr yn ormod oddiwrth yr ymarferiadau mwyaf
priodol i'w meithrin, megis myfyrdodau ysbrydol a gweddiau dirgel.

Mae yn wir nad yw y uaill ran o ymarferiadan duwioldeb ddim o angen-
rheidrwydd i ddrygu y llalL Ond mae yn bur bosibl, er hyny, fod

cynhyrfiadau cymmaint o gyfarfodydd cyhoeddus, a'r boll ymdrafod-
aeth yn nghylchoedd cj-firedin crefydd, a'r cyfan wrth en bod mewn
cysylltiad ^ig achosion da, yn ymddangos i'r meddwl fel zel dduwiol

—

wedi effeithio, mewn nndeb ag ereill o demtasiynau yr oes, i ddwyn
Cristionogion yn ormodol oddiwrth en mater en hunain, ac i esgeuluso

yr achosion pwysig sydd i'w trin yn uuig rhwug yr euaid a Duw.
Fe fu amser pan oedd Cristionogion yn esgeuluso eu dyledswyddau

cymdeithasol, ac yn dianc o'r byd i'w celloedd, dan rith, o leiaf,

amaethu eu lieneidiau eu hunain. Yn awr, mae y fantol, meddyhem,
wedi troi y fi'ordd aralL Ac os oedd yr Arglwydd yn eu galw hwy
gynt o'u cuddfeydd dirgel at eu dyledswyddau cyhoeddus, hwyrach ei

fod yn ein galw ninnau yn awr o'n cylchoedd cyhoeddus i edrych yn
fwy gartref. Ei orchymyn mewn rhan, ysgatfydd, i'r eglwys yn ein

dyddiau ni ydyw—"Dos i'th ystafell ; can dy ddrysau arnat, a

gweddia ar dy Dad yr hwn sydd yn y dirgel." Heblaw edrych ar y
byd fel maes dy lafur, dos i'th dy ac at yr eiddot : edrych am ddarpar
moddion gwybodaeth i'th blaut a'th gymmydogion : cofia fod yr

eglv.'vsi, y weinidogaeth, a'r oes sydd yn codi, yn teilyngu dy sylw ; a
gwylia rhag wrth gadw gwiullanoedd ereill y byddi yn cwyno eto pan
yn rhy ddiweddar, " Fy ngwinllan fy hun nis cedwais." Na feddyl-

ied neb, pa fodd bynnag, y mynem esgeuluso egni cenhadol. Na

:

mae'u rhaid cyfaddef fod y gweithrediadau cartrefol wedi C3mnyddu
yn nhymhor hwn ; ac i'r ysbryd cenhadol, ond odid, mae hyny i'w

briodoli. Eto, mae llawer o'r tu arall yn dechreu meddwl fod newydd-
deb y naill ganghen, ar y cyntaf, wedi llyncu meddwl yr eglwys yn
ormodol oddiwrth y Hall. " Mae y farn yn cynnyddu yn ein mysg,"
medd im ysgrifenydd, " ein bod, trwy gyfyngu ein sylw yn hollol i

wledydd tramor, wedi esgeuluso yn gywilyddus a drygionus ein gwlad
ein hunain." Dymunem alw sylw y darllenydd at j^en. iv. o'r llyfr

hwn. Er fod ymdrechiadau y blynyddau diweddaf wedi bod yn
gaumoladwy, eto mae miloedd ar filoedd o drigolion ein gwlad heb
glywed yr efengyl crioed, ac yn ol pob golwg yn bresennol mor ddi-

obaith gael ei chlywed yn eu hoes a thrigolion yr India.
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Yr 3'dym yn cyclnabod yn ddiolcbgar fod Cymru yn yr ystyr Invu
mewn gwell ausawdd na Lloegr. Eto mae yr ahvad arnom ninuau i

barhau i ymegnio mor ucbel ag erioed. Mae rbai, dybygid, yn golygu
ein gweithrediadau cartrcfol mor berffaitb eisocs, ac yn ystyried eiu
gwlad o gaulyuiad mewn cyflwr mor ddiogel a diwall, fel y gellid

meddwl eu bod yn tybied nad o&s gan y Cymry bellaeh ddim i'w

wneuthar ond troi yn eu cylchoedd arferol, neu chwilio am fensydd
ereill i'w llafurio. Ycbydig o flynyddau, oud odid, a brawf i'r gwrtb-
wyneb. Pa fodd bynnag. eiu barn ni ydyw, fod gorcbestion eto i'w

cyflawni yn Ngbymru, nad oes dim llai nag ysbryd ac ymroad ein ben
dadau yn augeurbeidiol i'w cwblbau. Ond lieb son yn brescnuol am
ddim moddion uewyddion ac ycbwanegol at ddiwyllio y gencdl,
goddefer i ni ofyn, A ydyw ein ben sefydliadau yn cadw eu beffeitbiol-

rwydd ? A ydyw yr ysbryd a'r difrifolrwydd yn parbau ? Onid oes
lie i ofni fod yr egni presennol sy'n gweitbio ein sefydliadau, yn fwy
o ffrwytb yr arferiad a ffurfiwyd yn ystod y diwygiadau sydd wedi
pasio, nag o barbad "ysbryd y petb byw " yn ein bolwynion? Pe
ba'i yr eglwys o ddifrif, oud odid na byddai gwabaniaetb mawr yn
fuan i'w ganfod yn ysbryd ein hymdrecbiadau, a llawer o betbau
gwag wcdi eu balltudio o"n mysg. Pa betbau ? medd rbywuu. Mae
yn anmbosibl dy wneyd di yn gydnabyddus a bwy, ddarllenydd, ond
drwy dy wneyd yn ddyn difhfol. Cais dy enaid o dan efleitbiau

petbau tragywyddol erbyu y Sabbotb nesaf, ac edrycb a fyddi di yn
liollol yr un dyu yn y pulpud, neu yn j'r Ysgol Sabbotbol, ag oeddit ti

y Sabbotb o'r blaen. Fe barai byn i bawb fod yn awyddus i weitbio,
ac ar yr un pryd fe ddygai bawb i aduabod ei le. Ymlidiai yr ysgafn-
der o blitb deiliaid ein Hysgolion Sabbotbol, a'r ymbyucio ofer a'r

cywreinrwydd bunanol o fysg yr atbrawou. Byddai ysbryd y gwaitb
j-n peri na byddai neb j'n rby ddifater, a'i bw^ysau yn peri na byddai
neb yn rby cbwanuog : ac felly ni cbeid neb yn segur ar y naill law,
nac o'r oclar arall neb yn ymwtbio at ddim beb ddoniau i'w gyflawui.
Hyd yr ydym ni yn gwybod, nid ydyw sylwadau yr awdwr o bartb

ymneillduaetb yr Ysgol Sabbotbol oddiwrtb yr eglwysi a'u gweinidog-
ion ddim i'w cymbwyso yn gymmaint at Gymru. Eto, bwyracb y
gallai eu cysylltiad gyda ninuau fod yn nes. Os ydyw y sefydliad

rbagorol bwn i barbau yn ei ddefnyddioldeb yn eiu mysg, mae yn
augeurbeidiol i'r dynion mwyaf medrus ac eguiol i ymdrecbu i'r

dyben o wclla y diflygion a bertbynant iddo, a dwyn allau ei ymad-
fertboedd mewn ffordd gyfaddasacb at amgylcbiadau preseuuol yr
oes, a cbydd mwy o effeitbiolrwydd. Er esiampl, mae yn llawn bryd
darpar rbyw foddiou i atbrawiaetbu atbrawon yr Ysgolion Sabbotbol
yn fanylacb : dangos eu gwaitb iddynt, a tbrwy eaugu eu meddyliau
mewn gwybodaetb, a'u dysgu pa fodd i roi gwybodactb i ereill, eu
codi uwcbla^v, a'u gwneyd yn fwy cymbwys i adeiladu eu dosbartb-

iadau. Yn ein cuf ni, yr amscr mwyaf llwyddiannus ar yr Ysgol
Sabbotbol, ydoedd y prydiau ag y byddai rbywun, o berw^dd cym-
iiwysder a rbagoriaetb talent, megis pen meistr ynddi : ei batbrawon
yn gweitbredu o dau ci olygiad a'i bolwyddoriad, a pbrif foddiou
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adciladaeth ei cleiliaid gan mwyaf yn ei law. Ond jn awr, mae tuedd
pethau yu ncwid i raddau ; mae y gwaith liwu yn myned yn waith i

bawb yn cu tro ; ac mae perygl yn ein barn ni, i wir amcan y
sefydliad golli drwy byuy, ncu gael ei newid am amcan cwbl -wahanor;
byuy yw, yn lie bod yr ysgol yn parbau yn foddion i fcithrin y lliaws

mcwn gwybodaetb, ei bod yn caol ei throi yn gyflcusdra i'r ycbydi"-,

sef i'r atbrawon, i arfer eu dawn. Na fydded i neb ein camgym-
meiyd. Yr ydym yn gwybod fod yr Ysgol Sabbotliol yn lie bynod i

fagu gwcitbwyr, ac i ddwyn allan a meitbrin talent yn yr eghvysi.
Ond y mae eisieu doetbineb a gofal i sicrbau y daioni j'ma, a gocbclyd

y niwed a all efe achlysuro. Os bydd pob swydd jm agored i bob
dyu, yna, oblegid nad yw y rbai talentog yn wastad mewn cymbar-
iaetli ond y nifer leiaf, yr anngbymwys a fydd yu eu cyliawni
fynycbaf, ac o ganlyniad, dyna yr amcan yn colli, a'r gwaith iieb

ei wneyd.
Fe ddylai lienuriaid eglwysig gofio, ar y naill law, os na wneir dim

ond ceisio mygu yn wastad yni benboeth yr ieuanc, mai mud-Iosgi yn
y fynwes y bydd efe, a tbori allan liwyracb o'r diwedd nes rboi y tv
ar dan. Medru gwneyd gwas o bono ydyw y gamp. Mae benditii

ynddo : pe cai ddim ond ei sancteiddio, ac adnabod ei ffordd i weitbio
ei bun allan, fe allai wneyd lies nid yn unig i'w bercben ond i ereill

befyd. O'r ocbr arall, yr ydym weitbiau yn arswydo yn ngolwg
enbydrwydd pi'offeswyr ieuainc yr oes. Mae dwyn dynion, pan eto

yn fecbgyn, i actio mewn cylcboedd cyboeddus, i ymddadleu a llyw-

odraetbu gydag aciiosion crefyddol, yu peryglu yn ddirfawr i ddifwyno

y gwylder bwnw— blodeuyu prydfertbaf dyu ieuanc— a meitbrin
ysbryd uchelfrydig a byf—arferion pa rai a allant wneyd y dyu yn
fwy anngbymmeradwy tra byddo byw. Mae Eobert Hall, yn un o'i

ymddyddanion yn adrodd, fod un o hen gyfeillion ei dad wecli ei osod
ef i bregetbu i nifer o hen bobl, pan yn blentyu. "Ond," meddai,
" nis gallaf byth gofio am y tro ond gyda galar am yr ynfydrwydd a
barodd yn fy meddv/l. A pbau feddyliwyf am y fath gamgymmeriad
mewn dynion da, nis gallaf lai na cbytuuo a, sylw Baxter, er cryfed

ydyw, pan mae yu dywedyd, ' Ni ddylai dynion cbwaith droi yn
bregetbwyr fel y mae afon Nilus yn magu llyfaint, lie (medd
Herodotus) mae un rban yn fyw cyn i'r rban arall gael ei ffurfio,

ie, tra mae eto yu llaid pur.'" "Na fyddwch feistraid lawer, fy

mrodyr," medd yr apostol lago : hyny yw, na fydded llawer yn
feistriaid neu atbrawou—j)^wb am swydd cymbwys neu beidio. Os
ffyna yr ysbryd yma yn ein mysg, mae yu enbyd rbag y bydd yr holl

fanteision ag sydd yu ein dwylaw i wueutbur daioni yn troi allan o'r

diwedd yn acblysuron annghariad ac anngliydfyddiaethau, ac felly yn
ofer i'r genedl ac yn olid i'r eglwysi. Yr amser, tybygid, mae'r
eglwys yn fwyaf prydfertb a defuyddiol ydyw, pan y mae Ysbryd
I>uw yn trefnu ei holl aelodau i'w lie priodol yn y corph—pob un yn
gweinyddu cynbaliaeth iddo yn ol mesur dawn Crist ynddo ei hunan,
ac yn foddlawn ar hyny—yr heuuriaid yn ddooth ac ymdrecbgar i

ddwyn allan dalent y rhai ieuainc, a'r ieuainc, hwythau, yn gwas-
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anactliu gyda yr hcuuriaid fel plaut gyda tliadau :—awydd gwueyd
daioni yn codi rhywun o hyd i ddywedyd -^Tth Grist a'i eghvys, fel

Abimaz wrtli loab, "Beth byunag a fyddo, gad i minnau redeg;"
ae ar yr im pryd, yr awydd hwnw yu caol ei gymmcdroli gan hunan-
adnabyddiaeth a theimlad o bwysigrwydd y gwaitli, fel ag y mac
pawb yn arswydo rbedeg heb geuad, gan gofio y bydd athrawon,
yn euwedig athrawon balchaidd ac aungbymwys, yn dorbyu barn-
edigaeth fw.y.

Ond yr ydym ni yn dychwelyd, ac yu galw sylw y darllcuydd at

gaugheuau ereiil o foddion a grybwylHr gan yr awdwr, pa rai hyd
yma nad ydj-nt wedi bod mewn cymmaint o ymarferiad yn Nghymrn,
ac yn enwedig at ei sylwadau ar ddyledswydd yr eglwys gyda golwg
ar ysgohon dyddiol ac addysgiant y genedl. Pechod ynom, mae yn
ddian, oedd esgeuluso y gorchwyl yma cyhyd. Ond y mae hynod-
rwydd yr amseroedd hyu, yn nghyda'r dygwyddiadau diweddar mewn
cysylltiad a'r Dywysogaeth, yn peri, os esgeukiswn ef yn hwy, na
bydd genym esgus dros ein pechod. Mae ein tadau, yr ydym yn
cydnabod, "wedi gweithio yn orchestol. Ond a ydym ui i wneuthur
dim heblaw troi yn y cylehoedd a sefydlwyd ganddyut hwy ? A ydyw
gwlad, a'i meddwl wedi deflro, ac yn llawn o gynnulleidfaoedd ac o
eglwysi, yn gofyu am ddim ychwaneg, ac yn alluog i wneuthur dim
yn ychwaneg tuag at ei diwylho ei hunau nag ydoedd pan mewn
ystad o dywyllwch a difrawder ? Ni roddwn ni ddim i fyny i neb am
ofal dros y pulpud a'r YsgoHon Sabbothol. Ond a ydynt hwy yr oil

ag sydd yn eisieu gogyfer ag angen presennol y genedl, neu yr oil ag
a fuasai yn boddloui ysbryd yr hen ddiwygwyr Cymreig pe buaseut
yn awr yn fyw ? Yr ydym yn hollol gredu nad ydynt ; ac ui byddwn
uiuuau yn ymddwyu yn deilwng o'r fath hyuafiaid, uac yu profi ein

hunain yn ddynion o'r un ysbryd a hwy, os na byddwn yn ymegnio i

iawn drefnu y pethau sydd yu ol yn yr eglwysi a blanasant, ac yn dilyu
eu hesiampl trwy gyflawui gwaith priodol ein hoes megis ag y gwnaeth-
aut hwythau. Yu Scotland, y mae ysgoliou ar delerau y gall y tlodion

eu cyrhaeddyd wedi eu sefydlu yn mhob cymmydogaeth, ac yn cael

cdrych arnynt, ni feddyliem, fel rhan hanfodol o gyfansoddiad eglwysig

y genedl. Nid oes dim ond chwo' blynedd er pan y daeth yr Eglwys
Eydd i fod yn y rhan bono o'r deyruas gyfunol, eto y mae wedi
darpar eisoes yu ehelaeth tuag at gael ysgol ddyddiol mewn cys-

ylltiad a phob cyunullcidfa 3m y wlad. Nid oedd gan y bobl yma un
dychymyg fod addoldy a gweinidogaeth ynddo yn gymmaint ag oedd
yn eisieu er eu gwueyd yu ddiwall. Na, yr oedd yn rhaid darparu at

feithrin dynion i'r weinidogaeth, ac at eu cynnal i ymroddi i'r gwaith ;

ac nid yu uuig hyuy, cud yr oeddent yu edrych arni fel dyledswydcl
grefyddol, dyledswydd nas gallasent ei hesgeuluso heb fod yu euog o fai

yn erbyn eu cnawd eu hunain, i barotoi cyfieusderau i'w plant a'r

genedl ieuanc, lie y caeut eu meithriu mewn gwybodaeth fuddiol, a'u

hymarfer o'u mebyd i weddeidd-dra, diwydrwydd, a threfn. Paham
y bydd Cymry yn ol i Scotland yn hyu ? Mae can' mlyuedd a mwy
bellach er dechreu y diwygiad trwy Harris a Eowlands yn Nghymru,
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yr Invn, lieblaw adfywio hen gynnulleidfaocdd, a roes fod i gannoedd
o rai newyddion. Ac eto yn ystod yr lioll amser yma, nid oes yr uu
euwad crefyddol, nac yu wir (os gadewir heibio y cjmliwrf diweddar)

yr oil yu iigbyd, ^vcdi gwueyd cymmaiut at ddarpar addysg i"r oes

sydd yu codi ag a wuaeth yr eglwys ucbod ar fomeut ei sefydliad.

. Yr ydym yn aunog eiu ceuedl yn ddifrifol i barhaii yu ol eu gallu

lne^Yn ymdrechiadau tramor. Eto, y mae yu rhaid i ui gyfaddef ein

bod yu teimlo anesmwytliyd weithiau pan y darllenwn ui mewn bys-

bysiadau ceubadol am blant y pagauiaid, pa rai yr ydym er ys blyu-

yddau yn eu cyuuorthwyo, yu cael eu barholi mewu caugheuau o

wybodaetb, ac yu arddaugos amaetbiad meddwl, na cbawsom ui eiu

liuuaiu ua'u plant erioed mo'r fantais o'u cyrbaeddyd. Nis gallwu lai

na meddwl ua bod llawer ardal yu Ngbymru yu rby debyg i'r gj-unull-

eidfa ag y mae Jobu Foster yn son am daui yu tin o'i lytbyrau. " Yr
oedd yr acbos pellenig," medd efe, " mewu bri mawr gyda'r bobl, ac

yn tyuu oddiwrtbyut bwy a'r ardaloedd cylcbyuol oddeutu triugain

punt yn flyuyddol ; oud nid oedd dim priu gwertb ei galw yu ysgol yu
pertbyu i'r He, beblaw yr ycbyd'g a ddysgid ar y Sul i'w aungbofio

yn ystod yr wytbnos ; a'r canlyuiad oedd, fod y plant yu tyfu i fyuu

mewu dygn auwybodaetb a dylni." Pa fodd bynnag, mae argoelion

yn bresenuoi y bydd i'r gwartb bwn gael ei symmud oddiaruom yn
fuau bellacb. Mae amgylcbiadau yu debyg o'u gorfodogi i ymaflyd

yn ein gwaitb, ueu adael y maes i ereill. Yr ydym yu byw mewu
amseroedd difrifol : fe ellid meddwl y byddai yu aumliosibl i un
eglwys fyw ynddyut yu bir, ond yr eglwys o ddifrif' gyda'i dyled-

Kwyddau. Mae dyaiou meddylgar o bob dosbartb yn troi eu sylw yn
fwy at ausaw'dd y werin, ac y mae yr alwad am ysgolion iddyut yn
myued yu uwcb o liyd, Dysgeidiaeth ydyw y bach y mynai pob plaid

ei osod yu nbrwyu y lefiathan didoriad yma, er cyrbaeddyd eu bam-
cauion trwyddo, a'i gymmeryd yn was tragywyddol iddyut eu buuaiu.

Nid oes fawr o ddadl nad yw y dynion sydd yn edrycb ar wybodaetb
gyffrediuol fel yr unig feddygiuiaeth i arcbolliou cymdeitbas yn gam-
syniol ; mae eu tyb am daui yn llawer rby ucbel. Ofer er byuy ydyw
gwadu ei buddioldeb. Mae yn rbaid ir gwaith gael ei wneyd; a'r

Ifordd debycaf i wybodaetb gyffrediuol a gwybodaeth grefyddol gael

eu cadw bob uu yn eu lie priodol, a fyddai i grefyddwyr ymaflyd yn
eguiol yn y gorcbv;yl. ! na byddai yu bosibl i ddynion da, Eglwys-
wyr ac Ymueillduwyr, yn lie ymdaeru pwy a gaifl' ei wneyd, tra y
mae pawb ar yr uu pryd yu ei esgeuluso, i ymuuo a'u gilydd i'w

gyflawui

!

Mae yr Eglwys yu Lloegr, wrtb bob arwydd, yu decbreu ei brwydr
gyda cboelgrefydd a pbilosopbi auugbristaidd. Yno y mae dyniou,

cyfoetbog o bob gwybodaeth oud yr uu uchaf, yn carlo dylauwad
mawr ar laweroedd. Oud mae Cymru eto yn meddiaut Cristiouogion.

A'r ffordd fwyaf effeithiol, gellid meddwl, i gadw y meddiaut hwuw
ganddi, ac i'w chadarnbau yn egwyddoriou y Beibl, yn gystal a

djTchafu a gwella ei moesau, ydyw rhoddi gwell addysg i blant y
genedl, a'i roddi hefyd trwy ddynion yn aduabod yr efeugyl. Mae
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llawer clros flynydclau eu mcbyd yn gwbl ddiymgoledd o ran cu
meddyliau. Oblegid, mae y bregeth uwchlaw eu galluocdd ; ac y
mae yr addysg dculnaidd ar lawr ; ac am yr Ysgol Sabbothol, a bwrw
ei bod hi yu etfeithiol, a'r plant yn mbob man yn ddeiliaid o honi, nid
yw hi ddim yn cael ei chynnal ond am ddwy awr imwaith bob saitli

ni\Yrnod. Pwy a ddywed fed hyny yn ddigon i blentyn ? Mae yn
ofynol i'w addysg cf fod yn llin ar lin, a gorchymyn ar orchymyn :

ei athraw mewn mantais i adnabod ei dymlicrau, ac i ffurfio ei

garacter trwy ei sefydhi mewn arferion da a gwrtlnveithio llygredig-

acth ei feddwl fel y byddo yn ymddangos
;
yr hyn, tybygem, sydd yn

ddigon i brofi y dylai plentyn fod o dan ddysgyblaoth ar hyd yr wyth-
1103. eisicu hyn, mae llawer yn tyfu i fynu yn dra anwybodus a
diddeall, ac yn jiara felly er bod yn swn gweinidogacth yr efengyl
dros eu hoes. Edrychwch arnynt yn y gyuuulleidfa : tra mae y
crafi'us a'i lygaid yn gloewi, a doethineb megis yu llewyrchu ei

wyncb, y maent liwy a dylni yr estrys yn gorphwys ar eu hwynebpryd.
Nid yw y dyn ddim wedi ei wneyd yn feddylgar erioed: mac ystyr
gyffredin ymadroddion y Beibl o ganlyniad yn para yn ddieithr i'w

fedd\yl ; ac am hyny maent yn treiglo heibio i'w glust o Sabboth i

Sabboth yn gwbl ddieffaith, fel y dwfr dros asgell yr aderyn. Mae
yn wir fod argyhoeddiadau llymion yn codi ambell un o'r syfrdaudod
yma ; ac yn hyny, mae Ysbryd yr Arglwydd yn rlioddi i'r pechadur,
nid yn unig yr hyn a allasai rhieni ac athrawon estyn iddo—scf y
ddawn o fod yn feddylgar—ond mwy, ac aunhraethol fwy nag a
ddiehon dyn gyfranu.

Mae cynnal gweinidogacth yr efengyl hefyd, yzi marn yr awdwr, yn
un ddyledswyddau yr eglwys o ddifrif. Pa beth yn rhagor a allai

eglwysi Cymru Avneuthur ar y pen hwn nis gwyddom. Pa fodd
bynnag, ni chyst iawn farn ar yr achos ddim traul i neb : ni a ddy-
munem, gan hyny, i'r darllenydd sylwi yn ddifrifol ar y sylwadau
mae yr awdwr yn ei wneyd ar y mater. Mae eisieu yn ddiammheu
codi safon y weinidogaeth yn uwch yn ein mysg ninnau. Dymunol a
fyddai, pe gellid, meithrin syniadau mwy priodol am y cymhwysderau
i'r swydd, ac am amrywiaeth a phwysigrwydd ei dyledswyddau—

a

gosod y rhai sydd ynddi dan fwy o rwymau i'r eglwysi, a'r eglwysi

iddynt hwythau, fel y byddo ei gwaitli yn cael ei gyflawni yn fwy
ei'ieithiol. Pwy bynnag a wnelo hyn, efe a vvna wasanaeth i grefydd
yn Nghymru. Nid cymmaint o ofn sydd arnom ni i'r swydd wneyd y
rhai sydd ynddi yn dlodion ac isel

;
ychydig, ysgatfydd, a foddloua i

fywyd o dlodi er ei mwyn. Ond pan na byddo y weinidogaeth yn
li'orddio cynhaliacth i ryw fesur, mae pcrchen ymadfcrthoedd a dawn
o dan demtasiwn i ymwerthu i bethau ereill, a'i chymmeryd hithau
yn ail beth ; a'r perygl yw, i'r weinidogaeth drwy hyny fyncd yn
dlawd o herwydd yr amgylchiadau y mae y gweinidog ynddynt, ac

nid y gweinidog o'i herwydd hi. Dyma sydd arnom ofn, a dyma
fynem ei ragflacnu. Fe ddywedir weithiau fod mor anhawdd cael

dynion cymliwys i ymroddi yn gwbl i'r w-einidogactb ag a fyddai

cael modd i'w cynnal ynddi. Syhv cywir, o bosibl, ond ilawn o

3 R
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ddefnyddiau pryder ac arswyd. Paliam y mae felly? A oes llawer

^vedi ymlusgo i'r weiuidogaeth lieb eu gahv ? A ydyw y Duw mawr
yn dechrcu symmud y cauwyllbreu o'n mysg fel ceuedl trwy attal y
'doniau gweiuidogaetliol ? Ai yntc, onid oes llawer a gafodd ryw
radd o ysbryd y Aveinidogaeth yn syrthio i iiychdod a diffrwythdra,

trwy fod awch en nieddyliau yn troi at bethau ereill, eu liamser i

ddarllen a myfyrio yn briu, a gofalon bydol yn trymhau eu calonan ?

Os yw y uaili neu y Hall neu yr oil o'r petbau hyn yn bod, maent yn
nodau mor argoelus, fel nad oes amheuaetb na byddai eglwys o

ijdifrif yn ymdrecbgar am eu symmud. Y pulpud bron yn imig sydd

wedi bod yn goleuo i'r Cymry hyd yma ; ac y mae ei gadw yn rymus
ac effeitbiol o fawr bwys. Yr ydym yn gwybod y tybia rhai, mai y
tfordd i wneuthur byny ydyw peidio a cliysylltu wrtho ddim manteis-

ion tymborol. Ond o'n rban ein bunain. tra yr ydym yn cyduabod y
dichon amgylcbiadau fod, yn y rbai y dylai gweision Crist weitbio a'u

uwylaw eu bunain, a pbregetbu yr efengyl yn rbad, yn bytracb na

pbwyso ar eglwysi gweiniaid, yr ydym o"r ocbr avail yn petruso

condemnio un gosodiad o eiddo Crist yn ei dy. Yr tin un ag a sefydl-

odd y weinidogaetb, sydd wedi sefydlu cynbaliaetb iddi oddiwrtb yr

eglwysi. "Felly befyd yr ordeiniodd yr Arglwydd, i'r rbai sydd yn

pregetbu yr efengyl, fyw wrtb yr efengyl." Yr oedd Paul yn ami yn

peidio arfer yr awdurdod bon rbag rboi rbwystr i efengyl Crist ; ond

yr ydoedd yn gofalu yn wastad wrtb wneutbur byny, am ddal allan

wirfonedd ei bawl, a cbadw dwyfoldeb y sefydliad yn ngolwg yr

eglwysi.

A oes dim moddion gan yr eglwys i'w liarfer tuag at ddarpar dyu-

ion i'r weinidogaetb ? Fe gydnabyddir yn gyffredin fod rliywbetb i'w

wneyd tuag at ddwyn plant i fyny yn grefyddol, ac ennill pecbadur-

iaid at Grist ; ond yr ydym yn petruso gwnej'd dim tuag at feitbrin

dyn i'r weinidogaetb, rbag ofn mymed a gwaitb Duw o'i law. Dilys

yw, er byny, fod yr Hwn sydd yn rboi pob benditb i blant dynion

trwy foddion, yn estyn y fenditb fawr bon befyd i'w eglwys yn yr un

ffordd. Pa fodd bynnag, fe addefa pawb y dybd gweddio yn yr

acbos yma : wel goddefer i ni ofyn yn awr i ddynion difrifol ac ad-

nabyddus o ansawdd yr eglwysi yn Ngbymru—A oes gweddio y dydd-

iau byn am i'r Arglwydd godi dynion i weinidogaetb yr efengyl ? O'n

rban ein bunain, ofnwn mai ycbydig sydd. Am fenditb ar eu bym-

drecbiadau y mae dynion daeraf mewn gweddiau ; ac am unrbyw

amcan na wneir dim tuag at ei gyrbaeddyd ond gweddio, ond odid na

bydd gweddio ei bunan jm cael ei aungbofio cyu bir. Mae rbai yn

craffu yn onest ar beryglon y weinidogaetb oddiwrtb drefuiadau rbai

ereill o ddarpar iddi ; ond beb graffu digon ar y niweidiau a all bi gael

oddiwrtb eu trefniadau bwy eu bunain. Maent yn dysgwyl am y drwg

oddi draw o byd ; ond y mae yntau yn gweitbio i mewn jm eu bymyl

bwy, ac liwyracb yn cael ei acblysuro weitbiau gan ryw arferion

maent bwy eu bunain yn eu noddi—neu o ddiffyg rbyw ddarpariadau

ag y maent yn teimlo yn rbagfarnllyd yn eu berbyn. Doetbineb i

aduabod a cbodi y bylcbau sydd yn cu muriau bwy eu hunaiu a fyddai



ATTODIAD 995

yu werthfawr i bob enwad crefyddol yn y dyddiau hyn ; oud auaml
mae y ddoetliineb liouo .yn cacl ei rboddi i blant dyuiou ; ac am hyny
diwedd pob plaid yw adfeiliad.

Pell, pa fodd bynna?, ydym ni o ddiystyni y dynion sydd yn
arswydo gwneyd gweinidogaeth yr cfeugyl yn domtasiwn i ddyuion
cuawdol ; mae digon o brofion yu Nghymru nad yw eu hofnau ddim
yn ddisail. Ac os nad ydym yu camgymmeryd, mae dynion difrifol

yu Lloegr yn teimlo yr lui pryder. Mae Isaac Taylor, ar ol sylwi fod
tuedd mewn dosbartli o'r Eglwys Gristionogol y dyddiau liyu i syrthio

i ryw oerddysg far^Yaidd gyda chrefydd, yn dyweyd, ei fod yn fater

difrifol iawu, ac yn un a ddylai yu neillduol arwain i adystyriaeth o'r

amrywiol drefuiadau o egwyddori dynion i'r weiuidogaetli. •• Nid oes
dim," medd Mr. Noel, "mor debyg i cliwauoga duwioldeb yr eglwysi
a chael nifer fawr o weinidogiou ymroddgar a galluog ; ac am mai
Duw yn unig a all gj'mhwyso dynion i'r swydd, ueu dueddu cu
calonau i"w chymmeryd, mae ein Harghvydd wedi dywedyd wrtliym,
' Gweddiwch ar Arglwydd y cynauaf am ddanfon allan weitliwyr i'w

gynauaf.' Eto ei ewyilys yn wastad ydyw, i ni ymarfer a"r hoil fodd-

ion o fewn eiu gallu i gyrlaaeddyd pob amcan pwysig ; ac y mae yn
deihvng o sylw cyfeillion meddylgar crefydd, pa fodd i ddwyu y dyuion
ieuainc mwyaf galluog a duwiol i'r weinidogaeth ; a pha fodd y gall

eu liaddysg dduwinyddol gael ci dwyu yn mlaeu yn y modd mwyaf
efi'eithioi i'w parotoi i weinidogaetli wresog a nertliol." Mae yr uu
mater, dybygem ni, yu deilwng o ystyriaeth caredigion crefydd yn
Nghymru.
Os ystyriwu ni nodweddiad y dynion oedd megis enaid y diwygiad

Cymreig yu y can' mlj'uedd ag sydd wedi myned heibio, ni a gawu eu
bod o'u hysgwyddau i fynu yn uwch na'u cydoeswyr yu gyffredinol.

Mewn gwybodaeth yu gystal a zel, yr oeddeut yu llewyrcliu yu mysg
eu cydgeuedl megis goleuadau yu y byd. Ond yu awr, mae yr oes a'i

hathrawon yn fwy tebyg i'w gilydd. Mae llawer mwy o fanteision ua
chyut yn nwylaw y weriu. Ond hyd yn bur ddiweddar o leiaf gyda
rhai euwadau), nid oedd uu ymgais am roi mauteision cyfatebol i

hyny i'w dysgawdwyr ; ac o ganlyniad, i'r graddau mae y dosbartli

cyntaf wedi cynnyddu mewu gwybodaeth, y mae y cyfwng. oedd
rhyngddyut hwy a'u hathrawon wedi lleihan. Nid yw yr effeithiau o
hyn eisoes ddim yu gwbl auegiur. Ond yn lie eu crybwyll yn
breseunol, digon yw dywedyd fod yn ddiamraheuol nad ydyut yn ffair

y weinidogaetli. Heblaw hyny, y mae gweinidogiou 5'r efeugyl yn yr
oes yma yu debyg o ymgyffwrdd a rhywogacth o ddyuion na phrofodd
eu tadau. Fe fydd y diafol rhagllaw, wrth bob ymddangosiad yn
breseunol, yn troi gwybodaeth a dawn yn benaf i'w gwrthwyuebu ; a'i

gawri yu dyfod allan i'w herbyn, nid, fel cyut, gydii north y fraich a
swu y badell ffho, ond u'r tafod ar pin ysgrifenu—offer dealltwriaeth

a rheswm—ac fe fydd gweision Crist yu Nghymru j'u sefyll mewu
augeu, nid yu unig, am zel a duwioldeb eu tadau, ond am ddysgeid-
iaeth ac addurniadau y rhai mwyaf talcntog o lionynt.

Dywedir weithiau, nad yw y Beibl yn dysgu dim am feithrin dyuiou
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i'l- weiuidogaeth. Paham y rliaid iddo, os yw naturiaeth ei linnan yn
dysgu y peth yu ddigouol ? Nid y gair ydyw yr iiuig oleuni o eiddo

Duw i ddynion : efc yw y penaf, mae yu "wir, a plierffeitbydd pob
goleuni arall. Am ddyledswyddau pwysicaf deddf natiu-, y maeut yii

aml^vg ynddo. Ond am bethau ereill, pa rai mae rbeswm yu ddigouol
i'w daugos, fe ellid meddwl fod y Beibl yu dyweyd llai, tra mao yn
eglur a pbendaut am y petbau uad yw bwnw yu yugau dim am
danynt. Os yw rheswm a baru, gau hyuy, yu dysgu fod dysgyblu y
meddwl, a fi'urfio yr arferiad o lafur, yu gystal ag eaugu y galou mewu
gwj'bodaetb, yu tueddu i berffeitbio g\vr Duw j'u ei swydd bwysig,

mae estyn iddo y cyfryw fauteisiou i'r graddau ag mae byuy yu gyr-

baeddadwy yu gymmaint o ddyledswydd a pbe buasai yu cael ei gor-

cbymyu yu boudaufc yu y gair. Hwyracb befyd, pe yr edrycbid yu
fauylacb, y ceid fod y Beibl yu dyweyd mwy ar y mater yma uag a
fedciylid. Pa fodd byunag, mae yu gysur meddwl, doed a ddelo, ua
bu Duw erioed yu fyr o ddyuiou cymhicys at yr amriylchiadau. Os y
deddfwr doetb, y milwr dewr, ueu y gweitbiwr celfydd, a fyddai yu
eisien, yr oedd Moses a Josbua gauddo cf wedi ei douio yu barod i'w

gorebestiou ucbel, a Bezaleel yutau i driu y fortais a'r tyuo. Mae yr

Ysbryd yu ugweddill gauddo ; ac ui adewir bytli uu eglwys ag sydd

3'u ymddiried yu Nuw, yu adnabod ei gwaitb, ac yu meddu ysbryd

i'w gyflawui.

Oud mae y darlleuydd bellacb, mae'u debyg, yn barod i ofyu, Pwy
sydd i wneyd yr boll betbau byu ? Yr ydym niuuau yu ateb, Tydi,

ein cyfaill, pwy byunag ydwyt ! Ac ni wueir bytb mo bonyut liyd

ues delo pob Cristion i deimlo mai ei waitb ef ydyw. Nid oes dim
posibl codi yr eglwys yn gyffredinol i fwy o ddifrifoldeb yu nyled-

swyddaii crefydd oud trwy gyunyrcbu ysbryd felly yu ei gwabauol
aelodau ; a'r ffordd i gyrbaeddyd byny ydyw, dwyu pob uu i gredu,

teimlo, a gweitbredu drosto ei bun. Ysbryd a cbymeriad ei gwabauol
aelodau, fel y sylwa yr awdwr, sydd yn gwueyd i fynu ysbryd a

cbymeriad yr eglwys. Amcau mawr crefydd yw deffro teimlad o

gyfrifoldeb personol yn y fynwes, ac adferu dyn iddo ei bunau. Mae
yn dwyu gwybodaetb o Dduw i'w feddwl, ac yu sefydlu ei awdurdod
ef yu ei gydwybod ; a tbrwy ei gadw i ymddibyuu yu syml ar ei

Greawdwr, ac yu deimladwy o'i rwymedigaetbau iddo ef yu unig, mae
yu ei wueyd yu aunibynol ar bawb arall. Ac eto, fc ddylai y Cristion

gofio, fod gau byd yn nod ei gysylltiadau crefyddol ddylanwad cryf i'w

wneyd ef yn llai personol mewu crefydd. Mac aelod eglwysig yn
teimlo yn ami megis pe byddai ei gyfrifoldeb ef yn llai o berwydd
cyfrifoldeb ei gydaelodau, ac yn byw yn fwy tawel mewu esgeulusdra

o'i ddyledswyddau, yu unig oblegid uad ydynt yu ddyledswyddau aruo

ef mwy uag ereill. Ycbydig sydd yu barnu drostyut eu buuain, ac

ycbydig sydd yn ddigon cryfiou i weitbio allan eu liargyboeddiadau

mwyaf di'frifol ddim yn mbellacb uag y byddo syniadau, teimlad, a

tbrefniadau y cylcboedd maent yu troi yuddynt yu caniatau. Mae
sylw Mr. Baptist Noel, wrtb ddarluuio teimladau Uawer o ddyuiou da

yu yr Eglwys Sefydledig, yn profi yr efiaith sydd gan gymdeitbas i
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wanyclm y tcimlad o rwymedigaeth persouol mewn crefydd :
— " Pau

y bydd uurbyw ymdrech Cristionogol yii caei ei gynuyg," medd efe,

" cwesthvn cyntaf y cyfryw ydyw, nid a ydyw y peth yu iawn, yn
ysgrythyrol, a buddiol, ond yn hylrach, Beth mae yr offeiriaid yn oi

feddwl am dano ? Beth mac'r esgob yn ei ddywedyd *? A ydyw y
cynUun ddim yn troseddu uurbyw ganon ? A ydyw ef yn unol ;i

chyfrcithiau yv eglwys ? Pa fodd yr effeithia efe ar yr eglwys ? A
allaf fi ei wneuthur ef yu ddiogel ? " &c. I raddau mwy ucu lai, mae
yr uu egwyddor yn effeithio ar feddyhau dynion yu mhob cymundeb.
Ac megis y mae yn ddyledswydd arnom mewn llawer o bethau i gadw
ciu hargj'hoeddiadau persouol i ui ein huuain, a chydymffurfio ag
ereill er mwyn heddwch yr eglwys, feiiy o'r ochr arall, mae yu
ddyledswydd ar bob Cristion i gofio yn wastadol ei fod yu gyfrifol

drosto ei huuau i'w Farnwr. Pa fath greadur a fyddit ti heddyw,
ddarlleuydd, dybygit ti, pe byddai dylanwad pawb wedi colli oddiar
dy feddwl ond yr eiddo Duw ? Pa fodd y bnasit yn teimlo pe buasai

y Duw mawr wedi rhoddi rhyw bethau o aufeidrol bwys yn dy ofal di

yn uuig, a neb ar y ddaear yu gyfrifol am danynt ond tydi? Oni
ddychj'mygit, o leiaf, y buasai neillduolrwydd dy amgylchiad yn
ddigon o reswm am fyw yu wabanol i bobl ereill, ac i beidio gwneyd
eu barnau na'u hesiamplau yn rheol i'"th ymddygiad dy huuau am
funudun ? Wei, ddarlleuydd, goddef i ui ddywedyd wrthyt, Nid
ydyw bod ereill yn yr un amgj'lchiadau a thydi yn lleihau dim ar dy
gyfrifoldeb. Am y pethau a roddes Duw yn dy ofal di, ac a gais ef

oddiar dy law, yr ydwyt mor rwymedig drosot dy huuau am danynt a
phe na buasai oud tydi ar y ddaear. Er fod y gweision oil wedi cael

taleutau, eto wrtho ei hun yr oedd pob un yu derbyu, a throsto ei

huuau yr oedd pob uu yu rhoddi cyfrif. Pa beth yw ereill i ti, ddar-
lleuydd ? Bhaid i ti farw dy huuau, a myned dy huuan i \Vydd Duw
i roddi cyfrif o"th oruchwyliaeth. Mae yn ddiammeu, gau hyu}-, y
dylai yr ystyriaeth o hyn yma ryddhau dy feddwl yn llwyrach oddi-

wrth dy gydgreaduriaid, a'th godi i weithredu yn fwy drosot dy huuan
mewn crefydd, megis pe na byddai ond Duw a thithau yu bod. Yn
lie hyny, yr wyt tithau o bosibl yn boddloni ar dy fod yn gwneyd ac
yn peidio gwneyd gydii chrefydd yn debyg i bobl ereill. Am dy fod
yn treulio dy amser a'th arian yn agos fel dy frodyr sydd mewn am-
gylchiadau cyfi'elyb—yu cyuuorthwyo yr achosiou sydd yn dygwydd
bod mewn bri yu dy dymhor, ac yn cyfrauu atyut yn ol yr arferiad

cyft'redin—yr ydwyt yn teimlo yu esmwyth ; heb erioed, fe ddichon,
ofyn yn ddifrifol i ti dy huuau pa beth a gais Duw oddiar dy law.

Cred ui yn awr, ddarlleuydd, pau yr adgofiwn i ti y dichou yr ystyr-

iaeth o hyn eto, ryw ddiwrnod, gynnyrchu auesmwythyd yu dy gydwy-
bod, a hyny mewn amgylchiadau ag y byddai taugnefedd ynddi o fwy
o werth i ti ua'r byd.

Oud y cwestiwn a ofynir yn gyffrediuol ydyw, Pa beth a allaf fi

wueyd? Pa beth ! xs'i wyddost ti ddim pa beth, ddarlleuydd, ac ui
wyr neb arall ychwaith pa beth na pha faint a allit ti wneuthur, pe
byddit ti ddim ond cael dy wueyd dy huuau yn gyutaf yn Gristiou o
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ddifrif. Fe ddai:gosai yr ansawdd yma i ti I'l'aws o bethau yii angon-
rbeidiol ac yii bosibi i'w gwiieutbur, na feddyliaist ti ddim felly am
danynt o'r blaen. Os darllena ciu cydwladwyr y na^Yfed beunod o'r

llyfr liwn, liwy a gant weled beth a ddichon Cristionogion "wneutlmr.

Mae yr awdwr yno yn dwyn i sylw y darllenydd, ddynion o bob math,
cyfoetliogion a thlodion, meibion a merched, wedi codi allau o ddifrif

i -wiieutliur daioui ; ac o ganlyuiad, yn cj'flawni gorchestion anhygoel,

ie, yn cyrhaeddyd graddau arbenig o enwogrwydd a defnyddioldeb yn
eu lioes. Ni a'u canfyddwn Invy yn troi chwarendai yn addoldai, yn
sefydlu atbrofeydd ar eu traul eu hunain, yn codi Capeli ac Ysgolion
Sabbotbol yn ngbartrefleoedd auwybodaeth a drygioni, yn esmwythau
doluriau henaiut, ac yn cyweirio gwely y tlawd a'r rheidus yn eu
Jiangben, a tbrwy anliawsderau yn gwneyd eu ffordd i garcharau y
wlad, ac yno yn perarogli eu liystafelloedd duon trwy eglurhau
ynddynt i'w trigolion anffodus ac euog arogledd liyfryd y wybodaeth
am Grist. Onid oes yn Nghymru orchwylion o'r fatli i'w cyflawni ?

Fe geir o bosibi mewu llawer ardal o'n gwlad fecbgyn gobeithiol o ran
duwioldeb a thalentau, a'u meddyliau yn tueddu at weinidogaeth yr

efengyl, ac yn sycliedig am fwy o wybodaeth ac amaethiad fel cym-
liwysderau i'w chyflawni ; oud ar yr un pryd yn amddifad o amser a
moddion i gyrhaeddyd hyuy. Ac weithiau yn yr un eglwys a bachgen
felly, mae nifer o frodyr mewn amgylchiadau a allai ei gynnorthwyo.

Yn awr dyma gyfleusdra i'r naill i gyflawni diffyg y Hall. Mae ef yn
meddu y meddwl a hwythau yr arian. Beth pe baent yn eytuuo a'u

gilydd, a"r naill yn dywedyd wrth y Hall, Os rhoi di dy hunan a'th allu-

oedd, ni a roddwn ninnau y moddion i'w hamaethu hwy ; a rhyngom,
dan fendith y Goruchaf, nyni a fyddwn o fendith i'n gwlad. Hwyr-

ach fod ambell i bregethwr yn Nghymru, a allai, heb aros am un gyn-

haliaeth ychwanegol oddiwrth yr eglwysi, ymryddhau yn llwyrach

oddiwrth y byd ac ymroddi yn fwy cyflawn i waith yr Arglwydd. Oni
ddichon fod hefyd rhyw Thornton a Wilson (yn ol eu graddau) yn
mysg eiu cenedl ninnau ? A gadael allan ambell i weinidog ffyddlawn,

ychydig o esiamplau o'r fath a welwyd yn Nghymru. Pa wr lleyg, er

enghraifft, yn mysg y Methodistiaid Calfinaidd, a ymroddodd mor Iwyr

a huuan-ymwadol i unrhyw achos cyhoeddus perthynol i'r cyfundeb

hwnw, ag y darfu i Elias o Fun, a lUchards, Tregaron, ac ereill a ellid

enwi, ymroddi i'r weinidogaeth ? Nid am nad oes yn ein plith, o

bosibi, esiamplau o ddynion wedi rhoi heibio fusncs yn gynnar ar eu

lieinioes ; ond pwy a wnaeth hyny o bwrpas i wneuthur daioni ? Ie,

da yw, OS nad ydyw ambell un, yn lie hyny, wedi newid bywyd o lafur

am fywyd o esmwythyd, a myned yn fw}'' analluog i ymdreulio gydag
achosion da trwy golli ymarferiad corphorol, a myned yn fwy tyner a

moethus yn eu dull o fyw. Wrth ddywedyd hyn, nid ydym yn
annghofio y caredigrwydd digymhar mae lliaws o'n cenedl yn ei

ddangos at achos Crist : ond cofied y Cristion, er hyny, megis mai
aberth yw sail ei obaith, mai bywyd o ymaberthiad i'w Waredwr a

ddylai ei fywyd j'ntau fod.

" Yn fuan," medd Foster, '• ni a fyddwn yn ymadael a'r goror lie
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mae cymmaint o bethau mewu gwrthryfel yn erbyu ein Duw. Oud
nyni a a\Yn lie mao yn rhaicl i bawb a basio o'n byd ni gyfiwyno eu
hnuain megis o'r frwydr, neu gael eu gwahardd i ymgymysgu yu
nliragywyddol lawenydd a goruchafiaeth y buddugoliacthwyr." Mae
Sarah Martin yn esiampl liyuod i ieuenctyd ein gwlad o wir ysbryd
ccnliadol. Nid dysgwyl lie mawr, parch, a chyflog, cyn dechreu
gweitliio yr ydoedd hi ; ond gweithio hebddynt, a gweithio nes cu
henuill yn anuysgwyliadwy. Wedi i'w hamcauion daionus ei suguo
hi yn raddol oddiwrth ei galwedigacth, a hyny yn gwbl ddifwriad iddi

ei hnnan, yr ydoedd yn rhy wylaidd i gymmeryd y gynhaliaeth a gyn-
Ej'gid iddi o gyllid y dref lie yr ydoedd yn byw ; ac oddiwrth yr haues
a ddyry Mr. James, fe cllid casglu na chawsid ganddi ei dderbyn oni

buasai i'r swyddogion wucyd y derbyniad o bono yn ammod parhad y
cyfleusdra i -wneuthur daioni. Y fath gywilydd y mae ymddygiad fel

hyu yn ei fwrw ar y gweinidogion hyny ag y clywir am danynt weith-
iau, pa rai, er ei fod yn waith eu swydd, a chyflog y swydd bono yn
eu gosod mewn amgylcbindau manteisiol i'w gyflawni, nad ant i ym-
weled a gweithdy na charchar heb fod y salary wedi ei benodi yu
mlaen Haw ! Y fath galondid o'r ochr arall i fod yn flfyddlawu yn
TVj-neb anfanteision ! Wele Sarah Martin, genethig ddisylw, yn dyfod
yn garacter cyhoeddus ; nid yn uuig mewn parch gan awdurdodau ei

thref enedigol, ond ei henw yn cael ei gyflwyno yn anrhydeddus i

sylw Uywodraethwyr ei gwlad, Os gofynir pa fodd, yr ateb yw

—

trwy wasauaethu Crist yn ddiwyd a distaw yn mysg y tlodiou. Fe
glywir teuluoedd parchus yn mysg Ymneillduwyr yn sibrwd weithiau
inegis pe na byddai y weiuidogaeth yn y cylchoedd hyny yu swydd
ddigou anrhydeddus i'w meibion hwy : ac hwyrach, oni buasai fod y
lefain hwn yn suro ysbryd rhieni, y cawsid gweled ychwaneg cyn
heddyw o fechgyn y dosbarth yma o grefyddwyr wedi cael eu tueddu at

y weiuidogaeth ; ac felly, o herwydd rhagoriaeth eu manteision wedi
codi yn fendith i'w gwlad ac yn addurn i gyfuudeb eu tadau. Pa fodd
bynnag, mae gwasanaethu Crist o ddifrif yn ddigou sicr o ddwyn
urddas a gwobr i'r neb a'i gwuelo. Pwy yn Nghymru a aeth i lawr
i'r bedd dan fwy o anrhydedd na dynion fel hyu ? Ac yn wir, mae yr
amser yn agosau, ie, wedi dechreu eisoes, pan, er gosod y segurddyu
gwag yn y pulpud mwyaf anrhydeddus, na chaift" ond ycliydig o barch.

Mae yn rhaid cael gweithiwr poenus a difefl i'r weiuidogaeth ; ac
ouide, er pob manteision a than bob ymddaugosiad a gorwychder, ni

bydd y gweinidog ond gwrthddrych dirgcl ddiystyrwch, a baich a cleifi

cymdeithas oddiar ei hysgwyddau mor gynted ag y delo i'r cylleusdra.

Fe all tybiau y gweinidog fod yu chwyddedig, a'i honiadau yn uchcl

;

ond mae y byd yn barnu drosto ei huuan ac yn gofyu am ffrwythau.

Ac yn yr ocs fecldylgar a chyuhyrfns yma, ni cheidw gweinidogion uu
eglwys eu dylanwad ar gymdeithas ond yr eiddo eglwys o ddifrif.

Dymuuem alw sylw y darlleuydd yn mhcUach at sylwadau yr
awdwr ar ieuo yn auughymharus, neu ymbriodi a'r digrOd. " Mae y
bai hwn," medd efe, " yn gyfirediu iawu yu eglwysi Lloegr, ac yu
cynuyddu hefyd er pob ymdrech yn ei erbyn." Yr ydym yn ofni fod
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hyn Yu wirioncdd am G^'inru hef3'd. Os yw liyny yii bod, ncu i'r

graddau y mae yn bod, mae yu daugos dwfu adfeiliad mcwii crcfydd.

Mae y cyfryw feiau fel ymddangosiad crib uchaf y mynydd ar dreiad y
dylif, yn profi fod yu uyfuiou agweddau ^-r eglwys wlad o ddrygau etc

yn guddiedig a than ddwfr. Oblegid mae yn rhaid, dybygid, fod agos-

rwydd ma^Yr at y byd yn ysbryd crefyddwyr yr oes yn gyffredin, cyn

y torai allan yn fjmych mewn un o'r esiamplau ucliaf o ymgysylltiad
;ig ef ag y mae yr Arglwydd yn ei roddi o hono yn ugair y gwirionedd.
"A bu weled o feibion Duw ferched dynion mai teg oeddynt liwy ; a
hwy a gymmerasant iddyut wragedd o'r rhai oil a ddewisasant." Nid
yn hyn yu nuig yr oedd crefyddwyr yn ymgymmysgu d'r byd y pryd
hyny : oud hyn yn unig y mae ysbryd yr Arglwydd yn ei nodi, am ei

fod yr enghraifft uchaf o'r drwg, ac yn ddigon i brofi ei fod yn hanfodi
yn mhob ii'ordd arall, ac wedi gwreiddio yn ddwfn yn yr eglwys. Gyda
hyfrydwch, gan hyny, yr ydym yn cyfeirio ein hieuenctyd at y rhan
yma o draethawd yv awdwr. Byddai yn ddymuuol pe gellid eu dwyn
i edrych ar y mater liwu yu yr un goleuni ag y mae dynion difrifol yn
mhob cenedl, ac o bob dosbarth o'r eglwys yn edrych ai*no ; ac i

betruso mewn amgylchiad mor bwysig rhag diystyru rhybuddiou eu

tadau crefyddo], a rhyfygu ffurfio undeb tros eu heinioes mewu fi'ordd

nas gallant ddysgwyl boddlonrwydd y Goruchaf, cymmeradwyaeth ua
bendith galonog eu hathrawon na'u rhieni duwiol. Fe wcl y darllen-

ydd fod yr awdwr yn petruso gwneyd yr achos hwu yn bwuc dysgybl-

aeth a diarddeliad eglwysig. Yn hyn yr j'dym yu gorfod anughytuuo
ag ef. Mae yu dangos, dybygem, mewn modd grymus fod y cyfryw

undeb yn effeithio yn ddrwg, nid yn unig ar y proffeswr ei hunan ac

ar ei deulu, ond ar yr lioll eglwys hefyd. Mae yn ddiddadl fod hyny
yn wiriouedd. Ond os nad ydym yn camgymmeryd, fe gawsai Mr.

James weled, os nad y pla ei huuau yu cael ei attal rouyn, ei effeith-

iau o leiaf yn cael eu lluddias rhag ymdaeuu cymmaint drwy yr holl

eglw^ys, a phurdeb ac ysbrydolrwydd cymeriad y cymundeb trwyddo yn
cael ei ddiogelu yn fwy, pe buasai y cyfryw aelodau yn wastad yu
cael eu bwrw ymaith.
Mae yr awdwr yn priodoli mynychdra y bai mewn rhan i'r dull rhy

rwydd o dderbyn i'r egiwysi. " Fel canlyniad i hyn," medd efe, "mae
lliaws ynddynt ag y byddai ddymuuol eu gweled, os ua wellaut, yn
ymwrthod yu gwbl a'u haelodaeth eglwysig— dynion ua buasai un
gweinidog yn meiddio eu derbyn i gymuudeb y saiut, pe buasent ar y
pryd mor ddigrefydd ag ydynt yn breseuuol." Wei, oni ddylai yr

egiwysi ymwrthod a dynion felly, wedi i'r ausawdd ddigrefydd yma
dori allan mewn bai amlwg ? Pe baent yn syrthio i rywbeth ysgeler,

hwy a ddiarddelid. Ond y mae gwaith proffeswyr crefydd yn ym-
briodi a rhai gwir auuuwiol, yn weithred ag sydd yu profi annghrefydd-

oldeb y meddwl yn llawn mor eglur, os nad yu fwy felly, na gweith-

redoedd o'r fath hyny, mewu llawer o amgylchiadau. Gall y cyfryw

gael eu cyflawni mewu muuudun ; oud yma y mae dyn yu rhoddi un
o gamrau pwysicaf einioes, a hyny o angenrheidrwydd yu bwyllog a

bwriadol, uid yn unig mewu fi'ordd anuoeth er ei lOs ei huuan, oud
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aungliymeradwy gan Ddixw, a cliroes i uu o orchymynion pendant
Cristiouogaeth. Yn liyn mae yn dangos ar y pryd amddifadrwydd o
bob amcan difrifol am fyw yn grcfyddol rhagllaw, ac yn dwyn ei

hunan i amgylcbiadau yn mba rai y mae yn i'wy tebyg, yn lie ymad-
newyddu a myued rbagddo mewn crefydd, o sudclo ddyfnacb ddyfnacb
i anugbrefydd a cbydymffurfiad a'r byd. Dilys yw, os dylai yr eglwys
ymwrtbod ag unrbyw aelod wedi profi ei bunan yu ngolwg dynion yn
ddigrefydd, y dylai ymddwyn felly tuag at bwn.
Gwyddom fod rbai wedi bod yn dywedyd cyn byn, os yw ymbriodi

a'r digrcd yn becbod, fod byw yn y cyfryw briodas yn becbod befyd
;

ac OS dylai proffeswr cdifarbau am byny, y dylai befyd adael ci fai

drwy ymwrtbod ai briod, ac na ddylai yr eglwys ei dderbyn yn ol beb

y prawf byny o'i edifeirwcb. Mae byn i'n tyb ni yn gamgymmei'iad.
Mae priodi a byw mewn priodas yn ddau betb ; ac, yn yr amgylcbiad
dan sylw, y dull o grifiaivni y ci/ntaf yn unig sydd j'n becbadurus. Yr
byn sydd groes i gyfraitb Crist ar ran y credadyn ydyw, ffurfio y
cyfammod priodasol ag anngbredadyn ; ond wedi i'r cyfammod bwnw
gael ei wneyd, mae yr un awdurdod ag oedd o'r blaen yn gwabardd ei

ifurfio, bellacb yn ei gadarnbau, ac yn rbwymo y Cristion i fyw
ynddo. Yn yr un benuod ag y mae Paul yn dysgu credadyn i briodi

yn unig yn yr Arglwydd, y mae befyd yn dysgu yr un ag sydd yn
briod eisoes ag anngbredad,yn i beidio ymwrtbod ag ef. Y fi'ordd i

ddiwygio oddiwrtb unrbyw fai ydyw peidio a gwneutbur y bai hwnw
draclicfn. Y bai yn y pwnc dan sylw yw ymbriodi a'r digred, ac uid
byw gydiig ef ar ol byny ; a'r diwygiad gan byny a ddysgwylid yn yr
edifeiriol a fyddai, nid ymadael a'i briod presenuol, ond peidio ag ym-
briodi a'r cyft'elyb drachefu. A dyma atbrawiaetli y Beibl ar y mater.
Wedi i Paul ddyweyd fod y wraig yn rbwym wrtb y gyfraitb i'w g\vr

presenuol tra byddai efe byw, credadyn neu beidio (os byddai efo yn
I'oddlawu i drigo gyda hi), mae yn ycbwanegu ac yn dywedyd, os

byddai efe marw, a bitbau yu dewis ymbriodi dracbefn, ei bod hi yn
" rbydd i briodi y neb a fyno, yn iinii/ yn yr Arr/ln-ydd." Fe wel y dar-

llenydd fod Mr. James yn edrych ar ymbriodi a'r digred yn fai mawr
mewn proffeswyr crefydd, ac y dylcnt edifarbau am dano ; ond ei

wrtbwyuebiad ef i ddiarddel aelodau eglwysig am byny ydyw, y
petrusder y mae yn deimlo i geisio profl'es o'r edifeirwcii bwnw ar eu
derbyniad yn ol i'r eglwys. " Mae rbywbetb tyner," mcdd efe,

" mewn arwain dyn i gyfaddef fod yu ddrwg gauddo ei fod wedi priodi

ei wraig." Mae yn rhaid cyfaddef fod byn yn wir ; ac y mae llawer
fel yr awdwr yn teimlo yr aubawsdra. Ond wedi y cyfan, y pwnc
yw, a ydyw y petb yn ddj-iedswydd ? Os ydyw, mae yn ddiammbeu
na ddylid ei besgeuluso am ci bod yn un aubawdd. Nid dyma yr
unig ddyledswydd ag sydd yn pcrtbyn i grefydd Crist, ac yn enwedig
i swyddogion eglwysig, ag sydd yn gofyn liunauymwadiad, tynerwcb,
a doetbineb i'w cbyllawni. Hwyracb, wedi y cwbl, nad yw yr an-

bawsderau ddim cymmaint yn ami ag y meddylid. Mae llawer o'r

rbai sydd yn ymbriodi a'r digred, yn ddynion ag oedd bob amser yn
bur debyg i'r rbai digred eu bunain ; ac wrtb cu derbyn yn ol i'r
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eglwj'si, uid angenrheidiol, ac ya wir nid mor addas yw ceislo yu uni"-

at eu hadgyweirio fel Cristion a fai wedi llithro o weudid i ryw fai

neillduol yn mlioethder tcmtasiwn. Pa mor briodol bynnag yw eu
galw i ystyried eu hymddygiadau blaenorol, yr ydys i fesnr mawr i

ymddwyn tuag atyut megis riiai a dderbynid y waith gyntaf o'r byd ;

a'r peth pcuaf i ymofyu am dauo ydyw, nid eu liedifeirwch am eu dull

o ymbriodi, ond a oes rhyw arwyddion yu bresennol eu bod yn
ddynion a gwaith Ysbryd Duw ar eu meddyliau. Wrth ail dderbyn
uu ag oedd yn fwy amlwg mewn crefydd, fe ddylid o bosibl ei arwain
yn fanylaeh at bechadurusrwydd ei ymddygiad yn y pwnc dan sylw.
Eto uid y weitbred noeth o briodi a ddylai fod unig destyn yr ym-
ddyddan y pryd byny. Dylid yn bytrach arwain y Cristion i adolygu
ei boll ymddygiadau tuag at Dduw yn y tymbor arbenig hwn ar ei

fywyd. Mae ei briod, fe ddichon, fel dyn, yn un o gymeriad teilwng,

ac fe ddylid cyduabod byny yn yr boll ymddyddau, Eto yr oedd
ysgogi mewn amgylcbiad mor bwysig yn wrthwyneb i Dduw, a byny
nid yn luiig yn y gair, ond yn ei gydwybod ei bunan liefyd, a meicldio

fi'urfio yr undeb priodasol yn groes i ddiben crefyddol y sefydliad, ac i

egwyddorion pendant ei grefydd, yn bechod mawr o'i du ef. Ac am
ei becbod ei bunan yn unig mae efe yn cael ei alw i edifarhau. ISid

sarbad ar ei briod ydyw ei gyffes edifeiriol ef; i'r gwrtbwyueb, ei

huuan yn unig y mae efe yn ei fQeiddio, ac y mae y dymber bono ar

ei ysbryd yn sicr o'i ddysgu i anrbydeddu pawb ereill, ac yn euwedig
cydymaitb ei fywyd.

Pa fodd bynnag, os na wyr yr eglwys pa fodd i geisio cyffes o
edifeirwch am y pechod hwn, fe Avyr llawer Cristion yn dda beth yw
edifarbau am dano. Mae wedi dinystrio cysur a defnyddioldeb llawer-

oedd o grefyddwyr, a llesteirio cynnydd a difwyno cymeriad yr boll

eglwys. " Pwy na wel," medd un ysgrifeuydd, " yn y gyfatbrach an-

sanctaidd gydgasgliad o ddefuyddiau goiid ? Mae y gyfeillach oreu

yn auaduabyddus—y sercbogrwydd puraf yn anmbosibl—yr undeb
ucbaf yn eisieu—ac y mae person yn yr bwn y mynai yr ysbryd
orpbwys, o ran yr oil sydd felusaf a mwyaf dyrcbafedig yn y cyd-

ymdeimlad dynol, y llawenydd dynol, a'r gobaitla dynol, yn alltud a

dieitbr. A pba betli a raid fod dycbryn y rbagddysgwyliad bwnw, pa
un sydd yn arddaugos yr ysgariaetli am y tro olaf wrtb fainc Duw,
pan, er fod gobaith iachawdwriaetb personol yn cael ei gadw, mae
cydymaitb y fynwes i'w weled fel un yn cael ei gondemnio gan y
Barnwr, a'i alltudio a dinystr tragywyddol o"i bresennoldeb, ac oddi-

wrtb ogoniaut ei gadernid ! anfadrwydd y ffoliueb sydd yn arwain
i undeb lie mae dr.ygau o'r fatli yn cael eu creu, yn bytracb nag yn y
ffordd lie mae Duw yn rboi ei gymmeradwyaetb, ac yn yr lion mae
amser a tbragywyddoldeb yu ymuuo i fenditbio !

"

Nid ydym yn ammbeu nad oes gan lawer o eglwysi Cymru gystal

ag eglwysi Lloegr acbos i adolygu eu dull yn ymdrin ag acbosion

dysgyblaetbol. Pan ddelo yr eglwys o ddifkif, petb pwysig yn ei

golwg fydd eistedd ar acbosion creaduriaid anfarwol. Fe fydd y
teimiad byfaidd yu colli, a mwy o"r pryder ag y mae yr awdwr yn sun
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am dano yn medaiaunu aelodau eglwysig yn gyfTredinol wrtb dderbyn
i mewu a bwrvr allau o deyruas Crist. Hwyracli y dylem fwrw golwg
yn fanylach dros y gwahaniacth sydd yu ein dull o ymddwyn at

walianol bechodaii. Am feiau rawy cyhoeddns ac atgas yr ydym yn
diarddel yn ddiattreg

;
yn rhy ddiymgais fe ddichou, weithiau, mewn

achosiou o gwympiadau disymwth mown temtasiwn, am adgyweirio
mewn ysbryd addfwynder, a dwyn y beius i edifeirwch. Ond am
feiau o natur mwy coethedig, megis anngliariadoldeb, yr ysbryd cyn-
henus, a"r tafod athrodgar, mac y gwyniau hyu, a'r cyffelyb, lawer
tro, yn cael eu gadael i fud-losgi yn mynwcs yr eglwys dros flyn-

yddau ; ac er fod pob moddion tuag at eu meddyginiaethu yn an-

effeitbiol, mae y dyuion sydd o dan eu llywodraeth yn aros lieb eu
bwrw allan. Mae rhai mewn materion eglwysig yn myned yn ormod
wrth eu teimladau, a rhai yn cadw yn rhy dyn at arferiad neu reol.

Ond fe ddylid cofio mai y rheol oreu mewn liiaws o amgylchiadau
ydyw ymofyn yn dda i natur yr achos a fyddo dan sylw, ei ystyried

ynddo ei huu, ac yn ei holi uodau gwahauiaethol, ac yna gweithredu
yn ddiduedd fel y byddo yr achos hwnw yn gofyn. Mae yn au-

mhosibl i ddynion wneyd rheolau i ateb i bob amgylcliiad, Ein
hamcan mawr a ddylai fod, adferu bywyd a barn yn ol i'r eglwysi, a
chael dynion ysbrydol i'w harwaiu yn eu holl achosion dysgyblaethol.

Yna fe ellid dywedyd wrth yr eglwys, fel y dywedodd Samuel wrth
Saul, " A phan ddelo yr argoelion hyn i ti, gwna fel y byddo yr achos :

canys Duw sydd gyda thi."

Yr ydym yn galw sylw y darllenydd yn mhellach at syniadau yr
awdwr am y cj^farfodydd cyfeillgar hyny a gynhelir y blyiiyddau hyn
mor gyftredin mewn cysylltiad a chrefydd. Mae rhai o honynt, o
bosibl, yn ddieithr i'r Cymry, ond y mae ereill, megis cyfarfodydd tea,

yn ddigon adnabyddus, ac yn dyfod yn fwy i arferiad yn barhaus yn
mysg y genedl. Hwyraeh nad oes ond ychydig, mwy na'r awdwr, yn
barod i ddyweyd y dylent gael eu diddymu yn hollol ; ac ar yr un
pryd mae pob dyn difrifol, fel yntau, yn gwybod eu bod yn agored i

fyned yn llygredig. Maent ynddynt eu hunahi y drws nesaf i hyny
;

ac oddieithr i grefyddwyr fod ar eu gwyliadwriaeth, mae yn ddi-

ammheuol mai yn feithrinfa llygredigaeth a phob ysgafnder y troant
allan. Fe Iwyddodd ein tadau, fe Avyddis, i ddarostwng hen gyfar-

fodydd llygredig y genedl ; ond y mae yn beryglus rhng bod arferion

o'r un natur, o dan enwau gwahanol ac mewn dull ychydig mwy
coethedig, yn codi i fyuu drachefn, a hyny o dan nawdd crefyddwyr
yr oes. Wrth nad yw y i^ethau hyn yn cael eu hystyried fel addoliad
crefyddol, ac ar yr un pryd yn cael eu cynnal i ddibenion da, yr ydym
yn cyrchu iddynt yn fwy dibetrus, ac yn ymollwug ynddyut yn fwy
rhydd. Ac heb egni i wrthweithio eu tuedd at ysgafnder, ni byddant
yn fuan ddim amgcn na math o concerts neu chan't)/ balls, He bydd
crefyddwyr Cymru yn ymgasglu o dan esgus gwneuthur daioni i geisio

difyrwch. Nid ydym yn gwadu, mwy na'r awdwr, nad yw difyrwch
diniwed yn iechyd i blant dynion. Ond a ydyw yn gyfreithlawn i

Gristionogion borthi hwnw mewn cyfarfodydd a gynhelir yn gysylltiol
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a chrefydd ? Mae hynv yu betli amliens i ui. Pa fodd bynnag,
gwyliwn rliag y gormodcdd. Cofiwu mai dijyrwch ydyw, ac nid
defoshni a chrcfj/dd. Mae yr araeth, y canu, a'l* cwbl yu fynycli o
duedd i gynuyrchu teimladau cwbl waliauol i dcimladau gwir grefydd-

ol. Pa faint bynuag a ddadleuir dros eu diuiweidrwydd, maeut o
gyfathrach llawer agosach i gynhyrfiad y chwarcudy uag i addoliad y
deml ysbiydol.

Yu rbywfodd, rhwng difrif a chwareu, yr ydym yu gwueutbur pob
petb yu preseuuol. Meddyliwch, er esiampl, am y diwygiad dirwestol.

Mae liwu yu dysgu caugeu o foesau Cristiouogaeth ; eto priu hyd yma
y gellir ei ystyried yu ddiwygiad o uatur grefyddol. Nid yu unig am
uad ydyw wedi ei seilio yu deilwug ar egwyddoriou efeugylaidd ; ond
y mae cymmaiut o ysgafuder ac o rwysg ymddaugosiad w^edi bod yu
cylchynu ei ysgogiadau uad ydyut yu cydweddu oud ycbydig ilg

ysbryd y deyruas uad ?/jy o'r hyd hicn, nac yn dyfod gydd sijhc, Mewu
gair, yr ydym fel plaut yn yr infant school: rbaid troi pob gwers yu
cbwareu cyu y dysgir hi. Ac y mae ambell uu fel yr heu Samsou,
laeb fawr o chwareu ar ei galou, yu ymostwug i geisio gwneyd yr

ystum, er mwyu cael ty y Philistiaid i lawr. Mae yn gwestiwu er

hyny, uad ydym yn gadael y tir y dylem sefyll aruo, ac yu ymwregysu
tig arfau uad ydyut yu cydweddu ond ycbydig a uatur eiu milwriaeth.

trwy ddwyu dim i'r ymdrech yu erbyu pecliod oud ysbryd a uerth yr

efeugyl. Pa fodd bynuag, ua feddylied neb eiu bod yu anughymer-
adwyo- dim ymdrecbiadau sydd ;i'u hamcau at ddiwygio y byd. Y
cwbl a ddymuuem, o ran y cyfarfodydd dan sylw, ydyw i ddyuiou
crefyddol syrthio yu ol yuddynt yu fwy at egwyddoriou yr efeugyl, a
chadw houyut os yw yu bosibl bob ysgafuder gormodol. Amcauer
cyrhaeddyd rhyw ddaioni trwyddynt tra parhao eu tymhor ; fe fydd

llawer o houyut, mae yu ddigou tebyg, yn cael eu hysgwyd ymaith yu
gwbl oddiwrth bob ymdrechiou crefyddol, mor gyuted ag y delo duw-
ioldeb yr eglwysi yn fwy dwfu, a'u hysbryd yu fwy difrifol.

Yn y seithfed beuuod o'r llyfr, mae yr awdwr yu triu yr achosion

hyny yu neillduol, ag sydd yu tueddu i attal a darostwng difrifoldeb

mewu crefydd yu yr amseroedd hyn. Hwyrach y bydd y darllenydd

Cymreig yu bared i lawenychu wrth feddwl uad yw yr ysbryd bydol
a ddariunir yn y beuuod yma—yr hwu sydd 3'u ymddaugos mewu
awyddfryd masnachol, cyuhyrfiadau politicaidd, yu ughyd a'r arfer-

iad fynychu lleoedd o bleserau, ddim yn gweithio mor rymus yu
Nghymru ag yn mysg y Saeson ; ac yu euwedig wrth gofio uad ydyw
byth yn tori allau i'r yufydrwydd a'r cydymffurfiad hwnw a'r byd, a

grybwyllir gau yr awdwr o dan y pen, cliwacth at bleserau. Mae yn
rhaid cyfaddef, bod y pethau hyn, yu ughydd'r dull, yn ol tystiolaeth

yr awdwr, y mae llawer o"r marsiandwyr mawrion 3'n Lloegr yn treulio

eu Sabbothau a"r cyffelyb, yu gydymii'urfiad dychryullyd a'r byd, ac

yu bethau, dybygem ni, ua ddylid eu goddef mewu aelodau eglwysig.

Er hyny, ni a ddylem gofio, mai hawdd yw i ni fostio eiu rhyddid
oddiwrth ddrygau ua buont yu demtasiwu i ni, ac arferion na buom
uu amser mewu amgylchiadau ag y gallasem fyw yuddynt.
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Ond y mater ag sycul yn teilyugu ein liystyriaeth ni ydyw, pa fodd
yr ydym wedi ymgadw oddiwrth eiu haiiAviredd eiu huuaiu ? Nis
gallwu benderfynu cin bod yn buracli yn ngohvg Duw, uac y buasem
yn fwy rhydd oddiwrth feiau eiu cymmydogion nag ydynt hwy eu
liunain, pe buasem yn yr un amgylcbiadau a bwy, ouis galhvn ni
brofi ein bod wedi ymlygru llai gyda y petbau byny, ag y mae
ein tymbcrau a"n bamgylcbiadau ein bnnain yn eu gwnevd yn
demtasiyuau i ni. Mae Cristionogiou y naill oes neu amgylcbiad yn
barod i cbwitho wrtb edrych ar y drygau oedd yn flynu yn mysg
Cristionogion oes neu amgylcbiadau gwabauol ; tra ar yr un pryd,
nad yw eu bafiechyd eu bunaiu, er ei fed, ysgatfydd, yn dwyn nodau
llawn mor farwol, yn peri nemawr o anesmwytbyd i'w cydwybodau.
Y cyfryw yw tueddgarwcb dyn ato ei bun, a'i barodrwydd i gondemnio
ereill

!

Am lawer o'r petbau, pa fodd bynnag, ag sydd yn y bennod bon.
maent mor bertbynol i ni ag ydynt i eglwysi Lloegr. Os yw y fl'urf-

iau trwy ba rai mae y drygau yn ymddangos yn wabanol, mae yr
ysbryd yr un. Meddyliwch, er esiampl, am gynnydd marsiandiaeth
a'i beffeitbiau. Lloegr, o bosibl, sydd yn cael eu bennill fwyaf i'r

ysbryd bwn. Eto, nid yw Cymru bitbau ddim yn dianc. Mae ei

pboblogaeth yn cynnyddu yn i'eunyddiol, y cydymgais am y byd yn
cryfbau ; ac y mae llawer yn profi fod yr aubawsderau i wneyd byw-
oliaetb, beb roi egui corpb a meddwl i'r amcan, yn dyfod yn fwy
teimladwy yn barbaus ; a cbwaueg na byny, fe ddaw, wrtb bob tebyg,

yn fwy felly eto, gyda'r cyfuewidiadau prysur sydd yn cymmeryd lie

yn ein bamgylcbiadau. Mae yr oes yn myned yn fwy difrifol gyda
pbob amcanion : ac nis gall lai na bydd crefydd a moesau y wlad yn
adfeilio, oddieitbr y bydd yr eglwys, bitbau, yn cael ei gwisgo a mwy
o nertb a difrifoldeb gogyfer u'r amgylcbiadau difrifol mae y genedl
yn "wynebu arnyut.

Ni a ddymunwn annog ein gw\'r ieuainc, yn enwedig y dosbartb
mwyaf ymofyngar o bonynt, i ddarllen yr wytbfed bennod o'r llyfr

bwn. Maent bwy eisoes yn agored i'r awelon gwenwynig mae yr
awdwr yn cyfeirio atynt. Nid yw pbilosopbi Germani eto o bosibl

ddim wedi eu cyrbaeddyd ; ond y mae yr awdwyr Seisnig ag sydd yn
cynnwys gradd o'r un ysbryd a syniadau yn adnabyddus iddynt, ac
yn dwyn sylw y rbai mwyaf darllengar o bonynt, mae yn debyg.
Ycbydig, yr ydym yn cydnabod, a wyddom ni am yr awdwyr byn

;

ond y mae yr ycbydig a wyddom yn peri i ni gydsynio a'r awdwr, y
gall fod ynddynt fagl i ddynion ieuainc. Ond 21a cbamgymmered neb
ni. Er rbybuddio rliag niwed y swyn a ddicbon fod yn eu bysgrifeu-
iadau, yr ydym mor barod a neb i barcbu eu talentau, ac i gydnabod
yr egni a'r gwreiddiolrwydd meddwl maent yn amiygu ; ac ^yrth

grafi'u ar dduU cyfi'rous a difrifol rbai o bonynt yn ysgrifenu ar an-
sawdd bresennol cymdeitbas, ac yn enwedig gwlad ein genedigaetb,

nis gallwn lai na dymuno eu gweled megis ar benau liiaws o"u dar-

llenwyr meddylgar, yn cael eu dwyn i ymorpbwys yn mynwes Crist-

ionogaetb. Gwylied y darlleuydd ieuanc, pa fodd bynnag, rbag i neb
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ua dim swvno ei fcddwl oddiwrth y sylnlr^yydd sydd yn Nglirist.

Cofiwn yu wastadol fod yn bosibl llygru mcwn ysbryd ac archwaetb

oddiwrtli athrawiaeth yr efeng^d, er iia byddo dim cto wcdi ymfi'urfio

yu opiuiwu cyfeilioruus yn y farn. Mae yr cuaid iachus, uid yn uuig

yn dal y pwnc, ond yn gorfoleddu yn y gwiriouedd.

Mewn cymbariaeth i'r wybodactli am Grist, uiae pob gwybodaetb
arall yn ymddangos iddo ef yn wywedig ac anfuddiol. " lu, yn ddi-

ammhcu," medd Paul, " yr wyf befyd yn cyfrif pob petli yn golled o

berwydd arddercliogrwydd gwybodaetli Crist lesu, fy Arglwydd : er

mwj'n yr liwn y'm colledwyd yn mbob petli, ac jt wyf yn cu cyfrif yu
dom, fel yr ennillwyf Grist." Dyma ansawdd iacbusol y galon. Nid
ydym yu sicr, ond ni a fyddwn yn ofni, weitbiau, y dicbon fod eneid-

iau bawer yn Ngbymru, ac yn eu plitb atbrawon crefyddol befyd, yn
dirgel addfedu i ymadawiad a'r gwiriouedd. Os yw byn yu bod, mae
yn dangos ei bunan, i'u tyb ni, nid yn gymmaiut mewn camolygiad

ar 3' pwuc bwn neu arall mewn duwinyddiaetb, cud mewn gweudid
adnabyddiaetb a diffyg sercbogrwydd at y cwbl. Nid yw yr efengyl

ddim, fel y tystia y Salmydd, yn " betb da " gan y galon, ac am byuy
ddim yn berwi allau o boui. gaulyuiad, mae yr atbraw diddj'sg yn
myned yn fwy musgrell i'w tbractbu, a'r dysgedig (neu yr uu a fyuai

fod felly) yn tueddu yn rby pbilosopbaidd. Ac er uad oes neb yn
gwadu gwirioneddau y fiydd, eto y maent gyda llawer fel ben gelfi yu
cael eu troi yn ormodol o"r ueilldu, tra mae y deall a'r galon yn cael

eu dodrefnu a pbetbau mwy modern a golygus. Mewn gair, mae
aungbrefyddoldeb yn cyunyddu yn eiu mysg. Mae Duw, yn llywodr-

aetbiad y byd, yn colli yn ormodol o olwg dyniou, a'r amlygiadau o

bono yn Ngbrist yn myned yu fwy cynuefiu a diflas gan eu calonau.

A da yw, os uad yw yr un ysbryd i'w glywed weitbiau, mewn rbyw
gyrion, yn trydwst yn rby debyg i auffyddiaetb. Hwyracb y bydd
llawer yu barod i ammbeu gwiriouedd y sylwadau ucbod. Ond
gwybyd'der, uad ydym yu cybuddo na pberson na pblaid ueillduol ; ac

iieb ddirgymbell ar neb eiu bofnau dirgelaidd eiu bunaiu, goddefer i

ui aunog dyniou duwiol yu mysg pob enwad, i gydymegu'io i gadw yr

atbrawiaetb efeugylaidd yu ei symlrwydd, a cbrefydd ysbrydol yu

fyw yu mbulpudau ac egiwysi Cymru.
Mae yu dda geuym, wrtb ddiweddu, bysbysu i'r darllenydd, fod lie

cryf i obeitbio, er pob tywyllwcb, fod crefydd ysbrydol yu adfywio.

Yn ngbanol cbwyldroadau gwladol, cynbwrf y byd, a cbaderuid ei

ysbryd mewn balcbder ac annuwioldcb, mae rbai dirgel Duw yn mbob
cymuudeb yn deffro ; tybj-gid eu bod yu cael eu parotoi i wneyd neu
ddioddef ewyllys yr Arglwydd mewn modd arbeuig ; ac bwyracb i bob

un o'r ddau. Mae cyflwr soddedig y werin yu euuill mwy o sylw yn
barbaus ; a'r argyboeddiad, fe dybix-, yn cryfbau, uad oes feddygin-

iaetb i arcbollion plant dyniou, yn bersouol na cbymdeitbasol, ond
yn yr efengyl ; a bod yu rbaid cael Ysbryd Duw i wneyd bono yn
effeitbiol. gaulyuiad, mae yr ocbeneidiau am dano yn y dirgel yn
myned yu fwy dwys—ton ein cyfarfodydd cyboeddus yn raddol yn

dyfod yu fwy difrifol : a Cbristionogion, fel pe byddent yn credu aiad
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yw eu hynodrwyilcl sectaidd ddim yn debyg o fod o hir barliad, yu
annghofio, mewn ystyr, cu gwahauiaeth, ac yn ymuno u'u gilydd i

wneuthur daioni : ac y mae rhai, fe ddywedir, o bendefigiou eiu

gwlad, nid yn Tiuig yn meithrin crefydd j'n mysg eu cydradd, ond yn
dyfod i lawr i blith y werin, ac yn ymdrechgar i weinyddu gwybod-
aetli gyffredinol a clirefyddol i sorod cymdeithas. Mae yr argraff-

wasg, hithau, yn dwyn tystiolaeth i'r un gwirionedd : ac fel un prawf
o layny, yn mysg llawer ereill, yr ydym j^n hyderu y gallwn droi

llygaid ein cenedl at y llyfr hwu. Ac heb sefyll dim yu ychwaueg
rhwug y darlleiiydd ag ef, yr ydym gyda phob parodrwydd yn cilio o"r

golwg, gan ddymuno yn ddift'uaut ar iddo gael derbyuiad lielaeth yn
eiu gwlad ; ac i'r darlleuiad o bono, mewn rmdeb a moddion ereill,

fod yn efl'eithiol o dan fendith y Gorucliaf, i wneuthur eglwys Crist

vn Ngbvmru yn Eglwys o Ddifrif.

H. K.
Lhjnllcijiad, Mehefin, 18i9.

NoDiAD H. Tudalen 700.

Mae yn byfrydwcli gwirioneddol geuym, eiu bod yn gallu, trwy
garedigrwydd ein cyfaill, y Parch. Griffith Parry, D.D., cyhoeddi y
Cynghor hwu, fel y darparwyd ef i'r Wasg gan Mr. Piees ei hunan, yn
gyflawn ger brou ein darlleuwyr. Er nad yw y testyn o'r Beibl y mae
yn seiliedig arno, yn un nodedig o ddedwydd, y mae y Cynghor ei

hunan, yu ein bryd ni, yn un o'r rhai mwyaf doeth a syiweddol a
draddodwyd erioed.

Anwyl Feodyr :— Yr ydwyf yu cael y fraiut o'ch c3'farch yn
bresennol ar un o ddyddiau nodedig eich bywyd, a gobeithiaf nad
y cyntaf ua'r diweddaf ydyw i chwi. Y mae dygwyddiadau hygof
wedi bod cyn heddyw yn eich oes grefyddol, ac os gwnaethoch
chwithau y defnydd dyladwy o honj-nt, y mae yn rhaid eu bod wedi
gadael argraff ar eich meddyliau. Meddyliwch, er esiampl, am eich

bedydd. Oni bu eich meddjdiau weithiau yn ehedeg gyda gradd o

serchawgrwydd at y diwrnod bendigedig hwnw, ar yr hwn y cyilwyn-
wyd chwi gyntaf i'r Arglwydd, a phan y rhoddwyd arnoch yr enw
mawr ac ofnadwy—" Y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glau! " A beth am
yr adeg pan y derbyniwyd chwi gyntaf i gymimdeb y Saint ? Onid yw
hon yn adeg i gofio am dani ? Yma yr oeddych yu cadarnhau gweith-
red flaeuorol eich rhieui ; ac yn warfoddol yn eich personau eich

hunain, a thrwy yr act fwyaf ddifrifol a chysegredig a ddichon dyu
gyflawni, yn ymroddi i fod yn eiddo Duw yn Nghrist. A'r un modd
gallwn eich cyfeirio at ddcchreuad eich gweiuidogaeth. Y mae yn
ddiammheu geuyf, yn enwedig am y rhai mwyaf oedranus o honoch,
OS buoch chwi cyn d'od yma, yn adolygu fel hjm febyd ac ieuenctyd
eich gyrfa grefyddol—yn ail ymweled, fel y Patrieirch gyut, a phob
Bethel anughofiedig, ac a lie pob hen allor a wnaethech i'r Arglwydd
o'r cyntaf, gan ymdrechu i gofio, nid yr amgylchiadau allauol yn
iTuig, ond ausawdd dumcwuol eich meddyliau yu yr amgylchiadau
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hyuy—y mae yn ddiammheu genyf, meddaf, na bu y cyfryw ymarfer-

iad "ddim yu gwbl ofcr i cliwi. Ac os ydych yn cael wrth adolygu eich

cychwyniad crcfyddol fod eich caloiiau wcdi proii rhywbetb o leiaf o

weitbrcdiadau y caredigrwydd a'r sercbiadau dyweddiol byny, gyda
pba rai y mae y Cristion ieuauc yn ymgysegru i lesu Grist ;—dybai

hyn, yn ddiammbeu, fod yn aclios gorfoledd i"cb meddyliau ; a
gobeitbiaf y bydd y c6f am a basiodd yn eicb cynuortbwyo yn awr i

adncwyddu eicb ymgysegriad i'r Gwaredwr gyda mwy o awyddfryd a

diolcbgarwcb. Pa fodd bynuag, fy mrodyr, wele cbwi yn awr ar

ddj-fod drwy un amgylcbiad nodedig yn rbagor. Amgylcbiad a ddylai

ffurfio cyfnod uewydd yn eicb bywyd, ac am yr bwn y cofiwcb cb'\,\-i

eto, ond odid lawer gwaitb yn y byd bwn, ac yn sicr yn yr bwn a
ddaw. Ger bron Duw a"r Arglwydd lesu Grist, a'r etboledig augyliou,

"wele cbwi beddyw wedi eicb neillduo, trwy alwad a gweddiau yr

eglwys, i weinidogaetb yr Efengyl. Nid oes un dyn cydwybodoi,
cbwi a wyddocb, a ymgymmera, byd yn nod, a'r swydd iselaf mewri
cymmydogaetb, beb wybod rbywbetb am ei natur, a pbenderfynu
cyflawni ei dyledswyddau yn ffyddlou. A ydyw yn bosibi, gan byny,
fy mrodyr, eicb bod cbwi wedi bod yn fwy ysgafn gyda'r alwad hon ?

A ydyw yu bosibi, pe cawsecb alwad i ryw swydd gyffredin yn y byd,

ac nid i weinidogaetb yr Efengyl, y buasecb wedi mynu gwybod
ycbwaneg am ei gwaitb bi, ac am eicb gallu eicb bunain i'w gyflawni

;

y buasecb wedi ystyried yn fwy cydwybodol, a oeddycb mewn am-
gylcbiadau ag oedd yn caniataii i cbwi dderbyn galwad iddi o gwbl,

ac yn meddu ar amser i ymgysegru i'w dyledswyddau ; ac yn mbob
modd wedi teimlo yn fwy pryderus ac ymbarotoi yn fwy diwyd ar

gyfer y diwrnod i'cb gosod ynddi, nag y darfu i cbwi ar gyfer y dydd
liwn, pan yr ydycli yn cael eicb gosod yn y swydd fwyaf ei cbyfrifol-

deb yn yr boll fyd ? Hyn yn unig sydd genyf fi yn sail i ofni byny,

fy mrodyr :—Y mae barn a difrifwcb yr egiwysi yu y mater bwn wedi

newid llawer er pan ydwyf fi yn cofio. Y mae y safon i gyflawn

waitb y weinidogaetb bellacb yn llawer is, a'r alwad iddo wedi myned
yn llaAver mwy cyflredin, ac yn cael ei derbyn befyd, os nad wyf yxa

camgymmeryd yn fawr, gyda llawer llai o arswyd na cbynt. Yr
egiwysi, y mae yn wir, sydd yn gyfrifol am roi galwad i'r weinidog-

aetb ; cud y mae cyfrifoldeb befyd, cofiwcb, yn nglyn a derbyn yr

alwad bono ; a'cb cyfrifoldeb cbwi yw bwnw. Pa fodd bynnag, fy

mrodyr, y mae yn iawn i mi synied am danocb oil, eicb bod yn ddi-

frifol
;
yn meddu gradd o wybodaetb am bwysigrwydd eicb gwaitb, ac

yn ystyried mai i'r gwaitb bwnw y mae yr Eglwys yn eicb neillduo

beddyw ; a'cb bod cbwitbau o ganlyniad, wrtb dderbyn y ueillduad

yma, yn ymrwymo, byd y mae ynocb cbwi, i ymwrtbod a pbob
galwedigaetb ac amcan arall, ac " ymroddi i wcddi a gweinidogaetb

y gair."

Ond ycbydig a wyddocb cbwi eto am waitb eicb swydd, a llai fe

ddicbon am ei pberj'glon a'i tbemtasiynau. Ond sicr ydyw bod
blinderau yu eicb aros. Y mae defuyddiau iddynt ynocb cbwi eicb

bunain ; ac am yr acblysuron allanol, a'r ffyrdd trwy ba rai y bydd y
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gelyn yn ymosod aniocli ac yn gweithio ar y defnyddiau lij'ny, chwi
a'u cewcli hwy yn amrywiol a lliosog, ac yn ami yn gyfryw, ag y bydd
yn anmhosibl i chwi eu rliag-weled na'u gochelyd. Wrth bregetliwyr

yn arbenig y dywedwyd—" nis gall na ddel rlnvystrau." Yr ydycli

wcdi ymgymmeryd a gwaitb, gyda'r liwn y gwnacd ercill " yn ddrycli

i'r byd, i ddynion ac i angylion," a thrwy eu hamynedd mawr, a'u

hymdrculiad ewyllysgar ynddo, a hyny dan bob math o flinderau, yr

oeddynt hwy yn profi eu galwcdigaeth iddo, ac yn dangos cu huuain
fel gweinidogion Duw.

Nid yw ammod defnyddioldeb ddim is eto, fy mrodyr. Ac y mac
derbyn ordeiniad i weinidogaeth yr efengyl, ond ar yr ystj'riaeth ein

bod ni drwy hyny yn aberthu ein hewyllys a'n hesmwythyd ein

hunain, ac yn ymgysegru i fywyd o hunan-ymwadiad, llafur, a

phoen, yn ymddygiad, ag y mae genym le i ofni, y bydd yn auhawdd
i ni roddi cyfrif am dano gyda llaweuydd. Am hyny, gan eicli

golygu fel hyn yn ddynion ffaeledig, ac mewn amgylchiad profedig-

aethus, ac ar yr uu pryd yn ddynion i liaws o'ch cyd-greaduriaid—

i

droi yn eu mysg, ac i effeithio er gwaeth neu er gwell ar eu tynged
dragywyddol hwy, y mae y cyngor goreu a allaf fi roddi i chwi yn
bi'esennol, ac oddiwrth yr hwn yr amcauaf wueuthur ychydig o

sylwadau yn mhellach, i'w gael yu ngeiriau yr Apostol lago— (i. IQ):—
" Fy Mrodyr anwyl, na chyfeilioenwch." •

Peth naturiol iawn i ddyn, chwi a wyddoch, ydyw cyfeiliorni, yn
enwedig mewn sefyllfa brofedigaethus. A'r cyfryw, fel y sylwyd,
ydyw sefyllfa gweinidogion y Gair yn y byd hwn. Nid oes dim mwy
cnbyd yn nglyu u hi nag ydyw ei themtasiynau i gyfeiliorni ; oddi-

eithr y niwed mwy na chyffredin ag y mae cyfeilioruadau dynion yn
y sefyllfa bono yn sicr o beri. Y mae "pechodau athrawon,'' fe ddy-
wedir, yn " athrawon pechodau." Os byddwch chwi, ar ol sefydlu

eich hunain yn marn a serchiadau yr eglwysi, yn cael eich llithio i

gyfeiliorni oddiwrth y gwirionedd, pa un bynnag ai yn nirgelwch ei

athrawiaeth ai yn sancteiddrwydd ei orchymynion, nid yn unig chwi
dynwch ddinystr arnoch eich hunain,—ni orphwys pethau ddim ar
hyny cr mor ofuadw-y ydyw, ond bydd llawer, fel y mae yr Apostol
Pedr yn dyweyd. yn debyg o ganlyn eich dystryw chwi. Goddefwch,
gan hyny, air o gyfarwyddyd, fy mrodyr, o barth i natur y cyfeiliorn-

adau ag yr ydych yn ddarostyngedig iddynt, j-n nghydu'r modd i'w

gochelyd : dymunem ei roddi i chwi gyda holl serch a difrifwell y
gorchymyn dwyfol ei lum.

I. " Fij mrodyr anivy!, na chyfeiliormcch " mewn Barx.

Y mae hyn, ond yn unig ei gyfyngu i egwyddorion sylfaenol

crefydd, o annrhaethol bwys. Nis gellwch "gadw eich hunain, na'r

rhai a wrandawant arnoch," heb " aros yn y pethau yma ;
" hyny yw,

heb fod eich ysbryd a'ch gweinidogaeth wedi eu lefeinio yn drw3'adl a.

gwirioneddau mawrion yr efengyl. Ond wrth ddcchreu ar v mater
3 s
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b-K-n, mi a dclvmunwn eicli auuog yn gyntaf dim—i ochelyd bod j'n

auwybodus a di-faru am bctbau yr efengyl. Dyma ddiffyg llawer

pregethwr : uid bod o farn gyfeilioruus, end bod yu ddi-favn
;
ym-

ddifadrwydd o argyhoeddiad byw o'r gwiriouedd yn y galon a'r

gydwybod. Os yw ci feddwl yn ehud, a'i syniadau yn gymmysglyd ac

amrwd, nid yw hyny yn un prawf fod y dyn yn heretic neu wedi
dwfn-reddfu mewn cyfeiliornadau ; ond y mae yn profi bod ei fcddwl

heb aduabod yr Efcngyl yn ddyladwy, ac heb wneyd ei gwirioneddau

yn bethau iddo ei hun. Cofiwch, fy nirodyr, fod yn bosibl i egwyddor-

ion crefydd fod yn eicli cof yn nuig, ac erioed beb gael eu himpio
i mewn, na chymmeryd gwraidd yn eicb diniadacth a'ch barn.
" Bydded y pethau hyu yn dy galon," meddai Moses wrtli Israel, " a

hysbysa iiwj-nt i'th blant." Y mae yn rhaid i'r galon amgyffred y
pethau, Ni bydd y ddirnadaeth am danynt ond egwan a chymmysg-
1yd, na'r hysbysiad o honynt yn eich gweinidogaeth ond oer a di-

ffrwyth, hyd oni bydd y galon wedi ei meddianuu.
Goleuni goruwch-naturiol yr Ysbryd, yr hwn sydd yn dangos, nid

yn unig y gwirionedd, ond gogoniant y gwirionedd ; a thrwy yr Invn

y mae Duw yn trosglwyddo ei ddaioni ef i'r galon, nes y mae'r enaid

yn llawenychu ynddo fel nn yn cael ysglyfaeth lawer :—dyma sydd

yn ei sefydlu ef yn y farn, a dyma sydd yn agoryd y genau yn hyf i'w

lefaru. Y mae gweled gogoniant y pethau yn adnewyddu yr enaid

i'w earn, ac y mae eu caru drachefn yn galluogi y meddwl i'w gweled

yn gliriach, ac yn eu cadarnhau yn fwy yn y farn. A phan y mae y
galon, fel hyn, yn berwi allan beth da, a'r pregethwr yn dywedyd,
nid y pethau a fenthyciodd gan ereill, ond " y pethau a wnaeth efe ei

hunan i'r brenin,"—y mae y tafod yr amser bono fel '-i^in yv ysgrif-

enydd buan." Pa le bynnag y cafodd y dyn y defnyddiau, y mae wedi

eu bwyta a'u cylla-dreulio jm ei fyfyrdodau ei hunan, ac am hyny y
maent yn sicr o droi yn nerth iddo ef, ac 3m faeth i'r eglwysi drwy ei

weinidogaeth. Fel hyn yr oedd yr Apostolion sanctaidd yu pregethu.
" A chan fod genym yr un ysbryd ffydd," medd Paul, " yn ol yr hyn
a ysgrifenwyd, Credais, am hyny y lleferais

;
yr ydym uinnau hefyd

yn credu, ac am hyny yu llefaru." " Credu, ac am hj'uy yn llefaru."

Cystal a dywedyd, " Ni thawem ui yu ein byw. Y mae genym ryw-

beth i'w ddywcyd : yr ydym yn credu ei fod yu beth gwerthfawr, ac

nid yu fwy gwerthfawr ua gwir. Nid llefaru yr ydym am fod hyny
yu perthyu i'n swydd ; ond ' yr ydym yn credu,' ac y mae ystyr yr

hyn a gredwu ui yn cymhell ein calonau, ac yn gosod augeurhaid

arnom i'w llefaru." Dyma y dirgelwch am hyawdledd y pulpud. Yn
yr ausawdd hon ar eich meddyliau, chwi lefarwch am fawrion bethau

JDuw, megis a thafodau ereill ; hyny yw, gyda hyfder, doethineb, a

phriodoldeb ymadrodd, gwahauol i ddim ag a oedd genych chwi o'r

blaen, nac a fydd genych eto, gwnewcli a fynoch, os collwch chwi

yr ysbryd hwn.
Ond heblaw hyny, y mae o bwys i ni, nid yn unig fod j'u meddu

baru o'r eiddom ein hunaiu yp mhethau yr efengyl, ond bod ein barn

yu gywir hefyd. Bod yu uuiawn-gred. Y mae'r fath beth a chredu
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celwj'dcl yn bod Ac os ydjw yn (IdifTyg peryglus mewn prcgetbwr ei

fod yu ddyu amddifad o argyhoeddiad a barn sefydlog 3'n y gwirion-

edd, y mae yu nvy peryglus draebefn, os yw yn bosibl, iddo fod yu
ddyu o syniadau a barn gyiciliornus. Gwir yw, fe all fod felly mown
llawor o betbaxT, ac eto bod yu dduwiol. Oud both er hyny, y mae
iaAvn-ddeall byd yn nod yu y petbau lleiaf yn werth llafurio am dano.
Hyd y mae ynocb clnvi, fy mrodyr, bj'ddwch ddifrifol am gael adnabod

y gwirionedd am bob i^etb, a'i aduabod '•' fel y mae yn yr lesu.'' Dyma
yu iinig sydd i'w ddysgu i'r bobl. Mi a ddyraunwu yu wir fod uewydd-
deb yn eich pregetbau. Ac os bydd genycb amcan difrifol wrth eu
cyfansoddi, os byddwcb yn berwi eu defuyddiau yn ddyladwy yn eicb
myfj'rdodau eich hunain, ac yu astudio, nid y Gair yu uuig, ond eicb
gwrandawwyr befyd i ba rai yr ydych i bregetbu, gau ymdrecbu i

gyfaddasu y gwirionedd at eu bamgylchiadau neillduol, ac ansawdd
eu meddyliau, y mac yn sicr y bydd ynddyut ryw gymmaiut o newydd-
deb. Oud yr hen wiriouedd er byuy a fydd yn newydd o dan eich
dwylaw, ac nis gall fod yu wiriouedd beb fod yn ben. " Prcgctba y
Gair," medd yr Apostol— " Gair y cymmod," " Gair yr iachawdiiiiacth

hon." Ac yn sicr, os yw meddiaunu y beudithion byn yn dibynu ar
fod y Gair am dauyut yu cael ei bregetbu yu ffyddlou, a'r bobl yn
cael eu dysgu yn gywir yu y drefn i'w cael bwy, y mae yn rbaid fod
cyfrifoldeb gweinidogion yr Efeugyl yu bwysig. Peth difrifol iawn i

ddyu yn yr amgylcbiad yma a lyddai bod yu euog, nid yn unig o
guddio neu ncwid dim o ystyr ei geuadwri, oud o fod yn ddiofal am ei

deall hi yn iawn, ac felly cam-bysbysu meddwl ei Arglwydd mewu uu
modd. Y mae Gair Duw yn wiriouedd

; y mae y dystiolaeth a'r

petbau y tystiolactbir am dauyut yn cyfateb i'w gilydd ; a pheth o
bwys i ninnau ydyw deall ac amgyffred y Gair yma yu gywir, a bod
yn alluog, i'w osod allau yn egiur a pbriodol," ac felly " myneyi yn
helaeth" i'n gwrandawwyr " y peth fcl y mae.''' Dyweyd am i)duw/eZ
y mae ; am ddrwg pechod fel y mae ; darluuio dyn a'i drueui, Crist a
tbrefu yr iachawdwriacth trwyddo, i ryw fesur, fel y maent. Ystyr-
iwcb y pwys o fod yu dwyllwyr eueidiau ! Quid ydych yn dysgwyl i'r

bobl gredu a gwueyd fel yr ydych yn dysgu iddyut '? A bath yw hyny
ond gorphwys eu tragywyddol oil ar eich athrawiaeth ? Anturio i

wydd Duw gau ddysgwyl bywyd tragywyddol yu y fibrdd a ddysgasoch
iddyut ? ! j'Uto, mor ofuadwy a fyddai eu siomi bwy ! Y mae yn
wir fod y Beibl gau eich gwraudawwyr, ac y dyleut faruu drostynt eu
hunain, Oud nid yw hyny yn gwueyd eich cyfrifoldeb chwi fel eu
hathrawon hwy yn ddim llai. Os bydd eich gwrandawwyr yn golledig,

fy mrodyr, wedi eu cam-ddysgu, neu wedi eu gadael i dwyllo eu
hunain, heb ddim oud eu rhith-ddj^sgu geuych chwi, er y byddaut hwy
marw o herwydd eu diofalwch eu hunain, eto fe fydd eu gwaed yn cael
ei ofyn ar eich Haw chwi. Y dyn ag oedd wedi bod yn ft'yddlou i^fynegi

i'w wrandaSvwyr " boll gyngor Duw," ac i'w " dysgu ar gyhoedd ac o
dy i d}'," a hyny " gyda phob gostyngeiddrwydd a llawer o ddagrau,"
oedd y dyn galluog i dystio yn wyueb oi wraudawwyr ac yu wyucb
augau ei hunau ei fod ef yu "Ian oddiwrth v.-aed pawb oil.""
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Y mac yu rliaid i ni g5'clnabocl, na bycld cydymffarfiad ein barn ni

a'r gwirionedd, mwy na cliydymffurfiad ein hysbryd a'n hymddyg-
iadau, ond anmherffaith tra byddwn yn y byd liwu. Ond llafuriwch

am gynnyddu fwy-fwy. Darllenwch lawer ; myfyriweli lawcr ; ac yn
ueillduol addolwch lawer, yr hyn sydd yn dra effeithiol i glirio ad-

nabyddiaeth y meddwl yn mhethau Duw. Cofiwch fod yn bosibl

cyfeiliorui yn fawr drwy gam-drin yr athrawiaetli. Er i'r pwnc
ynddo ei hunan fod yn wiriouedd, gall yr ymdriniaetli ag cf lawer tro

fod mor gyfeiliornus, trwy ei bod yn ei gario ef allan yn ormodol o'r

cyfartaledd liwnw, neu y lie priodol ag sydd yn perthyn iddo yn ei

gysylltiad a gwirioneddau ereill, nes _y mae ef bellacli mewn ystyr yn
gyfeiliornad, ac o duedd i feithrin cyfeiliorui yu ysbryd y gwrandaw-
wyr. Gwyliwch esgeuluso yr un gwirionedd; cam-gymliwyso yr un
gwirionedd ; cyflwyno na gosod allan y uaill ran o'r gwirionedd,

mewn dull ag a fyddo yn cymylu rlianau ereill o bono. Y mae eisieu

doethineb i gadw gras a dyledswydd yn eu lie priodol. Peth mawr
ydyw medru dysgu dynion i beidio ag ymorpliwys ar eu gweithredoedd

da, ac eto i ofalu am flaenori mewn gweithredoedd da. Eu hargylioeddi

hwy o'u banallu, ac lieb wanychu eu teimlad o'u cyfrifoldeb. A pbeth

mawr ydyw, os bydd ein boll ymdrin a phrofi'eswyr crefydd yn wastad,

yn gyfryw ag a fyddo yn tueddu i gadw eu bysbrydoedd mewn an-

sawdd iachnsol. Y mae yn gofyn doethineb nid bychan i"w dysgu i

" lawenbau mewn dychryn ;
" i gredu ac lieb ryf^-gu ; i ofni ac heb

Iwfrhan. I ymgysuro ar y naill law yn nghaderuid a rhadlonrwydd

trefu gras, ac ar y Haw arall i barhau i ymdrecli yn erbyn pecbod, ac i

" berffeithio sancteiddrwydd yn ofn Duw." Amcauwcb at brcgethu pob

gwirionedd, fy mrodyr, ac felly i gyd-feithriu pob gras, a pliob iawn-

deimlad yn y galon. Fe ddywedir am yr ymborth ag yr ydym yn ei

fwyta, pe tynid allan y rhan feithrinol o bono o'i chysylltiad a rhauau

sydd yn llai felly, a byw ar bwnw yn noetli ac aruo ei buuau, na
byddai yn agos mor iachus, ag ydyw yn bresennol. " Y mae yn

riiaid (medd im g\Vr a ddefnyddia y gymhariaeth lion) i'r corph a r

man wytbi yn ein hymborth fod yu uglyn a rhanau ereill, pa rai sydd

vn fwy pur a maetlilawn, ac ouido ni chaiff ein uatur ei meitliriniaeth

briodol." Felly yr un modd am athrawiaetli y Beibl. Y mae rhyw
ranau o boni, y mae yu wir, megis yr athrawiaetli am berson ac

aberth Crist, yn cynuwys maetli ueillduol i eneidiau pechaduriaid.
" Fy uglinawd I," medd y Gwaredwr, " sydd fwyd yn wir, a'm gwaed
I sydd ddiod yn wir."' Ar yr un pryd, mewn trefu i'r pethau hyn
barhau yn ymborth iachusol i eneidiau dynion, dylid eu cadw yn

wastad mewn cysylltiad a phethau ereill. Y mae yn rhaid i ui wrth

esiampl bywyd y Gwaredwr, yn gystal ag wrth baeddiaut ei farwol-

aeth ; ac i'w dibeuion cu liuuain y mae gorchymyniou, bygythion, ac

addysgiadau moesol yr efengyl, mor wasanacthgar i'n heneidiau ag

ydyw yr athrawiaeth am ei berson a"i offeiriadaetli Ef. Dylai yr

ysbryd a'r fuchedd Gristiouogol gael eu dysgu i'n gwraudaSvwyr heb

na chel na phetrusder, a byuy gan ddwyn allan boll ystyriaethau

uchel yr Ysgrythyrau, brawychus yn gystal a grasol, i'w dirgymhell
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hwy Jir frydwybodau a chalouau proffcswyr crefydd a dynion o bob
math. Prepethwch y ddeddf a'r cfengyl, fy mrodyr, a phregethwch y
naill yu y Hall. Ffydd fcl gwreiddyu saucteiddi-wydd, a sancteidd-

rwydd ac ufudd-dod fel ffrwythau ffydd. Y mao y pethau hyn yn
bethaii a gysylltodd Duw yn yr Efcngyl ; a'r dyu sydd 3^11 eu liysgaru

yn ei weiuidogaetli, ac yu pregethu y naill beb y Hall, uid yr Efcngyl

y mae yn ei brogethu.

Erbyu hyn y mae y meddylgar j'n barod i ddyweyd, ond odid, bod

y pulpud yn gofyn talentau ac astudiaeth ddyfal ! YdyAV, fy mrodyr,

y mao ef felly. Geilw am lafnr diorphwys oddiwrtbych. Gall cariad

a sl'1 eicli cynnorthwyo yn y llafur hwnw, ond ni fjmant eicli esgusodi
rliag d'od iddo. Ar yr uu pryd, na ddigalonwcb. Ni a allwn obeitbio

yn Ti-astad, pan y byddora yn eglurhau ac yn cymhwyso y Gair i ryw
fesur yn ol meddwl Duw, na bydd ein llafur ni ddim yu ofer yu yr
Arglwydd. Bellach gadawu fater cyntaf yr anogaeth am un arall

llavrn mor bwysig :

—

II. " Fij mrodyr anivyl, na chjfelllornwch " mewn Ysbryd.

Yn y galon yn gyffredin y mae pob cyfeilioruad yn gwreiddio. Yn
bynciol ac yn ymarferol, y mae dyn yn rby barod i gymmeryd ei

arwaiu gan ei chwaeth a'i dueddiadau. *' Fel y meddylia yn ei

galon," medd y gwr doetb, " felly y mae efe." Y mae gan bon ddy-
lanwad cryf arno, er gwaetli neu er gwell, yn mhob dosbarth o'i

natur. A cban byny, gan fod j^n anbebgorol i bregetbwr fed yn ddyn
ysbrydol, yn iacb yn y ffydd, ac yn ddiargyboedd o ran ei gymeriad
moesol, y mae yn rbaid mai path bwys mawr iddo ef ydyw, bod y
galon, byny y\v, yr ewyllys a'r sercbiadau, nid yn unig wedi eu bad-
newyddu drwy ras, ond yu cael eu cadw befyd bob amser mewn an-
sawdd bur ac iacbusol. Y mae yr Apostol, cbwi a wyddocb, yn nodi
amryw betbau, am ba rai y mae yn dyweyd, bod yu rbaid i bregetbwr
yn bendifaddeu fod yn Ian oddiwrtbynt bwy, ac yn bynod yn y
rbinweddau cyferbyniol iddynt. Hwyracb y gellid sylwi am rai

bonyut eu bod yn fwy peryglus, am y gallant gydsefyll yn well na
phob math o becbodau iVr ymddangosiad allanol o grefydd ; tra ar yr
nn pryd, os byddant yn ffynu, ac yn cael cu gadael i lefeiuio ysbryd a
cbymoriad pregetbwr, y maent yn ddigon sicr o anmbaru, os nad
dyfetba, ei ddefnyddioldeb ef. Am y cbwantau cuawdol a nodir gan
yr Apostol, y mae " gwiugarwcb," cbwi graffwcb, yu sefyll yn mysg y
rbai cyntaf, megis symbylydd i'r drwg-auwydau ereill sydd yu canlyn.
" Kid yn wingar, nid yn darawydd." " Hen glefyd " ebe Eobort
Jones o Iioslau gynt, uuwaitb mewn gwasanaetb ordeiniol fel bwn

—

" ben glefyd yw gwiugarwcb a flinodd y corpb yma yn fawr cyu byu

;

cadwed Duw ni rbag ail glafycbu." Hyderwn mai felly y bydd. Ac
oni ellir gobeitbio bod yr arwyddion yu cryfbau, y bydd, nid yn unig
yr eglwysi yn ein gwlad, ond y genedl yu gyfl'redinol yn cael ei glau-

iiau oddiwrtb y brynti yma. Fe fuddugoliactbodd Cristiouogaetb ar

hen arferion cryfion a drwg cyn byu. Y mae rbyw betbau, dybygid,
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yn ei gwersi moesol, iiacl oedd y cyfiVedin, liyd yn nod, o"r saiut cu

liunain ar y cyiitaf ond priu yu alluog i"w derbyn (gorcbymynid Invy

yu gaeth i'w swyddogiou yn imig) ; oud crbyn heddyw y mae y petliau

liyny yn ddeddfau i'r bj^d Cristionogol yii gyffrediuol—Prawf o allu yr

Efeugyl i buro cymdeitbas ! Pwy a wyr na bydd meddwdod cto cyn

liir i'w restru gydag amlwreiciaeth, ueu ryw wartb-nod paganaidd
arall, fel petb afreidiol i sou am dauo ar acblysurou fel byn, am na
enwir ef mwyacb yn mblith dynion ? Am danocb cbwi, fy mrodyr,

gwn mai afraid ydyw i mi eicb cymbell i hvyr ymattaliad. Fel dyniou
ieuainc efrydgar, nid wyf yn ammbeu, na bydd yn bytracb i'wy o

augeni'beidrwydd am eicb cyngbori, fel Timotbeus, "i arfer ycbydig

win," OS daw yr amgylcbiad i ofyn byny, nag a fydd bytli am eicb

rbybuddio i ocbelyd rbag bod yu wingar. Am byny, wrtb eicb

rbybuddio rbag cyfeiliornadau ysbryd, mi a dd3'munwn eicb cyfeirio

yn benaf at betbau mwy ysbrydol eu natur—petbau a bertbynant yn
fwy neillduol i'r mcddwl. Ac yu gyntaf oil

1. Gwyliwcli ac ymogelwcb rbag Cyln/dd-dod. O'm rban fy liuu,

nid wyf fi ddim yn gallu tystiolaetbu oddiar brofiad, fod dim neillduol

yn swydd pregetbwr fel y cyfryw ag sydd yu tueddu i wneyd ariau-

garwcli yn fwy o demtasiwu iddo ef nag i ddyuion yn gyffredinol.

Oud OS nad yw byny yu bod, y mae yn rbaid i ni gasglu oddiwrtb y
rbybuddion ysgrytbyrol, bod ei swydd a'i gymeriad yu gofvn ar fod

gweiuidog yr Efeugyl yu anad neb j^n lau oddiwrtb y bai bwu. Pwy
bynnag a yml5"gro yuddo, rbaid i wr Duw " fod yn ddiariaugar :

"

rbaid i'r milwr, pa fodd bynnag, beidio ag " ymrwystro a negeseuau y
bywyd bwu." Y mae naturiaetb ei hunau yn cytuno a liyn, ac fe

ellid meddwl ei fod yn ddigon o reswm dros annogaetbau y Beibl ar

y mater. Ac eto yr oedd ycbwaueg na byn yn y golwg. Oblegid nis

gellir gwadu, wedi y cwbl, na bu, ac uas gall fod eto yu nglyu ;vr

weinidogaetli fel swydd, ryw fanteisiou i wueyd elw, ac felly temtasiwu
i ddyn ariaugar. Y mae atbrawou crefydd' yn ymwueyd ag acbos

tragywyddol eu cydgreaduriaid, yr byn a duedda i roi dylauwad mawr
iddynt ar y meddwl duwiol-frydig ; cant le yn ei sercbiadau ef, a medi
yn evryllysgar o'i betbau cuawdol ; ac yu ei le nid afresymol ydyw
byny cbwaitb : ond ar yr uu pryd, pan y byddo dyniou o ysbryd
daearol wedi ymlusgo i'r weinidogaetli, y maeiit yn rby debyg o gani-

ddefuyddio y mauteisiou byn, ac arfer eu dylauwad i'w dibeuion

cuawdol eu hunain. Ac yu wir fe all y fatb amgylcbiadau fod yn
fagl i ddyuion da befyd. Pa fodd bynnag, y mae byn yn sicr, nid

oes un dosbartb o ddyuion ag y mae yr Apostoliou yu eu cybuddo yu
drymacb o gybydd-dod nag atbrawou crefyddol. Pregetbwyr oedd y
dyniou byny, cbwi a wyddocb, am ba rai y mae Paul yn dyweyd, eu

bod yn tybied "mai elw yw duwioldeb," ac yu " gwueutbur niar-

siandiaetb " o houi ; a pba rai wrtb ddilyu eu bamcauion buuanol, a

ymlusgent yn lladradaidd i deuluoedd, a " cban atbrawiaetbu petbau

rby fryntion i'w cyflawni, a ddadymcbweleut (ffydd) tai cyfau." Ym-
ddeugys am y cyfryw, nad oedd dim mor wracbiaidd mewu atbraw-
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iaeth, nior isel mewn ystryw, nac nior ddinystriol yn ei gaulyniadau
i eneidiau dynion, nad ymroddeut i"w gyflawni er mwyn budr elw.

Dynion oedd y rbai'u fy mrodyr, a dynion ydym ninnau. Ac os oes
eisieu chwaneg i'n deffro i wyliadwriaeth yn erbyu ariaugarwcb, ni a
gawn -wrtb ddarllen yr Ysgrytbyrau, fod dynion o egwyddorion ac
ysbryd amgenacb na'r dynion byn yn ddarostyugedig i gael eu llygru

gauddo. Am swyddogion eglwysig y mae yr Apostol yn siarad,'pau
yw yn dyweyd fod " pa^Yb yn ceisio yr eiddynt eu buuain, ac nid yr
eiddo Crist lesu." Mor gyffredin yr oedd y pla wedi ymdaemi, fel

nad oedd ganddo neb, medd efe (ar y pryd o leiaf), o'r un ysbryd ag
ef ei bun ond Timotbeus yn unig, ac am liwnw dracbefn, ni a allwn
weled oddiwrtb annogaetban yr Apostol iddo, nad oedd yntau ddim
uwcblaw Gael ei lygru gan ysbryd y byd. Hwyracb fod mwy nag a
feddyliecb cbwi o'r rbybuddion Apostolaidd yn erbyn y tucddiad yma,
vredi eu cyfeirio yn gyntaf at swyddogion yr eglwysi. Y mae Paul,
pa fodd bynnag, yn edrycb arno fel un o brif demtasiynau atbrawon :

ac fel un yn rbagweled y sarbad a'r difrod dycbrynllyd a ddj-gai ar
grefydd yn yr oesau dyfodol, y mae yn dyweyd yn onest yn ei erbyn.
Efe yr bwn na fynasai i gybydd-dod gael ei euwi yn mblitb y saint yn
gyffredinol, rbaid yw yr edrycbai arno gyda neillduol atgasrwydd yn
ugwr Duw. Ac am byny ni a'i cawn ef yn fyuycb yn ardystio ei

lendid ei bunan oddiwrtbo, ac yn galw ar yr eglwysi a'u swyddogion
i ddilyn ei esiampl yn byny, gan apelio yn y modd mwyaf difrifol at

Dduw ac atynt bwytbau am ei gywirdeb yn yr acbos. "Ki fuom ni
iin amser mewn ymadrodd gwenieitbus, fel y gwyddocb cbwi, nac
znewn rbitb cybydd-dod ; Duw yn d5'st." Ac y mae yn arfer yr un
cyffelyb ddifrifwcb wrtb ganu yn iacb i benuriaid yr Eglwys yn
Epbesus :

—" Ariau, neu aur, neu wisg neb, ni cbwenycbais : le,

cbwi a wyddocli eicb buuain, ddarfod i'r dwylaw byn wasanaetbu i'm
cyfreidiau I, ac i'r rbai oedd gyda mi. Mi a ddaugosais i cbwi bob
petb, mai wrtb lafurio felly mae yn rbaid cynuortbwyo y gweiniaid

;

a cbofio geiriau yr Arglwydd lesu, ddywedyd o bono ef, mai dedwydd
yw rboddi yn bytracb na derbyn." Os byddai Paul yn boui lie iddo
ei bunan a'i frodyr yn sercbiadau eu cyfeillion, byddai byn yn ddadl
ganddo am byny :

" Derbyniwcb ni, ni wnaetbom gam a neb, ni

lygrasom neb, nid yspeiliasom neb." le, os oedd eu gweiuidogaetb
yn " berarogl Crist i Uduw," yr oedd byn yn mysg y petbau ag oedd
yn ei gwneutbur felly :

" Canys nid ydym ni, megis llawer yn
gwueutbur masnacb o air Duw : eitbr megis o burdeb, eitbr megis o

Dduw, yn ngwydd Duw yv ydym yn llefaru yn Ngbrist." Y mae yn
rbaid, gan byny, fod pwys yn byn. Ac os mynecb cbwitbau, fy

mrodyr, fod yn gymmeradwy ac yn llwyddiannus yn eicb gweinidog-
aetb gyda Duw a dynion, edrycbwcb am ddangos eicb buuain yn bur
yn y petb bwn. Hyd yma, bwyracb, nad yw bydolrwydd wedi bod
yn fawr o demtasiwn i'cb meddyliau. Ond fe ddicbon, er byny, droi

yn fagl i cbwi eto mewn amseroedd a ddaw
;
yn eicb trafiertbiou

teuluaidd, ac wrtb beneiddio. Erbyn byny bydd uewydd-deb eicb

swydd wedi darfod, cbwantau ereill yn pallu gyda pballdod natur

;
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ueu ynte yu cael e\\ dal i lawr fel petliau annghyson a'cli gweiuiclog-

aeth. Ond y mae yr amgylcliiadau hj-u oil yu fanteisiol i gryfhad
cybydd-dod, ac y mae ei gyuuydd ef yn y meddwl mor raddol, a'i

ymddaugosiadau mor dwyllodrus, fel, mewii amser a ddaw. o bosibl,

ua bydd cich perygl oddiwrtli im llygredigaeth a clnvant ddim yn
gymmaiut ag oddiwrtli ariangarwch. " Fe ddichon dyn, medd un
awdwr, fod yu gwbl, ac am bir amser, yu gybyddlyd heb yn wybod
iddo ei hun ; ac y mae llawer o weiuidogiou y Gair (meddai) nad
ydynt yn darostwug eu liuuaiu mewn dim ond 3'n y gwartli hwu."
Dracbefn, y mae rliyw bechodau, cliwi a wyddoch, pe syrthiecli

idd^-ut, byddai eicli cwymp ar iiuwaith yn ddinystr i'cb cymeriad
gweinidogaetbol ; ond nid felly ariaugarwcb. Na, y mae y dyn yn
llitbro i hwn yn araf a distaw. Nid act bendant o ddrygioni ydyw,
ond yn liytrach dwfn dueddiad yn y galon, a liwnw dracbefn yn ym-
Aveitliio ac yn ymesgusodi gydu plietbau cyfreitblawn y bywyd Invn

;

ac o fawn rbyw derfynau befyd, y mae yn cyd-sefyll cystal a gwedd-
eidd-dra ymddygiad, ac a'r ymddaugosiad allanol o grefydd, fel y
gellwch cliwi barbau i weddio a pbregetbu am flynyddoedd, wedi
myned i garu y byd yn fwyna cliaru I)uw. Gwyliwcb, gau byuy, yn
fwy rliag cybydd-dod, fy mrodyr ! Os fl'yna yn eicb caionan, bydd yn
bur debyg o dipyn i beth, o'cli llitbio, uaill ai i ymroddi yn fwy nag y
byddai raid i fasnacli y byd bwn, ac esgeuluso y weinidogaeth, nea
ynte, yr byu sydd waetb, i Avneyd marsiandiaeth o'r weinidogaeth ei

Imuau. Chwi a gollwcb yr ymarferiadau byuy o lafur, yn mha rai,

yn fwy ua dim arall, yr ydycli i gasglu a cbadw uerth i bregethu :

megis amaetbu eich meddj'liau, darllen ac astudio yr Ysgrythyrau
sauctaidd, yn ngbydag ymroddi i weddiau dirgel. Ni bydd dim bias

ar y petbaii byu, na dim amser i'w cyfiawni ; bydd hwnw yn cael ei

dreulio naiil ai gyda negeseuau y bywyd bwn, ueu ynte yn y rbanau
hjmy waith y weinidogaeth ag a fydd yn ateb oreu i'r dibenion

hunanol. Deallwch fy amcau, fy mrodyr ; nid eich barnu chwi na
neb arall yr ydwyf, a gobeithiaf nad wyf chwaith yn condemnio fy

hun ; ond y mae yn rhaid i mi eich cyfeirio chwi, yn awr, ar

ddechreuad eich gweiuidogaeth, at yr amgylchiadau neillduol byuy ag

sydd yn perthyn i ni fel gweinidogion, ac at y temtasiynau a ddichon
gyfodi oddiwrth yr amgylchiadau byuy. Beth bynuag ydyw profedig-

aethau ein sefyllfa, gwyliwn rhag pallu yn ein fi'yddloudeb i Grist, a

rhag colli purdeb dibenion. Ah ! ni a arswydem feddwl am byuy
heddyw : bod yn tramwy i bregethu teyruas Dduw, ol a blaen yu
mysg ein cydgcnedl, a hyny pan y byddai pob cymhelliad wedi diffodd

o'n mynwesau ond ariaugarwcb. Wei, ynte, fy mrodyr, gwyliwn rhag

y tueddiad lleiaf i"r peth. Y mae pob egwyddor ddrwg yn amcanu at

ei heitbaf. A phe cai chwautau bydol ond eu meithrin yn ein calouau

niuuau fel pregethwyr^ bj'ddcnt yu ddigon sicr o gyunyddu, a thori

allan yn ein hysbryd a'n hymddygiadau, i'r boll eithafoedd hyny o

anfadrwydd, pa rai y mae y Beibl yn goudemnio mor llym mewn
athrawon ereill. Yr ydych yn teimlo y trachwant cybyddlyd yn
deffro yn cich mynwes ! Wei, fy mrodyr, beth a fydd y canlyuiadau
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OS caiflf y trachwant yna ei ffordcl ei bun ? Fe all eich gyru cliwitliaa

fel ereill i •• gyfeiliorui oddiwrth j'ffydd, ac i atbrawiaetbu petbau nis

dj'lid." Fe all ddyfetba o"ch rayuwesau bob tcimlad o anuibyniaetb,
a'cb gwneyd yn ddigou dirmygus a gwasaidd eicb meddyliau, i*

" wenieitbio a'cb tafodau, ac i fa^Ylygu wynebau dynion er mwyu
budd ;

" gan dori allan yu bartiaetb a pbydredd drwy eicb boll ym-
drin eglwysig. Gall, fy iDrodyr, fe all eicb gyru i adael y gwaitb fel

Demas ; ac i wertbii Crist fel Judas ; mewu gair i " dybied mai elw
yw duwioldeb," byny yw, i dybied felly j'n ymarferol, i drefuu eicb boll

gynlluniau ac i brisio pob llafur gyda cbrefydd, yn ol maint y budd i

cbwi eicb buuain, fel pe na byddai ordinbadau y Gair ac eneidiau
dyniou yn ddim ond petbau i ^vueutbur marsiandiaetb o bouynt

!

Dyma a fu di^Yedd llawer pregetbwr ; ac yn wir, nid y diwedd
cbwaitb. Ond wedi i gybydd-dod, fel byn ddinystrio boll deimladau
dyrcbafedig y galon, a cbynefino y gydwybod lig ef ei bun, y mae yn
y diwedd yn ami yn troi drwy guofeydd y gydwybod bono i " wann "

y creadur euog " a llawer o ofidiau," ac yn ei adael i " foddi i

ddinystr a cbolledigaetb." Ond gyda gradd o arswyd, fy mrodyr, yr
wyf fi yn brysio i ddyweyd wrtb bob un o bonocb cbwi :

'• Eitbr tydi,

g\vr Duw, gocbel y petbau byn ; a dilyn gyfiawnder, duwioldeb, fiydd,

cariad, amynedd, addfwynder." "Edrycbwcb ac ymogelwcb rbag
cybydd-dod." Gwyliwcb yn gyntaf oil ar ei ymweitbiad yn nbuedd-
iadau dyfnion ac anugbyfiesedig eicb calonau. Peidiwcb ag ymfodd-
loni yn unig ar ei gadw rbag myned yn wartbnod amlwg ar eicb

C3'^meriad ; ond gwyliwcb, byd yn nod y graddau byny o bono a barai
sibrwd am danocb, ie, yr ammbeuaetb lleiaf yn ngbylcb eicb baei-

frydedd. Gwyliwcb rbag iddo eicb darostwng i arferion isel a glew-
aidd. Yn rby awyddus am gael, ac yn rby grintacblyd wrtb roi

; yn
orboffus o anrbegion eicb cyfeillion, ac yn rby ddysgwylgar am
tfafrau oddiar en dwylaw, yn unig ar gyfrif eicb gweinidogaetb.
Gwyliwcb rbag iddo leibau gwertb eicb dyledswyddau crefyddol, trwy
ymgymmysgu a"cb cymbelliadau yn ormodol ; ond " portbwcb braidd
Duw, nid trwy gymbell, eitbr yn ewyllysgar ; nid er mwyn budr elw,

ond o barodrwydd meddwl.' Ac os bytb y gelwir arnocb i ddysgu yr
eglwysi am y ddyledswydd o gynnortbwyo eu gweinidogion, na fydded
uu gydwybod ddiragfarn yn gallu ammbeu purdeb eicb dibenion.
Cofiwcb mai yr Apostol, yr bwn a ddywedodd fwyaf ar byn, a geisiodd
leiaf iddo ei bun ; a bydded eicb cydwybodau yn abl i ddywedyd yn
debyg ag y dywedai yntau— " nid ysgrifeuais y petbau byn fel y
gwnelid felly i mi "—" nid o berwydd fy mod yn ceisio rbudd ; eitbr

yr ydwyf yn ceisio ffrwytb yn amlbau erbyn eicb cyfrif cbwi."
" Teilwng i'r gweitbiwr ei gyflog," yn ddiammbeu ; a pbell ydwyf fi

oddiwrtb feddwl, pan y byddo dyn yn gwneyd y weiuidogaetb yu
orcbwyl, a byny drwy alwad a cbymmeradwyaetb yr eglwysi, fod

derbyn gwobr am ei waitb, neu " fyw," fel yr ordeiniodd yr Arglwydd,
" wrtb yr efeugyl," yn un arwydd o gybydd-dod j'nddo. Ir gwrtb-
wyneb, fel moddion, nis gellir meddwl am ddim, o bosibl, a dueddai
yn fwy i ddiogelu gweinidogion y Gair rbag y niwed yma, nag a
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fyddai darbod tuag at eu cyulialiaeth. Pe porthid hwy yu unig a'u

digouedd o fara, byddai eu temtasiynau i fydolrwydd yu llawcr llai nag
ydyut. Oblegid byddai yr elw oddhvrth eu swjdd ar y naill law yn rliy

fychan i bortlii dim ar y cliwaut i ymgyfoetliogi, ac o'r ocbr arall yu
ddigou i'w cadw rbag pob esgus i ymrwystro a ucgeseuau y bywyd liwu,

nac i geisio y byd mewu uu ffordd arall. Byw—a dim ychwaueg,
ond " byw wrtli yr efeugyl :

" dyma y cyflwr mv/yaf diogel a man-
teisiol i weisiou Crist, ac nis gallant ddymuno mwy. Y mae yn wir,

y meddylia rliai fod y sicrwydd gweledig, liyd yn nod am gynbaliaeth,

yu fwy nag a ddylai gweinidog yr ei'engyl geisio. " Yr ydym ni,"

medd uu awdwr, " yn gynnrycbiolwyr Cristiouogaetli, ysbryd pa un
yw gorphwys nid yn y gweledig ond yu yr anweledig ; a'r lion sydd

yu edrych am ddiogelwch, lie na wel ereill ddim ond y perygl—liyny

yw, mewn sefyllfa o ansicrwydd a phryder. A allwu ni, gau byny,

fod yu feddiannol ar yr ysbryd yma, a chynurycbioli Cristionogaeth

yn fiyddlawu, pan y byddwu yn ceisio, nid yn uuig sicrwydd, yr hwn
sydd ei liun, liwyracb, yu ormod i'w geisio, ond esmwytbyd, gormod-

edd, a llawnder ? " " Yr oedd lesu Grist" (meddai dracbefn) " yn
dymuuo gweiuidogion, pa rai a ymgymmerent yu wirfoddol ac o

gariad a swydd ceuhadon ; ac oui raid i olwg am gyfoetb, ie, hyd yn
nod gormod o ddiogelwch am y dyfodol, wneyd eu galwedigaetii yn
ammlieus ? Ansicrwydd ydyw enaid yr oil a berthyn i Gristion-

ogaeth. Ac i gysegru yr egwyddor lion, daetli lesu Grist yu dlawd

yn mhob ystyr, a dewisodd y cyfryw i fod 3'u ddysgyblion iddo ; a

dyma y rlieswm pabam y llafuriai Paul, gau weitbio a'i ddwylaw ei

liuuau."' Os 3'W byn yu wiriouedd, y mae dau betb, dybygid, yu sicr :

yn gyntaf, fod geuym ni lawer o le i gyunyddu eto mewn ymabertb-

iad i'r weiuidogaetb ; ac yn ail, y dylai yr eglwysi ofalu mwy nag y
maeut am y dynion ag sydd i fod fel byn mor ddiystyr o'u llesbad eu

bunain. Pa fodd bynnag, fy mrodyr, gadawn yr eglwysi i'r bwn y
maent yn gyfrifol iddo. Ymgyrbaeddwcb cbwi am fwy o ysbryd y
weiuidogaetb ; mwy o bunan-ymgysegriad, Enuill eneidiau at Grist,

ac nid enuill y byd, a fyddo eicb amcan. Byddwcb gynil o'cb arian

ac o'cb amser, ac os gwastraffwcb cbwi ddim o'r uaill neu y Hall o

honynt, bydded mewu llyfrau a llafur meddyliol—moetbau priodol

pregetbwr. Uwcblaw y cwbl, eicb ymffrost a fyddo yu ugbroes eiu

Harglwydd lesu Grist, fel y croesboelier eicb calouau r'r byd fwy-fwy.

Ymofyuwcb am ifyddloudeb ac amyuedd yu ugwiullan eicb Har-

glwyd"d ; er o bosibl, na cliewcb cbwi fwyta ond ycbydig o'i ffrwytb

hi. Bwriwcb eicb boll ofal arno ef, a cbofiwcb mai wrtb bregetbwyr

yn arbeuig y dywedir,— '• bydd geuym ymbortb a dillad, ymfodd-

louwu ar byny,"

2. " Na cbyfeiUornwcb " dv-wy j'k Ichder, Er fod plant dynion yu rby

gyifrediu yu feilcbion, eto y maeut yu wastad yu dirmygu yr ausawdd

bou yn eu gilydd. Y mae fi'oliueb y petb, pa fodd bynnag, yn eglur

i'w meddyliau, yn gymmaint felly, bosibl, nes y maent yu rby dueddol

i auugbotio ei becbadurusrwydd a'i ddrwg, yu yr ol\Yg ar ei ddirmyg-
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eclig ynfydrwydd. Y fan yr ymddangoso hunau, mewn gair neu ym-
ddygiad, y mae yn diraddio ei borchcn yn ngolwg ei gydgreadur, ae

felly bob amser yn tueddu i ddyfctba ei amcan ei hun. Ac yn awr,

OS yw balcbder a gwag-ogoniant, fel hyn yn atgas yn mbob dyn, pa
faint mwy mewn dyn yn proffcsu duwioldeb, ac yn enwcdig j'n ngwein-
idog yr efengyl ? " G\vr Daw " y mae hwn yn cael ei alw. Y mae
yn profl'esii rbodio gydag ef, yn mhresennoldcb yr hwn y mae saint ac

angylion y nef yn cuddio en hwyuebau, ac i"r hwn y maent yn
cyfiwyno eu gv.-asanaeth gyda gwyldcr a dwfn ostyngeiddrwydd,
(jwcinidog yr Efengyl yw piujf gynnrvchiplydd lesu Grist^ar v ddaear (

—y cynllun-gristion, yr hwn sydd i fed yn " esiampl i'r holl braidd."
|

Dylai ef yn anad neb fod wedi ei ddiodi i ysbryd ei Feistr—yn adnabod
Daw, ac j-n adnabod ei hauan, yr hyn sydd yn anmhosibl iddo a
bod yn ddyn uchelfrydig a balch. Y mae balchder, gan hyuy, yn
gyfeiliornad mawr yn ysbryd pregethwr, tra y mae gostyngeiddrwydd
o'r ochr arall yn dueddfryd mor wasauaethgar a chymhwys i'w swydd,
ac mor briodol i'w amgylchiadau a'i gymeriad persouol yntau fel

pechadur, fel ag y mae yn sicr o'i wneuthur ef yn werthfaw^r a chym-
meradwy yn ngolwg Duw a dynion.

Y mae i ostyugeiddrwydd, chwi a wyddoch, le mawr yn nghrefydd
yr efengyl. Ehinwedd ag yv oedd y byd hwn wedi ei anughofio, ie,

doethiou y byd yn ei ddirmygii—cyfodai lesu Grist ef i arbenigrw3'dd

3'n ei deyrnas. Yn ol ei ddysgeidiaeth ef, y ffordd i ddyn fyned i

mewn iddi, ac yn neillduol y cymhwysder anhebgorol i fod yn fawr
mewn lie a defnyddioldeb ynddi, ydyw bod yn " dlawd yn yr ysbryd,"

a meddu y tueddfryd i fod yn " was i bawb." Hen gwestiwn ag sydd
heb farw o'r byd eto ydyw—" Pwy sj^dd fwyaf yn nheyrnas nefoedd ?"

A chofiwch, fy mrodyr, nad oes iddo byth ond yr iin atebiad, " Yn
"wir y dywcdaf i chwi, Oddieithr eich troi chwi, a'ch gwneuthur fel

plant bychain, nid ewch chwi ddim i mewn i deyrnas nefoedd. Pwy
bynnag gan hyny a'i gostyngo ei hunan fel y bachgenyn hwn, hwnw
yw y mwyaf yn nhej'rnas nefoedd." Fel hyn y byddai Crist beuuydd
3'n cymhell yr ansawdd hon ar ei ddysgyblion ; ac ni chyfiwynai ei

hunan i fod yn esiampl iddynt yn fwy nodedig mewn dim, nag (fel y
dywedai Bacon) yn y chwaer-efeilliaid yma o addfw3'nder a gostyng-

eiddrwydd. " Dysgwch genyf, canys addfwyn ydwyf a gostyngedig o

galon, a chwi a gewch orpUwj-sdra i'ch eneidiau." Ond er fod sefyllfa

gweiuidog yr efengyl fel hyn yn cynuwys y cymhelliadau cryiaf i

ostyngeidurwydd, eto nid yw heb ei tbemtasiynau. Cofiwch fod

balchder yn agos ac yn dilyn pob talentau a roddir i ddyn. Ar y
cyntaf, fe ddichou fod y pregethw-r yn wylaidd

; y mae yn ieuanc ; ei

swydd a'i ddyledswyddau yn newydd ac anughynefiii iddo ; a'r meddwl
yn teimlo yn bryderus yn nghylch ei Iwyddiant ynddi. Ond y mae yn
bur bosibl i'r teimladau hyn golli yn fuan, ae i uchder ysbryd a hyfdra
gymmeryd lie gwylder a gostyngeiddrwydd. Ac y mae yn rhaid i ni

gydnabod fod yn y swydd ei hunan demtasiynau i'r llygredigaeth hwn
;

ac am hynj y mae yr Ysbryd Glan yn gwaJiardd i'r " newyddian yn y
ffydd" gael ei osod ynddi, "rhag iddo ymchwyddo a syrthio i ddam-
nedi<raeth diafol."
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Os bydd y pregetliwr i ryw fcsur yn effcithiol, y mae yn sicr o enuill

dylanwad a chymmeradwyaeth yu mysg ei gyfeillion ; bydd, uid yr
auwybodus yu nuig, oud y duwiol a'r doeth hefyd yu ymhoffi mewn
daugos cariad a xoliarch i'r dyu ag y bydd cu lieucidiau yu derbyu ym-
geledd ac adeiladaetli trwyddo. Gali hyu fod yu fagl iddo. Ac os

meddyliwcli cliwi dracbefn am waith ci swydd ef, megis am y dyled-

swyddau o addysgu, cyughori, a cheryddu rhai ereill,—y mae rbyw-
betb yu y pcthau hyu ag sydd brou yu ddiarwybod i cbwi yu creu y
drycbfeddwl am uwcbafiaeth. Ac nid byuy yu uuig, oud y mae
taleutau hefyd yu perthyu i'r weiuidogaeth, pa rai ag sydd mewn bri

gydil dyuiou ; ac os dygwydd i'r pregethwr fod yu gyfoethog yuddyut,
megis mewu gwybodaeth, ymadrodd, a'r cyffelyb, ac felly euuill iddo

ei huuan sylw a chaumoliaeth y lliaws—ui a ddylem gofio yu y fath

amgylchiadau, fod yu bosibl, hyd yu uod i'r cyfoeth hwuw fod o

uiweid i'w bercheuog, a throi yu faeth i falchder ac yufydrwydd y
galou. Nid wyf fi, pa fodd byuuag, wrth ddywedyd y pethau hyu, yu
ammheu dim, am danoch chwi, fy mrodyr. Y mae rhai o houoch, y
mae yu wir, dipyu yu ieuengach ua'r lleill, a diammheu bod perygl y
cyfryw yu fwy. Oud ar yr uu pryd, os ydyut yu ieuaiuc mewu dydd-

iau, uid ydyut i'w hystyried yu " uewyddiau yu y fiydd." Os nad
yvjf yu camgymmeryd, y maeut oil wedi ymarfer o'u mebyd a dyled-

swyddau crefydd, a chwedi bod am flyuyddoedd yu driugo yu raddol,

drwy gwrs o ddiwydrwydd a llafur, i'r lie y macnt w^edi cyrhaeddyd

iddo heddyw, ac o gymmaiut a hyuy, mi obeithiaf, yu fwy diogel.

Yr auwybodus a'r dieitlir i grefydd, yu cael ei alw i swydd ueu waith

cyhoeddus yu uniou ar ei droedigaeth, yw y dyu tebycaf o ymchwyddo.
Ac y mae gwueyd hyuy yu annoeth yu gystal ac auysgrythyrol. I

ddyu felly y mae y cyfnewidiad mor fawr, a'r gwaith mor uewydd ; a

ehyu i amser ei ddysgu yu amgenach, tuedda i roi gormod o fri ar ei

gyflawuiadau ei hunau, ac i ymfalchio yu ei dalentau ar eu gwaith 3'u

ymagor yu uyledswyddau crefydd : yu debyg i'r tlawd, yr hwu, wedi
dyfod i gyfoeth yu auuysgwyliadwy, sydd yu llawer mwy agored i

ynfydu aruo, ua'r dyu a fagwyd mewu llawuder, ueu a fu ddiwyd yu
casglu dros flyuyddoedd. Oud wedi y cyfau, fy mrodyr, y mae huuau
yma ; ac yma y bydd efe hyd ues elom i'r bedd. le, hwyrach, mai y
gelyu diweddaf ydyw ag y caiff y Cristiou ueu y gweiuidog duwiol

wybod oddiwrth ei uerth. Wedi i ddeddfoldeb wauychu yu raddol, a

thymhor chwautau ereill dd'od i beu, bydd huuau yu gwiugo drachefu.
" Y mae fel calou y cyfau," medd Archesgob Leightou, "y cyutaf i

fyw a'r olaf i farw." Ymddeugys weithiau dau y peu gwyu, yu yr

eiddigedd a'r anesmwythyd a deimlir tuag at rai ieuengach yu y
gwaith ; ac hyd yu uod pan fyddo cenfigeu a chydymgais yu marw
mewn auobaith, a'r meddwl yu ildio i ragoriaeth taleutau, y mae yn
chwauuog i gofio drachefu am y flaeuoriaeth mewu oedran a swydd,

ac i lochesu syuiadau, hwyrach, rhy aunghymedrol am yr hyu sydd

ddyiedus i heuaiut a pheuUwydui. Ychydig a feddyliodd ambell i

bregethwr, tra bu yn llafurio wrtho ei huuau, nad o gariad at Grist

yr oedd yu gwueyd y cwbl ; oud pan gododd ereill i gydwucyd ag cf,
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JVC hosibl i ragori ariio, ie gafodd wybod er ci ofid i'r gwrtlnyyneb.

"Wedi yi" lioll sel, fe brofai yn y diwedd, po cawsai y drwg ag oedd
ynddo ei ffovdd ei hnnan, y buasai yn well gauddo i'r gwaitli fod lieb

ei wneyd o gwbl, yn hytracli nag iddo gael ei gyflawni ar draul

ei anrliydedd ef, na tbrwy godi arall mewn dim yn uwch nag ef

ei Iran. Oh ! mor anhawdd wedi y cyfau ydyw meitbrin y dymnn-
iad :
—

'• na byddai boll bobl yr Arghvydd yn bropbwydi, a rhoddi

o'r Arghvydd ei Vsbryd aruyut ! "' Ar yr un pryd, fy mrodyr ieuaiuc,

y mae yn rhydd i mi ddywedyd yn hyf wrtbycb, am danom ni sydd
yn lieneiddio, mai ein " gobaith a'n lla\Yenydd " ni ydych chwi.

Piliaid ydyw " i cliwi gynnyddu ac i niunau Icibau." Y mae ein

tadau wedi myned i ffordd yr lioll ddaear, ac yr ydym ninnau yn eu
dilyn liwy : ac fel y mae pryder ein meddyliau am Iwyddiant crefydd

ar ol ein dydd yn cynnyddu, yr ydym yn troi gydag awyddfryd at

y weinidogaeth ddyfodol, ac yn edrych ar bob pregetbwr ieuauc
gobeitbiol, lie yr ymddengys fod atlirylitb a llafur wedi eu heneinnio
i'r gwaitb, gyda llawenydd a mawr ofal calon. na b'ai eicli nifer

yn llawer mwy, a'ch talentau yn llawer belaetliach !

Ac yn y dymher yma, fy anwyl gyfeillion, y dymunwn I eich

cyngbori y fiiuud lion. " Ymdrwsiwcli oddifewn ;i gostyngeiddrwydd."
Gochelwch hunanoldeb fel eich gelyn mwyaf cyuheuid ; eich hunan
3-dyw—yr agosaf atoch—y parotaf i'ch amgylchu, a"r mwyaf dinystr-

iol i'ch defnyddioldeb. Edrychwch yn gyntaf oil, na byddo balchder un
amser yn cael meddiannu eich chjchi/mi/g. Y mae y fatii beth yn bod
a hyny, chwi a wyddoch—hunan yn ymweithio mewn math o
freuddwydiou hyfryd, ac yn llygru y galon a medd^'liau gwag a

hunan-addolgar. Fe wj'r y dyn o'r goreu, nad oes dim sylwedd yn y
bodoliad y mae yn roddi iddo ei hunan fel diacon neu brcgethwr : y
mae y dylanwad mawr erioed heb ei gael, a'r bregeth hynod erioed

heb ei chyfansoddi ; beth er hynj', y mae dychymygu y peth yn
hyfryd. Ac wedi i falchder unwaith fel hyn feddiannu y dychymyg,
dyma fydd llawer o waith y meddwl. Ymddigrifa yn y pethau nid

ydynt fel pe byddent. Y mae y dyn yn cael pleser wrth edrych aruo
ei hunan fel yn bod y peth nid yw—yn meddu yr hyn na fedd—ac yn
gwneyd yr hyn nis gwna, a'r hyn nad yw yn debyg o'i wneuthur byth.

A chwi a ellwch fod yn sicr, fy mrodyr, pa anrhydedd bynnag a
cnnillwch chwi gyda'r weinidogaeth, y bydd y dychymygion a'r dy-

muniadau afreolaidd yma, yu myned yn mhell tu hwnt i ddim a gyr-

haedda neb o honoch chwi byth. Edrych am chwaneg y mae balchder
yn barhaus. Bod fel Duw oedd yr amcan gwreiddiol, ac y mae hyny
o hyd yn gynnwysedig yn merw ynfyd y galon :

" Driugaf yn uwch
ua'r cymylau ; tebyg fyddaf i"r Goruchaf."

Wei, fy mrodyr, ymgedwch yn ddyfal rhag pob math o ddydd-
freuddwydion fel hyn. Faint bynnag fyddo grym eu swyn, gwnewch
gydwybod yn wastad o ymysgwyd oddiwrthynt hwy. Chwi a wyddoch
na syiweddolir byth mo honynt, ac nad oes derfyn ar eu gweithred-

iadau. Os cant le yn eich myfyrdodau chwi, y maent yn sicr o

ddyfetha llawer o'ch amser gwerthfawr, a halogi eich cydwybodau a'ch
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calonau yn ddirfawr. Ac Oh ! mor flin, -vvGcli deffro o"r gj'farodd ddi-

syhvedd yma, a lydd ymdcimlo a'ch gwir ansawdd mewu dyledswydd !

Byddwch erbyu liyuy (yu debyg ag y mae Esaiali yn dyweyd am y
sychedig a freuddwydiai ei fod yn yfed) yu cael eich bunain yn wag
a diffygiol—yr boll hwyliau dycbjanygol wedi diflauu a'cli gadael, a'r

enaid yn ymollwng o dan bwys euogrwydd ac anmbariaetb ei yufyd-
rwydd, beb awydd na nertb i un ymarferiad ysbrydol.

Dracbefu, gwyliwch rbag i falcbdev ymwtbio drwy y dycbymyg i'r

farn. Nid wyf fi ddim yn sicr nad yw yn bosibl i'r fatb betb a byny
ddygwydd. Dyn yn dymuno ac yn dycbymygu ei hunan yn rbyw-
betb amgen nag ydyw, nes o'r diwedd myned i gredu ei fod ef felly

mewn gwirionedd. Oui welwyd ambell i swyddog eglwysig felly ; a
rbyw Tvabaniaetb mawr yn ymddangos rhwng ei alluoedd a"i ddysgwyl-
iadau—rbwng ei farn am dano ei bun a barn ei gyfeillion am dano ?

Ac afraid ydyw i mi ddywedyd bod byn yn peryglu anngbysur yn
wastad. Oblegid y mae y pregetbwr o'i clu ef yn teimlo yn anes-

mwytli a siomedig o eisieu mwy o le, a cbydnabyddiaetli deilyngach
o'i dalentau ; tra y mae ei gyfeillion o'r ocbr arall, yn gomedd y gyd-
nabyddiaetb bono iddo, ac yn barod, bwyracb, i ryfeddu fod neb o'r

cyfryw dalentau yn dysgwyl am y fatb betb. Ac er mwyn beddwch
yr eglwysi, a'ch cysur personol chwi eich bunain, fy mrodyr, mi a
ddymunwn i chwi gael eich cadw rbag syrthio i'r cyfeilioruad hwn.
Na fydded i neb o honoch " uchel synied, yn amgen nag y dylid

synied, eitbr synied i sobrwydd, megis y rhanodd Duw i bob un fesur

ft'ydd." Ac yn wir, os barnwch chwi eich bunain wrth y rheol bon

—

" mesur eich ffydd " yu Nghrist a'ch cariad ato, y mae yn debyg nas
gall eich syniad fod yn uchel iawu am dauoch eich bunain. A phe
ba'i gan rai o honoch helaethach mesur o ras a thalentau nag ereill

o'cb brodyr—mesur a "ranodd Duw'' ydyw bwnw ; nid oes genycli

ddim ond a dderbyniasoch, na dim na raid i chwi roddi cyfrif am
dano. Nid wyf fi, cofiwch, ddim yn eich galw i gymmeryd aruoch
ddibrisio eich bunain ua'ch galluoedd, i fycbanu eich rhinweddau, na
mwyhau eich difi'ygion ;—nac ychwaith mewn un modd, i ymddwyn
yn wasaidd ger bron eich cydgreaduriaid o ba sefyllfa a graddau
bynnag y byddont. I'r gwrthwyneb, gochelwcb byny. Y mae yn an-

nbeilwng i urddas eich natur fel dynion, 5^n gystal ag i'ch swydd fel

gweiuidogion yr Efeugyl. " Gallwn adnabod y Cristion " (medd un
g\vr) "wrth byfder gwylaidd ei ymddygiad a lledneisrwydd rhydd ei

ymadrodd yn mbreseunoldeb yr urddasol a'r galluog." Ar yr un
pryd, fy mrodyr, " ymdrwsiwch oddifewn a gostyngeiddrwydd."

Byddwch gryuedig a chymmedrol bob amser wrth fi'urfio barn am
danoch eich bunain ; derbyniwch gymmeradwyaeth eich meddyliau
i'ch gweithrediadau personol, gyda llawer o eiddigedd ac ofn ; ac ond
odid fawr, er i chwi arferyd gwneuthur felly, na byddwch chwi wrth
beneiddio, yu dyfod yn fwy argyboeddedig o hyd, fod eich diddymdra
a'ch anmberffeithrwydd tu bwnt i ddim a ddarfu i chwi fedru meddwl
am dano erioed !

Fy ngair olaf i chwi ar byn ydyw—gwyliwch bob amser na byddo
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balchder ddim yn Ih'.^ra eich amcanion g3'da gwaitli yr Arglwydd. Y
mae hnnau yu ymweithgar iawn yn y cylcii h\Yn, ac y mae yu sicr o

ddyfod yu gymbellydd i'n hysgogiadau yn gymhwys i'r uu graddau
ag y byddwn ni yu ci feithrin ef. Ar bob munud, yu nghyfiaAvuiad

pob dyledswydd grofyddol, y mae yn barod i ymwthio yn lladradaidd
I'n calonan, a darcstwng a cbymmeryd lie pob cymhelliad daionus.

Ac IX graddaiT y tiyna yu y iiordd hou, bydd pwys gwirioneddan
cvefydd, a llesbad ysbrydol pecbaduriaid yn cael eu bauugbofio genycb.
JNi byddwch wrth barotoi eicb pregetbaii, nac wrtb eu traddodi i'cli

igwraudawwyr, yn meddwl end ycbydig am y petbau byn. I'r g\Yrtb-

;

wyneb, cbwi a gcwcb eicb bunaiu yn yr amgylcbiadau pwysicaf, ac

;

yn y cyflawniad o'r dyledswyddau mwyaf cysegredig, a'cb bryd yu
llitbro yu barhans at amcanion liollol svabauol ; boddbau ac nid

i acbub eicb gwrandaSvwyr a fydd eicb ymgais ; ac cud odid fawr, na
jbydd eicb ysbryd, eicb iaitb, eicb ystumian, a boll nodau gwabanol
eicb bymdrecbiadau, yn argyboeddi pob dyn meddylgar, fod buuan
/yn ymweitbio oddifewu, ac yu eicb gyru, o leiaf ar y x^ryd i geisio " y
1 gogouiant sydd o ddynion yn fwy ua'r gogouiant sydd o Dduw yu
unig." "Wedi i bregetbwr, fel byn, fyned yu gaetb i glod dyuion,

uid yw mwyacb," fel y dywed nn ysgrifeuydd, " yn pregetbu Crist,

oud y mae yu pregetbu ei liuuau ; a tbrwy gysegr-ysbeiliad—graddau
yr bwn sydd bwut i ddycbymyg, y mae y pulpud yu troi i fod yu
cbwareule (staf/ej ar ba tin y mae ei wag ogoniant ef yn ei arddaugos
ei bun !

" " Y mac y geiriau byn " (medd yr uu awdwr) " yu swuio
yn aubyfryd ; ac eto os edrycbwu ni i ansawdd y petb yn onest, ni a

gawn eu bod yn fynyeb yu rby wir. Wedi pob un o'i orcbestol

areitbiau, gall y pregetb^Yr fod yn derbyn caumoliaetb ei wrandaSvwyr,
cud y mac pob mola'v^•d yu sibrwd edlivviadau yn y gydwybod. Ob !

pa faint gwell iddo ef a fyddai dewis, yu bytracb ua'r boll glodydd
trystfawr yma, ddystaw a dwfu edmygedd oddiwrtb un ysbryd gostyug-

edig, pa un a "wraudawai arno gydag astndrwydd, ac a cbalou yr bwn
y cyft'yrddodd efe !— buddugoliaetb lawer mwy nag ydyw cyubyrfu
unrbyw swm o gaumoliaetb "wag a diffrwytb." Betb bynuag a wueir

|o dan ddylanwad bunau, bydd arogl bunan arno ef. A cbwi a

fwyddocb mai arogl auesmwytb ydy\Y bwnw 3'u flVoenau Duty a dyuion.

Ilyd yn nod gydii'r petbau mwyaf cyfiredin, os bydd yu eglur fod dyn
yn eu cyfiawni yn unig er mwyu cael ei welcd gau ddynion, fe deifl

hyny sarbad ar y cyfau. Betb ynte am weddio a pbregetbu felly, fy

mrodyr ? Oni raid i'r fatb bregetbwr fod yn anugbymmeradwy, ac

arogl ei ddyledswyddau fod yn drymaidd ? ! y fatb anystyriaetb y
mae y meddwl dynol yn alluog iddo ! Dyu yn gwueyd mawrion
betbau Duw, megis marwolaetb y Gwaredwr, y faru, a tbrueni

tragywyddol ei gydgreaduriaid, ie, bosibl ei drueni tragywyddol ei

bunan befyd, yu faetb i yufydrwydd ei galon ! Y mae rbai yn
edrycb ar bregetbu fel dirgelwcb mawr ;—meddwl fod enaid a tbragy-

wyddoldeb y naill ddyn yu dibynu mewn rbyw ystyr ar air dyn arall

!

Ond yn wir nid llai dirgelwcb ydyw, fod y dyn bwnw yn y sefyllfa

bwysig yma, yu gallu cellwair a'r eueidiau byn, ac yn ceisio, uid eu
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hiacbawcTwriacili liwy, oucl eu canmoliaeth a'u clotl ! Er na byddo
pechadur yn cael ei acbub, na Cliristion ei adeUadu na'i pysuro drwy
ei weiuidogaetb, y mae efe, os d3'gwyddodd iddo yn y cyllawuiad o'r

ddyledswydd foddbau ei bunan, ac yn enwedig enuill moliaut ei gyd-
greaduriaid, wedi cyrbaeddyd ei amcaniou, ac yn dycbwelyd o lioni

dan ymfenditbio yu ei galon ci hun. " Yn wir nieddaf i cbwi," medd
lesu Grist am y cyfryw, " y maent yn derbyn cu gwobr." Nage, fy

mrodyr ; os rbaid yw, ymfalcbied y cyfoetbog yn ei olud a'i fawredd,

a'r ysgoiaig yn ei w3'bodaetb a'i ddysg, ond cadwer ni yn ostyngedig

gydil sanctaidd betbau Duw ! Gwrfcbwynebwcb bunan yn ei gynbyrf-

iadau cyntaf, a byddwcb ddyfal i'w farweiddio yn barbaus. Ac fel

cymbelliadau ycbwanegol i wneutbur byny, meddyliwcb am y gwyn-
iau llygredig sydd yn nglyn ag ef, Y mae balcbder bob amser yn
eiddigus a cbenfigenllyd

;
yn arwain ei bercben i fawrbau ei bun, ac

i ddirmygu ereill ; ac yn wastad yu gyndyn, yu ddigUawu, ac an-

faddeugar. Ob ! y mae yr ystyriaetb fod eiu myuwesau yn ddar-

ostyngedig i'r fatb wyuiau dieflig a byu, ac yn enwedig fod yn bosibl

iddynt gael lie ac ymarferiad gyda pbetbau sanctaidd y weinidogaetb,

yn ddigou i'n cadw yn ostyngedig dros ein boes, ac i edifarbau mewu
ilwcb a lludw ! Holwcb eicb bunain yn ami, fy ngbyfeillion. Edrycb-

wcb ar boil ymweitbiad eicb mynwesau gyda llygaid difrifol. Y mae
geuycb lawer i fod yn ddiolcbgai- am dano, a ilawer i ymostwng o'i

berwydd ; ond dim i ymfalcbio ynddo. Os ydycb yn ebelaetb mewn
doniau, ystyriwcb pa mor fycbaiu ydycb mewn gras a saucteiddrwydd

—gymmaint o wabaniaetb sydd rbwng y pregetbwr a'r dyn ! Os
ydycb yn boblogaidd, meddyliwcb pa byd y peri eicb poblogrwydd ?

—

pa wertb sydd yuddo yn mbellacb na cbyfleustra i wneutbur daioni ?

A ydycb cbwi yn sicr, mai nid i'cb gwallau fel pregetbwyr, yn bytracli

nag i ddim riiagoriaetb sydd arnocb, y mae eicb poblogrwydd i'w

briodoli ? Dilys ydyw, pa fodd bynnag, fod y lliaws yn fynycb yn
ddigon drwg eu cbwaetb a cbyfeiliornus eu syniadau yn y mater yma;
y mae eu canmoliaetb, fel y dywedai rbyw un, yn gyifelyb i'r afon, yr

iion sydd yn carlo petbau ysgafn a cbwyddedig ar ei bwyneb, ond yn
boddi yr byn sydd drwm a sylweddol. Pa fodd bynnag, fy mrodyr,

cymdoitbaswcb cbwi lawer a Duw ; ceisi^Ycb yn ddifrifol at wneutbur
daioni. Y segur-ddyn gwamal yn y pulpud, nad yw yu gwneyd dim,

nac yn meddwl am wueyd dim i bwrpas, ac felly yn aros o byd yn
ddibrofiad o'i wendid ei bunan ac o bwys y gwaitb—bwnw yw y tebycaf

o fod yn bunan-dybus, ac o ymfalcbio ar ei ritb gyflawniadau. Pan
aetb Job, cbwi wyddocb, i boni tipyn gormod yn y wedd yma, y ffordd

a gymmerodd Duw i'w ddwyn ef i adnabod ei bunan oedd galw arno

i wneyd rbywbetb, mewn trefn i brofi ei bouiadau : " A oes i ti fraicb

fel Duw, neu a Avnei di darauau a'tb lais fel yntau ? " " Grwasgara

gynddaredd dy ddigofaint ; ac edrycb ar bob balcb, a tbafl ef i lawr.

—

Yna befyd myfi a addefaf i ti," &c. Ac yn fuau fe ddaetb y creadur

i waeddi, " Gwael ydwyf, betb a atebaf i ti ? mi a osodaf fy Haw ar fy

ngenau." Felly cbwitbau, fy mrodyr, gwnewch rywbetb, cyn suu am
fod yu bregetbwyr mawr. Agorwcb i ui yr Ysgrytbyrau ; bydded
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goieuiii a nerth yn dilyn eicli gweiuidogaeth, hyd ues bj'ddo, nid

gewyuau eich gwrandawwyr yn unig, ond cu cydwybodau yn teimlo

ac yn gorfod addef eich nertb. Cedwcb y rhai a wraudawaut arnoch
;

o leiaf, ceisiwch at byny yn ddifrifol. Ac yr ydwyf fi yn sicr, beth
bynnag arall a cuuillwch cbwi yn yr ymdrech yma, yr ennillwch cbwi

y profiad hwn—" gwael ydwyf— anwybodus ydwyf— tywyil a di-

nerth :
" ac fc fydd gorsedd gras yn werthfawr yn eich golwg a phob

teimlad balcbaidd yn annioddefol i'ch meddyliau. Ond ni a adawn
byn i fyned rhagom at sylw arall :

—

B. " Fy mrodyr anwyl, na chyfeiliornwch " trwy Ysgafnder ysbryd.

Y mae Gweinidog yr Efengyl i fod yn ddyn difrifol a phwysig. " Hen-
uriad" y gelwir ef, ac yn mhob man y sonia yr Apostol am ei gym-
hwysderau swyddol ef, nid yw yn annghofio y petbau byn. "Ehaid
i esgob fod yn ddiargyhoedd "—yn " wyliadwrus "—yn '-sobr" yn
"weddaidd." "Hwn" (medd un awdwr) " ydyw y cymhwysder
cyutaf y lleferir am dano gan Paul, ac y mae y cyntaf y lleferir am
dano gan y byd." Y mae rbai o'r geiriau a ddarllenir yn y Beibl

Cymraeg, " gwyliadwrus," " sobr," " gweddaidd," &c., a'u cymmeryd
bwynt o'r gwahanol gyfieitbiadan Seisonig o'r Testament Newydd yn
darllcn—" twym-frydig "—" pwyllog "— " gwylaidd "—" dianllad "

—

"sobr"—" onest-ymwisgiad " ac " ymddygiad da." A tbebyg ydyw
fod yr ymadroddion yn golygu—dyn syml o feddwl ac o ymarweddiad.
Dyn ag na byddo im nwyd lygredig yn ymddangos ynddo, mewn trem
na gair, diwyg nac ymddygiad. Yr ydym ni yn gyffrediu yn arfer y
gair " sobrwydd " mewn cyferbyniad i un o'r petbau ag sydd wrtb-
wyneb iddo, sef y coeg-ddigriiwch a'r chwertbiniad ynfyd, A di-

ammeu fod tymber felly yn bollol anngbyson a"r ansawdd meddwl yr

bon y mae'r Apostol yn gofyn am dani yn ngwr Duw. Un " twym-
frydig " {orovc) ydyw ef i fod. A beth yw byny ? " Gravity " (medd
Vmet) " yn ol tarddiad y gair ydyw y graddau mwy neu lai o bwysau,
gyda pba un y mae rbyw acbos, ystyriaetb, neu ddrwg, yn dirwasgu
ar y meddwl. Yn y bywyd allauol a'r ymddygiadau, y mae yn cyn-

nwys yr oil o'r petbau byny ag sydd yn arddangos fod dyn o dan bwys
rbyw feddwl mawr, neu fawr gyfrifoldeb." Un felly ydyw gweinidog
yr Efengyl, ac felly y dylai ymddangos. Pan y gosodwyd ynddo Air

y cymmod, fe ro'wd meddyliau trymion o'i fewn ef ! Y mae Duw yuo
wedi sylweddoli ei bunan yn ei briodoliaetbau gorucbel : colledigaetli

pecbadur, a pbetbau mawrion y byd anweledig, oil yn banfodi yn ei

ddirnadaeth ef. Y mae efe wedi ymgymmeryd a scttlo yr ben gas
rbwng Duw a'i greadur, a pba un bynnag ai llwyddo ai afiwyddo a
wna, y mae y canlyniadau yn ofuadwy a pbwysig ! Nyni a allwn fod

yn sicr, gan byny, bob amser ag y byddo gweinidog yr Efengyl yn
amgyffred, le, ond ycbydig, am ogoniaut ei genadwri, a'i galon, yn y
teimlad o bwysigrwydd ei gyfrifoldeb, yn dybeu am yr iawn ansawdd
i'w tbraddodi, nas gall efe lai na tbeimlo ei bunan o dan bwysau
rbyw feddwl mawr a tbrwm ; ac fel Paul, bydd yn barod i waeddi,
" Pwy sydd ddigouol i'r petbau byn !

" Ac vn wir, am y dyn nad yw
3t
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yu teimlo felly, o leiaf i vyw raddau, y mao yn hollol annghymwj's i

ymyryd u'r fatii bethau.

Chwi gofiwcli, fy mrodyr, nad oes dim mwy o ysgafuder yn bod, iia

\fi'ni/i(> di/ri/irch : ymddangos yn ddifrifol yn lie bod felly mewn gwir-

lionedd. " Y mae yn eglur " (medd yr awdwr uchod) "fed difrifwch

allanol yn wir a cliymmerad\Yy yn unig cyn belled ag y mae yn
cyfateb i ddifrifwch tumewuol, yr bwn sydd yu gyunwysedig mewn
profiad o'r cyfrifoldeb pwysig ag yr ydym dauo." A thybygem y
gallem ninuau ychwanegu gair, a dywedyd,—mai cyn belled a hyny
yn unig y bydd cysondeb a pharhad yuddo hefyd. Tra na byddo dyn
end ffugio difrifwch yn unig, y mae yn abl i'w wisgo ac i"w ddiosg of

bob yu ail. Ac yu wir, y mae yn dueddol o wneutliur liyny liefyd

:

oblegid nid y dyn ydyw, ond y gochl sydd am dano ef ; ac ar ol

ymddiosg o lioui y mae y dyn yu ymddangos yr hyn yw. Ond am y
gwir betb, lie bynnag y byddo, megis ag y mae yn sicr o dori allan o'r

galon i'r ymddygiad, felly hefyd y mae yu sicr o lywodraethu yr ym-
ddygiad yu wastadol. Oblegid dyma yw y dyn. Os bydd y pregethwr
mewu gwiriouedd yu ddifrifol yu y pulpiid, bydd yu anmhosibl iddo

fod yn oferwr gwamal yn y goruel, nac mewn uu cylch arall. Ni a
allwu ddysgwyl y bydd dwysder ei ysbryd yu cymedroli ei holl ym-
jddygiadau, a hyny bob amser ac yu mhob man. Ni cheir mo hono ef

lyn siaradwr mawr, yu chwertliwr mawr, nac yu daerwr mawr. Bydd
Jei wisg yu syml ; ei atebion yu bwyllog; ei eiriau yn auaml, a'i arafwch
•yn hysbys i bob dyn. Dyma y peth y mae y byd yn dysgwyl eich

cael chwi, frodyr, Y mae llawer o bobl yn analluog i ddyweyd
wrtbych paham y mae balchder ac ysgafnder yn fwy gwrthun mewn
pregethwr uag mewn dyuiou ereill yu gyffredinol, ond y mae rhyw
ymsyniad yu mhob dyn er hyuy mai felly y mae y peth yn bod. Y
cyfryw ydyw rhwymedigaethau Gweinidog yr Efengyl i fod yu sobr,

fel y mae dyuion yu gylfredinol cyn ei aduabod ef, yu c,ymmeryd yu
gauiataol mai uu felly ydyw

;
pair ei bresenuoldeb yu ami osteg mewn

cymdeithas, megis pe byddai pawb yn penderfyuu uas gall lai ua'u

bod yu ugwydd dyn difrifol. Y mae y Proffesydd Viuet yn sylwi

—

" fod ei ddifrifwch yu achlysur i im o brofedigaefchau gweinidog yr

Efengyl—yu creu math o ddieitbrwch rhyngddo ef a dyuion ereill."

" I lawer o bobl" (meddai), " y mae efe megis cyunrychiolydd yr ochr

dywyll o'r bywyd dyuol. Y mae y gweinidog bob amser fel yn dwyn
ar gof iddynt ddiwedd eu gyrfa. - Y mae ei fywyd ef ei hunan yn ddi-

frifol. ac y mae difrifoldeb yu wastad yn ymylu ar dristwch ac alaeth."

Ond wedi y cwbl, y mae yu rhaid i ni gyduabod fod i bregethwr ei

demtasiyuau neillduol i ysgafnder—temtasiyuau ua wyr y lliaws ond
ychydig am danynt. Wedi bod am ddyddiau lawer yn y llafnr

poeuus, yu darlleu ac yu ymguro am wybodaeth, y mae yu profi

jgollyngdod i'w fyfyrdodau yu beth hyfryd iawn ; ac yu ei oriau

piamddeuol, pan y mae ei ysbrydocdd palledig yn adfywio yu nghym-
jdeithas ei gyfeillion, y mae yn bur bosibl iddo gael ei fradychu yn
jaml i ormod o ysgafnder a chellwair. Ac heblaw hyuy, os bydd dim
rhagoriaeth ar ddyn fel pregethwr, y mae yu rhaid y bydd efe yn
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meddu m^'y na pliob nn o alluoedd— bywiogrwydd dycliymy,!:? a
ffraetbder ymadrcdd. AVel, y roae ningl iddo yn y pethau hyu
drachefu ; ac y mae yn bur bosibl iddyut gael cu troi i wasanaeth
llygredigaeth, ac i wncyd eu percbenog yn fwy galluog ar yr ymadrodd
ffol a"r coeg-ddigrifwcb. Ac nid anfyuycb, y mae yn ofuns, y gwel-
wyd yr un taleutan, pa rai, tra byddai y pregetbwr yn y pulpud a
wasauaetbeut i bortbi defosiwn y gynuulleidfa, ond ar ol byny, mown
cj'lcboedd gwahanol a llai cyboeddus, yn cael eu defuyddio i bortbi
digrifwcb rby lygredig a gwag. Fy mrodyr, ni ddylai y petbau byu
fod felly. Ac y mae yn sier y dylem fod ar ein gwyliadwriaeth ; ac
yn fwy felly, os yw ein tymberau naturiol yn dueddol i'n bradycbii
i'r gormodedd yma. " Gwyliwn a byddwn sobr." Gwyliwn ar bob
teimlad, yn enwedig y digrifol. Gwyliwn ar bob aelod, yn enwedig y
tafod. Gwyliwn bob amser, ac yn enwedig yn ein boriau bamddeuoi.
Gwyliwn yn mbob amgylcbiad, ac yn enwedig yn nbai ein cyfeiilion

ac yn ngbymdeitbas ein gilydd. Dylem, y mae yn wir, yn yr am-
gylcbiadau byn, ocbelyd x^ob tymber anngbyfeillgar—yr ymddangos-
iad a'r sobrwydd gwneutbur ; ac o'r ocbr arall, bod yn ofalus ua
byddo ein sirioldeb na'n cyfeillgarwcb ddim yn cael eu carlo i ysgafuder
a gormodedd." "Y mae arahedd eglwysig (Ecclesiastical Jocidariti/)''

medd un awdwr, " mewn rbai gwledydd wedi myned yn ddiareb. Nid
oes un alwedigaetb yn carlo cymmaint o cbwedlau ; nac yv un yn
mcddu cymmaint o bouynt i'w carlo a'u badrodd ag sydd gan yr
offeiriaid." Cbwi gofiwcb, fy mrodyr, fod yn bosibl i ysgafuder yni-

lusgo gyda ni i'r pulpudau. Weitbiau ymddengys yn mater y bregetb,

ac weitbiau yn y dull o ymdrin ag ef : wedi anobeitbio, bwyracb, am
ddeffro un teimlad gwell yn mynw^esau ein gwraudawwyr, yr ydym yn
cael ein temtio i weitbio ar eu teimladau digrifol bwy. Ond y mae
byn yn bollol annbeilwng i ddifrifwcb y pulpud. " Gravity, yr bwn
yn ol tarddiad y gair sydd yn carlo pwys meddwl mawr, neu acbos
mawT, nid yw yn cenbadu iddo ei bunan—nid yw yn cenbadu i ystyr-

iaetb ei wrandawwyr i gael ei dyuu oddiwrtb y meddwl bwnw gan
feddyliau ereill o lawer llai o bwys, neu bwyracb o ddim pwys gyda
golwg ar amcan pregetbu

; y mae yn mawr ddymuno ein dyddori, oud
bytb ein difyru, a llawer llai cynbyrfu yn ein meddyliau ddim tebyg i

niweidiol neu balogedig ysgafuder. Y wen fwyaf ddiniwed, byd yn
nod yr bon na cbeuid allan gan yr yraddyddan mwyaf crefyddol, nid
yw ddiniwed mewn lie o addoliad ; fy meddwl wrtb ddyweyd byn yw,
nad yw y pregetbwr ddim yn ddiniwed yn ei waitb yn cynbyrfu y
wOn bono. Nid yw natur y ddau waitb ddim yn gyfl'elyb. Y mae
rbywbetb mwy yn y gwasanaetb cj'boeddus nag yn yr ymddyddau
mwyaf crefyddol :—lie cysegredig, a cbynnulleidfa sanctaidd ; addol-

iad—o'r bwn y mae y bregetb yn rbau, ac o nodweddiad pa un y mae
yn cyfranogi. Y mae yr boll gynbyrfiadau befyd yn beintus, ac yn ym-
wasgaru yn wefreiddiol mewn cynuulleidfa, gan gryfbau ac ycbwanegu
tra y maent yn eu lliosogi eu bunain. Yu mba betb gan byny, y
diwedda y cynbyrfiad o ysgafuder ? A pba betb yw y deml, a pba
betb yw yr awr pa un a gysegrwyd genym i addoli, yn yr bon yr
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yclym yn cofio ddarfod i iii clnverthiu ? NiJ wyf yn tybied bwriad o

du'y prcgetbwr i wueyd i'w wraudawwyr cbwerthiu ucu wcnu ; dim
ond ei rybuddio ef i wylio ar ei ymadroddion fel na byddo i'r efl'aitli

Lou gymmeryd lie beb yu waetbaf iddo." D.ymunwu i cbwi ystyried

y syhvadau byu : yr ydwyf yu baruu fod yuddyut lawer o deilyugdod.

Er uas galhvu ammbeu, y mae'u ^vir, ua -vvelsom ui yu Ngbymru
weitbiau, ryw fatb o cbwertbiu-crio luewu addoliad, cwbl wabauol yn
ei natur i'r ysgafuder yma. Enaid yr addolwr megis yn ymloni

yuddo ; llaweuydd wedi ei nawseiddio a'i gyd-dymlieru :l dwysder

duwiol, yn ymddangos yu ei wynebpryd ; ac fel yr baul yu tywynu
trwy y gwlaw, yu bur ddymuuol i edrycb aruo. Ar yr uu pryd, petli

arail yw yr arferiad, ac yu euwedig amcauu gyru y bobl i cbwertbiu,

Ac OS oes rbyw gymmaiut o wirionedd a tbeilyugdod yu y dyfyuiadau

uebod, uis gallaf fi, o'm rban fy buuau, lai ua meddwl uad oes gau fy

ugbyd-geuedl trwy Dde a Gogledd Cymru yu eu Capelydd a"u cym-
maufaoedd lliosog, daitb fawr i'w cberdded cyu y cyrbaeddaut yr boll

astudrwydd a'r difrifwcb byny ag sydd yu gweddu i addoliad Duw.
Oud betb bynnag am byny, fy lurodyr ieuaiuc, cauiatewcb i mi yn

awr eicb cyngbori cbwi i fod yn sobr. Yu y pulpud, ac ar lawr, bydd-

wcb sobr. Bydded eicb pregetbau yu ddifrifol yu eu mater a'u

bamcau, ac jn eu biaitb a'u bysbryd. Ac byd y mae yuocb befyd,

bydded eicb ymddyddauiou a'cb ymddygiadau yn nabob cyfeillacb

neillduol, yn gyfryw yu yr ystyr yma, ag a baro y bydd yu weddus ac

yn bawddi cbwi, a byny bob amser, ac ar uurbyw fuuud, i gyfodi o

gauol eicb sirioldeb i addoli, neu i gyiiawui dyledswydd grefyddol.

4. Y mae eto ysbryd cyfeiliornus i'cb cyfeirio ato, gwrtbwyneb

mewn rbyw ystyr i'r uu blaenorol, oud llawn mor niweidiol i bregetb-

-vvr—sef yr ysbryd neu y dymber yr bou a gyfansoddir gan ddnvg-

naivscdd, neu mvydau jJoetJiion ac annrihriindeitliusgar eiu uatur. Y mae

vr Apostol, cbwi a wyddocb, yu gofyu dyn o ysbryd tymberus i wein-

idogaetb yr Efeugyl; ie, rhaid i esgob fod felly, Nis gall neb o

dymberau gwabanol fod yn esmwytb a defuyddiol yu y fatb swydd.

Y mae y dynion byuy, pa betb bynuag a fyddo eu taleutau, y rbai y
mae eu uwydau yn gryfacb ua'u doetbiueb—dyniou croeu-deneu,

parod ar bob acblysur i" dramgwyddo, ueu ddyniou digllawu ac an-

faddeugar eu bysbryd—gwrtbuysig a cbyudyu am eu ffordd eu bunain,

—y mae dyniou felly, meddwu, pa betb b'yuuag fyddo eu cymbwys-

derau ar gyfrifon ereill, os bydd y petbau byu yn ymddaugos yu-

ddyut yn fwy cyunwyuol a bynod ua cbyfi'rediu, yn ddyniou bollol

anngbymwys i weinidogaetb yr Efeugyl. Kbaid i wr Daw fod yn

ddyu dyruber beddycblawu a dioddefgar. " Nid yu gyudyu, uid yn

ddigllawn, uid yn darawydd :
" oud i'r gwrtbwyneb, '^ yn diriou, yn

auymladdgar, yu earn claioni, yu sobr, yu gyfiawu, yn sanctaidd, yn

dymberus." Y mae duwioldeb, y mac yn wir, yn rbyddbau pawb o'i

pbercbenogiou oddiwrtb lywodraetb y gwyniau llidiog ac afreolaidd

yma : ond betb er byny, gallant fod yn fagl i ambell uu duwiol ; ac

yn gymmaint o fagl iddo, bwyvacb, fel y dylai ymgadw, a cbael ei
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gadw swydJau eglwysig, yn ac enwedig o weiniclogaeth y Gair. Ac
yn wir, pan fyddo pregethwr yn cael ei faglu gan ei dymherau drwg,

ond odict fawr, ie, serch iddo fod yu ddyn da, os caiff ond tipyu o

dymhor gyda'r weinidogaetb, na wel cfe ci huuan yn amddifad o

sercliiadau ei gyfeillion, ac wedi goroesi ei gvsur a'i ddefnyddioldeb i

fesur mawr. Kis gall lai ua bod felly dybygid. Os bydd ef yn wastad

y cyntaf i foni, a'r anbawsaf i'w adgyweirio,—ei ddull bob amser yn
feistrolaidd—ei ciriau yn irllawn a bygytbiol, a'i d(3n yn anynad a

blin—OS bydd pob gradd o n'rthwynebiad oddiwrth ereill yn dram-
gwydd iddo, ac yn annioddefol i"w deimladau, a pbob syniad croes i"r

eiddo ef ei biinan yn aungbymmeradwy, ac yn cael naill ai ei basio

beibio gyda diystyrwcb, neu ynte ei ateb gyda gormod o cliwerwder a

digofaint—nis gall lai, meddwn, na bydd ymddygiadau annbymerus
o"r fatli yma yn ngweinidog yr Efengyl, yn dra niweidiol iddo ef ac

i'w weinidogaetb. Y mae pregetbwr wrtb ei swydd i fod yn dangnef-

eddwr—" efeiigylu tangnefedd " yw ei waitb. Ac os yw yn ddyled-

swydd ar Gristionogion yn gyfifredinol, y mae rbwymau arbenig arno

ef—rliwyman yn cyfodi oddiwrtb natur ac amcan ei weinidogaetb. i

dynu oddiwrtho '• bob cbwerwedd, a Hid, a dig, a llefain, a cbabledd,

gydii pbob drygioni ;
" ac " os yw bosibl, byd y mae ynddo ef, i fod

yn beddycblawn a pbob dyn." Sefyllfa brofedigaetlius yw ei sefyllfa,

y mae yn rbaid addef. Ac o'm rhan fy bnnan, bawdd genyf gredn
mai berwydd fod tymber afrywiog a nwydau poetbion mor groes i

wir ysbryd ei swydd, ac mor ddiuystriol i'w Iwyddiant ynddi, tra ar

yr un pryd y mae yn nglyn a bi fyrdd o acblysuron ag sydd yn tueddu
i'w cyffroi bwy yn ei fynwes ef, y mae yn cael ei rybuddio mor
bendant i'w gocbelyd. " Nid yn gyndyn, nid yn ddigllawn, nid yn
darawydd." Byddwcb sicr, fy mrodyr ieuainc, fod y dymber wrtb-

wyneb i'r petban byn yn hollol angenrbeidiol i weinidog yr Efengyl.

Ac fel y byddo belyntion yr eglwysi yn dyfod i bwyso yu drymacb ar

eicb bysgwyddau, a'cb ymdrafodaetb a pblant dynion yn ycbwanegu,
cnwi gewcli brofi byny befyd. Yr j'dym yn cael, byd yn nod, y
propbwydi sanctaidd eu bunain yn metliu dianc heb gyfeiliorni yn y
mater bwn. Yr oedd profedigaetbau ei swydd yn terfysgu cymmaint
ar ysbryd yr ben Jeremiab, fel y dymunasai fod erioed beb ei eni— ei

fam yn fedd iddo, a'i cbrotb yn feicbiog arno bytb ! " Mi a aetbum
yn cbwerw yn angerdd fy ysbryd," meddai Ezcciel. A'r un modd am
Moses, y llareiddiaf o'r boll ddynion oedd ar wyneb y ddaear, eto y
mae bwnw yn mbrofedigaetbau llymiou ei swydd, a byny fwy nag un-

waitb, a'i ysbryd yn cytbruddo ynddo, ton ei eiriau wrtli Dduw yn
rby rwgnacblyd, ac yn cynnwys gormod o ddigofaint a cbwerwder
tuag at ddynion ; ac o'r diwedd y mae yr Arglwydd yn digio wrtbo
am byny. Y mae yr esiampl yn llawn o rybudd. I'n golwg ni, nid

oedd coll y g\vr dnwiol oud bycbau yr amser bono, a digon esgusodol

o dan y fatb amgylcbiadau. Ond os cymmerwn betbau yn y golj'giad

bwuw, y mae byny yn ein dysgu i gredu fod yr ymddifadrwydd o iawn
dymber, ar cynbyrliad lleiaf o falcbder a drwg-auwydau mewn dynion
agos at Dduw, yn cnwedig pan yn gweitbredu yn ei enw a cbyda'i
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ficlios ef, yn clra plaecbadurus yu ngolwg yr Arglwydd. Gwyliwcli y
brofedigaeth yma, fy mrodyr, fe all fod yu oclieuaid i cliwi ar ol liyny :

ie, megis ag y bu gyda Moses, gellwcb gael eich galw i gofio am daui

vvrtli farw.

Ymdrechfa galed yw gweiuidogactli yr Efengyl i'r difrifol ! Ac
oblegid byny ni a ddylem fod yn fwy gwyliadwrus ar ein tymbcrau, ac

edrvch o ba ysbryd y byddom wrtli oi cbyflawni. " Y rliai a ymad-
awaut a'r gyfraitb, a ganmolant yr anunwiol," medd Solomon ;

" ond y
neb a gadwant y gyfraitb, a ymladdant a bwy." Y mae gweinidog yr

Efengyl yu ymladdwr wrth ei swydd. Y"n y pulpud, ac ar lawr,

" ymladd " yw ei waitb ef. Ymladd a cbyfeiliornadau yu y farn, ac a

llygredigaetbau yn ngbalonau a buclieddau ei wrandawwyr. Ac ni a

ailwn ddyweyd bwyrach, beb ofui camgymmeryd, fod ei berygl oddi-

wrtb wyniau poetbion ei natur brou yn gyfartal a'i ddifrifoldeb yn
yr ymladdfa. Os ydyw yn selog o blaid y ffydd, y mae ei wyniau

cnawdol yn barod i ymgymmysgu a'r sOl bono, ac i'w yru ar gyfeiliorn,

byd yn nod wrtb amddiffyn y gwirionedd. Os yw yn ddifrifol am
oieuo'^y meddwl tyw3-ll, a deffro y gydwybod gysglyd—Ob ! fcl y mae
dylui a difrawder ei wrandawwyr yn ei brofi ef. Pan y mae ef yn
bryderus ac egniol yn coisio iacbawdwriaetb eu beueidiau, y mae yn

eu gwcled bwy, o bosibl yr amscr bono, yn cysgu, neu yn gwamalii ar

eu gilydd yn y gynnulleidfa ; mamau o flaen ei lygaid pan yn y
pulpud, yn cbwareu gyda'u plant ; a segurdod a dylni yn argraffedig

ar eu bwyuebau. Oud betb bynnag a fyddo y brofedigaetb, fy mrodyr,
" bydded eicb arafwcb yn bysbys i bob dyn."

Yn mbob dadl rbyugocb cbwi a'cb cyfeillion, dysgwcb wrando yn
gystal a llciaru ; nid eistedd i lawr yn unig i fyfyrio pa fodd i ddad-

ymcbwelyd y neb a fyddo yn eicb gwrtbwynebu, ac i ysu am y cyfleus-

"dra i wneutbur byny ; oud ystyriwcb yn ouest yr layu a fydd eicb

brodyr yn ei ddywedyd, gan eu bateb, os bydd raid, mewn amynedd a

tbirioudeb. Cofiwcb ysbryd y Pen Mawr yn y gwaitb : "Nid ym-

rvson efe, ac ni Icfain, ac ni cblyw neb ei lais ef yn yr beolydd.

Corsen ysig nis tyr, a llin yn mygu nis diffydd, byd oni ddygo efe

allau farn i fuddugoliaetb." A dynion o"r un dymber ocdd yr

Apostolion Banctaidd : yn ngbanol byd llidiog, a cbyfeillion gwcin-

iaid ac auwadal, buout yn'eu mysg bwy fel mamactb yu maetbu ei

pblant : " yu earn yn belaetbacb, ac yu cael eu caru yu briuacb."

'• Pan y'u difcuwir," medd yr Apostol, " yr ydym yu benditbio
;
pan

y"n ber'lidir yr ydym yu ei ddioddef." Ac yn un o'i gyngborion diweddaf

i weision Crist—cyngbor, cofiwcb, ag sydd yn pertbyn iddynt drwy yr

boll oesoedd, y mae yn galw am y dymber bou. " Ac ni ddylai gwas

yr Arglwydd ymrysou ; ond bod yn diriou wrtb bawb, yn atbrawus,

yu ddioddefgar. Mewn addfwyuder yn dysgu y rbai gwrtbwynebus, i

edrycb a roddo Duw iddynt bwy ryw amser edifeirwcb i gyduabod y
gwirionedd ; a dyfod o bouynt i'r iawn allan o fagl diafol, y rbai a

ddelir gauddo wrtb ei ewyllys ef."' Cbwi gofiwcb, fy mrodyr, fod y
cyfarwyddyd dwyfol bwn yn cael ci roddi i cbwi gan Paul,—carcbaror

gortbrymedig, a byny yu ymyl angau—dyn ag yr oedd y byd drwg ac
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anniolcligar ar goroui ei hen gj-nddaredd i'w erbyn drwy drochi ei

ddwylaw yn ei waed. Ac eto fel hyn y mae efe yu eich dysgu chwi i

ymddwyn yn yr Efcngyl tuag at y byd hwnw. ! mor wahanol i

lawer o'i olynwyr ! Y mae plaut dynion yn ami yn ymddwyn gyda
chrefydd, fel pe baent yn credu fod " digofaint gwr yn cyflawni
cyfiawnder Duw." Os byddaut yu selog, y maent yu bigog. Ac felly

y mae llawer o'r ysgogiadau mwyaf pwysig yudd3-nt eu hunain, megis
diwygiadau moesol a clirefyddol, uid yn unig yn erthyiu, oud yn
fyuych yn troi allan yn dramgwydd i eglwysi, ac yn achlysuron
terfysg ac aunhrefn, a byny, hwyracb, yn gwbl o herwydd au-
noethineb a gwyuiau poethion eu pleidwyr. Os yw bosibl, fy mrodyi*,

dysgwch fod yn dyner, yn gystal ag yn selog. Dyma yv ysbryd i ym-
ladd rhyfeloedd yr Arglwydd gyda gweiuidogaeth yr Efengyl. Yr
ydych i orchfygu, chwi wyddoch, trwy ennill yr ewyllys a"r serch-

iadau. ac nid trwy dreisio na gorfodi ; ac mewn trefn i ennill plant
dynion, y mae yn rhaid i chwi, yu eich holl ymwneyd a hwy drwy y
gwirionedd, fod yn amyneddgar a thirion :

" Y rbai addfwyn a.

etifeddaut y ddaear."

III. Un gair yn mhellacb, o barth i'ch bywyd personol :

—

" Fij

mrodyr amvyl, na chijfeiUornwch " vieum Buchedd.

Gocbelwch bob arferiou annghywir ac isel, pa rai sydd yn profi

annghoethder y galon, a diffyg teimladau dj-rchafedig, ac j'u sicr o
fod yn ngweinidog yr Efeugyl yn anad neb, fel y "gwybed meirw yn
enaiut yr apothecari," yn dra atgas ac auughymmeradwy. Oud mwy
na hyny, gwyliwch hefyd rhag syrthio i bechodau mawrion. Mewn
munudun y gellwch chwi gyflawui rhywbeth ag a'ch ysiga chwi am
eich oes fel dynion cyhoeddus. Yr oedd yr Apostol Paul, y mae yn
ddiammheu genyf, yn yscyried ei hunan yu dyweyd peth mawr a
rhyfedd, pan y dywedai—" Yr Arglwydd a'm gwared I oddiwrth bob
gweithred ddrwg, ac a'm ceidw i'w deyrnas nefol." Ac jn wir y mae
gwaredu dyn cyhoeddus, am ddeugain neu banner can' mlyuedd, oddi-

wrth bob gweithred ddrwg, yn waredigaeth fawr iawn ! Duw yn unig
a all wneyd hyny. Y mae ei ras ef yn fynych yn wan, &'i demtas-
iynau yu danllyd, a llygredigaeth yntau yn gryf a diorphwys yn ei

weithrediadau. Ac Oh ! mor agos yw dechreuad a gorpheuiad
pechod at eu gilydd ! Oblegid fel y mae y nwydau yn gryfion, y
mae yr aelodau yu barod i'w gwasanaethu hwy, ac felly y mae y
gelyn yn wastad yn ei arfogaeth. Mewn munudun yr aiff y bryd
yu fwriad, a'r bwriad yn act. Digiwch, a dyna y tafod yn barod i

frathu, a'r dwru yu barod i daro. Dim oud i chwant y cuawd neu
chwaut y llj-gad gyuuyrfu yn y galou, y mae y Haw yn barod i'w

hestyu at elw trawsder, a'r corph yu barod i odiueb. Cam yn
mhellacb, fy mrodyr, ac wele chwi yu greaduriaid cwympedig: dyna'r

weithred wedi ei gwneyd ; a'r holl ymdriu yma i'ch ordeinio, a'ch

dwyn allan i sylw y gwledydd fel dynion cyhoeddus, yn ddim gwell

na'ch codi i'ch gwaradwyddo. ac i'ch gwueyd yn gan i feddwon, ac yu
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wawd i yiifj'dion ! Cofiis geuyf am Ebeuezer Morris uuwaitli, yn
rlioi Cyuglior i dJyniou ieuaiuc ar aclilysur cyffelyb i'r uu preseunol

;

ac wrtli ddarlunio eu peryglou, a meddwl fod yu bosibi iddyut

wedi'r cwbl syrtbio yn ysglyfaetli i Satau a'r cnawd,—mi dybygwu i'w

euaid gyuhyrfa yuddo, a clian godi ei olygon i'r uef, a cbyda bloedd

nas gallaf bytli ei hauughofio, efe a waeddodd allan :
—"Oil! yr

Eiriolwr Mawr, na fydded hyii byth !
" Bydded i'r deisyfiad angerddol

hwnw gael ei ateb ar eicli rliau chwitliau, fy mrodyr ; cadwed Daw
cliwi fel cauwyll ei lygad ! Yragedwcli yu mliell oddiwrth yr

achlysuron i bechodau, a'r agweddau tumewnol liyiiy ag sydd yu
parotoi dyn i demtasiwn. Gwyliwcli rliag yr adfeiliad graddol mewn
crefydd, riiag diffrwythdra ysbryd a marweidd-dra ; canys y mae
llygredigaetli yn dilyu marwolaetb. Y mae beiau cuddiedig ; liyny

yw, ymollwng i segurdod a meddyliau ofer, yn enwedig dan ymyryd
a'r weinidogaeth, a phethau sauctaidd Daw, yn ddigou tebyg o'r

diwedd, o ddibeuu mewn pechodau rliyfygas a mwy amlwg. Canys y
mae y diafol a"i lygad ar y segarddyn diofal, a'r galon hithau yn
addfed i ddrwg ; ie, y mae Daw ei luman, o'r diwedd fel yu bliuo

arno, ac yn ei cliwydu allan o'l enau !

Oud i adael y pethau liyu.—Yn y cyflawniad o"ch swydd fel gweiu-

idogion yr Efeugyl, mi a ddymunwn eich cyugliori yn mhellach :

—

IV. / icylio bob amser rharj cyjeiliorni oddiwrth Wik Amcan eich

GWEINIDOGAETH.

Y mae yu bosibi i liyn ddygwydd trwy anfedrusrwydd yn gystal a

thrwy roi lie i amcanion llygredig. Nyni a allwn fod yu gamsyuiol,

ueu yn rhy ddiffygiol a cbyfyng yn ein golygiadau ar y mater bwn

;

amcanu yn rby bollol at y uaill betb yu ein gweinidogaetb, ac

anugbofio petbau ereill yu ormodol, beb sou am ryw segur-siarad o'r

pulpud, yr bwn nas gellir canfod fod iddo amcan yu y byd. Pa betb

yw pregetba, ac amcan pregetbu ? Onid eglurbad ar wirioneddau

mawriou yr Efeugyl, a cbymbwysiad o bouynt at ein gwrandawwyr ?

—eu dv.'yu at eu badeilada yn Ngbrist trwy Air ei ras ef ? Dyma fel

y mae Paul yu dyweyd ar y mater :
—" Yr bwn yr ydym ni yu ei

bregetbu, gan rybuddio pob dyn, a dysgu pob dyu yu mbob doetbiueb
;

fel y cyilwynom bob dyu yu berfi'aitb yn Ngbrist lesu." Cbwi a

welwcb yma ar uuwaitb wir wrtbddrycb a gwir amcan pregetbu—sef

Crist, a chiijiwyno dynion yn berffaith yn Nyhri.st. A'r ft'ordd drwy ba

un y cyrcliai yr Apostolion at yr amcan bwn ydoedd, " rbybuddio pob

dyu, a dysgu pob dyn yu mbob doetbiueb." Ac yr oedd eu bysbryd

bwy yn gyfryw gyda'r gwaitb fel yr oeddynt yn " llafurio gan ym-
drecbu" j-nddo, a byny "yn ol ei weitbrediad ef, yr bwn ocdd yn

gweitbio yuddyut bwy yu nertbol." Mi glywais fod yr bybarcb Jobu

Evans o'r Bala gyut, yu sylwi mewn Cymdeitbasfa, y dylid yu mbob
pregetb amcauu naill ai at oleuo y deall, argyboeddi y gydwybod, neu

ynte gyfi'roi ac ennill yr ewj'llys a'r sercbiadau. Ac bwyracb y gallem

uinuau ycbwauegu a dyweyd, y dylid amcanu at bob uu o'r tri ar
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unwaith. Yr olaf yu ddiaii j'dyw yr amcau uwcliaf, ac y mae y ddau
beth arall i'w golygu yn liytracli fei moddiou i'w gyrhaeddyd ef. Oud
y mae yu bosibl, fe ddicbon, i un oes neu un dosbarth o bregetbwyr
fod yn cyfeirio yn rhy bollol at y naiil o'r pethau hyn, ac ereill at y
Hall. Y dysgedig {intellectual), hwyracb, yu auugbofio y galon yu
ormodol, ac yn cyfeirio yn rby Iwyi- at y doalltwriaetb ; a'r anuysg-
edig yutau o'r oclir arall, yn orboff o deimlad, a'i weinidogaetb lieb

fod yn cynnwys digon yuddi i " bortbi a gwybodaetb ac a deall."

Dylem ystyried Iiefyd pa beth y mae yr amgylcliiad yn ei ofyn ; a

cbofio y gall, hyd yn nod, y petb ag oedd yn dda a pbriodol yn ei

amser ei bunau, droi allan niewn amseroedd gwabanol, a tlirwy ryw
cfelycbiad difeddwl o bono, yu ddigon aneffeitbiol a pbell oddiwrtb y
nod. Y mae rbyw wabaniaetb, fe ddicbon, rbwng gosod y sylfaen a
goruwch-adeiladu ; rbwng y weiuidogaetb sydd i ddecbrcu rbai yn
Xgbrist, a'r weinidogaetb sydd i'w carlo bwynt rbagddynt at berffeitb-

rwydd. Ac mi a garwn ofyn yn bresennol, A oes digon o duedd i

adeiladu a pberffeitbio y saint yn ein gweinidogaetb ni—digon o

ddysgu mewn modd syml ac ymarferol ? Nid wyf yn ammbeu nad
oes gradd o fedr i ymdriu a pbynciau atbrawiaetbol, a digon o ymgais
at gj-nbyrfu y teimladau ; ond o"m rhau fy bunan, yr ydwyf yn
teimlo, mai petb arall ydyw mcdru dysgyblu y meddwl yn dda :

—

myned at y bobl a"n barferion, a cliwedi eu dysgu liwy am eu gwa-
banol ddyledswyddau, a natur rbinweddau neillduol yr Efengyl,

medru cymbell y pethau byny yn effeithiol ar eu calonau ; mewn gair,

"hyfforddi " ein gwrandawwyr "mewn cyfiawnder."

Fe ddywedir wrtbym fod tuedd o hyd yn y weinidogaeth i golli yr

amcanion uchel sydd yn pertbyn iddi : ac yn lie dysgyblu y galon, a

chadw y gydwybod mewn ymarferiad, troi i weitbio ar y tymberau, ac

i ddifyru y gwrandawwyr. Ac y mae temtasiynau y pulpud Cymraeg
yn fawr i hyn. Yr ydym ni fel cenedl yn bobl o dymberau bywiog,

ac yn hoff o hwyliau uchel gyda chrefydd ; ac nid wyf fi, cofiwch, yn
dyweyd dim yn erbyn byny. Ond ar yr un pryd, yn gymmaint a

bod Cristionogaeth yn grefydd ag sydd yn gofyn am weithrediad y
meddwl gystal a'r galon, a bod byny yn anmbosibl i ddyn pan mewn
gwylltineb a nwydau cyuhyrfus, y mae yn pertbyn i ni, yn lie gweitbio

ar y teimladau yn unig, amcanu at oleuo y bobl a'u gwneyd yn fwy
meddylgar, a cbofio yu neillduol nad yw tymber gyffrous ar y meddwl
ddim yn dymber briodol i weinyddu na derbyn addysg yuddi. Nid
mewn hwyl y mae neb yu dysgu. "Y mae addj'sgu," medd un
awdwr, " yn tybied pwyll, yr hwn nas gallwn ni ei newid am dan-

beidrwydd, ond yn unig drwy beidio a dysgu." Fe ddylai y pregethwr

,

gyfeirio, nid at ddychymyg a gewynau ei wrandawwyr ; ond at eul

rheswm, eu cydwybod, a'u calon ; os daw y bobl i deimlo felly, da:

iawn ; oblegid fe fydd y teimlad hwuw yn cael ei gynnyrcbu drwyj

addysg o du y pregethwr, ac ond odid beb fod mor angerddol cbwaith,

fel ag i luddias meddwl a gallu i dderbyn addysg o du y gwraudawwr.
]

Yr ydys yn sylwi fod gwahaniaeth mawr rbwng barddoniaeth y
Beibi, a phob barddoniaeth arall yu gyfiVediuol. Ac bwyrach fod yn
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wertli i ni bregethwyr sylwi ar y gwahauiaetli liwuw. Am y bardd
cyffrediu, tynu pictiwr yw ei amcan ef: y mae yu ymhyfrydu yn
mlirydferthion natur, ac yn alluog i'w darlnnio yn fywiog, ond y mae
yn gwneyd liyny, gan mwyaf, er mwyn y poth ei bun. Ond nid felly

y Prophwydi sanctaidd. Y mae ganddynt hwythau, y mae'n wii%

lygad i weled auian, a gallu i'w darlunio ; ond byth nid ydynt yn soa
am dani ond i ryw ddibenion nwcb, na dim j'n mbellach nag y bydd
yn angenrheidiol i gyrbaeddyd y dibeuion byny. Os cyfeiriaut bwy
at yr liaul yn codi, ac at y mor yn dygyfor, nid yw byny megis ond
crybwylliad wrtli basio

; y maent yn prysnro at y meddwl sydd o'r

itu cefn. Felly ninnau, fy mrodyr; fe ddylai yr addurniadau a'r

I drycbfeddylian fed yn ages iawu at eu gilydd. Mown trefn i'ch

hediadau barddonol a'cb cymbariaetbau fod o adeiladaetli i'cb gwrau-
dawwyr, y mae yn rbaid i chwi nid yn unig eu defnyddio hwy yn
gymiiwys, ond gofalu liefyd ar fod rhyw wirionedd yn wastad yu
pelydriT drwyddynt yn fwy eglur i olwg eu meddyliau. Hob byny ni

bydd dim goleuui ynddynt, ac ni bydd y teimlad a allant gynnyrcliu

o ddim gwertb ;—nwyd ydyw. Meddyliwcb, er esiampl, am yr arfer-

iad siarad am lygredigaetb natur fel person. Yn y wedd lion, y
mae yn bosibl ddarfod i'r pregetbwr talentog lawer gwaitb ddarlunio

pecbod fel ben ddyn twyllodrus a drwg ; a'r un modd ei ddinystr yn

y galon trwy y gymbariaetb ysgrytbyrol o groesboeliad ; a byny gan
bortreadu y cj'fau mor danbaid a bywiog o flaen dycbymyg ei wran-

daSvwyr, nes y byddai eu meddyliau yn cael eu llenwi o ddifyrwcli

wrtb wrando arno. Pawb yn ymddigrifo yn ngbondemniad yr ben
ddyn, a pbawb yn barod i waeddi—" Ymaitb ag ef, croesboelier ef !

"

Ab ! betherbyuy? yn yr boll amser bwn, yr oedd y gydwybod yn
cael ei gadael i gysgu, neb yn cael ei daraw—ie, lawyracb, neb yn

rneddwl uuwaitb am ei cbwantau ystyfnig ei buuan. O dan yr bol.

olygfa gynbyrfus yma, yr oedd cybydd-dod, trytbyllwcb, ceutigen, a

pbob gwyniau dieflig yn llecbu yn ddiogel yn y galon ! Nid oedd y
''bobl ddim yn meddwl, mai gwaitb yw croesboelio y cnawd i'w

igyflawni ynddynt a tbrwyddynt bwy eu bunain ; nac yn deall cbwaith

i un dyben, nad yw y gwaitb bwnw o ran ei natur yn ddim amgen na
gadael eu ft'yrdd drygiouus, ac ymdrecbu oddiar egwyddorion ei'engyl-

aidd, ac yu ol cyfarwyddiadau y Gair, i wrtbsefyll a darostwng eu

tymborau drwg, a boll dueddiadau llygredig eu calonau.

Meddyliwcb am ddycgn y bobl, fy mrodyr, a byny yn y dull mwyaf
syml, ac yn y petbau mwyaf ysbrydol. Y mae yu beryglus i ni

dwylio ein gwrandaSvwyr. Nyni a allwn gynnyrcbu ffrwd o deimladau

yn eu mynwes, a'r rbai byny o ymddangosiad crefyddol, ac etc heb

fod dim crefydd ynddynt. Ac yn wir, y mae rbai o bonom yn cael

ein taro ag arswyd wrtb beneiddio ;—meddwl am ambell bregetb yn

yn y dyddiau gynt, a cbofio am y boddbad a deimlai y bobl wrtb ei

gwrando ; ac eto erbyn beddyw, yr ydym j'n metbu yn lau a gweled

fod ynddi ond ycbydig o duedd i'w llesbau. Yr oedd yr addysg yn

brin ynddi, a'r sylwadau yn rby anngbyfeiriol a diamcan
;
yn ol pob

tebyg gallasai y mwyaf teimladwy wrtb ei gwrando, adael y gwasan-
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aeth heb foci un gwirionedd wedi caol ei impio i'w cldirnadaeth. na
gosod ei argraft' ar ei galou, racwn trefn i gadw ac adnewyddu y
teimladau hyny wedi i'r dyu fyned adref: ac os felly, dyna'r holl

wrando toddedig yn ofer, a"r meddwl wedi ei adacl, lieb fod un
mymryn puracb, grymusach, na mwy arfog i gyfarfod a tbemtasiynau
eiuiocs. I'm tyb I, y mae y bregoth yr hou sydd yn agoryd y gwir-
ionedd ger bron ein hamgyttrediadan, a tbrwy ba un y mae ein
meddyliaa yn cael eu difrifoli ac yn derbyn rhyw vers bennodol a
cbofiadwy. o fwy o werth i ni, na'r bregetli bono, yr hon sydd yn
carlo y dylanwad mwyaf ar ein tymberaiT, ond yn gadael y galon beb
ei dysgyblu. Fe deimlai y dyn, y mae yn wir, yn byfryd wrtli wrando ;

ond betb er byny, gadawai y gwasauaetb beb fod un gwiriouedd wedi
ei ddwyn adref yn effeitbiol at ei gydwybod, na'r meddwl wedi cael

nn addysg neillduol ; a pbe gofj-nasecb iddo, pa betb yn y bregeth
oedd yn efi'eitbio arno, ni buasai ganddo ddim i'w ddywedyd am
byny. Yu fynycb, yn yr amgylcbiadau byu, sotbacb y pregetbau]
sydd yn cael y sylw mwyaf ; s\vn ac arabedd y pregetbwr sydd yn/
difyru y bobl, ac nid y gwiriouedd.

Ond cyn darfod iVr mater yma, y mae yn wertb i ni glywed betb y
mac ereiil yu ei ddyweyd arno. Y mae yr byn a gaulyn yn cynnwys
syniadau dynion meddylgar a duwiol :—" O ran egwyddor, y mae
pregetbwr yu dysgu; dj-na sail ei waitb ef; y mae annogaethau a
rbybuddion yn rlioi awcli ar ei addysgiadau, ond addysg ydyw o byd.
Nid yw byn ddim yn dyweyd na ddylai pregetbu fod yn fywiog a
tbaer. Kis gallwn lai ua dycbymygu fod llawer euaid yn gwraudo,
Jawyracb, am y tro cyntaf a"r olaf genadwri beddwcb. Oud ni ddylai

yr ystyriaeih yma beri i ni esgeuluso addysgu. Y mae ein cynnydd
mewn eghirbau yu annibeu, ac fe'n temtir yn fynycb megis i fyrlaau

y ffordd, a tbroi i bregetbu i nerves ein gwrandawwyr. Ond nid
dycbrynu y bobl yw y cwbl, ie, nid yw oud petb pur fycban

; y mae
yn rhaid i ni gyfiwrdd a'u calonau bwy, ac mewn trefn i wneyd byny,
rbaid i ni weinyddu addysg iddynt. Y mae lliaws o eneidiau nas
gellir en benuill at Grist oud yu y ffordd hon."' Dracbefn : "Betb
yw gwaitb gweinidog yr Efeugyl os nad dysgu yn euw Duw ? Dyma
y peth ag sydd yn gwabaniaetbu dosbartb y pregetbwr oddiwrth
ddosbartb pob dyn dysgedig a siaradwr cyboeddus arall. Y mae y
gynncddf yma o fawr bwys; y bi yw sail pob llwyddiaut parbaus.
Nid yw ddim yn ddigon i addysg fod yn ddamweiuiol, yu gaulyuiad
pell i gyuneddfau ereiil

; y mae yn rbaid iddi fod yn amcau, a pbob
petb arall yn wasanaetbgar iddi. Gall dyn o atbrylitb doddi y
lliaws drwy ei wresogrwydd. Fe all swyno y gynnulleidfa yn wj'tb-

nosol, drwy sydyn ymdoriad ei feddyliau ysbleuydd, ei gyfeiriadau

tyner, ei bortreadau bywiog o garacter, a'i gyffelybiaetbau tlysion.

Gall, fe all ddir-gyflVoi ei wraudawwj'r drwy ei apeliadau cyubyrfus ;

oud fe ddiciion y gall ef ddywedyd wedi y cwbl fel y dywedodd un
pregetbwr doniol ag sydd yn awr wedi marw :

—
' Y mae yn rbaid

(medd efe) fod rbywbetb o'i le yn fy null o bregetbu. Mi a allaf

baentio dioddefiadau Oclst ar y Sabbotb byd oui byddo fy ngbynnull-
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eidfa yn foddfa o ddagraii, a'r boreu dydd Llun yr wyf ya eu clywed

yn tyngu yn fy wyueb !
' Yr oedd rliywbcth o'i le liefyd. Yr oedd

yno atbrylith, ac yr oedd yno fcddyliau bywiol, a geiriau taullj'd : yr

oedd yno gydymdeimladaxi gwefreiddiol, a gwir gysegredigaetb ; ond

1 nid oedd yno lawn fedrusrwydd i ddysgu. Ac felly mewn llawcr o

I

esiamplau etc, lie y mae cynbwrf nodedig—ac effeithiau uniongyrchol,

(
y mae rhy ycbydig o had yn cael eu ban yno, rby ycbydig o wir-

ionedd yn cael ei ystorio yn y galon. Mewn gair, rby ycbydig o
' addysgu a liyfforddi mewn cyfiawndcr.'

"

V. Y^n y lie olaf, dymuuwu eicb anuog i n-ylio rlwg cij/eiliorni oddi-

ICrth Si'MLEDD AC UrDDAS YR EfENGYL, tfwy ChWAETH ISEL AC ANMHUR.

Yr ydwyf yn golygu yn awr sti/le, neu don eicb areitbyddiaetb
;

eicb iaitb, a'cb dull o wneyd a tbraddodi eicb pregetbau. Cbwi a

allecb feddwl, bwyracb, nad oes dim cymmaint o bwys yn byu gyda

golwg ar y uifer fwyaf o'cb gwrandawwyr—bod gwallau a rbagor-

iaetbau cy'fansoddiad ac iaitb yu gwbl allau o'u golwg bwy. Wei, a

cbaniatau fod byny yn bosibl, oni pbertbyu i atbrawon y lliaws eu

diwyllio bwy yu mbob modd ; bod yn esiampl iddynt mewn purdeb

ymadrodd yu gystal ag mown atbrawiaetb a moesau ? Ond mewn
gwirionedd, nid felly yn bollol y mae y petb yu bod. Os bydd y bobl

yu gwraudo, y mae clywed mater yn cael ei drin yn dda, a'i osod allau

Imewn iaitb eglur a pbriodol, yn cyfateb bob amser i ryw eisieu y
raaent yu ei deimlo ynddj-ut eu buuaiu, ac yn peri boddbad i"w

meddyliau. Mi a dybiwu fod yr byn a ganlyu yn wir gyda golwg ar

Gymru, yu gystal a gwledydd ereill, ac yu myned yu fwy felly, mi a

obeitbiaf, yn feunyddiol:—"Y mae yr amser (medd Vinet) wedi

myned beibio, os bu efe erioed yu bod, pan y gallai y pulpud aros

gyda golwg ar fauylrwydd a pburdeb iaitb o'r tu ol i'r caugbeuau

ereill yn y gelfyddyd o ysgrifenu. Mewn trefn o yru ymaitb, megis

oddiar biuiog y gydwybod, y rbagfaruau byny pa rai a allaut fod yu

effeitbiol dros bir amser i gadw yu ol ddyuion o ryw feddyliau ym-

ofyugar a gorfauylaidd, y m.ae yu bollol angeurbeidiol, erbyn byu, i

iaitb gweiuidog yr Efeugyl, ua byddo yn aungbeifydd nac yu ddi-

addurn
; y mae yu bollol angeurbeidiol, pau o'i cbymbaru a cbyu-

uyrcbiou ereill y dcall, ua byddo hi ddim yu cauiatau iddi ei buuau

gael ei pbroii yii euog o un matb o is-raddoliactb, ac ua byddo ueb yu

cael He i ddyweyd gydag uu ymddangosiad o reswm nad oes ganddi

ddylauwad ar uu gfust ond y glust anuiwylliedig yn uuig. Myned
rbagom gyda cbymdeitbas mewn pob cyunydd, trwy ddysgu iddi yr

unig gynuydd yn ngbylcb yr bwn nad yw hi yu ddigon eiddigus, ydyw

y flbrdd i fod ar delerau da gyda cbymdeitbas, ac enuill gwir lyw-

odraetb ami. Ac adferu i'r gwirionedd ei brydfertbwcb cynbenid, a'i

osod ef allau yn eglur a grymusol ydyw cryfbau argraff y gwirionedd."

Y mae yn wir na ddylecb cbwi byth wrtb bregetbu fod yu ormod o

gaetbiou i gelfyddyd a geiriau ; ond mor wir a byny ydyw nas gellwcb

eu hesgeuluso yu gwbl. Oblegid, fel y mae yr Apostol yn dywedyd,
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" oni roddwcli a'r tafod ymadrocld deallus, pa wedd 3- gwj'byddir y
l-)eth a Icferir ? " Trwy ymadroddion, chwi wyddoch, yr ydych i

drosglwyddo eich syiiiadau i fcddyliau eicb gwrandawwyr ; ac y mae
yn ddiainmlieu yr ymddaugosaut i well mantais, ac y byddaut yu fwy
tcbyg, pan y cyrbaeddaut yuo, o gael gwell derbyuiad, os byddant
wedi eu gwisgo mewn iaitli bur a phriodol.

Diffygiol iawii y bu rhai o bouom yu Lyn, y mae yn rbaid i ni

gyduabod. Yuom ui y mae y weinidogaeth wedi bod, i fesur mawr,
yn rby debyg i beudefiges mewn bwtbyn ; cyfyugdra ei bystafellocdd

a'i diwyg wael, yn peri fod llawer o'i hurddas cynbenid yn cael ei

guddio. Ond ar yr un pryd, nid rbaid i'r lleiaf ei fantcision ddigaloni

!

Megis y mae yn bosibl I'r dysgedig fel yr annysgedig gyfeiliorni yn y
mater yma, felly bcfyd o'r ocbr arall, y mae yn bosibl i'r naill gystal

a'r Hall trwy ddifrifwcb eu bamcan, a tbrwy lafur i ddiwyllio eu
meddyliau, enuill iddyut eu bunain radd dda yn yr boll betbau ag
sydd yn angenrlieidiol i wneyd i fynu areitbyddiaetb syml a cbysegr-

edig y pulpud.

Yr oedd rbyw rai yn nyddiau Paul yn " dysgu yn amgenacb, ac
beb gytuuo ag iacbus eiriau eiu Harglwydd lesu Grist." " Dysgu yn
amgenacb ;

" nid yn unig o ran atbrawiaetb, ond ran y dull o
addysgu. Ac yn ol y darluuiad y mae yr Apostol yn ei roddi o
bonynt, ymddengys bod eu baddysgiadau ran eu mater a'u dull yn
gwbl aungbydweddol a symledd yr Efeugyl. Ffiloreg ynfyd ac an-

nysgedig, a bono yn cael ei gosod allan gan ei batbrawon beilcbion

mewn ymadroddion cbwyddedig ac oferseiniol, a byuy yn benaf,

dybygid, i ennill iddynt eu bunain syndod a cbanmoliaetb yr an-

wybodus. Yn mbersou Timotbeus, fy mrodyr, yr ydycb o dan
orcbymyn dwyfol i ocbelyd pob petb o'r natur yma. Y maenfc yn
bollol anngbyson li difrifwcb y pulpud, ac yn dangos dyn yr un mor
amddifad cbwaetb ag ydyw ysbryd priodol i weinidogaetb yr

Efengyl. Os nad wyf yn camgymmeryd, cbwi a gewcb mai moddion
rbagorol tuag at ddiwyllio y meddwl, ac ymgyfoetbogi mewn iaitb a
geiriau priodol ydyw, arfer ysgrifenu a darllen ar bob materion budd-
iol ac amrywiol gaugbenau gwybodaetb ; ac yn ycbwanegol at byny,
pe y cyfieitbecb ambell i ddernyn mwy galluog na"i giiydd o iaith

arall i'cb iaitb eicb bunain, byddai yn ddigon sicr ateb dibeniou
daionus i cbwi. Wrtb gyfansoddi eicb pregetbau, mcddyliwcb am y
mater yn gyntaf dim, ac am ddeall y mater bwnw yn drwyadl

;

oblegid felly, fe fydd gcnycb rywbetb i"w addurno ac i'w osod allan

mewn geiriau, a cbwi a fyddwcb yn fwy galluog i wueutbur byny yu
ddyladwy- Y mae llafur fel byu yn sicr o goetbi eicb iaitb cbwi.

Oblegid y mae yn ammbeus a allwn ni fyfyrio o gwbl, na gwybod i

ddim eglurdcb a sicrwydd, byd yn nod, ein syniadau ein bunain, cyn
eu gosod bwy allan mewn ymadroddion. Yv ymadrodd yw y wisg yni

yr bon yr ymddengys yr idea i'r enaid ei bunan. Yr ydym yn geirio|

bron cyn gynted ag yr ydym yu meddwl. Ac am byny y mae y S

pregetbwr myfyrgar, yr bwn sydd yn llafurio am bethau i"w dywedyd
yu y pulpud, dan augenrbeidrwydd, yn yr un llafur, i ystyried hefyd
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pa fodd i ddi/ivcyd y pcthau Jnjn'j, gan nas gall feddwl am danynt heb
eu llefani, ac felly rhaid yw ei fod yn cael ei arwaiu, i ryw fesur o

leiaf, i astudio mauylrwydd, cglurdob, a pliriodoldeb ymadrodd :

—

ruewu gaiv, yr oil a eilw y Beibl, " geiriau cymmcrad\Yy.'' Na
ddygweh ddim i'r pulpud, fy mrodyr, croes i ddifrifwch. ran
athrawiacth, a'cli dull o ymdriu a'r athrawiaeth, cofiwcli yu vrastad

olygu bnddioldeb ; a bydded eicli iaith a dull eicli lleferydd mor agos

ag y byddo modd at y purdeb a'r symledd hwnw ag sydd yu hyiiodi

ymadroddiou ^t Ysgrythyr Lan. Na Ij'grwcli eicli cliwaeth cich bun-
aiu drwy ymostwng i bortbi cbwaetb isel neb o'ch gwraudawwyr. Y
mac hynj^ wedi darostwng y pulpud yn fynycb. Llawer gwaitb y
defuyddiwyd yr ystcriau fi'ol, y llais a'r ystumiau anuaturiol, yr iaitb

a'r cymbariaetbau dirmygus ; a hyny y mae lie i ofui, nid ya gym-
maiut drwy gamgymmeryd y ffordd i lesbau yr anwybodus, ag Avrtb

geisio euuill syndod a cbaumoliaetb y cyfryw. Meiddiwch fod yn
syml, fy mrodyr, sercb bod yn fwy aumboblogaidd. A pbeidiwcb

bytb ag abertbu urddas y gwirionedd, na llesbad eueidiau dynion, i

segurdod a gwiig ddifyrwcb eicb gwrandawwyr. Uwcblaw pob dim,

meitbriuwch wylder a lledneisrw.ydd ysbryd. Bydd byn yn sicr o

ddysgu i cbwi gynuildeb a gweddeidd-dra ymadrodd. Pe dygwyddai i

bregetbwr felly ymollwug weitbiau, a bod dipyn yn fwy rbydd a diofal

gyda'i g3muullGidfa, bydd ei cbwaetli a cboetbder ei deimladau yn
help i'w gadw rbag myned yu rbj' isel : y mae yu briwo ei bun cyn y
briwa neb o'i wrandawwyr.

Cofiwcb fod flallu ar ymadrodd yn un o'r arwyddiou goreu o alwad

li'r weinidogaetb. Dawn ydyw ag sydd yn cael ei baddaw yn y
I
Testament Newydd ; a dawn ag y dylecb cbwitbau fod yn daer yn
-eicb gweddiau am dani, ac am ei pbarbad a'i cbynnydd ynocb eicli

bunain. Nid bod yn siaradus wyf yn feddwl. Y mae byny, a"i gym-
meryd arno ei buuau yn unig, mor bell, fel y dywed Dr. Owcu, o fod

yn ddawn yr ysbryd, ac yn betb i'w ddeisyfu mewn gweddiau, fel ag y
mae yu gytfredin, yn fagl i'r rbai sydd yn ei feddu, ac yn flinder i'r

rbai a wrandaw^aut aruynt. Ar 3'r uu pryd, y mae y dyn bwnw yn
sicr fod yn llawu geiriau, ag sydd yn llawn o fywyd a nertb. Y
mae rbyw gysylltiad mawi- rbwug ausawdd dumewuol y galou a'r

gallu ar ymadrodd. " A tbafodau newyddiou y llefaraut," medd lesu

Grist. Tan ddylauwad yr Ysbryd Glau y mae y meddwl yu cael ei

wneyd yn dreiddgar, a'r galoii yu ymebaugu yn ugolwg sicrwydd a

gogouiaut petbau j^r Efeugyl, fel yu yr ysbryd yma y mae y dyn yn

alluog i lefaru am danynt gyda byfdra, a pbriodoldeb, ac eifeitbiol-

rwydd—pell y tu bwnt i'w gj-rbaeddiad mewn uu ausawdd arall. Ni

a -welsom esiamplau o byn mewn dyledswyddau cref.yddol : y fatb

wabaniaetb rbwug dynion a bwy eu buuaiu, nes y byddem brou yu
metbu credu mai yr un dynion oeddyut. Os collwn ni byn, fy

mrodyr, ni a gollwn y weinidogaetb. Y mae gwywo yn uawu gys-

egredig y pulpud, a llitbit), naill ai i gaetbiwed a pballdod ymadrodd,

bieu ynte i goeg areitbyddiaetb ac arabedd fiol, yn arwydd sici-,

uebygid, o ddyn wedi adfeili(^ fel- Cristion ;a pbregetbwr.
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Cliwi a ganiatewch i mi ddywedyd yu mbellacb, nad oes dim mwy
auuaturiol yu bod,—dim mwy auugbydweddol a cbwaetb dda, na
fi'ugio teimlad yu y pulpud. Gocbelwcb yr ymddaugosiad or bwyliau
iicbel, y dou a"r geiriau molianuus, pau ua byddo eicb ysbryd mown
ansawdd gyfatebol i byuy. Mynwcb dyuerwcb a tbeimlad da os yw
yn bosibl, end beth bynnag traddodwcli yu sobr yu ol y teimlad a
fyddo yuocb. Felly y myu rbai ddcall y gair—" pvopbwydwu yu ol

cysoudeb y ffydd "—sef yu gysou a gweitbrediad fiydd yuom eiu buu-
aiu yu y ddyledswydd, ucu yu ol y raesur o fywyd a fcddieuuir genym.
'• Y mae yu wir " (medd uu awdwr) " eiu bod yu rbwym i bregetbu ar
ddydd peunodol. Oud os uad ydym yn wastad meAvu ausawdd i

bropbwydo (byuy yw, i lefaru gyda"r nertb a'r belaetbrwydd ysbryd
hwuw, \i' bjvn a gynnyrcba y cyffelyb ysbrydoliaetb yu eiu gwran-
dawwyr), i-baid i ui gyfyugu ein buuaiu i addysgn, byuy yw, i'r j'm-
driuiaetb reolaidd a'r mater, beb amcauu yu ueillduol at cldirgymbell

diiu. ' Pa im byuuag ai aumbi^-yllo yr ydym,' medd yr Apostol, ' i

Dduw yr ydym ; ai yu eiu pwyll yr ydym, i chwi yr ydym.' Y drwg'

ydyw, uid bod yn y uaill ausawdd yu bytracb ua'r llall ; ond peidio

arfer ein dawn yu ol y mesur hwuw o fiydd a bywyd ag sydd yu
gweitbrcdu yuom ar y pryd. Amcauu cymmeryd rbywbetli trwy
drais, cyfarwyddo Haw Duw, a cbredu y gall benditb fod yn gysyllt-

iedig a lledritb ; cauys pan y mae yr ymadrodd yn fwy ua'r teuulad,

y mae yu rbaid fod lledritb yu bod. Mynem ui fod bob amscr yu
byawdl, oud rbaid i ui foddloni weitbiau i fod yn sobr, yu ostyugedig,

a gweiuiaid. Y mae y bregetb eiddil a gwanaidd, oud bod yu gywir,

yu fwy benditbiol ua'r bregetb byawdl, yr bon uad yw ei tbanbeid-
rwj-dd oddiallan, yu cyfateb i ddim augerddoldeb oddimewn." Y mae
llawer o wir yn byn ; oud y mae yn betb digou aubawdd i'w ymarfer,
ac eto peidio ag ymollwug. Ac yr ydwyf yn sicr y cytuuwcb a mi fod
gwiriouedd befyd yn y sylw olaf a ddyfyuodaf—sef " uad oes dim yn
uesau yu fwy at yufydrwydd ua'r ymgais i gyubyrfu y teimlad, pan y
byddo yr ymgais bwuw ar uuwaitla yu orwyllt ac yu afiwyddiauuus."
Y mae llawer o wir yn yr ben ddywediad bwnw :

" mwyaf trwst,

trwst llestii gweigion." Nid ydym yu gwadu uad yw cyubyrfiad j'u

yr ysbryd yu efleitbio ar y llais a'r dull o draddodi. Ond ar yr
uu pryd, os bydd yr ysgrecbiadau yu auuaturiol, ueu y dyu wrth
draddodi, a byny bob amser, yn arfer yr bwyliau ucbel, y dun, a'r

Haleliwia birllaes, y mae bron yn sicr i cbwi mai rbywbetb gwneutbur
ydyw llawer o byuy : rbywbetb i gyfleuwi diflyg mater,—diftyg eneiu-

niad a gwir ysbryd y gwaitb. Mwy o ddifrifwcb a'u dysgai ui, nid i

ddynwared y teimladau awelog, ond yn bytracb i ymddangos yu sobr

y petb ydym ; ie, a mwy na byuy, i gymmedroli, byd yn nod, ^xin y
byddo ein teimladau yn cynbyrfu mewn gwiriouedd

;
gan ofaiu am

gadw y llais, a'r boll agweddau allanol, o dau y ddysgyblaetb bono ag
a ddysgir gan wylder ac ofu Duw. Y mae gwir ddefosiwn, fel y dyfr-

oedd dyfnion ar y gwastadedd, j'u tueddu i redeg yn ddistaw ; ac yn
bytracb yn myncd yn llai trystiog, fel y mae yu dyfubau 3m ysbryd yr
addolwr. Dywedai rbywuu am Syr James Mackintosb pau j'u marw

;
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" Fe siaradai am Dduw gycla mwy o barcliedigaetli ac arswyd uag
wyf yu gofio weled bron eriocd o'r blacu. Byddai ei lais yn gostogu, a"i

boll bersou i'w ganfod yn ymgrymu tua'r llwch, fol yn ymwybodol o

orucbel bresennoldeb ; tra mcwn dull distaw, difrifddwys, a dwfn-

feddylgar y traetbai ei syniadau yn bwyllog a cbrynedig !
" Meitb-

rinwu dduwioldeb, fy mrodyr, a gwir ysbryd y weinidogaetli ynom ein

bunain ; dyma y diogelwcb goreu rbag pob ysgafuder a rliagritb. Y
dyn sydd yn teimlo, nid rbaid iddo ffugio teimlad.

O'r ocbr arall, os bydd crefydd a doniau y weinidogaetli yn adfeilio

yn ein calonau, yr ydym yn sicr, naill ai o ymollwng i ddifaterwcb a

niarweidd-dra, neu ynte troi, yn yr ymddifadrwydd o "wir deimlad, i

fod yn fwy gorwyllt yn ein dynwarediad o bono. " Os yr baiarn a

byla," medd y Gair, " oni boga efe y min, rbaid iddo roddi mwy o

nertli. " Wedi colli ysbryd pregetbu, rbaid i'r corpb a"r llais wneyd y
diffyg i fynu." " Y mae y grym a'r bywyd ag oedd yn ngweinidog-

aeth y dyn unwaitb wedi pallu fe ddicbon," meddai Ebenezer Morris,
" ond y mae yr hen gast yno eto I

"—byny yw, y mae y pregetbwr yu
ceisio gwneyd eto yn gyffelyb ag y gwnai pan oedd ei ysbryd mewn
lansawdd wabanol. Doetbineb dynion ieuamc yw peidio ag ymddir-

lied gormod i'w bargraffiadau boreuol. Y sercbiadau yw prif eisteddle

crefydd mewn ieuenctyd, ac y maent yn naturiol yn wresog yn yr

oedran liwnw. Ac felly am ryw byd cbwi a ellwcb fod yn dan i gyd
wrtb bregetbu ; er y gorfydd i cbwi ammbeu, ond odid, ar ol byny
(fel y bu raid i rai o bonom ninnan), mai tan ydoedd beb gymmaint o

oleuni ynddo. Pa fodd bynnag, y mae y sercbiadau yn naturiol yn
dofi gydag amser, a cbrefydd bitbau yn cymmeryd ei beisteddle yn
fwy yn y meddwl a'r farn ; ac yn awr, mi garwn i cbwi sylwi, os na
bydd yno ddwfn amgyffred am ogoniant petbau yr Efengyl, mewn
trefn i ail enyn y sercbiadau adfeiliedig, ac i gadw y galon yn fyw, fe

fydd eicb gweinidogaetb o'r diwedd yn debyg o golli llawer o'i bywyd
a'i nertb. I mi, petb digalou ydyw gweied dyn ieuanc yn cycbwyn
allan yn selog fel pregetbwr, ac ar yr un pryd yu amlygu ymddifad-

rwydd o dreiddgarwcb a dwfu astudiaetb. Oblegid mewn meddwl
felly nid oes dim cynuud yu cael ei ddarpar mewn trefn i gadw y tan

yn fyw mewn amseroedd dyfodol, a gellir ofni wedi i ieuenctyd a

newydd-deb fyned trosodd, y bydd pob bywiogrwydd yn darfod. " Y
mae llawer o ddycbymyg " medd uu awdwr, " yn ymgymmysgu a'n

bargrafQadau cyntaf ni, a pban unwaitb y byddom wedi treulio byny
o ddycbymyg ag oedd genym, a'r cymbortb a geid oddiwrtbo yn
eisieu i ni—pan y dygir ni i'r angenrbeidrwydd o deimlo gwireddau

ein sefyllfa yn unig drwy belp y galon a'r gydwybod—y mae perygl

mawr rbag y bydd i'n bargraffiadau ni golli eu grym a'u bywiog-

rwydd. Y mae yn rbaid i ni, gan byny, beidio ag ymddiried i fywiog-

rwydd ein bargraffiadau cyntaf
; y gwirionedd yr liwn a'n tery yn y

modd mwyaf bywiog beddyw, a'n gedy ni yn oer eto ryw amser a

ddaw ; ni gawn ein cyfyngu i'r argraffiadau byny o'r petbau byn ag a

ellir gynnyrcbu ynom trwy eu buuiongyrcbol bertbynas a'u calon a'n

cydwybod ; ac yn ami y mae y dyn, yr bwn ar y cyntaf a ymddangosai
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yu llawn sel, yn cael ei hunan yn y diwedd lieb ddim gwir gysylltiad

rhyugddo a i ddyledswyddau. Y mae yu rhaid i ui, gan byny, ad-
iiewyddu ein galwedigaeth a cbryfliau yr elfen ysbrydol, fel y byddo
swyn newydd-deb yn pallu."

Oddi^Yrtb y cyfan, fy mrodyr, cbwi welwcb mai gweinidogaetb
boenus ac anba^Ydd yw g^'einidogactb yr Ysbryd. Y mae eicb uerth
ynddi yn dibynu ar eicb cynnydd mewn crefydd bersonol. Rbaid i

cbwi edrycb yn ddyfal am feitbriu gras a myfyrdodau duwiol yn eicb

calonau, ac onidu cbwi a adfeiliwcb yn ysbryd a donian y weinidog-
aetb, ac yna fe fydd eicb grym wedi darfod. Ond rbaid i mi bcHacb
eicb gadael i ddysgyblaetb amscr a pbrofiad. Gallasem gyflwyno i'cb

sj'lw ycbydig o ystyriaetbau yn mbellacb, gyda golwg ar eicb cymbell
i farweiddio y tueddiadau ll}'gredig y buom yn sun am danynt ; a
tbrwy nertb Ysbryd Diiw, i feitbrin pob purdeb mewn calon ac ym-
ddygiad. Oud ni oddefir i ni ymbelaetliu llawer yn bresennol.

Cofiwcb, yn y lie cyntaf, fod byny yn anbebgorol i'cb cynnydd meuiix

adnahijddiaeth o'r gwirionedd—mater eicb gweinidogaetb. Y gallu il

adnabod petbau Duw yw sancteiddrwydd calon. Y mae natur yn'
agor ei dirgeledigaetbau i bercben rbeswm, pa ansawdd bynnag a
fyddo ar ei galon. Ond nid felly dirgeledigaetbau yr Efengyl

; y
mae y rbai"n wedi eu " darparu i'r rbai a'u carant ef." "Dirgelwcb
yr Arglwydd sydd gyda r rbai a'u bofnant ef ; a'i gyfammod befyd i'w

cyfarwyddo bwynt." " Y rbai llariaidd a byffordda efe mewn barn
;

a'i tfordd a ddysg efe i'r rbai gostyugedig." Dyma y cynneddfau i ba
rai y mae yr addewid yn cael ei gwneutbur. Yn yr ansawdd bon ar

y galon y mae y Gorucbaf yn datguddio ei gyfriuacb i enaid y
pecbadur, a'r enaid yntau yn dirnad ac yn addoli—yn gorpbwys
mewn tawelwcb a sicrwydd, a byny pan yn ngbanol rbyfeddodau pell

uwcblaw cyrbaeddiad ei reswm. O'r ocbr arall, y mae " dynion o
feddwl llygredig" yn " anngbymeradwy o ran y fiydd."' Y'' mae
cariad at bccbod yn gasineb at Dduw a gwybodaetb ysbrydol ; os

bydd bwn, gan byny, yn flynu yn y galon, bydd pob ymgais i cbwilio

yr Ysgrytbyrau sanctaidd, yn sicr o droi allan yn fliu i'r ymcbwiliwr.
ac nid yn unig yn fliu, ond yn berffaitb aflwyddiannus a difudd, " Fy
mab," meddai bolomon,—" os gwaeddi ar ol gwybodaetb, os cyfodi dy
lef am ddeall : os ceisi bi fel ceisio ariau, os cbwili am dani fel am
drysorau cuddiedig

;
yna y cai ddeall ofn yr Arglwydd, ac y cai

wybodaetb o Dduw." " Yna y cai
'"'—pan y byddo y cbwant iddi wedi

darostwug pob cbwautau ereill, ac yn gweitbio mor angerddol yn y
galon, nes peri gweddiau a llafur diflino am dani:—"yna y cai

ddeall ofn yr Arglwydd, ac y cai wybodaetb o Dduw." Y mae eich
cymbelliadau yn llawer, fy mrodyr, i " ymlanbau " fel y dywed yr
Apostol, " oddiwrtb bob balogrwydd enawd ac ysbryd, ac i berffeitbio

sancteiddrwydd yn ofn Duw ;
" ond cofiwcb nad y lleiaf o bonynt

ydyw bwn ;—sef cadw eicb calonau yn wastad mewn ansawdd briodolj

i astudio yr Ysgrytbyrau ac i adnabod meddwl Duw yn ei Air. |

Dracbefn, y mae sancteiddrwydd, a cbymeriad diargyboedd yn an-

bebgorol i urddas y iveinidoyaeih. Y mae gogoniant tra rbagorol vn
3 U
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perthyn i weiuidogaetb yr Ysbryd o'i rhan ei liuuan. Ond gallwn

iii, er byny, ddal•ost^v^g llawer arui. Ac am y pregetbwr ansauct-

aidd ei gymeriad, y dyn ag y mae rbyw cbwantau llygredig wedi ym-
fi'urfio yu dueddiadau cyfeiliormis yn ei galou, ac j'n balogi ei fuchedd

a'i ymarweddiad ; y mae y dyn bwnw yu sicr o ddwyn ci bxinan a'i

i^^-eiuidogaetb i anmbarcb. Y mae character iicbel o anuhraetbol

bwys i wciuidog yr Efeugyl. " Ac y mae yu rbaid iddo befyd '' (medd
yr Apostol) " gael tystiolaetb dda gau y rhai oddiallan." A pbau y
iuae efe yu dysgu Timotbeus a Titus wrtb bregethu yr Efeugyl, i

gymliwyso eu baddysgiadau at gydwybodau en gwraudawwyr, rjydd

p'hob Jni/der ac aivdurdod, y mae yu eu gorchymyu befyd, fcl petb an-

liebgorol i byuy, i edrycb am sicrbau parcli iddynt eu buuaiu :
" Na

ddiystyred neb di." Hyuy yw, " ua fydded ynot ddim ag a baro i ueb

dy ddiystyru." Cystal a dywedyd, " Y mae awdurdod ac urddas y
weiuidogaetb yu sicr o golli, os bydd y gweiuidog yn colli yr edmygedd
Invuw ag sydd yn pertbyu i'w gymeriad, ac yu syrtbio yu wrtbddrycb

o ddiystyrwcb yu ugolwg ei wraudawwyr !
" Ond pa fodd y mae efe yu

eu cyfarwyddo bwy a ninnau i ocbelyd y sarbad bwu ? Saucteidd-

rwydd fy mrodyr, saucteiddrwydd yw yr uuig ddiogelwcb. Os mynecb
cbwitbau, fel Timotbeus gyut, gadw eicb ieueuctyd gyda'r weinidog-

aetb uwcblaw ei ddiystyru, y mae yu rbaid i cbwi fel yntau '• fl'oi

oddiwrtb cbwautau ieueuctyd"—cyfleuwi drwy ddifrifwcb ymddygiad

yr Iryn sydd ddiff3'giol i'cb oedrau, a bod felly " yn csiampl i' r fi/ddloii-

iaid" mewu pob gair ac ymarweddiad da. Y mae yn sicr i cbwi, os

bydd pregetbwr yu goegddyu cbwyddedig a gwamal ei feddwl
;
yu

gybyddlyd ac isel ei arferion gyda'r byd—llygredigaetb yu tori allan

y'uddo, ac yn byuodi ei gymeriad drwy auugbymmedroldeb a gormod-

cdd o ryw fatb—y mae yn sicr, meddwu, am bregetbwr felly, y bydd

ei enw yn syrtbio i ddirmyg a gwaradwydd. a mwy na byuy, bj^ld

" enw Duw o'i blegid ef yu cael ei gablu yu mblitb y ceubedloedd." Fe
esgusodir y petbau byu yu ereill, o bosibl, ond uid yuddo fe. Y mae
edrycb ar ei ysbryd a'i ymddygiad mewu cysylltiad ai alwedigaetb yn

llenwi y meddwl a gwrtbwyuebiad. Bydd pawb yn barod i ofyn

:

"Ai dyma was yr Arglwydd ? Ai dyuiou fel byu yw ceubadau yr

eglwysi a gogoniaut Crist ? Ai bwn sydd i ofalu dros ein beneidiau

m, ac i'u dysgu yu mbetbau Duw ? Ai bwn sydd i'u ceryddu pan

yn cyfeiliorui, i'u cynual pan yn weiuiaid, i gydymdeimlo a ui, ac i'u

cvfarwyddo yu mbrofedigaetbau bywyd, ac yn awr ein marwolaetb ?

Dim posibl ! y mae y meddwl yn auuaturiol !

"

Yr ydycb yu cofio mor llym y mac yr Apostol Paul yu ymliw a'r

fatb bregetbwr. Wedi cyfeirio at ei buuiadau ucbel a balcbaidd, y
mae yu gofyn iddo—"Tydi, gau byuy, yr bwn wyt yu addysgu arall,

oui'tb ddysgi dy bun ? Yr bwn wyt yn pregetbu, Na ladrater, a

ladreti di ? Yr bwn wyt yn dywedyd, Na odiueber, a odiuebi di ?

Yr bwn wyt yu ffieiddio^Tefwau, a gyscgr-ysbeili di ? Yr bwn wyt yn

porioleddu j-^n y ddeddf, drwy dori y ddeddf a ddiaurliydeddi di

Dduw ? " Fe ddicbou llawer o betbau fod yu uglyn a pbregetbwr ag

a fyddo yn tueddu i'w ddarostwng fcl dyn cyboeddus : megis diffyg
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doetbineb a thalentau rceddyliol, ie, weitbiati, y mae diffygion corpli-

orol yn tueddu i byuy befyd ; ond o bob diffyg, y diffyg o sancteidd-

rwydd yn y rbai sydd ynddi, ydyw y m^vyaf niweidiol i'r weinidogaeth.

Byddeii talentaii y gweinidog mor ddysglaer ag y byddont ; er i natur
ac amaetbiad, yn nghyda doniau yr Ysbryd, fod wedi cydgyfarfod

ynddo i"r belaetbrwydd niwyaf, i'w addurno yn ei swydd, eto os bydd
yu ymlygru drwy ryw becbod, y mae y llygredigaetb bwnw yn sicr o

fod yn cbwydiad gwartlms ar ei boll ogoniant. " A ninnaii " (medd yr

Apostol) " gau gydwcitbio, ydym yn atolwg i cbwi na dderbyniocb ras

]Juw yn ofer. Heb roddi dim acbos tramgwydd mewn dim, fel na feier

ar y -weinidogaetb." Dyma yr esiampl, I'y mrodyr. Ob ! na bai boll

brcgctbv>"yr Cymru yn abl i ddyweyd yn gyflfelyb wrtb eu beglwysi :

—

•' beb roddi dim acbos tramgwydd mewn dim." Dim mewn tymber,
na dim mewn ymddygiad. Dim yn yr Eglwys, na dim yn y byd.

Dim yn ein cyflawniadaa cyboeddus. na'n cyfeillacbau dirgel—dim
mewn dim !—Ond i'r gwrtbwyneb, yu mbob amgylcbiad, ac yn mbob
petb, " yn ein daugos ein biiuain fel gweinidogion Duw."
Yn olaf, caniatewcb i mi ddywedyd wrtbycb fod y p)etbau byn yn

anbebgorol i cbwi er cyrbaeddyd amcan eick f/weinidofiaeth—sef, eicb

iacbawdwriaetb eicb bunain a'cb gwrandawwyr. Pan y mae yr

Apostol Paul yn cymbell Timotbens i ymroddi i grefydd bersonol, ac

i'w boll ddyledswyddau fel gweinidog yr Efeugyl, dyma yr j'styriaeth

y mae yn ei dwyn i gadarnbau y cymbelliadau byny—" Canys os

gwnei byn, ti a'tb gedwi dy bun a'r rbai a wrandawant arnat." Yi
mae yn betb o bwys i bregetbwr gofio lod ei hunan ganddo i'w gadwl
neu i'w golli bytb. Ei enaid ei bun ydyw y cyntaf a ymddiriedwydi
i'w ofal, ac os bydd efe yn esgeulus o iacbawdwriaetb bwnw, nis gall

fod yn ddifrifol yn ei waitb yu ceisio iacbawdwriaetb eneidiau rbail

ereiil. A pberyglus ydyw rhag mai diwedd pregetbwr felly fydd, colli'

ei bun a'r rbai a wrandawant arno ! Ac Ob ! ni a wyddom mai coll-

edigaetb a rbywbetb arni ei bunan ynddi, ydyw colledigaetb preg-

etbwr ! Y mae ymadroddiou y Beibl yu ymadroddion trymiou ar y
mater bwu. Gellid meddwl fod atbrawon anfnddiol a drygiouus, yu
dwyn nodau, weitbiau, byd yu nod yn y bywyd yma, o ddynion wedi
syrtbio dan anfoddlourwydd y Gorucbaf. Yr ydym yn darllen am y
gwas anfuddiol, bod y dalent yu cael ei cbymmeryd oddiarno

;
gwyw-

dra a dallineb yn ei oddiweddyd, ac fel cleddyf barnol ar ei fraicb ac

ar ei lygad debau— ie, a bod Duw yn llygru llygrwr ei deml a"i betbau
sanctaidd, ac yn ei cbwydu allan o'i enau. Ac fel byn wedi " cyfeil-

iorui'' o'r weinidogaetb trwy ei anwiredd, y mae yn myned " i'w ie

ei bun." " Ei Arglwydd a'i gwabana ef," medd lesu Grist, " ac a
esyd ei ran ef gyda'r rbagritbwyr : yno y bydd wylofaiu a rbincian

dannedd."' Nid oedd Paul, er ei fod yu ddiogcl rbag y diwedd ofuadwy
yma, ac yu teimlo yu sicr o byny befyd, yn llacio dim yn yr ymarfer-

lad a'r moddion i'w ocbelyd ef. Ond a'i lygad o byd ar y nud ucbel

o gadw ei bunan a'i wrandawwyr, cyrcbai ato yn ddiorpbwys, ac yn
mbob fi'ordd apwyntiedig i'w gyrbaeddyd ;— ac yn ncillduol felly, trwy
ddyfalwcb i farw"eiddio llygredigaetbau ei galon, ac i " berffeitbio
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sancteiddrwycTd j'n ofn Duw." " Yr wyf fi gau liyny felly yn rliedeg,

iiid megis ar amcaii, felly yr wyf fi yu ymdrechu, uid fel un yn euro

yr a^Yyr, Ond yr wyf fi yu cosbi fy ngliorph, ac yu ei ddwyu yn
gaetli ; rbag i mi mewn un niodd, wedi i mi bregethu i ereill, i'od fy

inin yn anughymmeradwy." Ac yn ei gyfarwyddiadau i Timotheus, y
mae yn ein dysgu ninnan i wneuthur yu gyffelyb—yr uuig fi'ordd i

gyrbaeddyd amcan ein gweinidogaetb. " Glyn wrtb ddarllcn, -wrtli

gyngbori, wrtb atbrawiaetbu. Nac esgeulusa y dawn sydd ynot.

Myfyria ar y petbau byu, ac yn y petbau byn aros ; fel y byddo dy
gynuydd yn eglur i bawb. Gwylia arnat dy bun, ac ar yr atbraw-
iaetb ; aros ynddynt :

"—Dyma y ffordd i Iwyddo. Darllen a myfyrio
yn gyson yu mlietbau Duw, fel y gallom feitbrin gwybodaetli a sanct-

eiddrwydd ynom ein bunain ac yn ein gwraudawwyr. Aros yn
atbrawiaetb yr Efengyl : aros ynddi o ran barn, ysbryd, ac ymar-
weddiad. Parbau a cbynnyddu mewn ffydd yn y petbau sydd i'w

credu, ac mewn ymarferiad o'r petbau sydd i'w gwueutbur, gan arfer

pob diwydrwydd i ddysgu ereill i wneutbur yr unmodd. '• Canys os

gwnei byu,"—Oh! y fatb ganlyuiadau sydd yu dibynu ar yr "Os"
yma ;

— " cauys os gwnei hyu, ti a'tb gedwi dy bun a'r rbai a wrandaw-
aut arnat." Hyu a fyddo eicb rban cbwitbau, fy mrodyr. Wele
cbwi bellacb wedi eicb gosod yn y weinidogaetb ; betli a fydd y can-

lyuiadau yr Arglwydd yn unig a wyr ! Y mae yu rbaid i bob un o

bonocb droi allau, naill ai yn " was drwg a diog; " neu yute yn "was
ffyddlou a doetb ;

" a rbaid i cbwi bob un o bonocb, yu y diwedd,

roddi cyfrif o'cb gorucbwyliaetb.

Ab ! fy mrodyr, a ydyw yu bosibl, pe bai y fatb betb ag i'cb boll

fywyd oddiyma i angau, ymagoryd y funud bon o flaen wyueb y gyu-

uulieidfa fawr yma—a ydyw yu bosibl, meddwu, fod ynddi frodyr a
tbadau i cbwi yu yr Efeugyl, a gtd acbos i wylo, yn debyg i'r ben
bropbwyd bwnw gynt, wrtb edrycb yu eicb wynebau cbwi ?—gweled

y drwg a wnewcb cbwi i eglwysi y Metbodistiaid yn Ngbymru, ar ol

eu bymadawiad bwy ; a gweled nad oedd eu gwaitb bwytbau yn cyn-

nortiiwyo yn eicb ueillduad i'r weinidogaetb beddyw, yu ddim amgen
na'cb gosod mewn amgylcbiadau mwy mauteisiol i'w cyilawui ! Pell

ydwyf fi, cofiwcb, oddiwrtb ddarogan felly. I'r gwrtbwyneb, tra y
carwn eicb galw cbwi i ofui yn wastadol, yr ydwyf yn teimlo fy luinau

yn barod i " gredu pob dim, ac i obeitbio pob dim" am danocb, ac

felly yn tewi yn bresennol gyda dymuno i cbwi bob llwyddiant.

Hyderwn fod y prawf a gaed o bonocb eisoes, fel Cristiouogion a

pbregetbwyr, yn sail deg i ddysgwyl petbau mawrion oddiwrtbycb

mewn amseroedd a ddaw ; a diammbeu genyf fod yr Eglwysi beddyw
yn eicb derbyu yn ddiolcbgar fel eu gweinidogion ;—a cban edrycb

aruocb fel meibion a fagwyd wrtb eu bystlys, y mae jn naturiol iawn
iddynt ymi'bangu yn eu gobaitb am eicb defuyddioldeb a'cb ymrodd-
iad i"w gwasauaetb, a dywedyd gyda mwy o sercb ac awyddfryd am
bob un o bonocb :—" Hwu a'u cysura ui !—bwn a'n portba ni a

gwybodaetb ac a deall—bwn a wir ofala am y petbau a bertliyn i ni,

gan geisio nid yr eiddom ni ond nyni." Cyflawned yr Arglwydd boll
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ddymuniadau ei Eglwys ar eich rhan, fy mroclyr ; a'r dagrau cyntaf a
gollo hi o'ch achos chwi, a fyddo dagrau o hiraeth am danoch wrtb •
eicli claddu ! Amen.

NoDiAD I. Tudalen 395.

Dylasai y Nodiad liwn, er mwyu cadw at drefn amseryddol, fod wedi
ei gyileu o flaeu y ddau Nodiad blaeuorol, yn yr Attodiad hwn. Ond
rywfodd fe ddiangodd yr Araetb liou, ar y pryd, yu gwbl o'n c6f.

Fe'n hadgofiwyd am dani, pa fodd bynnag, gau ein brawd, y Parch.
Josiah Thomas, M.A., Ysgrifenydd y Genhadacth Dramor

;
3-r hwn

hefyd a anfonodd i ni gopi o Ail Adroddiad y Gymdeithas, j^n yr hwn
y cyhoeddwyd hi, yr hwn, erbyn hyn, y mae yn anhawdd iawn cyfar-

fod ag uf. Y mae yn hyfrydwch mawr i ni ein bod yu galiu ei

chyflwyno ger bron ein darllcnwyr.

DiLEDswYDD Eglwys Ckist fel Eglwys Genhadol.

Mae Cenhadwr yn arwyddo gwr wedi ei ordeinio a'i anfon gan ryw
un ar neges neillduol at ryw nn arall. Ac wrth fod Eglwys Crist fel

y cyfryw yn Eglwys Genhadol, yr ydym yn meddwl ei bod hi, a phawb
a berthyn iddi, mewn rhyw ddull neu gilydd, wedi eu hordeinio gan
Ddiiw i gyhocddi cenadwri'r Efengyl, ac i sefydlu ei hordinhadau ar

y ddaear, a dychwelyd y cenhedloedd i ffydd Crist. Eglwys yw cyn-
nulleidfa o ddynion wedi ymgorphori i wasanaethu Duw yn Efengyl
ei Fab ; ac os yw yr Eglwys hon o ran ei chyfansoddiad a'i ffurf yn
Genhadol, ni a allwn gasglu mai un o brif ddibenion ei chorphoriad
oedd i gysylltu ei hymadferthoedd i ddwyn enw Crist ger bron y cen-

hedloedd ; ac fel y byddai i arogledd ei wybodaeth ef gael ei eglurhau
trwyddi vn mhob lie.

Bu Crist ei hunan yn Genhadwr dros dymhor ; ac wedi cyflawni ei

weinidogaetli ei bun, a gorphen y gwaith mawr ag sydd i fod yn fater

gweinidogaeth yr boll genhadau ereill, esgynodd i'r gogoniant, gau
awdurdodi ei eglwys trwyddynt i'w gyhoeddi hyd eithaf y ddaear. Yu
awr, gan hyny, y mae hi yn lie Crist, a gair y cymmod wedi ei osod
ynddi yn weinidogaethol, i efengylu i"r rhai sydd yu trigo ar y
ddaear, i bob llwyth, ac iaith, a chenedl, a phobl. Er dangos fod yr
Eglwys GristionOj^-ol mewn modd arbeuig i fod yu Eglwys Genhadol,
gallwn sylwi,

1. Fod y prophwydoliaethau am ywledaemad teyriias Crist yn perthyn

y)i neiUduot i ddyddiau yr Efcnyyl. Mae y rhan fwyaf o houynt wedi
eu rhoddi o dan yr Hen Destament ; ond y maent yn cyfeirio at

amser, ac yn cael eu cyflawni o dan oruchwyliaeth y Testament
Newydd. Mae yn amlwg mai am Grist, pen yr oruchwyliaeth newydd,

y mae yr boll brophwydi yn llefaru : iddo ef y mae yr addewidion am
helaethiad ei dcyrnas yn cael eu gwneyd ; a tlirwyddo ef, ei air, a'i

Ysbryd, y maent i gael eu cyflawni. Ni ddarfa i'r Eglwys, yn yr oes-

oedd blaenorol, er sun llawer am ddychweliad y byd Paganaidd, ddim
cynnyg at ei effeithio

;
yr oedd y gwaith wedi ei gadw i'r Messiah.
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" Wele fy ngwas (medd y Tad) yr Invu yr ydwyf yn ei gynnal ; fy

etholedig, i'r hwu y mae fy euaid yn foddlawu : rhoddais fy Ysbryd
arno ; efe a ddwg allau farn i'r cenhedloedd. Ni pballa efe, ac ui

ddigalona, hyd oui osodo farn ar y ddaear
;

yr ynysoedd liefyd a

ddysgwyliaut am ei g3'fraith ef. Fy Mab ydwyt ti
;

gofyn i mi, a

rlioddaf y cenhedloedd yn etifcddiaeth i ti, a tberfynau y ddaear i'th

feddiant. Gwael yw dy fod yn was i mi, i gyfodi llwythau Jacob, ac i

adferu rhai cadwedig Israel : mi a'tli roddaf liefyd yn olenni i'r cen-

hedloedd, fel y byddech yn iachawdwriaeth i mi hyd eithaf y ddaear."

Mab Duw, gan hyny, fel Cyfryngwr, ydoedd gwir etifedd y byd ; a'r

peth cyntaf tuag at ei feddiannu oedd ei anfou ef yn y cnawd i wneyd

y gwaith mawr, am yr hwn yr ydoedd i gael y cwbl yn wobr, a thrwy
yr hwn yr ydoedd i fod yn oleimi ac iachawdwriaeth i'r holl genhedl-

oedd. Felly y mae Simeon dduwiol ar ei ymddangosiad yn ei

gofleidio, fel gwrthddrych yr hen brophwydoliaethau :
" Yr awr hon,

Arglwydd (medd efe) y gollyngi dy was mewn tanguefedd yn ol dy

air ; canys fy llygaid a welsant dy iachawdwriaeth, yr hon a baroto-

aist ger bron wyneb yr holl bobloedd
;
goleuni i oleuo y cenhedloedd,

a gogoniaut dy bobl Israel." Dywedir " wneuthur lesu Grist yn
weinidog i'r enwaediad, er mwyn gwirionedd Duw, er mwyn cadaru-

hau yr addewidion a wuaethpwyd i'r tadau." A'r addewidion hjmy
oeddyut, y beudithid holl deuluoedd y ddaear yn Nghrist eu had hwy.

Mae'r Apostol yn eoffau amryw o honynt ;
" Am hyny y cyfl'esaf i ti

yn mhlith y cenhedloedd, ac y canaf i'th euw." A thrachefn y mae'u

dywedyd, " Ymlawenhewch, genhedloedd, gyda'i bobl ef." A thrachefn,
" Molwch yr Arglwydd, yr holl genhedloedd; a chlodforwch ef, yr

holl bobloedd." A thrachefn y mae Esaias yn dywedyd, " Fe fydd

gwreiddyu Jesse, a'r hwn a gyfyd i lywodraethu y cenhedloedd." Yr
oedd gwirionedd Duw yn yr addewidion hyn yn aros drwy yr oesoedd

heb ei gyfiawni ; ond fe ddaeth lesu Grist, " er mwyn gwirionedd

Duw, er mwyn cadarnhau yr addewidion a wnaethid i'r tadau." Cyu
ei ddyfodiad ef ni wnaethai Duw felly ag un genedl, ond trwyddo ef fe

wnaeth, ac fe wna felly, a phob cenedl dan y nef.

Yr oedd dynion sanctaidd Duw drwy yr oesoedd megis ag un genau

yn llefaru, ac ag un llygad yn edrych, ar amseroedd Crist a'r Efengyl.

Y dyddiau diweddaf yw eu can o hyd ; oblegid dyma y pryd yr oedd yr

holl betliau gogoneddus i gael eu cyflawni. Yr oedd Jacob a Moses

a'u llygaid arnynt :
" a'r holl brophwydi (medd Pedr) o Samuel, ac o'r

rhai wedi, cynnifer ag a lefarasant, a ragfynegasant liefyd am y dydd-

iau hyn." Pethau y dyddiau hyn oedd ganddynt hwy i ddiddanu yr

Eglwys o dan orthrymderau eu dyddiau eu hunain. Ac y mae'n

syndod meddwl mor ddisymwth y llameut oddiwrth bob peth i sun am
ymddangosiad Crist, a gogoniant ei deyrnas, yn yr amseroedd di-

weddaf. Yr oedd golwg arnynt drwy ii'ydd yn dryllio eu hen a id gan

awydd i'w mwynhau, fel yr ymofynent ac y manwl chw^lient pa bryd,

a pha ryw amser, y byddai i'r prophwydoliaethau gael eu cyliawni.

Ond am y gras a ddeuai i ni yr oeddyut hwy yn prophwydo. Ac o'r

diwedd fe dorodd gwawr y dyddiau diweddaf, ac wele yr hen broph-
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wydoliaethau 3m dechreu dadlwj-tho eu trysorau i fynwes yr Eglwys.
*' Cafwyd yr hwn yr ysgrifenodd Moses yn y gyfraith a'r prophwydi
am dano." Fe fu farw dros eiii pccliodau ni yn ol yr ysgrythyrau

:

a'i gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ol 3'r ysgrythyrau. Yr oedd
^•sgrythyr ar ol ysgrythyr yu cacl oi chyflawni yn boll amgylchiadaii
ei iyivyd, o'i enedigaeth hyd ei adgyfodiad o'r bedd. Ac wedi gosod
i554faeni oi deyrnas yn ei fywyd a'i angau, a sefydlu yr orucbwyliaetli

drwy 3'r hon y niae i gael ei dwyn i'w gogoniant ar y ddaear,—esgyn-
odd goruwcb yr boll nefoedd, a hyny fcL y c]iflan-nai bob pelli. " Yr
hwn sydd raid i'r nef ei dderbyn (medd Pedr) hyd amseroedd adferiad

pob peth, y rhai a ddywedodd Daw drwy enau ei boll sanctaidd
brophwydi erioed." Nid oes dim cyfnewidiad i fod yn ystdd bresennol
Crist yn y nef, nac yn yr orucbwyliaetli bresennol 3'' mae yr eglwys
dani ar y ddaear, hyd nes y b3'ddo pob peth a ddywedodd Duw trwy
enau ei hoU sanctaidd brophwydi erioed wedi ei gyflawni. Ac fell3'

yu ebrw3xld ar ol ei esgyniad, dcchreuai ddw3'n y gwaith yn mlaen,
"Wele yr Ysbryd yn cael ei dywallt, a I3uw yn decbreu cymrDer3^d o'r

ccnbedlocdd bobl i'w enw,—dygwyddiadau ag oedd yn dwyn ymadrodd-
ion y prophwydi sanctaidd gydtl goleu a grym i feddyliau yr apostol-

ion. "Ac a hyn " (meddai lago, wedi clywed am droedigaeth y con-

hedloedd) " ac a hyn y cytuna geiriau y prophwydi." ' Hyn " (meddai
Pedr) " yw y peth a ddywcdwyd trwy y prophwyd Joel, A bydd, yn y
dyddiau diweddaf, medd Duw, y tywalltaf o'm Hysbryd ar bob enawd

;

a'ch meibion chwi a'ch merched a brophwydant, a'ch gwyr ieuainc a
Tvelant weledigaethau, a'ch hynafgwyr a freuddwydiaut freuddw3'dion

;

ac ar iy ngweision ac ar fy llaw-forwynion y tywalltaf o'm H3'sbryd
yn y dyddiau hyny, a hwy a brophwydant." Ond er mor Imiod oedd
yr oes apostolaidd am gyflawniad y prophwydoliaethau nid oedd y
cwbl ond ernes o'r peth mawr sydd yn ol. Ac os diweddodd y dydd
apostolaidd 3'n nhyw3'llwch annghrist, ac i oesoedd basio heb un
arwydd y byddai i wir grefydd lenwi y byd yn ol y prophwydoliaethau,
nid oedd hyny ddim amgen na chyflawuiad honynt. Can3's yr oedd
yr Ysbryd yn eglur yn dywedyd 3' byddai amseroedd enb3-d 3'n y dydd-
iau diweddaf, ac mai trwy orthrymder yr amseroedd hyny yr oedd yn
rhaid i'r Eglwys fyned i'w gogoniant ar y ddaear. Megis ag yr oedd
3'mddangosiad personol Crist yn cael ei gyhoeddi drwy gynh3-rfiadau

y gwlcdydd, felly mae yn ddigon teb3'g y bydd i'w deyrnas ysbiydol
gael ei sefydlu yn nghanol cyff'roadau cyffelyb. Mai Cristionogaeth
a'i gelynion eisoes fel yn ymfyddino ; wrth bob golwg y mao ymladdfa
fawr gerllaw ; ond gellir gobeithio nad yw y naill ond gwiugo wrth
farw, pan y mae y Hall yn casglu ei hymadferthoedd i feddianuu y
byd. " Ty Jacob, deuwch a rhodiwn yn ngoleuni 3'r Arglwydd."
Mae'r dyddiau wedi d'od, yn y rhai y bydd i Ysbryd yr Arglwydd gael

ei dywallt ar bob cnawd. Mae y dyddiau wedi d'od, yu 3' rhai y mae
mynydd tj' yr Arglwydd i gael ei barotoi yn mhen y mynyddoedd, ac

i fod yn ddyrchafedig goruwcb y bryniau, a'r boll genhedloedd i ddy-

lifo ato. Mae yr amseroedd wedi d'od, yu y rhai y mae 3'r cilunod i

gael eu bwrw ymaith yn hollol, a gwybodaeth, sancteiddrwydd, a



104S ATTODIAD.

lieddwch i lenwi v ddaear fel y toa y dyfroedd y m6r. Mao y dyddiau
wedi d'od, yn y rhai y mae yr heu luddewou i ddycliwelyd i geisio yi-

Arglwydd eu I)uw, a Dafydd eu breuiu. MaeT dyddiau wedi d'od, yn
y rhai y mae yr Efengyl dragywyddol i gael ei i^hregetliu gyda goleu
a ucrth megis gau augel yu nghanol y uef ; a Babilou i syrtbio, a
bwystfil ar ol bwystfil i gael ei ddal, nes o'r diwedd ddal y ddraig, yr

heu sarph, yr hou yw diafoi a Satau, a'i f^Yrw i'r pydew diwaelod, a

chau aruo, a selio aruo ef, fel na thwyllo y ceuhedloedd mwyach
;

pryd y bydd saiut ac augyliou yn cauu yr anthem, " HaIcli^Yia, aeth
tejTuasoedd y bj'd yn eiddo ein Harglwydd ni a'i Grist ef ; ac efe a

deyrnasa yu oes oesoedd." Pa brj'd y cyfiawnir hyn, a plia both a

ddygwydd cyu hyny nis gwyddom ni ; ond y mae y g\Yaith eisoes ar

droed; mae gradd o'r Ysbryd yu cael ei roi, a Christionogaeth yu
ymdaeuu ; ambell uu o'r heu geuedl yu cael ei achub, ac yuysoedd
cyfaiu wedi bwrw ymaith eu heilunod ; a rhagddo yn ddiau yr a nes
cyflawui pob peth a ddywedodd Duw trwy enau ei holl sauctaidd
brophwydi erioed.

2. Mae y gair yu daugos fod y pyuphicj/doUaelhaii hyn i gael eu

cyflawni, a llicydd y dyddiau dhvcddnf i yael ei ddwyn oddiamyylch drwy
oferynoldch yr Eghvys. Mor gysylltiedig yw yr Eglwys ag aches ei

Phryuwr, fel y mae y proplnvydoliaethau yu arddaugos llwydd ei

deyruas yu y dyddiau diweddaf fel llwyddiaut yr Eglwys ei huu. Y
mae undeb mor agos rhwug Crist a'i bobl, a'r fath gyd-berchenogaeth
rhyugddyut a"u gilydd, fel y mae achos y uaill yu achos i'r Hall ; ac

megis y buout yu cyd-ddyoddef yuddo yu yr oesoedd a basiodd, bydd-

aut eto yu cael eu cyd-ogoueddu ar y ddaear yn yr oesoedd a ddaw.
le, hi a ddarlunir yu y Beibl fel yu llwyddo yu llwyddiaut teyruas yr

Arglwydd lesu. Pau y mae hen eglwysi adfeiliedig yu cael eu had-

uewyddu, a gwledydd auwar a didrefu, a fu yu drigfauau trawsder a

diuystr, yu cael eu gwareiddio a'u hymgeleddu drwy yr Efeugyl,
" Auialwch S'ion " sydd yu cael ei drin, a'i hauughyfauuedd leoedd hi

a adeiledir y prydiau hyuy. Ac megis y mae'r ArglwjTld yn addaw
gwneuthur hyu i"w eglwys, y mae hefyd yu addaw ei wueuthur trwy-

ddi hi. " A rhai a fyddaut o honot ti a adeiladaut yr hen ddifi'aeth-

leoedd, ti a gyfodi sylfaeui llawer ceuhedlaeth ; a tbi a elwir yu gauwr
yr adwy, yu gyweiriwr llwybrau i gyfauueddu ynddyut."

Pan y mae dychweledigiou Crist trwy yr Efeugyl yu lliosogi,

—

Siou, wedi bod fel gwraig wrthodedig ac aumhlautadwy, sydd y pryd

hyuy, drwy gael ei iiadferu i ffafr ei phriod, yu esgor ar ei meibion ac

ar ei merched. Plant Siou ydyut ; oblegid drwy ei llafur hi y maent
yn cael dychwelyd: gau ei gweiuidogiou hi y maent yu cael eu

cenhedlu yu Nghrist trwy yr Efengyl ; ac ar frouau ei hordiuhadau hi

y maent yn cael eu meithriu mewn saucteiddrwydd, a'u cymhwyso i

fywyd a gogoniaut tragywyddol. Mae yr addewidion am helaethiad

teyruas Crist yu y byd yu cael eu britho yu fyuych yu yr Ysgrythyrau

ag aunogaethau effro i'r eglwys i ymarfer a'r moddion drwy ba rai y
maent i gael eu cyfiawui. " Driug rhagot, yr efengyles Sion, i fyuydd

uchel ; dyrchafa dy lef drwy nerth, efengyles Jerusalem ; helaetha
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le dy babell, estynaut gortynau dy breswylfeydd ; nac attal, estyu dy
raffau, a sicrba dy boelion." Helaetba o ardal i ardal, ac o wlad i wlad ;

nac attal -weddi, ffydd, nac ymdrccbiadan. Ac yna, mewn cysylltiad

a'r annogaetbau byu y mae'r darluniad mwyaf bywio^j o Iwyddiant
crefydd yn dilyn. Avddangosir yr Eglwys fel yn tori allan ar y Haw
ddebeu ac ar y Haw aswy, a'i bud yu etifeddu y cenbedioedd. Wedi ei

gorlenwi li'r ysbryd cenbadol y mae yn tori allan fel dyfroedd cryfiou

trwy bob attalfa, yn ymdaenu dros, ac yn fi'rwytbloni wyneb y ddaear.

Mae pob pant yu cael ei gj'fodi, a pbob mynydd a bryn yn oael eu
gostwng. y gwyr ei wneyd yn uniawn, a'r anwastad yn wastadodd.
Pregetbiad nertbol yr Efengyl yn symmud pob rliwystrau, ac yn
parotoi ffordd yr Arglwydd i galonau gwyrog a tbrofaus pecbaduriaid

;

a gogoniant_ Crist yn cael ei ddadguddio, a pbob cnawd yn ngbyd yu
dyfod i'w weled. Mae cyfiawnder yr Eglwys, sef y cyfiawnder yn yr

liwn y mae yu cael ei gwisgo ei bun, a'r bwn y mae yn offerynol yn
ei ddadguddio i eveill, yn myned allan yn ei batbrawiaetb a'i bor-

dinbadau fel dysgleirdeb, a'i biacbawdwriaeth bi fel lamp yn llosgi.

Mae"r cenbedioedd yn dyfod i rodio at ei goleuni, a brenbinoedd at

ddysgleirdeb ei cbyfodiad. Ei dycbweledigion, mor aneirif a"r gwlitb

o grutb y wawr, yn ymgasglu ati o bob partb, megis beidiau mawrion
o golomenod, ag a fa"i fel cwmwl dudew yn tywyllu yr awyr wrtli

ebedeg beibio i'w ffenestri.

3. Fel y mae y propbwydoliaetbau byn wedi dangos, felly yr ydym
yn cael yr Eylwys o dan y Testament Newydd, yn cael ei chyfansoddi a'i

gosod ar yr eyivyddor yenhadol gan y Pen Manr.
Yr oedd yr ben bropbwydoliaetbau yn awr i gael eu cyflawni, a'r

byd i gael ei ddycbwelyd ; am byny y mae'r Arglwydd lesu yn seiydlu

ei eglwys ar yr egwyddor o ymledaeniad. Yr oedd yr ycbydig
ddyrnaid a gasglodd efe yn ngbyd yn ngwlad Judea i fod yn dystion
drosto " byd eitbaf y ddaear." Mae'n wir iddo ef yn bersonol gael ei

anfon at ddefaid cyfrgolledig ty Israel ; oud y mae mor wir a byny ei

fod yn dangos ei fod yn sefydlu Acbos yn y wlad bono ag oedd i ym-
ledu trwy boll wledj'dd y byd. " Yr Efengyl bou am y deyrnas (eb

efe) a bregetbir trwy yr boll fyd, er tystiolaeth i"r boll genbedloedd,
ac yna y daw y diwedd." Ac fel y dywed un g\Vr, " y mae Cristiou-

ogaetb, fel y llefarwyd bi gan yr Arglwydd, ac y sicrbawyd bi i ni gan
y rbai a'i clywsant ef, wedi ei cbyfaddasu i'w derbyn yn gyfi'redinol

fel crefydd yr bil ddynol i gyd. Nid oes dim lleawl yn pertbyn iddi,

—dim lleoedd sanctaidd—dim ymprydiau na gwleddoedd gosodedig

—

dim llyfr defodau traffertbus—dim arglwyddiaetb ofl'eiriadol—dim
tywalit gwaed, oud eiddo ei Syifaenydd a'i dystion ef—dim ymgy-
faddasiad neillduol i ffurfiau pennodol o lywodraetb na dulliau neill-

duol o fyw. Yn ei boll ranau y mae yr un mor gyfaddas i deuluoedd
anwaraidd yr belwyr yn yr anialwcb, y bugeiliaid ar y mynyddoedd,
y dinasydd moesgar, y g\Vr caetb, a'r g\'vr rbydd."
Yr oedd teyrnas nefoedd, gan ein Hiacliawdwr, fel grouyn o bud

mwstard, "yrbwu yn wir sydd leiaf o"r boil badau, oud wedi iddo
dyfu, y mwyaf un o'r llysiau ydyw, ac y mae efe yn myned yu breu, fel
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y mae adar y uef yu dyfod, ac yu iiytliu yn ei gaughau ef." Surdoes
ydyw, yr hwn wedi ei guddio yn y blawd sydd yu suro y cwbl. Ni a'i

cawu ef ei liunau j'n tori dros y terfynau i Samaria, yn lioffi ymrwbio
yn y publicanod a'r pechaduriaid ; ac os deuai rhywun niwy rhagorol

na'ii gilydd ato o fysg y cenliedloedd, cymmerai ofal i'w ddaugos fel

gwystl o'r petli oedd i gaulyn. " Yn wir meddaf i cliwi (eb efe) daw
llawer o'r dw,yrain, ac o'r gorllewin, ac a eisteddaut gydag Abraham,
Isaac, a Jacob, yn nheyrnas uefoedd." Ac yn y man " fe ddattododd
ganolfur y gwahaniaeth rliwug luddewou a Clienhedloedd, ac a
ddirymodd, trwy ei gnawd ei liun y gelyniaeth, sef deddf y gorcliym-

ynion mewn ordeiniadau, fel y creai y ddau ynddo ei hun yu un dyn
newydd, gan wueuthur heddwch. Ac fel y cymmodai y ddau a

Duw yn un corph trwy y groes, wedi lladd y gelyniaeth trwyddi hi."

Eph. i. 12— 16. Ac yn sefydliad yr oruchwj'liaeth uewydd, " Efe a

ddaeth ac a bregethodd daugnefedd i'r rhai pell ac i'r rhai agos."

Wedi adgyfodi oddiwrth y meirw, a phau ar esgyn i ogouiaut, efe a
orchymynodd i'w ddysgyblion, " Ewch i'r holl fyd, a phregethwch yr

Efeugyl i bob creadur." " Yna yr agorodd efe eu deall hwynt, fel y
dealiant yr Ysgrythj-rau. Ac efe a ddywedodd wrthynt, Felly yr

ysgrifeuwyd, ac felly yr oedd raid i Grist ddioddef, a chyiodi o

leirw y trydydd dydd ; a phregethu cdifeirwch a maddeuaut pechodau
yu ei enw ef yu mhlith yr holl geuhedloedd, gau ddechreu yn
Jerusalem." Luc. xxiv. 45, 47. Nid oeddyut o'r blaen yu deall yr

Ysgrythyrau am alwad y cenhedloedd ; ond y mae " y dirgelwch oedd
guddiedig o ddechreuad y byd yn Nuw, a'r hwu yn yr oesoedd ereill

nid eglurwyd i feibiou dyniou, yn awr yn cael ei ddatguddio i'w sanct-

aidd apostoliou a'i brophwydi, trwy yr Ysbryd Glan, y byddai y cen-

hedloedd yn gydetifeddion ac yu gydgyfrauogiou o'i addewid ef yn
Nghrist trwy yr efeugyl." Ac os oedd gormod o duedd yuddynt wedi

hyuy i ymsefydlu yn Jerusalem, fe'i gwasgarai trwy erledigaeth ar

hyd y gwledydd. A dacw y rhai a wasgarasid yn dechreu ar eu Uafur

ceuhadol. " Hwy a dramwyasaut gan bregethu y Gair." A rhag
iddyut ddyfod i ail nythu yu hen aloiatcrs y deml, wele ef, yn mhen
ychydig amser, yu rhoi yr hen nyth ar dan. Dacw Pedr yn cael ei

gymhwyso ar nen y ty i fyued yn Genhadwr at y cenhedloedd ; a

Paul yu cael ei godi o bwrpas i fod yu vussionari/ yn mysg y cenhedl-

oedd. Fel hyn yr oedd yr ysbryd ceuhadol yu euuyuu, a"r gwaith
ceuhadol yu myued yn mlaeu

; y Cenhadau yn iledu bauerau y groes,

a'r gwledydd yu surrendero ; y newyddion yn ehedeg i Jerusalem, a

rhagfaru yr hen fam eglwys yu yichlio ;—'' 'Fe roddes Duw gau h3-uy

(meddynt) i'r cenhedloedd hefyd edifeirwch i fywyd.''

Modd hyn yr oedd yr Eglwys Apostolaidd, yu ol y prophwydol-
iaethau a gerddasaut o'r biaen am daui, yn milwrio yuddynt, neu
drwyddynt, lilwriaeth dda. Ymddengys fod cofio yr hen brophwydol-

iaethau yn eu cymhell yu mlaeu. Yr oedd Paul yu canfod gorchym-
yuion iddo ef yn yr addewidion i Grist. " Wele (eb efe), 3'r ydym yu
troi at y cenhedloedd, canys felly y gorchymyuodd yr Arglwydd i ui,

gau ddywedyd, Mi a'th osodais di yu oleuui i'r cenhedloedd, i fod o
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lionot yn iacliawdwriaetli hyd eithaf y ddaear." ilae yn ymdJaugos
fod hen eiriau y Beibl yn seinio yn ei glustiau, am ahvad y cen-

hedloedd, ac y mae yntau yn eu rin[jio hwynt yn nghlustiau yr
Eglwysi. "Am byny y cyffesaf i'tli enw yu mhlith y cenhedloedd.
A thracbefu, llawenhewch genhedloedd gyda'i bobl cf. A tbracliefn,

Molwch yr Arghvydd, yr lioll genhcdloedd. A tbracbefn. Fe fydd
gwreiddyn Jesse, a"r hwu a gyfyd i lywodraetbu y cenhedloedd : ynddo
ef y gobeithia y cenhedloedd." Yr ocdd liyn yn peri iddo " ym-
orchestu i bregethu yr efengyl, nid lie yr enwid Crist, fel uad adeiladai

ar sail un arall ; eithr megis y mae yn ysgrifeuedig, I'r rhai ni
fynegwyd am dauo, hwyuthwy a'i gwelant ef : a'r rhai ni chlywsant a
ddealiant." A'i esgusawd i bawb a'i beient oedd, " Wedi i mi gael
help gan Dduw, yr wyf fi yn aros hyd y dydd hwn, gan dystiolaethu i

fychan a mawr, ac heb ddywedyd dim amgen nag a ddywedasai y
prophwydi a Moses, y delent i ben, y dioddefai Crist, ac y byddai efe

yn gyntaf o adgyfodiad y meirw, ac y dangosai oleuni i'r bobl, ac i'r

cenhedloedd." Act. xxvi. 22, 23. Pan y collodd yr Eglwys ysbryd
efengyleiddio y byd. hi a gollodd yn fnan yr efengyl

;
pan gollodd fod

yn Eglwys Genhadol, hi a gollodd fod yn Eglwys i Grist, ac a aeth
yn Aunghrist : pan y peidiodd hi a myned allan i buro y byd, mewn
gwir ysbryd cenhadol, fe ddaeth y byd i mewn iddi hi, ac a lygrodd y
cwbl.

Ond gadawaf y mater hwn bellach i sylwi ycln'dig ar Ddyledmydd
yr Eyhcysfel Eylwys Genhadol.

Giccddio am yr Ysbryd GUin i'u cymJuvyso i'r fiwaith. Nid ymaflodd
V Pen Cenhadwr mawr yn ei waith nes cael ei eueinuio o'r newydd a'r

Ysbryd Glan. Er ei fod yn berson dwyfol,—wedi ei genhedlu o'r

Y^sbryd Glan o ran y cnawd,—3^n cynnyddu ac yn cryfhau yn yr
Ysbryd o'i febyd,—eto ni ymaflodd ef ddim yn ei waith cyhoeddus
heb ryw eneiuniad adnewyddol a'r Ysbryd Glan. " Ysbr^'d yr Ar-
glwydd Dduw sydd arnaf (eb efe), o herwydd iddo fy eneinnio i ; i

bregethu i'r tlodion yr aufonodd fi, i iachau y rhai ysig o galon, i

bregethu gollyngdod i'r caethion, a chaffaeliad golwg i'r deiilion, i

cllwug J rhai ysig mewn rhydd-deb, i bregethu blwyddyn gymmer-
adwy yr Arglwydd." Felly yn llawn o'r Ysbryd yr aeth i'r aniahvch

;

trwy uerth yr Y^'sbryd y dychwelodd efe i Galilea. A pha beth fa y
canlyniad ? " Y bobl oedd yn eistedd mewn tywyllwch a welsant
oleuni mawr. Aeth son am dano trwy holl wlad .Judea," &c. Y''r un
modd yr apostolion, yr oeddeut yn hollol aunghymv/ys i'r gwaith nes
eu bedyddio a'r Ysbryd Glan. Er eu bod yn dduwiol, ac wedi eu
galw gan Grist ei hun, eto yr oeddynt mor anwybodus am natur ei

deyrnas—mor ddaearol eu syniadau,—mor hunanol,—mor ofnus yn
ngwyneb peryglon, fel y dywedai yr Arglwydd lesu wrthynt, " Oddi-

eithr eicli troi chwi nid ewch chwi ddim i mewn i deyrnas Dduw.
Aroswch yn ninas Jerusalem, hyd oni wisger chwi a nertli o'r uchel-

der." Ac Oh ! y fath gyfuewidiad a wnaeth hyu arnynt. Oh I y fath

dreiddgarwch oedd yn eu medd^yliau,—y fath nefolrwydd oedd yn
eu serch.

—

y fath hyfdra a gwroldeb oedd ynddynt yn wyneb pob
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rbwystrau a'u cyfarfyddent ! Gau fod Duw yn defnyJdio offerynau o

gwbl, y mae yn rhesymol mcddwl y defuyddia efe offerynau cymlnvys.

Os bydd y gwaith yu anarferol, bydd yr offcryu felly. Nid ydycli i

ddysgwyl i bregethwyr tywyll oleuo y byd, a pbregetliwyr cysglyd i

ddeffroi gwledydd. O'r ochr arall, os bydd yr offeryu o ysbryd anar-

ferol, yr ydycb yn dysgwyl i'r effcitbiau gyfateb. Nid oedd i'r fath

bregetbwyr a Wbitfield a Piowlauds beri y fatli gyffro ond petb a
allesid ddysgwyl; a pha bryd bynuag y rbydd Duw i'w Eglwys ddyn-
ion o'r uu ysbryd, fe welir yr un effeitbiau eto. Fetbodistiaid! y
mae eisieu cymbwysder mawr i wneyd gwaitb mawr,—ysbryd an-

arferol i waitb felly. Hwyracb y byddwn i eto, ar ol ngaiu mh-nedd
o lafur, yn gorfod gofyu tan gywilyddio, " Pabam ua allasem ni ei

fwrw ef allan ?
"

Y mac eisieu dmciohleh anarferol; edifarbau llawer, edrycb llawer ar

ogoniant Crist ; earn llawer arno. Onid dyma yr amser y byddwcb
cbwi am wneyd rbywbetb dros Dduw,—y bydd ysfa ynocb am dreulio

ac ymdreulio, pan y bydd cariad Crist yn eicli cymbell ? Mae y gair

a ddywedir yn yv ysbryd bwn yn efi'eitbio befyd. Mae pob ysbryd yn
cynnyrcbu ei debyg. Pan y byddocli cbwi yn ngbwmui dyn duwiol
iawn, yr ydycb yn profi rbywbetb o"i agwedd rasol yn ennyn yn eicb

mynwes eicb bun. Bod yn edifeiriol iawn yw yr agwedd i alw y byd
i edifeirwcb ;—bod yn ngolwg gogoniant Crist yw j^r agwedd i'w

ddyrcbafa Ef ger bron y byd ;—ei garu ef yn fawr i fod yn foddion i

ennill ereill i'w garu.
1' viae ysbryd o hunanymirndiad a gostynyeiddrwydd yn dra anyen-

rheidial. Hollol ymwrtbodiad a'n nertb ein bunain,—bollol ymddi-
byuiad ar Dduw. Y fatb oedd Paul, y mwyaf llwyddiannus ot
apostolion, y g\Vr a ddywedai, " Nid wyf fi ddim. Nid myfi," &c.

Pryf, a Duw yn ei arddel, a ddyrua fynyddoedd. Ail eni, creu y byd
o newydd sydd yn eisieu. Y blaid bono, neu y dyn bwnw, a aiff allan

i"r gwaitb cenbadol yn falcbaidd a bunan-dybus, y mae yn myned er

mwyn rbywbetb, nid i wneyd y gwaitb.

Ysbryd yiveddi maicr a ddylai fod ysbryd yr Eglwys Genbadol. Tra
yr oedd yr Eglwys yn Antiocbia yn ymprydio ac yn gweddio, y dy-

wedodd yr Ysbryd Glau, " Neillduwcb i mi Barnabas a Saul." A
bwytbau wedi ymprydio a gweddio a'u gollyngasant i'r gwaitb. Pan
oedd yr Eglwys oil yn gytun yn yr un lie, ac mewn gweddi, y tywallt-

wyd yr Ysbryd Glan ar ddydd y Pentecost. Ac y mae ysbryd gweddi
bob amser yn rbagredegwr llwyddiaut. -'Gweddi ddyfal " a ddylai

fod yn yr Eglwys Genbadol ; a gall pob uu gynnortbwyo y gwaith yn
hyn, pa fatb bynnag fyddo ei sefyllfa a'i amgylcbiadau bydol.

Ysbryd o ymgyscgriad i'r ywaith a ddylai fod ysbryd yr Eglwys
Genbadol. Pa fatb ddynion oedd y dynion a wnaetbant fwyaf o'r

gwaitb Cenbadol '? Dynion nad oedd gauddynt un amcan i'w biecbyd,

eu bywyd, eu meddiannau, eu talentau, eu bamser, ond y gwaith.

Dynion oeddent yn byw i'r gwaitb, ac wedi darfod ei wneyd ef yn
gweled diben byw wedi darfod, ac yn dymuuo marw. gyfeillion I

onid ocs genym ni eto lawer o is amcanion ? onid ydym yn byw
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llawer i ni eiu huuaiu ? onid ydyw £;v>neydi fortune yn llawer uwch
amcan gan lawer na gwneyd daioni ? Pwy sydd yn dyweyd wrth
ijlaims amrywiol y byd, " Aroswcli i fjlaim Mab Duw gael ei foddloni,

a chewch chwithau y gweddill. Caiff y ty yclnvancg o ddodrefn
yuddo, a'r plant a minnau ragor o ddillad, &c., wcdi i achos Crist gael

y jDeth sydd deilwng iddo." Mae yr eglwys fydol yn rhoi o"r hyn
sydd yn weddill ganddi ; oud y mae y Avir Eglwys Geuhadol yn rhoi

mwy—" yr lioll fywyd sydd ganddi." Ac y mae"r dyddiau yn dyfod
pan fydd lliosogrwydd y mor yn cael ei droi at yr Eghvys, a golud y
cenbedloedd yn dyfod iddi

;
pan fydd Hiaws y camelod yn ei gor-

chuddio, sef cyflym gamelod Midian ac Ephah ; hwynt oil o Scba a
ddeuant ; aur a thus a ddygant, &c. Esa. Ix. 5, 6.

Mae yn ddyledswydd hefyd ar yr Eglwys i tccdd'io am lwi;ddiant ar y
(livaiih. Y mae hwu yn hollol o Dduw. Mae Duw a"r Eglwys yn ei

briodoli yn gwbl i"r Ysbryd Glan. " Kid trwy lu, ac nid trwy nerth,

ond trwy fy Ysbryd i, medd yr Arglwydd." " Cyfyd drain a mieri ar dir

fy mhobl hyd oni tbywallter arnom yr Ysbryd ot ucheldei'." Pa
fodd y dychelir yr hen luddewou annghrediniol ? " Mi a dywalltaf
(medd Duw) ar dy Ddafj'dd, ac ar breswylwyr Jerusalem, ysbryd a gras
a gweddiau ; a hwy a edrychant arnaf fi yr liwn a wanasant, galarant
hefyd am dano fel un yn galaru am ei unig-auedig, ac ymofidient am
dano ef megis un yn gofidio am ei gyntaf-anedig." Duw oedd yn
gwneyd y gwaith o hyd gyda"r apostoliou. " Yr Arglwydd a agorodd
galou Lydia, i ddal ar y pethau a ddywedwyd gan Paul." " Llaw jt
Arglwydd oedd yn cydweithio, a nifer mawr a gredodd, ac a drodd at

yr Arglwydd." Y dysgyblion yn llawn o"r Ysbryd Glan oedd yn
pregethu felly, fel y credodd lliaws mawr o'r luddewon ac o'r Groeg-
wyr hef^'d. Ac unig obaith y rhai sydd yn wasgedig am achub y byd
ydyw bendith Ysbryd Duw, a'i Iw.yddiant Ef ar ymdrechiadau yr
Eglwys dros ei Phen. Eiu gweddiau ninnau yn wastadol a fyddo am
dywalltiadau helaeth o'r Ysbryd Glan, yn ol addewidion grasol yr
Arglwydd, trwy gyfryngdod ein Harglwydd lesu Grist.

NoDiAD J, Tudak'ii 525.

Fo ddylasai y Nodiad hwn hefyd, o ran trefn amseryddol, fod wedi
blaonori Nodiad H., gan iddo gael ei gyhoeddi, fel y gwelir yn y tu-

dalen y cyfeirir ato, yn 1853. Pn hauwyl gyfaill, y Pjirch. Owen
Jones, B. A., o'r dref hon, yr ydym yn ddyledus am roddi benthyg i

ni gopi o'r rhifyn o'r " Methodist," er mwyn argraffu y " Cyfarchiad " yn
^n yr Attodiad hwn ; fel hefyd y gwnelsai ar " Cij)i[fhor " blaenorol,

yn gystal ag mewn rhan a'r " Khagdraethawd."

Cyfarchiad y Parch, Henry Rees i Aelodau CYiiDEiinAS Gwyr
Ieuainc Liverpool.

Gyfeillion Ieuainc—Fel un sydd yn caru eich llwyddiant yn
mhob daioni, ac yn enwedig yn yr ymgais presennol i ychwanegu at

eich manteision gwybodaethol a chrefyddol, yr ydwyf yn cyfodi i"ch
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cj'farch yn brosGuiiol. Ac iiis gwu am un cyughor addasaeh i'w rocldi

i cll^Yi, ar sefydliad y gymdcithas hon, na'r hwii sydd yn gynnwys-
edig yu ngorchymyu yr Apostol Paul i Titus,—" Y gwyr ieuainc yr
uu ffunud cynghora i fod yn sobr." Yn yr adnodau o'r blaeu, fe'i

dj'sgir ef i gynghori yr hynafgwyr a'r hynafwragedd i fod yn sobr ; ac
yma i gynghori gwyr ieuainc yr nn ffunud i fod yn sobr. Ac os yw y
cj-ngbor yn angenrheidiol i hen bobl sj'dd a'u natur yn adfeiliedig, ac
wedi dyfod trwy lawer o demtasiyuau yn y byd, ac yn awr ar ebedcg
o bono i'r byd tragywyddol, y mae yn ddiammheu ei fod yn llawer
mwy angenrheidiol i bobl ieuainc. ! na buaswu mewn ysbryd i

ddyferu gair yn etfeithiol i'ch meddyliau am hyn.

Y mae y sobrwydd a ddysga yr efengyl yn cynnwys hunan-lywodr-
aeth : ein bod, yn ofn yr Arglwydd, yn cadw ein blysiau a'n nwydau
afreolaidd o dan awdurdod ac mewn trefn. Yr ydwyf, gan hyny,
frodyr ieuainc, anwyl, yn eich cyughori i fod yn sobr

—

1. Oddiwrth feddwdod. " Canys y rhai a gysgant, y nos y cysgant

;

a"r rhai a feddwaut, y nos (mewn cyflwr o dywyllwcli ac annuwioldeb)

y meddwant ; eithr nyni, gan ein bod o'r dydd, gwyliwn a byddwn
sobr." Yr ydwyf yu llawenhau yn y gobaith fod y prif demtasiynau
i wyr ieuainc i annghymmedroldeb yn lleihau yn feunyddiol. Yr
oedd yr arferiad o yfed y diodydd meddwol, yn nghyda'r bri a'r

urddas oedd ar yr arferiad bono, yn fagl ddychrynllyd i lawer o ieu-

euctyd. herwydd hyn, gwelid bechgyn iselradd a chyffredin yn ami
gyda'r pot a'r bibell, pryd nad oeddeut yn ei hoffi ; ie, yn ymorchestu
i'w harfer, pan y byddent yn eu casau. A'r un ffunud, gwyr ieuainc

mewn sefyllfaoedd uwch, a gysylltent wrth bob cyfeillacii a'u gilydd

yr arferiad o'r gwin a'r diodydd cryfion ; a hyny i'r dibeu o ymddwyu
fel gwyr, a dangos eu hunain yn ddynion. A pha beth fu y canlyn-

iad o hyn ? A gododd hyn yr isradd yn nes at y canolradd, a'r

canolradd at yr uwchradd ? Yn hollol i'r gwrthwyneb : fe wnaeth
lawer o honynt, mae yu wir, yn gydwastad a'u gilydd, ond i^a fodd ?

Pa fodd hefyd, ond trwy eu gwneyd oil yu gydwastad a'r llawr ! Mao
gormodedd yn yr holl arferion cysylltiedig wrth y diodydd meddwol

;

a goddefweh i mi eich galw i sobrwydd oddiwrthynt oil. Beth ond
diflyg sobrwydd sydd yn peri i ddynion gyfrif moethau beunydd yn
hyfrydwch, a gwanc a banaeth am ogouiaut iddynt ? Beth ond diftyg

sobrwydd sydd yu peri i ddynion yfed er mwyn yfed, ac yfed ar bob
achlysur ? Ouid diffyg sobrwydd mawr yw eistedd wrth y gwin wedi
i natur gael ei digoni ag ymborth ? Fe all y cwmni fod yn aurhyd-
eddus a chrefyddol, ond fe ddywed cydwybod dyner wrthych fod

annghymmedroldeb ac anweddeidd-dra yn yr arferiad. Ac heblaw
hyny, y mae yr arferiad yn arwain i feddwdod, a meddwdod, yntau,

yn sicr o wneyd dyn yu gaethwas i'w holl iiysiau anifeilaidd a'i

wyniau dieflig ; ac yna ni bydd dim arcliwaeth at bleserau gwybod-
aeth a chrefydd : mae darllen, myfyrio, a gwedd'io, yn ymarferiadau
hollol ddiflas i'r cyfryw ddyn. Buan y newid ef y llyfr am y glass, a'r

llj'frgeil am y dafaru ; a buan y cyfyd oddiwrth y bwrdd lie mae
ariwy i'r meddwl, i chwilio am ddauteithiou ues at ei arcliwaeth ar
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fyrddau y caawd. Mae dootbiueb yn ihy ncliel iddo ef ag sydd fel y
llyffant yn cropiau yu -u-astadol yn ngwterydd bryution llygredigactli.

0"r ochr arall, pan y dechreuo dyn yi'cd o bleserau crefydd a gwybod-
aetb, niae yn sicr o gael ei ddiddyfuu oddiwrtli bleserau y cnawd.
Mae crefydd yn dwyu yr enaid i gymdeitbasu a pherfifeithrwydd

dwyfol ; ac felly y mae yu iirddasu y cymeriad, yn coetbi yr
arcbwaetb, ac yn agor fi'ynuonau anbysbydd o byfrydwcb ger bron y
nieddwl, nes rboddi difiasrwydd ar bleserau cig a gwaed. Pwy oedd
yn ddeg gwell yn mbob doetbineb na boll ddoethion Babilon, ond y
gwyr a fedrai droi oddiwrtli ddanteitbion brenbinol at ffa a dwfr ! Pa
fath wr oedd Invnw oedd yn gwybod yr Ysgrytbyr Lan er yn facbgen
—yn glynu wrth ddarllen, j-n myfyrio ar betbau Duw, ac yn aros
ynddynt, fel'yr oedd ei gyunydd yn eglur i bawb ! Onid g\vr ieuanc a
ddysgid i ffoi oddiwrtb cbwantau ieuenctyd, ac un iaa arferai byd yn
nod ycbydig uin oud wrth gyfarwyddyd anffaeledig a gorcbymyn
dwyfol ? Fel un ag sydd yn gwybod i'r diodydd meddwol ddii'wyuo

cannoedd o "wyr ieuaiuc atbrylitlifaAvr a gobeitbiol, mi a ddymunwn
gan yr Arglwydd pe y tueddid cbwi oil i fod yn ddirwestwyr.

2. Dymunwn eicli cyngbori i fod yn sobr oddiwrtb ysgafnder ac
oferedd. Mae y Beibl yn tystio fod dynion, dan y cwymp, yn rbodio
yn oferedd eu meddwl ; ac y mae yr boll fyd, a pbob petb sydd o'i

fewn ef, yu profi mai gwir yw ei dystioliaetb ef : oblegid y mae yr
oferedd sydd yu meddyliau dynion yn berwi allan i"w boil agweddau

;

a'r oil a ellwcb cbwi ddarllen, ar wisg, ar wedd, ar lygaid. geiriau ac
ymddygiadau llawer o bobl ieuainc, yw ysgafnder a gwamalrwydd ; a
lliaws o bonynt sydd yn rbutbro fel gwallgofion yn wyneb Duw, eu
rhieni, a'u cydwybodaa eu bunain, i'r lleoedd mwyaf llygredig ac
anuuwiol, yn unig i gael portbi oferedd eu meddyliau. ! na byddai
i ddifrifwch awr augeu, arswyd Duw, a pbarcb i'r efengyl, eicli cadw
cbwi rbag rbodio mvvyacb fel y mae ieueuctyd eraill yn rbodio—yn
oferedd eu meddwl. Gwyliwcb, frodyr ieuainc, rbag y cbwertbiniad
ynfyd, a'r llygad gwamal : gocbelwcb Ij'gru eicb gilydd ag ymddydd-
anion ofer, a cboegddigrifwcb ; cofiwcb " mai am bob gair segur a
ddywcdo dynion, y rboddant gyfrif yn nydd y farn." Ymgedwch
oddiwrtb bob ysgafnder ar byd yr beolydd ; ac yn enwedig yu
addoliad Duw, a cbyda'i air a'i ordinbadau sanctaidd ef. Gocbelwcb
gellwair gyda mercbed ieuainc. Ymgedwcb yu mbell oddiwrtb y
cyfeillgarwcb bwnw na ddylai bytb gael ei ddaugos gan wr ieuanc at

yr un fenyw, ond yr bon a fwriada briodi, a byny yn uuig yn ngwydd
eu gilydd, ac megys yn ngwj-dd Duw.
Os byddwcli yn siarad yn gyboeddus ar unrbyw acbos, gocbelwcb

ysgafnder. Na cbeisiwcb at foddio eicb gwrandaSvwyr yn unig, trwy
ogles eu tcimladau digrifol, a pbortbi oferedd eu meddyliau. Mae
llawer araetb dda o ran mater, yn adgas i arcbwaetb sobr a duwiol,

oblegid fod bias yr ben (lask o ba un y mae yn rliedeg, ami—bunau
ac ysgafnder ysbryd. Myfyriwcb a tbraetbwcb yn sobr ar bob petb ;

a bydded i ddwysder ysbryd osod argrafl' sobr a syml ar eicb dycbym-
yg, a'cb ffraetbder, a'cb boll ddouiau areitbyddol.
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Goboithiaf mai afraid ydyw i mi eicli rhybuddio cliwi i wylio ar

cicli bywyd rhag y clnvareudai, y dawnsiau, y cardian, a'r lioU cliware-

yddiaetlaau llygredig ag sjxld wedi eu gosod gan Satan a'r byd yu
bwrpasoi i ynfydu raeddyliau ofer dynion. Ni bydd byth betrusder

yn eich meddwl am ddrygioni y petbau Lyu nes b"o pob grouyn o

sobrwydd wedi colli o'r ysbryd, a cbwithau wedi myned yn oferwyr
gwamal. Gweddiwch ua weloch cliwi byth mo'r dydcl ag y byddo eich

cN'dwybodaii wedi myned mor galed ag y medrocli gyfodi oddiwrth
fwrdd yr Arglwydd i eistedd ac ymddifyru wrth ford y cythreuliaid.

Llefwcli am feddyginiaeth oddiwrth oferedd, trwy adnewyddiad eich

meddwl gau yr Ysbryd Gliiu. Na lettywch o'ch mewn goeg-amcauion
;

myfyriwch ar betliau sobr Duw yn fynych, a meddyliwch nes b'o y
meddwl yn cael ei sobri trwyddynt a'i newid i'w delw ; ac felly fe

fydd meddwl, tymher, sirioldeb, a phob ymddygiad, yn cael en
hurddasu a chymedroldeb sauctaidd a duwiol.

3. Goddefwch i mi eich cynghori i fod yu sobr oddiwrth falchder.

Ffurfiwch farn sobr am danoch eich huuain. " Na fydded i neb
nchel synied yn amgen nag y dylid synied, eithr synied i sobrwydd."
Nid yn unig gwyliwch adael i neb wybod eicii bod yn meddwl yn
uchel am danoch eich hunain, ond gwyliwch wneyd hyny. Os diauc

y meddwl i grwydro mewn dychymygiou nchel a hunanaddolgar,
gelwch ef yn ol i ystyriaethan cywir a sobr am danoch eich huuain

;

defi'rowch ef o'r breuddwyd hyfryd, i syllu mewn difrifwch ar eich

gwir garactcr, a gwuewch iddo eich cyduabod y peth ydych mewn
gwirionedd. Gofynwch yn ami i chwi eich hunain, Beth j'dwyf fi ?

—

Beth sydd genyi" fi ?— ba beth y gallaf fi ymfalch'io ? ]\tae y
dynion mwyaf eu galluoedd a"u manteision yn ami yn ostyngedig a

gwylaidd ; a byddai i ui dybied rhywbeth o'u gwybodaeth yn ynfyd-

rwydd mawr. Mae yn wir y gall oferedd huuauol droi trwy feddyliau

y dyn ieuanc mwyaf gostyugedig ; oud pan y dygo y meddyliau hyny
ger bron ystyriaeth sobr a barn, y mae yn barod i ymguddio mewn
cywilydd rhagddo ei huu ; ac y mae adfyfyrio ar yufydrwydd ei galon

yn peri iddo fiieiddio ei hunau, a galaru ger bron yr Arglwydd. Er
fod balchder yuddo, eto uid dyn balcli yw efe ; oblegid y mae holl

ferw gWiig y meddwl yn gas ganddo, ac yu hoUol groes i'w syniadau

difrifol a'i farn sobr am dauo ei huu. Hefyd, fe ddichon y gostvug-

eiddiaf aw'yddu yn ddiniw^aid am gymmeradwyaeth rhai eraill, a

phrofi yn hyfryd wrth ei fwynhau ; ond y mae eisieu bod yn sobr

lawu yn hyn. Pan elo hyn i fod yr unig gymhelliad i lafur, ac i"ch

gyru chwi i genfigenu wrth y uaill, a diystyru y Hall, ac i ymddigrifo

yuoch eich hunain, mae yu ddigou sicr o fod yu afreolaidd a phech-

adurus iawu : eto mor ebrwydd y mae yu llygru i hyn yma ! Ni
ddarfu i chwi erioed, fe ddichou, geisio rhagori mewn dim, na
phrofech chwi eiddigcdd at eraill fel cydymgeiswyr ; a llawer mwy o

barodrwydd yu y aueddwl i droi at ganmoliaeth dynion ua chymer-

adwyaeth Duw, fel cynhyrfiad, amcan, a gw-obr i'r holl lafur. 0! a

ydyw y galon byth i ferwi allan ei hynfydrwydd ? A oes un feddyg-

iniaeth I'r afreoleidd-dra hwu ? Oes, fy nghyfeillion ieuainc— oes,
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yn nlirefn rasol Dmv. 'Mnc dyfodfa yn ami i'w bresGnuoldeb of, ues

profi eiu liunaiu yn diflauu yu ugohvg ei ragoriaetiiau dwyfol, a

chofio yno i ni beclm yn ei erbyn a cholli ei liafr, a gweled y Mawr-
hydi anfeidrol, yn lie dial, yn ymost^Yng, trwy hvybr rhyfcdd, i

faddeu, a"n dwyn yn ol i"w heddwch, yn effeithio gwir ostyngeidd-

rwydd yn y galon. Mae yr israddoliaeth a deimhvu wrtli gydnihara
cin hunain a'n gilydd, yn barod, lawer tro, i ddeffro ceufigcn ; oud gei"

bron Duw, y mao yr euaid yn gorwedd yn -u-irfoddol yn y llwcb, ac

yn darfod a'i ynfydrwydd—yma ni a faddeuwn, a garwn, ac a lawen-

yclnvu yn llwyddiant ein gilydd
;
yma ni a edrycliwu ar ein liuwch-

radd heb geufigen, a'n hisradd hob ddiystyrwcli ; oblegid yn ei

brcsennoldeb ef y mac pob gwahaniacth yn colli, a phawb yu dyfod
yn gydwasta.d, a'r oil yn llai na dim.

4. Byddw'ch sobr oddiwrtli wallgofrwydd a phenboethni. Gochel-
wcli freuddwydio am ryw baradwys hyfryd yu y byd Invn, a ffugio i

cliwi eicii hunain hapusrwydd priodasol, mawredd a llwyddiant
bydol, yn hollol afresymol ac ofer. Moment o ystyriaeth ddifrifol

o'cli amgylchiadau, ac o gyflwr trafferthus y byd liwn, a brawf i chwi
nad oes dim o hyn yn debyg o gael ei wirio byth. Pa betb, a ydych
ch\Yi yn eitbriad vr boll ddaear ? A anwyd chwi i hapusrwydd
digymysg, pan y mae holl ddynion yr oesoedd wedi eu geni i Hinder ?

Ai er eich mwyn chwi y gadewir y ddaear, ueu y symudir y graig

allan o'i lie ? Gobeithiaf nad oes neb o honoch yn arfer darllen

ffugdraethiadau (novels), lie y mae y breuddwydion hyn yn cael eu
porthi; a llawer o bob! ieuainc wedi myned mor ffol a'u dysgwyl i

ben, nes syrfchio o'r gwallgofrwydd i'r pruddglwyf, wrth gael eu siomi

;

ac felly dinystrio llawer o'u gwir hapusrwydd, trwy ddychymygu am
hapusrwydd yn ddisail.

Llafuriwch hefyd, gyda difrifwch moddwl, am w^ybod y gwirionedd

;

a gwyliwch j-r ysbryd penchwiban sydd yn gyru dynion i -wallgofi am
bethau newydd a dieithr, ac i gofleidio pob opiniwn, uid am ei fod yn
wir, ond am ei fod yu newydd ; i'r rhai y mae symlrwydd y
gwirionedd yu ddiflas, tra y mae eu clustiau yn merwino, a'u meddyl-
iau yn ynfydu ar ol yr anhygoel a'r anghyffrcdin. Yn wir, pan elo

dynion ieuainc meddylgar ac awchus am wybodaeth i ymdrin ji

phethau mawrion Duw er porthi cywreiurwydd a balcbder eu medd-
yliau, ac yn hollol ddieithr i nerth y gair yu aduewyddu y galon at
Dduw yu Nghrist, ni bydd ar y cyfryw eisieu dim oud temtasiwu, na
uewidiant y gwirionedd am gyfeilioruadau. Ar y cyutaf, fe ddichon
nad yw gwauc y meddwl yn galw am heresi, am fod y gwir yn
cynnw^ys digon o gynhyrfiad, o herwydd ei fod, eto, yu ymddangos i'r

meddwl yn newydd a dieithr; oud o hir wrandaw, darlleu, ac
ymbyncio yn ei gylch, heb weled ei ogoniaut, na phrofi ei nerth, y
mae y meddwl yn dcchreu cynnefino ag ef a diflasu arno. Mae yu
rhy blaeu, yn rhy ddwl, a rhy gyffredin ; ac yna eir i Avibio o

weinidog i weinidog, ac o blaid i blaid, i edrych a oes dim newydd i'w

gael, mown dull ueu fater, er boddio y clustiau merwinllyd. Ac odid,

pan y delo y demtasiwu a heresi i'r golwg, a gwaeddi, " Edrych ar

S X
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liwn, dyma betli uewydd,'' iia bydd meddyliau y cyfryw ddyiiiou yn
barod i'w choileidio. Fel y mae ysfa y tcitbiwr yn ei yru i grwydro
drwy y ddaear o wlad i wlad. ac yn y diwedd yn peri iddo ocheneidio
ua b"ai ganddo fyd newydd i'w chwilio allan, felly mae ysbryd
cyfeiliorni yn gyru rbai dynion o gredo i gredo, ac o bwnc i bwnc, ac
ysfa y meddwl, wedi y cwbl, yn ddidor am newydd-beth, ues o'r

diwedd y maent yn disgyn o'u byut wailgof i drythyllwch ncu fydol-

vwydd, a hollol ddifaterwch am grefydd ; ic, fo allai, i anffyddiaetli ei

bun. ! fy ngbyfeillion icuainc, " Cliwiliwcb yr Ysgrytbyrau ;
" ond

chwiliwcb bwy yn ostyngedig, ac i ddibenion sanctaidd, gan weddio
am arweiniad yr Ysbryd Glau. Cbwiliwcb liwy i'r dyben o adnabod
Crist, a Duw yn Ngbrist, nes ei ofni, ei garn, ac ymddiried ynddo ef.

Cbwiliwcb liwy am gyfarwyddyd yn mbob dj-ryswch, a cbysur yn
mbob trallod, ac i'r dyben o wybod betli a gais yr Arglwydd geuycb
yn mbob amgylcbiad. A cbwiliwcli liwy gyda'r weddi a'r penderfyn-
iad duwiol byuy, " Gwna i mi ddeall, a cbadwaf dy gyfraitb ; ie, a
cbadwaf bi a'm lioll galou."

5. Byddwcb sobr oddiwrtb byfdra cnawdol a gwug-gywreiurwydd,
Mae petbau mawriou Duw yn boliol ddieffaitb i'r rbai sydd yn ymdrin
a bwy yn yr ysbryd liwuiw, a'r galon yn caledn yn feunyddiol.
" Mae'n anbawdd dycliymygu (medd un g\vr) fel y mae ymofynion
manylaidd, a dadleuon dyuiou, am natur, priodoliaetbau, a cbynglior

Duw, ^Yedi caei eu llygru a'u gwneyd yn sycblyd a diles trwy wag-
gywreinrwydd. Pan y mae dyfeisiau dynion ar waitb yn y fatli

fyfyrdodau a'r rbai byn, nid yw Duw yn eu boll feddyliau ; lO pan y
mae eu lioll feddyliau bwy am dano ef." ! mor arswydus yw
gweled pryfyn dwl yu bylldremu yn iiofn ar y Mawrbydri dwyfol,

—yn yspio yn gywreinddoetb i ddirgelion dyfnion y Drindod, ac

arfaetbau Duw—yn cecru yn iacb a diarswyd yn ugbylcb dioddef-

iadau y Gwaredwr—yn beirniadu yn feistrolaidd ar y ddamuedigaetb
sy'n gorwedd, fe ddicbon, y funud bono ar ei bersou ef ei bun, ac yn
cerdded yn ddigyubwrf, fel pJtilosopher, drwy fro distryw, pan nad oes

ond yr anadl frau rbyngddo a bod yn un o'r trigolion ! ! y fatli

ddaeargryn a gerddai drwy enaid y creadur pe safai am funudun
mewn myfyrdodau difrifol uwcb ben y petbau y mae'n cbwareu ;l bwy
mewn notions cywrain a geiriau celfydd. Mae dull byf a digryn

llawer o bouoni yn siarad am betbau Duw yu ddigon i yru iasau

arswydol drwy gorpb ac enaid dyn duwiol. ! frodyr ieuainc,

geiriau gwirionedd a sobrwydd yw geiriau Duw
;
yu sobr iawn y

byddocb cbwitbau wrtb feddwl a siarad am dauyut bwy. Boed eich

meddyliau am y Duw mawr yn gyfryw ag a fo yn gwasgaru sobrwydd

yn wastad Avwy y galon fel y byddo efe jn ofn ac yu arswyd i cbwi.

Mynwcb feddwl yn ami am gyflwr coliedig, y faru, a'r byd tragy-

wyddol, nes y byddo'r enaid yn sobri trwyddo. A myfyriwch yu
fynycb ar y gwersi rbyfedd sydd yn ymddangos yu ngbuawdoliaetb a

tiioddefiadau y Cyfryngwr, nes y b'o gwag-gywreiurwydd yn colli

mewn sobrwydd, syndod, a diolcbgarv»'cb.

Nid oes neb a feddwl fel byn am Dduw a'i betbau, na pbrofaut
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lesacl ranwi" drwy hyny yn \vfistad : oblegid y n;ae rayfyrio gytLi

gwylder ac ofu dmviol am Dduw yn Isghrist, yu foddion i ddwyn
rhinwedd sancteiddiol oddiwrtho i"r euaid ; ac y mae pob meddwl
gwylaidd, drwy yr liwn yr ydycli cbwi yu ei saucteiddio ef, yn sicr o
fod yn fendithiol i'cli saucteiddio cliwithau. Y mae ein meddyliau ui

wedi aumll^Yyllo yn fawr trw}'^ becliod ; nid oes ueb o honom a \vyr, y
funud bon, faint o ausobrwydd sy'u rbedeg drwy ein lioU syniadau
am bob peth : mor anhawdd yw ofni, awyddu, tristau, na llawenycliu
yu sobr. Ond y mae'r Arglwydd yn cymbwyso ei orucbwyliaethau
yu rbyfedd yu ei ras a'i ragluuiaetb, i adferu meddyliau ci bobl i'w

biawu bwyil. Mae yu cymedroli ac yn cyfaddasu eu cysurou a'u

trallodiou, ac yu gosod y naill megis i gydbwyso y Hall, er cadw eu
meddyliau mewu gwastadrwydd sobr. Fel hyu y mae yu eu dwyn i

lawcnbau, ac i laweubau mewu dycbryn,— i nesau ato gyda hyfdra,
ac iaefyd gyda gwylder a pbarcbedig ofu. Mae y blynyddau sydd o"cb

blaeu yu sicr o ddysgu sobrwydd i cbwitbau, fy ugbyfeillion ieuaiuc :

a pbe cyfarfyddech yu feibion banner can' miwydd a'r becbgyu deu-
uaw (y petb ydych heddyw), priu yr adnabyddech eicli liuuaiu : fe

fydd eich boll syniadau a'cb teiinladau wedi newid cymmaiut fel na
byddwch cbwi yr un dyniou. D^'ged yr Arglwydd chwi, drwy y cwbl,

i aduabod yr liwu sj'dd " ddoe a beddyw yr un, ac yu dragywydd."
Petb sobr iawu yw crefydd a'i boll ymarferiadau. Petb sobr lawn yw
argyhoeddi, edifarbau, a cbredu. Petli sobr iawu yw gweddio: pecb-
adur enog yn mj-ned beibio i bawb, yn uuiongyrcbol at y B6d tragy-

wyddol,—yu siarad iVr Purdeb dwyfol yu ugbyleb ei becbodau,—yu
cyduabod cyfiawnder ei gosb, ac yn gofyu ei fywyd ! Ac er fod gauddo
ddadl ddigouol, eto y mae mater bono y petb sobraf a fu erioed o fewn
creadigaetb Duw—" luanvolacth ti Fab ef!"

•' Byddwcb sobr, gwyliwcb, oblegid y mae eicb gwrtbwyuebwr
diafol megis Hew rbuadwy yn rbodio oddiamgylcb, gau geisio y ueb a
alio ei lyncu." Byddwcb sobr yu eicb boll ymdriuiaetb a'r byd
twyllodrus a tbrancedig bwu ; canys y mae pob petb sydd ynddo ef

yn gwasauaetbu i cbwantau y galon, ac yn sicr o droi allan, yn
euwedig i'r ausobr, yn " wagedd a gortbrymder ysbryd.'' Ac ebrwydd
y byddwcb cbwi yn darfod ag ef am bytb ;

" Canys diwedd pob peth
a nesaodd, am byny byddwch sobr a gwyliadwrus i weddiau." " Wyl-
wcb megis beb wylo ; llaweuhewch megis beb laweubau ; arferwcb y
byd bwu megis beb ei gamarfer ; canys y mae yr amser yn fyr, a dull

y byd bwu sydd yn myned beibio."

Mae pob cam sydd geuych cbwi i'w roddi, wrtb fj-ned drwy y byd,

yu gamrau sobr iawu i gyd. Peth sobr yw troi allan oddiwrth r'leui

i"r byd traffertbus
;
peth sobr yw priodi

;
petb sobr yw myned trwy

wg a gweu y byd : ac os edrychwcb cbwi yu mlaeu, sobracb, sobracb,

y mae hi yu myued o byd. Yn mlaeu y mae y dyddiau bliu, a'r

blynyddau yu y rhai y dywedwch nad oes i cbwi ddim dyddanwcb
ynddynt. Y'u mlaeu y mae augau, a'r faru, a'r byd tragywyddol

—

amgylchiadau ag y bydd pob ysgafnder a gwallgofrwydd wedi diflanu

o feddyliau dyuion, a pbawb yn sobr bytb ! A bendigedig fyddo 13uw,
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fod y " gras sydd yn dwyn iachawdwriaetli wedi ymddaugos i bob
dyu

;
gan eiu dysgu ui i wadu annuwioldeb a clnvautau bydol, a byw

yu sobr, yn gytiawu, ac yn dduwiol yu y byd sydd yr awr liou."

NODIAD Iv.

Nid yw y Nodiad hwn yu cyfeirio at uurbyw dudalen yn y " Cojiant,''

am y rheswm nad oes gair o grybwyliiad ynddo am y Traetbawd y
mae yn dal perthynas ;ig ef. Eyw bryd, yn ystod y fi^Yyddyn

1857, fe gyboeddodd Mr. T. Williams (Hafrenydd), Llanidloes,

gyfieitliiad i'r Gymraeg, o Draetbodyu gAvertlifawr o eiddo y
Parch. Howard Malcolm, D.D., Gweiuidog gyda'r Bedyddwyr, ac

Atliraw Duwiuyddol yu Athrofa Lewisburg, America, ar " Y liheol

Grhtionofjol am Briodas

;

" ac fe Iwyddodd i gael gan Mr. Kees
ysgrifeuu rhai Sylwadau Arweiniol iddo, er ei gyflwyno i sylw y
Cymry ; a'r syhvadau liyny ydyw cynnwysiad y ISiodiad presenuol.

Fe anfonwyd y llyfryn yr ymddaugosasant ynddo yu wreiddiol, gau
ryw nu o Lauidloes, Mr. Williams ei liunan, fe ddichon, i Mr. Davies,

Trebortb, yr bwu yn garedig a'i hanfonodd i ninuan ; ac y mae yn
dda iawn geuym allu cyfiwyno Cyfarchiad Mr. Eees yu gyflawn i"n

darlleuwyr.

Teimlwu ar y cyntaf yn liollol anmbarod i wneutbur dim at godi y
traetbawd hwn i sylw fy ugbydwladwyr, o herwydd nad oeddwn yn
gydnabyddus a'r Awdwr, na"r gwaith yn yr iaith yr ysgrifenwyd ef.

Ond wrth fwrw golwg dros Gopi o'r cyfieithiad, enuillwyd fi i feddwl

fod ynddo uir icerth a rhar/omldeb, ac y gallai ei gyboeddi yn yr iaith

Gymraeg fod o feudith fawr i ienenctyd eiu Heghvysi. Nis gall dim
fod yn fwy o rwystr i ledaeniad crefydd bur yn y byd, nae i'w meith-

riniaeth mewn teuluoedd, nac ychwaitli i gynnydd a cbysur crefyddol

y gwir Gristiou yu bersonol, nag ydyw ymuno meivn priodas a'r rhai

aunuwiol a digred. Trwy eu hannghydfi'urfiad a'r rhai digrefydd, y
mae crefyddwyr i fod yu lialeu y ddaear, a goleuni'r byd, ond y mae
eu gweled yn ymgyfatln-achu a hwy mew^u i^riodas yu brawf sicr fod

eu hannghydffurfiad hwuw wedi ei golli, ac ymgymmysgiad yr Eglw^ys

a'r byd, yu mhob peth wedi cyrhaeddyd i'r graddau mwyaf. Coruwyd
yw hwn nad yw byth yu tori allan yn gyffrediu ar gorpli yr Eglwys,

ond pan y bydd ei holl waed wedi llygru, a myned yn afiach trwy
anughrefydd ac ysbryd y byd. Pan y mae'r Ysbryd Glan yn dangos
adfeiliad yr Eglwys cyn y diluw, yr unig esiampl y mae yn ei roddi o

hono ydyw, gwaith crefyddwyr yn ymbriodi a had y rhai drygionus
;

nid am nad oeddj^nt wedi ymlygru mewu pethau eraill, ond y mae yn
nodi hyu, am ei fod yn eughraifi't uwchaf o'u llygredigaeth, ac yn
ddigon i brofi eu cyd-ffnrfiad a'u hymgymmysgiad a'r byd yu mhob
peth arall. Nid yw Cristiouogaeth yu ddiau j-n gwahardd uu pleser

diniwed, nac yu gosod dim rhwymau afreidiol ar ei deiliaid ; a chan
fod y fath neillduolrwydd yn perthyn i'r saint, mae'n ddiammheu fod

ei sefydliad o berthynas i'w priodas, yu auhebgorol i'w cysur a'u

diogelwch, ac mor augenrheidiol i'w cadw hwy ar wahau oddiwrth y
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byd, ng yw priodns ei liunan i gadw'r byd rhng adfeilio i st:id yr
unifiiil. Mae'n ymddaugos i ni liefyd, nad yv; ei gosodiad ar y pen
Invn ond rliyw arddulliad neillduol, cymhwys at amgylchiad nodcdig

y Cristion, o'r egwyddor gyliVcdin ag sydd yn rhedeg drwy bob dos-

bartb arall o grcadigaeth JDuw. Os cdrychwn i biitli y creadnriaid
direswm, yr ydym yu canfod yr liwn a'u gwnacth wrtli eu rhyw-
ogaethau gwahaiiol yu y dechreuad, wedi cyfyngu pob creadur, drwy
aniaii-ddeddf ei natur at ei rywogaeth neillduol ei liun. Yu mysg
dyuion drachefn, er eu bod oil wedi eu gwneyd o'r un gwaed ; eto, y
luae gwahaniaeth mor fawr rbyugddynt a'u gilydd ar lawer o gyfrifon,

heblaw fel credinwyr ac anngbrediuwyr, fel y mae yn anmbosibl
iddyut fed yu ddisylw o bono yu eu priodas, heb osod trais ar natur-

iaetb ei huu: Mae'n liawdd casglu, tybygem ui, oddiwrtli natur a
dibeu priodas, fod yr liwu a'i sefydlodd yn gwabardd i"r fatli undeb
gael ei fi'arfio un amser rbwng pleidiau anngbymbwys i'w gilydd, pa uu
bynuag ai oedran, dj'giad i i'ynu, ai ynte teimladau crefyddol sy'u

gwueyd y gwabauiaeth ag sydd yn achos o'r anngliymliwysder liwnw.
Ac felly y mae y ddeddf sydd yn gwabardd priodasau anughymharus,
ac yu dysgu dyuion i ymgyfatbrachu a'a cyfi'elyb, mewa rliyw ystyr

yu cyrbaedd pob dyn yn gystal a'r credadyn ; a pbwy bynnag a'i

troseddo y mae yu sicr o ddwyn ei gosbedigaetb trwy ymddil'adrwydd
o gysur y stad briodasol. Yn awr, os yw yr Arglwydd yn gwabardd
i ddynion yn gyffrediu, wrtli ymbriodi i fod yn ddisylw o'r gwabau-
iaeth bychau a diflanedig sydd rbyngddynt a'u gilydd yu y fuchedd
hon

; pa faint mwy y gallasem ddysgwyl iddo wabardd i'r credadyn,

wrth ti'urfio y fath gyfatbracb, i fod yn ddisylw o'r gwahaniaeth au-

feidrol ei bwys, a thragywyddol ei ganlyuiadau ag sydd rhwug y rhai a
anwyd o Dduw, a'r rhai sydd yn gorwedd mown drygioui. Y tlawd
a'r cyfoethog a gydgyfari'yddaut ; mae y rhai'u er mor wahauol eu
hymddangosiad yu gydwastad mewu llawer mwy o bethau, a

phethau llawer mwy pwysig, na dim sydd yn eu gwahaniaethu
;

ac yn fnan fe fydd pob gwahaniaeth rbyngddynt a'u gilydd ar

y cyfrif hwu, wedi darfod am byth. Ond y mae y gwahaniaeth
sydd rbwng credadyn ac auugbredadyu yu wirioueddol, ac nid
mewn ymddangosiad yn y dyuion eu huuain, ac nid yu eu hamgylch-
iadau, yu anuhraethol yn ei natur a thragywyddol ei barhad. Nid
yw cyfiawnder a drygioui, goleuui a thywyllweh, Crist a Belial, ddim
croesach nag yw y rhai'u mewn character, tueddiadau, bywyd, a rhan.

Mae dal i fyuu y terfyn, a chyffesu yn ddigywilydd y gwahaniaeth
sydd rbwng credadyn ac annghredadyu, yu wastad yn anhawdd ; ond
OS yw yn fwy anhawdd ar rai prydiau na'u gilydd, y mae felly yn
gymhwys yu yr amgylchiadau hyuy ag y mae yu fwyaf augenrheidiol

ei wueyd ;—sef yu yr amseroedd ag y mae yr Eglwys a'r byd wedi

nesu at eu gilydd, ac felly mewu perygl o gydymgymmysgu. Mewn
oes debyg i'r ocs Apostolaidd, pan oedd yr efeugyl yn gweitbio yn
rymus o fewu yr Eglwys, ac heb dori allau dros ei muriau, i uewid
dim ar foesau bryutiou y byd, yr oedd gwahaniaeth mor fawr rbyng-

ddynt a'u gilydd, fel y gallesid meddwl ei fed yu ddigou i attal pob
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cyfeillacli wirfoddol rliwiig y uaill a'r Hall. Oni buasai fod yr
Epistolau yn dangos i"r gwrtlnvyueb, buasem ni yu tybicd fod yu au-

mhosibl i gredadyu yu y cyfryw amgylcliiadau, lai na chanfod nad
oedd iddo ef im ran gyddg anughredadyn, uac im gymdeithas i fod

rhyngddynt a'u gilydd, oud y cyfryw ag oedd yu anuocheladwy heb
fyned allau o'r byd. Ond y mae yr amgylchiadau yu bur -wahanol
mewu amseroedd tebyg i'u haraser ni. Pan y byddo yr Eghvys trwy
adfeiliad wedi nesu at y byd, a'r byd yntau o dau ej&'eithiau cyliVedino'l

yr efeugyl wedi nesu ati hitliau, y mae'r naill mewu ymddangosiad
mor debyg i'r Hall, fel ag y mae yu gofyn ysbrydolrw3'dd i ddiruad, a
gwroldeb i gyffesu y gwahaniaetli ag sydd yu parbau o byd rhyng-
ddynt a"u gilydd. Ond gwybydder fod yn mhob oes, a than bob cyf-

uewidiad aunbraetliol ragoriaetli rlnvng credadyu ac anngbrcdadyu.
Mae y naill o Dduw, a"r Hall o ddiafol. Mae pob dyn pa mor agos
bynnag at grefydd, tra iieb ei aileni, yu gorwcdd mewu drygioni, a

than farn Duw. Ac y mae yu ddiammbeu pe cedwid y gwirionedd
liwn bob amser yn fyw, yn syniadau credinwyr, y byddai yu wrth-
weitbydd efi'eithiol i bob temtasiwu i ymbriodi a'r rbai digred.

Mae 3'u dra sicr fod ieuo anngliydmarus yn groes i orcbymyu pendant
Duw, ac yu dra dinystriol i brif amcauion y sefydliad priodasol yn
mysg ei bobl. Uu o ddibenion Duw, ot decbreu yu ordeinio priodas

ydoedd, i fod yn gysur i ddyn, " Gwnaf iddo ymgeledd gymbwys."
Oud y mae i gredadyu ymbriodi ag annghredadyu yn rhwystr mawr
i'r amcan liwn, oblegid uid ydynt yu gymbwys i'w gilydd (am byny
gelwir ef ieuo yu anngliydmarus), ac y mae'u rbaid fod cj-mhwysder
cyn y dicbon fod cysur ac ymgeledd. Mae'u wir uad yw priodasau

anngbydmarus yu wastad yu amddifad o bob cysur, na'r uaill ddim
mor aungbysurus a'r Hall ; ond y maeut yu wastad yu amddifad o

gysur crefydd. Os bydd y pleidiau o'r uu arferion a tbymherau da,

liwy allant, o bosibl, fwynbau cysur y petbau liyu yu eu gilydd. Ond
y mae yn anmbosibl i'r Cristion fwyuhau cysur gwir grefydd yn y di-

grefydd, ac mor afresymol iddo ddysgwyl mwyubau pleser, cyfoetb,

dysg, ueu ledneisrwydd tymber, mewu person uad yw yu meddu dim
o'r petbau byny. le, ac uid anfynycli y mae bod yu groes i'w gilydd

mewu crefydd, yu chwerwi pob petb arall befyd. Y mae gwabaniaetb
arcbwaetb mewu petbau llai na byny wedi aumbaru cysur priodas

lawer gwaitb. Hyd yu nod yu eiu cyfeilliou cyfi'redin, medd Hannah
More, onid ydym yu boffi cyfeillachu a'r rbai sydd wedi bod yu
dilyn yr uu amcauion a uinuau, ac wedi darlleu 3'r uu llyfrau ? Mor
ddwl y teimlwu pan y byddo gweddeidd-dra yn eiu gorfodogi i dreulio

oud uu diwruod gyda dyn annysgedig ? Ac onid ymbyfrydwu, yute,

yu ughyraeddiadau cytfelyb cyfeilles mwy botf! Oni lawenychwu
mewu cydymaith bywyd ag sydd wedi bod yn yfed o'r uu fi'ynnonau

cyfoetbog a ni eiu bunain ? Er uad yw dysgeidiaeth yu boHol angen-

riieidiol, eto, os bydd gan wr ddysg wraig auwybodus, uid all ef

ddim yu ei cbwmni hi feddwl ei feddyliau ei bun, ua siarad ei iaith ei

huuau, rbaid iddo o byd fod yn egluro, ac yu iselu ei syniadau er

gwueyd ei bun yu ddealladwy. Efe a wna byu mae'u wir er mwyu
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yr un y niae yn ei garn, eto wrth ei wucuthur ni bydcT yn bapus. A'r

wraig yr liou nis gall gael ei clifyru trwy ei ymadroddiou ef, ni fyu ei

haigyliooddi drwy ei rosymau. Ac o'r diwedd y mae yu profi fod yn
llai o draft'crth iddo ef ostwng ei fesur at yr eiddo hi, nac ymdreulio
yn ofer i geisio codi hwuw at yr eiddo ei liun.

Yn awr, os yw dysgcidiaeth ddynol yn coctlii cymmaint ar yr arch-

waeth, fel nas gall y dysgedig dreulio diwruod yn liapus yn ughwm-
ni'r diddysg, oni raid fod gwir grefydd yr hon sydd yn agor y byd
anweledig o ilaen y meddwl, ac yu cynuyrchu gobaith a llaweuydd
yn y galon, nad oes lui berthynas rhyngddynt a phetliau'r llawr, oni
raid, mcddwn, fod hon yu coetlii holl enaid y Cristiou, nes ei wneyd
yn gwbl angliymhwys i fyw yn hapus gyd;l dyn anianol fel cydym-
aitli ei fywyd ? Onid yw yntan yn hoffi cyfeillacliu a'r rliai sydd yn
dilyn yr un ameanion, yn darllen yr nu llyfr, ac yn yfed o'r nn ffyu-

nonau bywiol ag ef ei hun ? A all y credadyn feddwl ei feddyliau ei

liun, a siarad ei iaith ei hun, yu nghwmni anughredadvu '? Na ! nid
oes dim cymuudeb rhyugddyut a'u gilydd yu mbrif bethau hapus-
rwydd. Mae'r gwabauiaeth a effeithia gras yu y meddwl yn annbraetli-

ol fwy na dim a gyrhaeddir drwy lafur a mauteision dynol. Pe byddai
ffydd yu cadw enaid y Cristiou i edrycb yn gyson ar y petbau ni welir,

fe gynnyrcbai yn fuan deimladau mor bur a dyrcbafedig yn ei galon,

fel na byddai raid iddo bytli wrth boll rym egwyddoriou ei enaid, i

orcbfygu y demtasiwn i ymbriodi a'r aunuwiol :—fe fyddai'r meddwl
yn annyoddefol : yn groes nid yn unig i'w gydwybod, ond i dymber
goetbedig ei ysbryd ; ac nid oes un arwydd sicracb, fod arcbwaeth
calou proffeswr wcdi ei llwyr lygru oddiwrtb yr efengyl, naill ai drwy
fcyfi-daudod temtasiwu, neu ddwfn adfeiliad mewu crefydd, na'i weled
mown pwyll ac arafwcli yn ymgysylltu dros ei fywyd a gelyn Duw. Mae
cariad yu baufodol i gysur priodas ; ond y mae cariad i olygu'r medd-
wl yn gystal a'r corpii. A pba fodd y gall y Cristiou ymboffi mewu
meddwl He na cbanfydda ddim o brydfertbwcb sancteiddrwydd ?

Fe ddiclion na pbair y diffyg o byny iddo ef deimlo dim ond tosturi;

ond yn ddiddadl, y mae yu ddigou i leitbio petli ar y sercbiadau
priodasol, ac i luddias y galon i lonyddu mor drwyadl yu ei cbariad

;

uc felly i anmbaru cysur y stad. Mae llawer wedi profi nad oes dim
i'w gydmaru i ymarfer duwioldeb at felysu a meithriu y cymuudeb
priodasol. Mor fynych y teimla gwyr a gwragedd duwiol eu bysbryd-
oedd yn cydymgymmysgu, ac yn toddi y naill i'r Hall trwy ffydd i'w

gilydd ! Mae'r Cristiou pan y gwel rasau yr Ysbryd yn ei briod, yn
barod i ddywedyd fel yr Arglwydd lesu :—" Dygaist fy ngbalon, fy

cbwaer a'm dyweddi ; dygaist fy ugbalon ag un o'th iygaid, ag uu
gadwyu wrtli dy wddf."

Mae priodas liefyd o'r dechreuad wedi ei hordeiuio i gyfodi bud i'r

Arglwydd. " Quid un a wnaetli efe" (medd Malacbi ?) " a'r ysbryd yn
ngweddill gauddo. A pba bam uu ? I geisio bad duwiol !

" Ac y mae'r
Proplnvyd yn dywedyd y gair liwn er argyboeddi yr luddewou eu bod
drwy ysgar a'u gwragedd, a phriodi merciied duw dieitbr, yu dyrysu
dibeu priodas, yr byn sy'u daugos fod ceisio bad duwiol yu amcan
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eto i briocuas yu mysg y saint, a bod cu gwriith yn ymbriodi d'r an-
nuwiol yn ddinystriol i'r amcan hwnw. Mae"n wir uad y\v priodas

yu a^Y^ yn cynnyrchu bad dawiol yr un niodd a cbyn y cwymp, yr

oedd Gin rbieni cyntaf ai: ddehv Duw, a'u priodas a'u gilydd wedi ei

hordeinio i drosghvyddo y natur ddynol felly drwy genbedliad naturiol

I'w lioll had. Ond y mae dyn yn bresennol ^Yedi colli delw Daw, ac

yn ceuhedlu meibion ar ei ddelw ei liun
; y maent wedi en llunio

mewn anwiredd, a beicbiogi arnynt mewn pecbod. Ond er byny, yn
gymmaiut a bod Duw wedi bwhadu sancteiddio miloedd o lionynt yn
nbrefn gras, a dwyn y rbai liyuy gan mwyaf y naill drwy Iwynau y
Hall i'r byd, y mae wedi sefydlu priodas eto yn mblitli ei bobl i'r un
dibeu. Nid yw en sancteiddrwydd mae'n wir, yn dyfod mwyaoh,
yn, a thrwy genbedliad naturiol, eto y mae yn rbedeg yn y daucl

bono yn fynycb, yn gymmaint a bod yr Arglwydd wedi bwriadu, ac

addaw bod yn liduw i'w bobl ac i'w bad. Am byny mae'r Apostol

yn dywedyd fod y gwr digred yn cael ei sancteiddio drwy y wraig, sef

y wraig sydd yn credu, byny yw, ei sancteiddio i ateb diben priodas

vn raysg y saint, sef i godi bad i'r Arglwydd ;
" Pe amgen " (nieddai)

" aflan yn ddiau fyddai eu plant, eitbr yn awr sauctaidd ydynt."

Gan byny, os yw byn yn ddiben priodas yn mysg y saint, y mae'n
rbaid fod y Cristion wrtb ymbriodi a'r annuwiol, yn gosod ei bun yn
yr amgylcbiadau mwyaf anfanteisiol i'w gyrbaeddydo A all ef

ddysgwyl mor byderus am fenditb yr Arglwydd ar undeb a ffurfir yn
groes i orcbymyn pendant ei air ? Nid yw ef yn ddyledwr i ni na'n

plant ; ac os yw wedi amlygu ei ewyllys, i gerdded yn ei ras mewn
rbyw ffordd yn fwy neillduol na'i gilydd, diau nad doetbineb yn y
Cristion yw troi mymryn o'r fi'ordd bono, ar aswy nac ar dde. Ai
petb bacb i dduwiolion yw gweled eu bad yn codi o gydmariaid ag

y mae eu baddysg a'u besiamplau drygionus yn peryglu dwyn mell-

ditb arnynt
;
yn lie bod megis li'rydiau yn tarddu o ft'ynnonau ag

sydd eu bunain yn fendigedig, ac wedi eu bordeiuio yr un model

drwy eu bymari'eriadau cluwiol i drosglwyddo benditli yr addewid

arnynt bwytbau befyd.

Mae'n wir fod yr Apostol, yn y gair a grybwyllwyd, yn dywedyd
fod yr anngbredadyn yn cael ei sancteiddio drwy'r credadyn i godi

bad sanctaidd. Ond y mae mor wir befyd, ei fod yn dywedyd byny
wrtb rai ag oeddyut wedi priodi eisoes, yn amseroedd eu banwybod-
aetb

; y rbai a gafodd rbagluniaetb ddwyfol yn y sefyllfa bono pan eu

galwyd drwy'r efeugyl. Er cysuro y cyfryw mae yr apostolion yn
dangos, gan fod yr Arglwydd drwy gynddeddf priodas yn eu rbwymo
i drigo gyda'r anngbredadyn, ei fod befyd yn estyn iddynt gyn-fraint

priodas drwy ei ras, yr un modd a pbe byddent yn briod a cbredin-

wyr. Ond y mae yn ymddangos fod ofnau am danynt bwy yn yr

acbos ; ac y mae'r Apostol yntau wrtb eu symmud, cystal acbydnabod
nad oeddynt yn gwbl ddisail. " Pe amgen " (meddai) pe na byddai

yr Arglwydd yn sancteiddio yr anngbredadyn, trwy'r credadyn i godi

bad iddo ei bun—" aflan yn ddiau a fyddai eicb plant, eitbr yn awr
sauctaidd vdvnt." Ond rbag i un credadyn ag oedd eto beb briodi,
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wneyd cam-ddefnydd o hyo, y mae'u gofiilu am wueyd rheol priodas

y cyfryw yu ddigou amlwg ;
— '• Maou rhydd i briodi y neb y myno,

yn umg yn yr Arglwydd." Yn awr, ui byddai i broffeswr gymmeryd
achiysur oddi\Yrth y rhagorfraint uchod. i droseddu rheol mor
bendaut, ddim gwell na tbroi gras ein Duw ui i drytbyllwcU ; ac ni
ddylai y Cristiou a fyddo mor- ryfygus a gwneuthur hyuy, ddim
rhyfeddu os bydd yu cael ei argyhoeddi eto trwy auuuwioldeb ei

blaut, ei fod ef drwy droseddu y rheol ^Yedi colli'r fraiut ag sydd yn
perthyn i briodas crediuwyr. A all ef gymmeyd yu chwith, os nad
yw ei briodas yu ateb dibeu, uad oedd gauddo iiu gohvg aruo wrth
lyned iddi ? Fe ddichou iddo gael y pethau a geisiodd wrth briodi

;

a phe buasai yu gwueuthur meithriu teulu yu addysg ac athra^u-iaeth

yr Arglwydd,- yu amcau ei briodas, nid hwyrach, drwy ei fendith ef, ua
chawsai hyuy. Tra bu meibiou Seth yu ymgadw ar wahau oddiwrth

y byd, yr oedd crefydd yu para yu ei phurdeb, gorllif drygioui yu
cael ei attal, ac yr oeddyut yn haleu y ddaear. Ond pan yr aethaut
i ymgyfathrachu a had y rhai drygiouus, wele briodas a ordeiuiwyd i

geisio had duwiol, yu troi i gynuyrchu cawri rhyfygus mewu drygioui,

Fe gollwyd yr eglwys yu y byd,— fe lauwyd y ddaear a thrawsder,

—

ac ie seliwyd tyuged pob cuawd ! Mae'r byd a'r Eglwys fel dwy
geuedl. Os byddaut yu ymgyfathrachu yu gyffrediu mewu priodas,

maeut bron yu sicr o doddi i"w gilydd, er uad yw crefydd (mwy nac
iaith, neu arferion ceuedl) yu darfod yu y persouau a'r oes sy'n

dechreu yr ymgymmysgiad, eto, y mae'n adfeilio yu raddol, "ac
o"r diwedd yn ditlauu yu gwbl o blith eu hiliogaeth. Ar ryw
gyfrif, nid yw mor ryfedd fod proifeswyr ieuaiugc mor barod
yn fynych i beryglu eu tragywyddol oil er mwyu cyrhaeddyd rhyw
fwyuiaut trancedig. Mae'r auwydau yn gryfiou, a swyniou y byd
yu syfrdanllyd, ar cwbl yu ymrithio mewu gwedd mor drwsiadus
i'r meddwl drwy gyfrwug y dyehymyg, ues ynfydu'r galou ag
sydd eto heb brofiad o wagedd y byd. Oud pa beth a ddywedwu
dros rieui crefyddol

; y rhai y mae eu dull diofal yn magu eu plant

yn eu gwueyd yn ysglyfaeth barod i'r cyfryw demtasiynau. Pa
beth yu amgen a ddysgwylid oddiwrth y rhai sydd yn cael eu gadael
o'u bedydd i'w priodas, fel geifr gwylltiou y creigiau, i ymlygru gyda
phob cwmui, iaith, ac arferion trythyll : tra y mae eu rhieui,

ysgatfydd, yn gofidio o herwydd cydymfi'urfiad d"r byd fel y mae'u
tori allan yn ymddygiadau a gwisgoedd plant eu huwchafiaid

!

Ond y mae hyu hefyd, cofier, yu gydymfi'nrfiad a'r byd, a hyuy
mewn pethau mor fryution, fel na fyuai llawer o'r byd eu huuain
ddim i'w plant gydymti'urio ag ef yuddyut, ac yu debyg lawn o arwaiu
nid yn unig i briodasau auughydmarus, oud hefyd i briodasau gwar-
thus ac auuiwair.

O'r ochr arall, y mae peryglou neillduol yn nglyn a sefyllfa y rhai

sydd uwch yu y byd. Frodyr, beth bynag yw eich mauteisiou daearol,

y mae'r efeugyl yu eich gadael mewu llawu fwynhad o houynt oil, ac
o'r cwbl sydd yn arwyddion o houyut mewu tai, dodrefu, a gwisgoedd,

addas i'ch seiylifa. Ond gwybyddwch, os bydd y pethau hyn yu
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eich arwaiii i wneyd cyfeillion o gyfoethogiou y byd, ac i ymddieithro
oddiwrtli eicli brodyr tlodiou yu yr cghvys, eich bod \n dysgu
eich plant o'u mebyd, i ddewis y uaill o flaeu y Hall ; ie, i edrych yn
ddiystyrllyd ar dduwioldeb mewn cysylltiad a thlodi a gwacledd ; ac

yn ddiniwed ar amiuwioldeb os bydd wedi ei oreuro a niawrcdd byd-

ol. A ydych chwi yu rhyfeddu eu gweled yn dibrisio eu rhagorfreint-

iau crcfyddol fel y maent yn dyfod i oedran ? Pa both arall a ddys-

g-^vyliech, pan yr oeddech yn arfer rhoddi bri ar fawredd y byd yu eu
gwydd ; a diystyru, hwjTach, y rhai a ofnant yr Arglwydd, drwy
ymgadw oddiwrthynt o herwydd eu tlodi, a chywilyddio arddel eich

perthyn as grefyddol a hwy ger bron y rhai digred ? Onid oeddych yn
ofni drwy'r blyuyddoedd, i berthyuas eich plant a'r eglwys fod yu
rhwystr i'w dyrchafiad j'u y byd ; ac yn teimlo yn fwy anesmwyth
at bob ar\\ydd o'u hymlyniad wrth y duwiol digyfoeth, nac wrth y
cyfoethog digrefydd '? Onid gydu'ch cymmeradwyaeth yr oeddynt
yu gwneyd cyfeillion mynwesol o'u cyfoedion annuwiol, ac yu mab-
Avysiadu y uaill ar ol y Hall o'u harferion wrth dyfu i fynu ? Pa sawl

gwaith y clywsaut chwi j'u condemnio priodasau rhai o"u cyfoedion

crefyddol, pan y byddai yn amlwg eu bod wedi priodi " yn yr Argl-

wydd," ac yu canmol rhai ereill, fel -wedi priodi yu dda, pan y byddai

yr un mor amlwg eu bod wedi ymbriodi a rhai hollol ddigrefydd ?

•' Nid oes dim wedi clwyfo fy meddwl yn fwy (medd Hauuah More)
•' yu yr ychydig sylw wyf wedi ei wneyd ar y mater o briodas, ua di-

ofalwch myuych rhieui yu ughylch moesau, ac yn euwedig cymeriad
crefyddol y gwr ag a fyddo yn cyuuyg ei hun. Bod teulu, bri, a sef-

yllfa i gael ei lie dyladwy, sydd hawdd geuyf gydnabod, cud eu bod
byth yu brif, ac yu ami yu unig sail cymmeradwyaeth, sydd yr ydwyf
yn addef, wedi iselu plant dynion yn fy ughyfrif yu fwy hollol,

bron nac un esiampl arall o falchder, cybydd-dod, a daearoldeb. Bod
geuethig ieuange heb ei haddysgu yu ofalus, yn cael ei dal gau fan-

teision persouol, a'i hynfydu gau orwychder, uid yw mor ryfedd.

Oud fed rhieui ag sydd wedi profi auuigouolrwydd cyfoeth i happus-
rwydd yn awyddus i ymadael a phleutyu hoft', a fagwyd mewn cariad,

(os uad mewn doethiueb) i ddyn ag y mae gauddyut uu amheuaeth am
ei grefydd, a dim oud cyfrif bychau o'i syuwyr, sydd yu beth nas

gallaf ei ddiruad. Ac eto mor aufyuych y gwrthodir uurhyw gyuuyg-
lou ar gyfrifou fel hyu ! "'

! rieui, os ua fyuech i'ch plant erthylu

yn y mater pwysig hwu, daugoswch bob amser, wrth eu magu, mai y
peuaf peth yw duwioldeb. Boed i grefvdd gadw dieithrwch rhyngoch
chwi a hwythau a'r byd ; oud ua oddefwch I'ch manteision aliauol

attal dim ar gyfeillgarwch cariad rhyngoch chwi a'r aelod distadlaf yu

y frawdoliaeth sauctaidd. Mae'n ddigon gweddus i ciiwi a'ch plant

wisgo'r ymddaugosiad a berthyn i'ch sefyllfa, oud, gadewch iddynt

wybod fod eich calon yu diystyru y cysgod gwag, yu yr hwu yr ydych

yu rhodio, ac uad ydych byth, mor hapus a phau y byddoeh yu dyfod

ailan o huno i gyd-laweuhau a'ch brodyr tlodion yn ordinhadau Duw
;

He y mae pob gwahaniaeth wedi ei aunghofio, a phawb yn uu yn
Nghrist lesu. Ac er y dichou fod gweddeidd-dra yu fyuych yn eich
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rhwymo i ei?tcdd gyda Deifas yu y parlwr, eto, eicli gwii- elfcu fyddo
gyda Lazarus •UTth y porth. Mae'r Eghvysi Cymreig wedi bod yu dra
gwahanol i'w gilydd, ac fe ddichon, yu wabauol i'r Eghvysi Cristion-

ogol yu gyffrcdiu o rau eu golygiadau ar leuo yn auughydmarus. Mae
rbyw ddospartb o bonynt wedi sefyll yu fwy gwrol yu erbyu yr arfer-

iad, bwyracb nag uu gyfran arall o Eglwys Crist : tra mae dospartb
arall wedi yruollwug yu fwy llwyr :—Nid yu uuig i addef yx arferiad,

ond befj'd (o leiaf mewu rbai esiamplau) i'w esrjusodi a'i aiijiaivnhau.

Nid ydym ui yu.gwybod i byn ddygwydd \n un man ond Cymru. Pa
fodd byuuag, fe wel ieuengctyd eiu gwlad, ond darllen y traetbawd
hwn, uad ruympwy ua pbertbyna ond i ryw blaid ueu ddwy o Grist-

ionogiou yn Ngbymru, ydyw gwrtb-sefyll leuo yu augbydmarus.
JMaer Eglwysi Cristionogol trwy'r boll fyd yu gruddfau o'i blegid, ac
yn arllwys eu teimladau gofidus mewn tystiolaetbau cryfiou i'w erbyn.
trwy eu gweiuidogion, a"u cyuddrycbiolwyr mewu cymmaufaoedd
cylioeddus, Mae cedyru fi'yddlouiaid Israel, ben a diweddar yu
Mrydaiu ac America, a liyny yu mysg yr boll enwadau uuiou-gred,

yn ei gyd-gybocddi fel difwyuwr egiu grawnwiu eu gwiuUauoedd, ac
fei yr arwydd mwyaf sicr o adfeiliad grym duwioldeb yu eu mysg, a"r

moddiou mwyaf eti'eitbiol i ddwyn yr adfeiliad bwnw yn mlaeu byd
Iwyr ddifianiad gwir grefydd. Dicbcu y bydd y darllenydd yn syuu
na buasem yn dyweyd mwy o"u barn ar y Llyfr a gynygir i'w sylw yn
byn o rbaglitb ; ond yr oeddym yn dewis yn bytracb dywedyd gair ar

y pwugc a drinir ynddo, gan adael y traetbawd i dystiolaetbu am
dauo ei bun.

KoDiAD L. Tudalen 729.

Yr ydym yn dywedyd ar y tudalen y cyfeirir ato uad oeddym yn cael

i Mr. Eees fod allan o Liverpool, ar ol y Sabbotb y buasai yu y
Dyfi'ryn, byd y Sabbotb, Awst 10. Ni a dderbyniasom, pa fodd

bynnag, yr bysbysiad canlyuol oddiwrtb y Parcb. David Samuel
Joues, Gweinidog yr Anuibyuwyr yu Cbwilog, gerllaw Pwllbeli, am
yr bwn yr ydym yn dra diolcbgar.

" Dicbou y dylid bysbj'su iddo fod yn Ngbaer yu urddiad ei nai,

Mr. Henry Piees, yn awr o Fryugwrau, Mun, a byny ddydd Llun,
Gorpbenaf Tied, 18G2. Ac fel byu y bu. Aetb Mr. Henry Kees
ieuanc i dy ei ewytbr enwog, i geisio ganddo ddyfod i'w ordination, i

draddodi iddo y Cynrjlwr arferol ar y fatb acblysur pwysig. Erbyn
iddo fyued i'r ty, yr oedd y Parcbedig Henry Piees, wedi myued i

Vestrij Capel Cbatbam Street, er mwyn caei mwy o lonyddwcb gyda'i

fyfyrdodau dwysion a nefol. Aetb y g\vr ieuanc yno ar ei ol, a gosod-
odd ei gais ger brou ei ewytbr, a dywedodd yntau,— ' I ba beth y
dcuaf fi yno ? ac beblaw byny, nid oes genyf fi ddmr yn barod.'

" Ymbiliai y g\vr ieuanc yu daer arno ddyfod, oblegid yu uu petb,

mai efe oedd yn traddodi y Cyugbor i'w dad yu Mostyu. O'r diweud
addawcdd fyned ; ac efe a aetb, ac a bregetbodd oddiar y geiriau

—

• Yna y dysgaf dy fi'yrdd i rai anwir : a pbecbaduriaid a droir atat.'

Pan yr oedd ef yu pregetbu, yr oedd y lie yn oinadwy mewu gwir-
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ionedil. Wecii i'r bregeth fyued drosodd, djwedodd y Proffesor

J. Morris, D.D., Aberhouddn, — ' I never heard anytliiwj more
intense.'

"

NODIAD M.

Xid yw y Xodiad liwn yu cyfeirio at nurhyw dudalen neillduol yii y
" Cojiant," am y rlieswm nad oeddem pan yn ei ysgrifenu yn gwybod
dim am jt liyn a fuasai yu achlysur y syhvadau a geir ynddo. Eyw
bryd, rai blynyddoedd cyn marw Mr. Kees, fe ddarfu i ]\[r. Charles,
ieuengaf, ^vneutlllu• casgliad bycliau o '' DdetJwUon o Ysfpifeniadau''

ei dad, y diweddar Barch. David Charles, Caerfyrddin ; ac fe Iwydd-
odd i gael gau Mr. Eees ysgrifenu ychydig eiriau fel Ehagdraeth
iddynt. Y mae y " DethoUon " wedi eu cylioeddi yn llyfrj-n bychau
destlus, gan y Meistri Hughes, Wrexham, am y pris isel o chwe"-

cheiniog ; ac nid oes eisieu dywedyd y ceir yuddynt eughreifftiau

Jawer o"r gwreiddioldeb, y treiddgarwch, yr arucheledd, a"r tynerwch,
a hynodcnt y meddyliwr ma^\'r, Mr. Charles o Gaerfyrddiu. Yr ydym
yn cyflwyuo y " Rhagdraeth "' gan Mr. Eees yn gyflawn ger bron
ein darllenwyr :

—

Mae yn gofiis genyf glywed yr hybarch Ebenezer Eichards uuwaith,

wrth ymddyddan mewu cymdeithasfa am bwysigrwydd gweinidogaeth
yr efeugyl, yu dosbarthu pregethwyr a phregethau yr oes i dri dos-

barth neillduol. Am y math cyntaf o bregethwyr, dywedai eu bod yn
cyhoeddi y gwirionedd yn ei burdeb a'i symlrwydd priodol ei hunan

;

a bod eu pregethau fel ebran pur, yr hwn a nithiwyd a gwyntyll a

gogr. Ac am bregethau rhai ereill drachefn, nid oedd dim cymmaint
o le i achwyn aruyut ; ar yr uu pryd, er bod yuddynt gyfran ddyladwy
o bethau gwir dda a buddiol, eto yr oeddynt heb eu nithio cystal, ac

felly yr oedd y grawn a gyunwysent yu gymmysgedig a llawer o us.

Ond am y trydydd math, meddai, ^'u Avir mae arnaf ofu eu bod bron

yu lis i gyd. Faint bynnag o gywirdeb oedd yu mam ein cyfaill

trancedig o bartli i ausa^vdd y pulpud Methodistaidd yu yr adeg houo,

mi dybiwn y galhvu ui, heb fod yn euog o ddim gweniaith, osod preg-

ethau y diweddar Barch. D. Charles o Gaerfyrddiu yu y dosbarth

uwchaf a nodir yn ei ddarluuiad ef o houo. Ac os nad ^vyI yn cam-
gofio, yr oedd Mr. Eichards ei hunan ar y pryd, yn dwyn ei dduU ef o

bregethu, yu nghyda'r eiddo y diweddar John Thomas o Aberteifi, fel

esiamplau o'r symlrwydd neu y purdeb hwuw am yr hwn yr ydoedd

yu Son, a'r hwn y dymunai i'w \veiuidogaeth ei hunan a'i holl frodyr

ibd yn fwy cyflawn o houo. Sicr yw, mai dyma ydoedd uu o brif

ragoriaethau gweinidogaeth Mr. Charles. Er fod 61 darlleu yr hen
ddifeiuyddiou i'w weled arni yn awr ac yu y mau, eto, os nad wyf yu
camgymmeryd yn fawr, firwyth ei feddyliau ef ei hunan, gau mwyaf,
oedd ei bregethau. Kid dan ddarlleu ac astudio yu gymmaiut y
cyfausoddai hwyut, ond yu hytrach dan fyfyrio wrtho ei hun, a than

ymddyddan a'i galon ac a Duw. leiaf, felly y byddaf fi yu llithro i

feddwl am dauo ef, pau yu darlleu ambell uu o"i bregethau. Ym-
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rithia i'm dycbymyg, pan yu ei chyfausoddi hi, fel a'i lygaid yn
gauedig, yu cerdded ol a blaen ar hyd yr ystafell—iieu, os yn cyflawni

rhyw orchwyl cyffredin, yn gwneyd liyny megis wrth synwyr ei fawd,

fel y dywedir, tra yr oedd ei fyfyrdodau draw yn mlieil, wedi cu
Uyncu i fynu gan bethau ereill. Bod mesur o wirionedd yn hyu sydd
sicr genyf. Ac o ganlyniad, pan yr elai Mr. Chai-los i'r pulpud i

bregethu, byddai gauddo nid yn imig gyflawndcr o ddefnyddiau at ei

uasauaetb, ond byddai y defnyddiau hyny befyd wedi eu berwi yn dda
ganddo, ei feddwl wedi eu meddiaunu hwy yn drwyadl ; ac felly deu-

eut oddiwrtbo ef fel ei bethau ei bun, gyda gradd helaeth o sicrwydd
a newydd-deb, ac weithiau, yr wyf yn deall, gyda nerth mawr. Hwyr-
acb nad oedd gauddo ond ychydig o allu i fod yn ami eiriog

;
pa fcdd

bynuag, mae yu sicr nad oedd ganddo ddim ewyllys i hyuy. Y mater
\Ti ei noethder oedd hynodrwydd ei bregetli ef, a dim corph iddi ond
yn unig yr hyn ag oedd yn augeurheidiol i ysbryd y mater hwnw i

ddyfod i'r golwg ynddo. Byddai ei ddywediadau j'u gyuuwysfa-\vr,

ond yn gj'ffredin yn fyriou ; a'r j'chydig eiriau a arferai yn syml a
sathredig. Y mae yn rhaid i mi, gan hyny, gyfaddef fy mod yn profi

i raddau yn siomedig ar y cyntaf, pan y clywais fod ei fab yn bwriadu
gwueutiiiir rhyw ddetbolion allan o bregethau y fath bregethwr a'i

dad. Buaswu yn dysgwyl yu hytrach iddo gyhoeddi y cwbl, ac nid

pigo o fysg ereill, ryw uifer o'i feddyliau ac o"i ddywediadau ef, a

chyhoeddi y cyfryw wrthynt eu hunain. Gan fod yr ebran trwyddo,
fel y dywedai Mr. Richards, mor bur, teimlwn, wrth osod fy hunau
yn lie y detholydd, y buasai yn anhawdd i mi farnu pa beth i'w

ddewis, na pha beth i'w adael allan. Ar yr un pryd, yr wyf yn cyd-

nabod fy mod, ar ol ail edrych dros ei bregethau ef, yn newid fy

mcddwl i raddau. Fe ellir, yr wyf yn argyhoeddedig, grynhoi pigiou
gwir fuddiol allan o honyut. Nid nad yw yr oil o'i waith yn dda

;

ond y mae yn mysg yr hoU bethau da ereill a gynnwysa, lawer o

feddyliau ag sydd yn rhagori mewn daioni a gwerth. Yr ydym yu ei

gael ef yn fynych wedi ei dryfritho o ddywediadau ag sydd yn
gyflawn o feddwl a doethineb ; a plia rai, debygid, a oddefant eu tynu
allan o'u cysylltiadau gwreiddiol, a'u cyhoeddi arnynt eu hunain, heb
niweidio dim ar eu hystyr, na'u gwneyd mewn un modd yn llai budd-
iol i'r darllenydd. "Yn wir, ac edrych arno fel cyfansoddiad, mae yn
haws debygid, gwneyd detholiadau felly allan o waith Mr. Charles,

nag o waith Uawer o ysgrifenwyr ereill. Oblegid yn un peth, y mae
ei feddyliau a'i ddywediadau ef, a'u hystyried ;j)nlcbjnt en huuain, yn
wir gynnwysfawr ; tra nad ydynt, o'r ochr arall, yn y dilyniad o

honynt, mor fpjfan a clvjmhletltedifi an fjihjdd, fel ag i'u gorfodi i

deimlo fod yn rhaid i ni naill ai eu cymmeryd hwy yn gwbl, neii fod

heb ddim. I'r gwrthwyneb, y maent wedi eu crynhoi yn nghyd mewn
dull rhydd a diofal ; ac un achos, debygid, o'u bod yn gymmaiut felly

ydyw. ei fod ef pan yn eu crynhoi ac yn eu hysgrifenu hwynt, yn
gwneuthur hyny yn unig iddo ei bun, heb un bwriad i'w cylioeddi.

Ond bydded a fyddo am gysylltiad a threfn ei ddrychfeddyliau ; nid

oes dim dadl am eu rhagoroldeb. Mae vn sicr am bob meddwl arno
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ei liuuan, ei fod yn cacl ei ddiruad yn glir ; a pliob im liofyd yn cael

ei adrodd me^YU dull eglur a cliynuwysfawr. Yu fynych iawn ni a
gawu ei ddywediadau ef, yn gyffelyb i ddiarhcbion Solomon, y naill

ran o'r ymadrodd wedi ei osod mewn cyferbyniad a rhau arall o liono,

tra mae pob nn yn gyflawu o ystyr, ac ystyr pob xm yn gytlawn
ynddo ei hun.

Yu awr, fe addefir yn gyffredinol fod i'r dull bwn o weinyddu
addysg grefyddol, ryw fanteision ag sydd yn neillduol iddo ei hun.
Mae dywediadau byrion o'r fatb. bob amser yn darawiadol iawn ar y
darllenydd ; ac o duedd i gynbyrfu a meitbrin pwyll ac adfyfyriadau

yn y galou. Maent yn bawdd i"w cymmeryd i mewn i'r meddwl, ac

yn bawdd i'w dal yn y c6f ; tra maent yr un mor bwylus a pbarod
dracbefu, ar bob acblysur priodol, i'w dwyn allan fel testyuau ym-
ddyddanion. Nid oes geuyf fi, gan byuy, wrtb ddiweddu, ond dymuno
pob llwyddiant i'r detbolydd yu y gwaitb mae wedi ei gymmeryd arno
ei buu. Hyderaf y caiff lawer o ddoetbiueb a dyfalwcb i gerdded dros

ben faesydd benditbiol ei dad, ac i grynboi oddiar eu bwyneb bwy
bob tywysen fraisg a mwy addfed na'u gilydd, ac yn enwedig, od oes

yn ei feddiant, ryw ysgrifeniadau o'r eiddo ef, nad ydynt eto wedi eu

cyboeddi, gobeitbiaf yn fawr y bydd iddo ofalu am lotfa y rban bono
o'r maes, yn arbenig, yn fanwl ac yn llwyr ; ie, ua wabardded iddo ei

bunan i gymmeryd petb o'r ysgubau befyd. Cauys nis gallaf fi lai na
meddwl na byddai yn ymddwyn yn annbeilwug tuag at ei dad, ac yn
anngbyfiawn tuag at ei genedl, pe gadawai i'r un o'i eiriau ef syrtbio

i'r ddaear.

NoDiAD N. Tiidalen 9G6.

Ye ydym yn teimlo yn ddiolcbgar iawn fod yn eiu gallu osod ger brou

ein darllenwyr y sylwadau canlynol o eiddo ei frawd, y Parcb.

William Kees, D.D., ar rai o'r elfenau a gyfansoddent ragoriaetbau Mr.
Eees fel pregetbwr. Yr oedd Dr. Rees yn amlwg yn amcanu i'r sylwad-

au fod yn rban o'r Cofiant, ag y bwriedid uuwaitb ei ddwyn allan gan

y Parcb. Eoger Edwards ac yntau. Ond gan i'r amcan bwnw fetbu,

fe gadwodd Dr. Rees y sylwadau yu ei law ei bunan ; ac ni wyddem
ni eu bod bwy yn bod, byd nes yr anfonwyd bwynt gan ei fab bynaf,

Mr. Ebenezer Kees, i ni. Am byuy derbynied ein diolcbgarwch

mwyaf diffuaut :

—

Cyfeiriwyd yu acblysurol yn y tudaleuau blaeuorol, at rai o'r

elfenau a gyfausoddeut ragoriaetbau Gwrtbddrycli ein Cofiant fel

pregetbwr, gyda'r bwriad o neillduo cyfran dracbefu i gydgryuboi y
petbau byny, a pbetbau ereill, er gwneyd arluu mwy cryno a cbyf-

lawn o bouo ; a byuy a geisiwu ei wueyd yu y beunod bou. Gwydd-
om cyu decbreu nad allwn foddloui ein bunau yn y cyflawniad o'r

dasg, nac yu sicr lawn foddloui y darllenydd cratfiis cbwaith ; ond os

na bydd ein darlun yn gyflawu, ac yn berffaitb, ni a byderwu y ceir

ef 5'u gywir yn ei brif liunellau. Gwnaed yr uu cynuyg arno droiou

o'r blaen : uu yn y Traethodijdd flynyddau yn ol ; ac uu arall yu
ddiweddaracb yn Y Lienor, a cblywsom am ereill ua ddygwyddodd i
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ni en gweled. Mae yr Arluniau yn y Tiriethodijdd a'r Lienor yn profi

Ijod eu hawchvyr yn nieadu bob nn ar lygacl cedd yn gwelcd, ac j-n

adnabod cu Gwrthddrych, ac a'r palou yn cydymdeimlo ag ef ; ac yn
gystal a liyny, ar law gyfarwydd i'w bonreiadu, ond, " eto y mae
lie ;

" ac felly yn ddian y dywcd llawer darllenydd wedi iddo edrych
ar y darlun a osodir o'i flaen ymn.

Mewn cyfeiriad at Henry Recs, debygem. y dywed Awdwyr
Buchdraeth y diweddar Barch. J. Hughes, Livei-pool (tudal. 135).

—

" Gyda'r parch mwyaf i'r hen Wroniaid a fuant ar y maes, yr ydyra
yn auturio dyweyd fod y mwyaf o bregethwyr y Methodistiaid er y
ticchreuad, yn fyw heddyw." Nid ydym am geisio profi ua gwadu
gwirionedd y dystiolaeth hon ; ond hyn a ddywedwn—y cyfrifid

Henry Eees, gan y cyiiVedin 3'n mysg pob enwad yn Nghymrn, "fel un
o"r prcgethwyr penaf yn ei oes ; ac, ond odid, mewu uurhyw oes, yn
y Dywysogaeth.

Os gofynir yn mha beth neu bethait yr cedd cuddiad cryfder ei

ragoriaeth fel pregethwr yn gynnwysedig—Ai yn nghryfder a grymmus-
der ei alln dealltwriaethol ? Yr ydym yn ateb, Nage ddim. Ai yn
angerddolder a threiddgarwch ei athrylith gynhenid yute ? Nage.
Ai yn nghyflawnder ei dalentan, ei arabedd, a'i ddawn j-madrodd— ei

lais, a'i areithyddiaeth ? Yr ydym yn ateb yn nacaol eto. Y'r oedd
ei allu dealltwriaethol yn wir yn gryf; ond nid yn annghyfl'redin
chwaith ; ac yn fwy drwy feithriniad gofalus, nac yn naturiol gyn-
henid felly. Yr oedd yn feddiannol ar athrylith, ond im araf, mewn
cymhariaeth, ydoedd. Ki allai ei Ih-gad hi dreiddio megis ar un
ergyd drwy ddj'rys-bwnc, a gweled rw waelod, ac i ba le yr oedd yn
arwain, fel y gwna ambell un ; ond llygad syml, sefydlog oedd yr
eiddo hi, a ddaliai i edrych a syllu ar y pwynt ; symudai yn bwyllog
ac arafaidd, gan deimlo y tir yn ofalus dan ei thraed ar bob cam ; ac
ni roddai i fyny ues ymweithio i oleuni boddlonrwydd meddwl arno.
Yr oedd mwy o anian yr Ych arafaidd a diwyd, nac o yni llym-

dreiddiol yr ErjT, yn ei ddealltwriaeth a'i athrylith naturiol ef. Am
ei allu a'i dalentau areithyddol, yr oeddeut yn wir o radd uchel, fel y
cawn achlysur i grybwyll eto ; er nad o radd mor uchel a'r eiddo
Elias o Fon, ac fe allai rai ereill o'i frodyr yn yr un euwad, ac
enwadau ereill.

Yn nyfnder a dwysder ei dduwiolfrydedd fel Cristion, debygem ni
yn sicr, yr oedd cuddiad y cryfder yr ydym yn son am dano." Wrth
sylwi ar hanes rhai o'r dynion sanctaidd a lefarasant megis y
cynhyrfwyd hwynt gan yr Ysbryd Glau, ni a welwn fod rhyw elfenaii

neillduol yn rhoddi delweddiad gwahanol ar dduwioldeb ymarferol y
naill a'r Hall, fel efi'aith yr amlygiadau neillduol a roddasai Duw o
houo ei huuan i bob un ; a'r amgylchiadau gwahanol mewn ystyr
dymhorol ac ysbrydol, y daethent trwyddynt; ond ni allwn olrham
y syniad hwn yn mheilach, rhag i ni wyro yn rhy bell oddiar eiu
llwybr priodol.

Yr oedd duwiolfrydedd ein Gwrthddrych, yn hytrach yn feuywaidd
mewu ystyr, os goddefir yr ymadrodd,—nid ar gyfrif gweudid, ond ar
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gyfnf tynenvch, lleclneisrw3'dtl, a gwyleidd-dra oi ausawdd. Ni
fillasai efe -wncyd Lutiior o ddiwyg-iwr. Nid oedd fawr o"r eofudra
llewaidd, na dim o'r gerwindra beiddgar oedd yu y Diw^ygiwr ruawr
bwnw, yn ei yspryd ef

; yr oedd yu llawer mwy o Felanctou nag o

Luther, iieu Knox. Ac, yn wir, ni allasai efe byth ddangos cym-
maint o'r naws yma, ag a ddaugosai ei Atliraw dmvinyddol, Dr.
Owen, weitliiau

;
yn enwedig yn ei ddadleuon a'r pabydd, awdwr y

" Fiat Lux," a Samuel Parker, a George Vernon, yr uchel-eglwyswyr,
ac a Daniel Cawdrey, y Presbyteriad, lie yr ysgytia efe ei wrtliwyneb-

wyr yu lied erwiu, weithiau. Nid oedd Henry Eees yn amddifad o

allu bratheiriog
;
yu wir, gallasai wueyd defnydd mawr o'r Arf miniog

InYuw, pe y mynasai ; ond gwaharddai Uedneisrwydd ei dduwiol-
frydedd iddo wneyd oud ymarferiad cynnil lawn o liono. Ni allesid

byth ei lusgo ef allan i faes dadleuaeth gyhoeddus : er hyny, yr oedd
yn mhell o fod yn dditfygiol mewn gwrolfryd raoesol. Safai yn
anuhyblyg dros yr hyn a gredai fel gwiriouedd ac iawnder. Ni
phallai wrthwynebu yn ei wyneb, neb pwy bynnag, a gredai nad oedd
" yn iawn droedio at wirionedd yr efengyl." Ni allesid byth bryuu ei

blaid a'i fi'afraeth trwy hud a gweuiaitli ; ac ni pharai ofn colli ft'afr

y cyfeillion penaf, iddo ymattal rhag amlygu ei feddwl a'i faru yn gryf

ac yn groyw yn eu herbyn, pan gredai ef fod achos yn galw am hyny
;

a'r gonestrwydd hwn, yu un peth, a ennillodd y fath barch, ymddir-
ied, a'r dylanwad mawr ag oedd iddo yn mysg ei frodyr ac yu yr

eglwysi.

Nodweddion arbenigol ei ysbryd duwiolfrydig ef, oeddeut :

—

1. Argyhoeddiad dwfn, trylwyr, a pharhaol, o higredujaeth ei natur,

nsu a defnyddio ei ymadrodd ef ei hunan am dano,—twyll, pla, a

drygedd ei galon. Yr oedd swu yr argyhoeddiad a'r ymdeimlad invn

i'w glywed yn wastadol yn ei weddiau a'i ymddyddanion. Nid rhyw-
beth am unwaith, yn yr ystafell hono yn Amwythig ydoedd ; ac nid

rhywbeth yn myned ac yn dychwelyd, yn achlysurol, yn awr ac eil-

^Yaith cliwaith, ond peth yn aros yn barhaus yu ei feddwl. Yr oedd

y ilygrodigaeth hwn ger ei frou yn wastad, yu ddrwg preseuuol yn ei

ymwybodolrwydd a'i deimlad o hono ; cadwai ei lygad aruo bob
dydd, gan ymdrech ac ymladd yn ei erbyn :

—

" Y mae pechod wedi byv^ cyhyd a minnau ' (medd efe yn ei adgof-
" ion am helyntiou boreu ei oes yn Nhrysorfa y Plant) ' ac yn bygwth
" byw hyd y diwedd. Eto y mae rhyw aeddfedrwydd a iieddwch yn
'• bosibl i'r Cristion tua diwedd ei oes— ' Yr yd yn 11awu yn y
" dywysen.' Mi a wu yn dda beth yw newid ystad y serchiadau am
"ystad o ymdrech. Dymunol bellach fyddai gwybod ychwaueg am
" oruchafiaeth Iwyrach ar holl nwydau terfysglyd y galon, a dyfod
" trwodd o'r ystad o ymdrech i ystad o dawel sylliant a meddylfryd
" ysbrydol. Ond,

' Swn y rhyfel,
* Sy'ii y wlad rwy' cto'n byw.'

"

2. Elfen arbeuig avail yn ei dduwiolfrydedd fel Cristion, ac yn
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ngbyfansoddiad ei ragoriaeth fel pregethwr, oedd, ei fod fel y dywed y
Sahnydd, yii " gosod j-r Arglwydd bob amser ger ei fron," yn mawredd
a gogouiant ei hanfod a'i briodoliaetbau ; ac yn neillduol ei gyfiawn-

der, ei burdcb, a'i sancteiddrwydd aufeidrol. Cafodd weledigaeth
gyffelyb yn ei feddwl ar ddecbreu y cyfuod newydd hwnw yn ei fywyd
fel Cristion a plirogetbwr y souia efe am dano, ag a gawsal Esaiab
pan welodd efe '•' Jeliofa yn eistedd ar eisteddfa ucbel a dyrchafedig, a'i

odre yn llenwi y deml, a"r Serapbiaid yn llefain, Sanct, Sanct, Sanct,

yw Arglwydd y lluoedd," gau guddio eu liwynobau yn ngbysgod eu
badouydd mewn gwylder ger ei frou. Arosodd y weledigaetb bono
megis o flaen ei feddwl yntau yn barliaus trwy ei fywyd. Yr hyn a'i

llanwai a " gwyldor a pbarcbedig ofn." Yr oedd y gwylder parcb-
edig bwn yn nawseiddio ton ei lais, bob amser y crybwyllai efe enw y
^' Brenhln Mawr,"—yr ymadrodd a ddefnyddiai efe agos bob amser
yn ei ymddyddanion. Y''r olwg bon ar ogoniant Duw yn ei burdeb a'i

sancteiddrwydd, a'i dygodd fel y propbwyd, i ymdeimlad o lygredigaetb

a balogrwydd ei galon ei bun, ac i waeddi fel yntau, " Gwae fi, darfu

am danaf.'' Yr oedd yr olwg ar ddrwg pecbod yn y goleuni bwn, yn
cynnyrcbu adgasrwydd dwfu yn ei enaid tuag ato, ac yn peri iddo

ddybeu am ymwared oddiwrtbo, yn fwy fel y mae yn fawrddrwg yn
erbyn Duw, nag fel y mae yn dwyn cosb a dinystr tragywyddol ar y
pecbadur.

Y mae yr elfen bon yn rbedeg trwy boll weitbiau duwinyddol
ac ymarferol ei ben ddysgawdwr, Dr. Owen. Yr oedd cysgod o

wabaniaetb, ni a dybiwn, rbwng duwiolfrydedd Owen, a'i gydoeswr
enwog Kicbard Baxter. Edrycbai Baxter yn benaf, bwyracb, ar

ddrwg pecbod yn nrycb y golledigaetb a'r trueni andwyol a ddwg ar

y pecbadur, yr byn a barai iddo ymdoddi mewn tosturi trosto, a llosgi

gan eiddigedd ac awyddfryd am ei acbubiaetb. Edrycbai Owen
yntau arno yn benaf, fel sarbad ysgeler yn erbyn natur a pbriodol-

iaetbau Duw
;
yr byn a gynnyrcbai ynddo yr adgasedd cryfaf ato, ac

eiddigedd gwresog tros enw, bawliau, a gogouiant y Gorucbaf. Pell

ydym o feddwl fod Baxter yn ddifater am ogoniant Duw, nac Owen yn
ddifater am iacbawdwriaetb dynion ; ond fod y uaill elfen yn fwy
dynodol yn un, a'r Hall yn yr un arall ; tybiwn ni befyd fod y ddwy
elfen yn fwy cydbwys a gogyfartal yn Jubn Howe.
Yr oedd mwy o'r Owen nac o'r Baxter yn Henry Eees, yn y cyfnod

cyntaf o'i oes weinidogaetbol o leiaf ; ond daetb yr elfen arall yn fwy
dynodol yn ei fiynyddau diweddaf. Cofus genym am ymddyddan a fu

rbyngom yn ei dy yn Amwytbig un tro, ar ragoriaetb cymbariaetbol
yr ben dduwinyddion puritanaidd. Dadleuem ni dros roddi y flaen-

oriaetb i Jobu Howe, ac yntau dros Jobn Owen. " Nid wyf fi yn
gallu cael rbyw gymmaint yn Howe ag a fuaswn yn ddysgwj-1 oddiwrtb
yr byn a ddywed Hall o Bristol ac ereill am dano " meddai. Daetb
Howe yn uwcb yn ei olwg wedi byny. Un o"r troion olaf y bu yn ein

ty ni, sylwai ar ryw acblysur,

—

'^ Pitij na buasai Jobu Howe wedi
ysgrifeuu esboniad ar y Beibl. Y mae rbywbetb nice iawn yn ysbryd

y dyn bwnw, fel un yn cymmeryd y Beibl fel v mae o, beb geisio ei

3 Y
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droi at wasciurveth un system o cTduwiuj'ddiaetli mwy na'u gilydd, ond
dwyn aliau wir feddwl yr ysgrythyr, gau gymnieryd ei arwaiu yn
gwbl gauddi in." Ond iiyd y diwedd, i Oweu y cadwai efe gadair y
Tachmoniad, peuuaetb y tywysogiou ; ui fynai i ueb ond tywysog
duwinyddol ei ieuenctyd eistedd yu bono.

Ond, i ddycbwelyd at ein testyu. Y drydedd elfeu yu ngbyfansodd-

iad y Cristion a'r prcgetbwr, oedd y datguddiad belaetb a gafodd o

ogouiant a cbyflawudev aufeidrol yr Arglwydd lesu Grist fel Gwared-
wr boll-ddigonoi iddo, i 3-mddiried ynddo yu wyneb lioll drueni ei

gyflwr, a llygredigaetJi ei natur. Yr oedd yr ymdeimlad gwastadol

hwnw a'i drueni a'i lygredigaetli fel peebadur, a'r syniadau ucliei a

pbarliaus oedd ganddo am burdeb a saucteiddrwydd Duw, yu ei gadw
mown ymlyniad sefydlog wrtb y Gwaredwr, fel y gellir dyweyd yn
ddibetrus ei fod ef yn byw ac yu aros yn Ngbrist, a Cbrist yn byw ac

yn aros ynddo yntau.

4. Elfen arall yn ngbyfansoddiad ei gryfder a'i ragoriaetli fel

pregetbwr, oedd, ei ymgysegriad llwyr a gwastadol i waitb y wein-

idogaetb. fel prif ac uuig amcan ei fywyd. Yr oedd yu byw mewn
ymlyniad parbdol wrtb ddarlleu, myfyrio, a gwedd'io. Yn y gair, a'r

efengyl, yr oedd ei ewyllys a'i fyfyrdod yn aros ac yn cartrefa ddydd

a nos. Ni ragorodd nn dyn erioed i raddau ucbel ac anngbyffredin

mown gwybodaeth neu wyddawr, neu gelfyddyd, betb bynnag fyddai

cryfder naturiol ei alluoedd meddyliol, a esgeulusai gyssegru y gallii-

oe'dd liyny, a dwyn allan eu hoU egnion i ymarferiad cyson, a

pberffeitiiio ei liuu, yn y wyddawr neu y gelfyddyd. Ac, o"r tu arall,

cyrbaeddodd ami un beu pinael rnagoriaetb ac enwogrwydd, nad

oedd yn meddu ar alluoedd naturiol uwcblaw y cyffredin o ddyuion,

yn unig drwy ymroddiad a dyfal barbad, yn ymarfer y galluoedd

oedd ganddo i gyrcbu at y nod a osodasai o'i flaen. Dywedwyd
am ami bregetbwr y gallasai wneyd petbau mavrriou, pe iawn

ddefnyddiasai ei amser, ei alluoedd, a'i gymmwysderau naturiol

;

ond ddarfod iddo wneyd mawr gam ag ef ei bun, drwy ddiofalwch ac

esgeulusdra. Ond am y pregetliwr hwn, cytuna pawb a'i badwaen-

ent i ddwyn y dystiolaetb anrbydeddus bono am dano, " yr byn a

allodd hwn, efe a'i gwnaetb." Gwnaetb y goreu o bob talent a

dderbyniasai gan ei Arglv/ydd, meitbrinodd ac ymarferodd boll

alluoedd ei feddwl
;
gosododd iau dj'Sgyblaetb fauwl ar ei hoU natur,

gan ddarostwng ei bunau yn gaetb dan deyrnged i gyraedd nod ac

amcan oedd wedi dwyn ei fryd, a dyfod yn fwy o wertb nag ef ei

hunan yn ei ohvg. Betb a fuasai pe cawsai addysg foreuol dda, a'i

drwytbo W'edi byny yn olew dysgeidiaetb y Coleg, a'r Brif-ysgol, nid

awn i geisio dyfalu ; betb bynnag, gwnaetb lawer o'r difiyg bwnw i

fyny drwy ei lafur a'i ddybewyd i'w faetbu ei kunan. Yn ngeiriau

Jesus, mab Siracb,—" dyfrhaodd ci ardd oreu, a mwydodd ci ardd-webj

yn dda ; ac u-cle,fe aeth ei nant yn a/on, a'i ofon ynfvr " (Eccles. xxiv. 31).

Heblaw hyn oil, yr oedd gweddusder ymddangosiad—ei ddyn

oddiallan yn rboddi iddo hawddgarwcb yn ngolwg y bobl. O
daldra uwcblaw y cyffrediu, ac beb ddim diffyg na gwrtbuni ynddo

:
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wyneb crwn, talceu iluuiaidcl, llygad caruaidd. Yr oedd olew ei

dduwiolfr\'dedd, neu, a defuyddio geiriau y pregetliwr,—" Doethineb
gwr a lewyrcha ei w_yneb, a uerth ei wyneb ef a newidir,"—yu peri

i'w wyneb ddysgleirio a uewid, yn neillduol yu ei flynyddau diweddaf

;

yn gymmaint felly, fel y tynai sylw cyfeilliou ac estroniaid :
" The

most licavenhj countenance I ever beJichl,^' ebai Germauwr unwaith wrth
edrych arno.

Bu ei Dad uefol yn diriou iawn o bono yu ei ragluuiaeth drwy ei

oes. Mwyubiiodd radd ddymuuol o iecbyd trwy ei fywyd, ac os oedd
yu ymddangos yu " eitbaf tywyll arno am fwyd i \v fwyta, a dillad

i"w gwisgo," fel y dywcd ef ei bun, pan oedd yn gadacl pob galwed-
igaetb fydol, i gwbl ymroddi at waitb y weinidogaetb, goleuodd arno
yn fuan, a gosodwyd ef mewn sefyllfa ag oedd uwcMaw cyrhaedd pob
j)ryder yn ngbylch y petb bwnw. Ycbydig o brofedigaetbau a tbrallod-

lon cyfi'redin bywyd dyn, a aduabu ac a brofodd efe wrth fyned trwy
y byd. Yr oedd mor dawel a dedwydd 5-n ei gysylltiadau teuluaidd,

ag y gallasai ddymuuo bod. Ni phrofodd efe ddim o"r ystormydd o
erlidiau a brofasai llawer o'i dadau yu y weiuidogaeth. Yr oedd y
" gauaf wedi myned beibio, a"r gwlaw wedi pasio,—y blodeu ar y
meusydd, a llais y durtur yn y wlad," pan aetb efe aliau gyntaf i'r

maes ; mewn gair, cafodd bob mantais a allasai rbagluniaetb dirion
roddi iddo i ddilyn ei fyfyrdodau, a chyflawni y gwaitb y rboddasai
boll feddylfryd ei galon arno ; a gwnaetb y defnydd goren o'r manteis-
ion bjmj-.

Doder yr boll betbau a grybwyllwyd yn ngbyd ; ac uid rbyfedd, fe-

ddyliem, oedd i'r fatb Gristion dwfu-brofiadol
; y fath 3'mg.ysegriad

ac yraroddiad llw3-r a pbarbtiol i ddarllen, myfyrio. a gweddio ; a'r
fatb fywyd rbydd oddiwrth ofalon, trafi'ertbion, a pbrofedigaetbau
tymborol y byd, gynuyrcbu y fatb bregetbwr dibafal ag oedd efe.

Caniataer i ni gymmbwyso y petbau byn yn fyr eto, at amcau y
bennod bon.

. Yn 1. Y dwfu argyboeddiad a'r aduabyddiaetb o lygredigaeth a
pbla ei galou ei bun y soniwyd am danyut, a'i cyunysgaeddodd
megis ag allwedd i agor, ac a lamp i daflu goleuni i mewn i bob
calon arall y deuai i gyffyrddiad a hi. Os teinilid ei fod ef jm myned
yu ddyfuacb i ddirgelion y fynwes nac odid un pregetbwr arall, y
dirgelwcb oedd,—ei fod wedi ymsoddi yn ddyfnacb i ddirgelion' ei
fynwes ei bun. Dyma fel y desgrifia ei Arlunydd yn y Traethodydd
ef ;

—

" Y mae yu decbreu siarad yu araf, fel pe byddai yu llusgo ei fraw-
"ddegau bu-iou allan yu erbyu eu bewyllys ; ond fel y m°ae y pwuc
"yn lefeiuio ei feddwl, ac yn meddiaunu ei enaid, gwelir ei law yu
"decbreu llifio yr awyr, ai gorph yn ymddolenu fel ccdrwyddeu o
" flaeu yr awel; ac y mae gwres ei deimlad yn peri iddo ymbyfbau
" ues yr auturia edrych yn awr ac eilwaith yn wyueb y gynuulleidfa •

" ac y maent oil yn teimlo golwg ei lygad fel tywyuiad mellteu. Nid
" oes gyffro mawr i'w ganfod yuddo ; ui waedda ac ni ddvrchafa ei
" lef

; ond rywsut, yn ddiarwybod i cbwi eicb bun, y mae weVti mvued
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" i'r ystafoll bellaf yn eicb calon, ac y mae yn darlleu dirgeloedd bono
" —yn eich dangos i chwi eicli huu, yn difynio egwyddorion cudd-
"iedig y meddwl, nes peri i chwi newid eich barn am lawer o'ch
"gweithredoedd ; ac os oedd ffynuon o ddagrau yn eich mynwes, ond
"odid, wrth fyned lieibio, na thorodd efe y sel oedd ar bono nes peri
" iddyut fwrlymu allau yn llif."

Do, ac ond odid fawr hefyd nad oedd ami i bechadur yn y gynuull-
eidfa yn gwrido, ac yn synu pa fodd y gallasai efe ddarllen ei ddirgel-

oedd ef mor gywir, ac yn digio wrtho am aflonyddu tawelwch ei gyd-
wybod, a'i orfodi i ddirgel gyhoeddi barn gondemniol arno ef ei hun
yn ll}-s bono. Gofynodd llawer im ynddo ei buuan wrth ei wrando,
—Sut y gall o wybod fy nghalon i fel byn ? Ni allasai neb ddyweyd
am dani wrtho, oni buasai i mi fy bun fynegi iddo ; ac eto y mae yn
fy narlunio yn llawer gwell nag y gallaswn i fy bunan wneyd !

Ond nid i ddirgeloedd y galon annychweledig yn unig y gallai efe

fyned, ond i ddirgelion belynt, profiad, a rhyfel ysbrydol calon y cred-

adyn yn gystal a byny ; oddiar brofiad o'r ymdrecb gwastadol rbwng
yr ben ddyn a'r dyn uewydd yn ei fynwes ei bun, fel y dywed
Theomempbus :

—

" Hwy wedi credu eu hunaiii yu aruaiu eieill syJd,
Trwy'r unrliyw faith auialwch, at wertlifawr gadani HydJ;
Yn 'nabod lie mae creigydd, yu 'maflyd j'li eu Haw,
A'u tywys rhwng y llbsydd, yu gyuil ynia a thraw.

Ac wedi bod eu hunaiu yu ugrym y 'stormydd niawr,
Yn cael eu euro gau'waith, gau duuau gwyllt i lawr

;

'N awr wedi dysgu'rlhvybr, yu gwybod uerth y don,
Yn medru arwaiu Israel a gwialen ac a tfon."

2. Yr olwg wastadol oedd ganddo ar fawredd a pburdeb anfeidrol

Daw, a gynnyrcbai y dwysder a'r difrifoldeb dwfu, a pba un y ilefarai

eiriau Duw wrth ddyniou, yn yr byn yr oedd efe mor nodedig. Llef-

arai bob amser " megis o Dduw yn ngwydd Duw."

" Yr oedd syniad uchel ei feddwl duwiolfrydig ef ei buuan am sanct-
" eiddrwydd," medd ysgrifenydd yn y Di/sr/cdi/dd, Ebrill, 1869, am dano,
" yn peri na fynai er dim ostwng y safon. Arswydai rhag i ddynion
*' wneyd crefydd o'u teimladan, a chamsynied gogleisiad dawn y dyn
" am weitbrediadau Y'sbryd Duw. Nid aungbofiwn byth y difrifwch
" oedd mewn darn o bregeth a draddodwyd ganddo uuwaitb mewn
" Capel newydd ar foreu ei agoriad. Nid oedd j'no gynnulleidfa fawr

;

" ond yr oedd yn cael y boreu i gyd iddo ei bun, ac yr oedd yn un o'i

" bwyliau hapusaf. Nid yr bwyliau mawr a fyddai yn ei gael weitb-
" iau, nes ysgwyd cynnuilcidfa o ddeng mil, a pheri iddynt deimlo
" difrifoldeb y farn, pan fyddai efe fel dyn Duw yn traetbu iddynt,

—

" clywsom ef felly, ond ni cbynnygiwn ddarlunio yr olygfa ; ond y
" tro yma, bapus a bamddenoi ydoedd. Ei destyu oedd, Salm cxii.

" Y desgrifiad o'r dyn duwiol— elfenau ei gymeriad. Dicbon na
*' buasai efe ei bun, ac na buasai llawer o'i wraudawwyr, yn ei chyfrif
" yn bregeth fawr ; ond yr oedd gwir fawredd yuddi, ond mai mawr-
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' edd mewu symledd j'doecld. Wrth ymdrin a'r elfeu 'ofniDuw,'
" daetb yn csmwyth a naturiol at y parch sydd yn gweddu i dy
*'yr Arglwydd— ' Mor ofnadwy yw y lie hwu !

' Tynodd ddarluii
" byw o gyunulleidfa ar foreu Sabboth ; ac, ysywaetb, yr oedd y
*' darlun yu rby gywir o lawer cyimulleidfa. Mae yn eu desgrifio yn
" myned i mewn yn drystfawr, brysiog, a diweddar—y darlleu, y
" gweddio, a'r canu yn auuefosiynol,—y gynuulleidfa ar adeg y bregetb,
" rbai yn pendrymu, ereill yn llygadrythu, ereill yn darllen, &c. Mae
" y pregethwr yn y pulpud yn llawn egui ac ymadfertboedd corpborol,
" yn estyn ei freicbiaii, yn can ei ddyruau, yn euro y Beibl, fel mewn
" digter

;
yn gwaeddi ac yu bloeddio yn ddiystyr a diamcan, hwyr-

" acb. Oud nid yw dwysder yr efengyl yn tyueru ei lais—nid mellt
*' Duw sydd yn flflamio yn ei lygaid, nid yw disgleirdeb yr efengyl yn
" tywynu yn ei wyueb, ac nid yw ei gras hi wedi ei dywallt ar ei

" wefusau,—swn y fen wag yn clonciau ar balmant yr heol ydyw y
" cwbl. Pe deuai dyn duwiol a fyddai yn brofiadol o addoliad ysbrydol
" i'r drws, oud odid, nad y peth cyntaf a ddywcdai wrth weled agwedd
'^
y gwraudawwyr ac ystum y pregethwr fyddai,— ' Yn ddiau, nid oes

" ofn Daw yu y lie hwn.' Bobl auwyl ! ni theimlasom ddim erioed
" yn fwy llym a niiniog, yr oedd fel yn halltu a haleu a than, ac
*' yntau yn berfl'aith ddigyuhw^rf, heb ddyrchafu na Haw na llais, a'i

*' eiriau fel hoeliou wedi eu sicrhau gan feistr y gyunulleidfa."

8. Yr oedd ei ymgydnabyddiaeth wastadol k gwirioueddau yr

efengyl drwy barhaus a dwys fyfyrdod arnynt, a'r profiad o houyut
yn ei enaid ei bun, yn gymhwysderau neillduol yuddo i'w dwyu allau,

a'u cymhwyso at augen cyflyrau ei wraudawwjT, yn saint a phechad-
uriaid. Yr oedd ei weiuidogaeth yn llawu o'r "Balm o Gilead rydd
iachad." Os oedd " fel cleddyf dau finiog yu treiddio hyd w^ahaniad

yr enaid, a'r ysbryd, y cymmalau a'r mer, yn barnu meddyliau a

bwriadau y galon ;
" yr oedd, yn gystal a hyuy, yn olew a gwiu i

feddygiuiaethu yr archollion, a llaweuhau y galon. Meddai ar " dafod

y dysgedig, a fedrai lefaru gair yn ei bryd wrth yr ouaid difiygiol,''

nes peri i glust hwuw ei feudithio. Pan yu efengylu, byddai yu
gyjffelyb i Efawjelius yn Jlicoincinplni.'i

:

—
" Yn adseinio fel lulgoin aur i maes,

Ogoniant bryn Calfaiia, hoU eg\v\"cldorioii gras
;

A'i wyncb fel y wawrddydd, yn creu math o hedd,
O fewu y fyuwes ofnus, with edrych ar ei wedd."

Oedd, yr oedd yn efengylu calon yr efengyl o'i galon ei huu, i galon

y pecbadur.

Yr oedd ei areithyddiacth fel yr awgrymwyd o'r blaeu, o radd uchel,

er nad o'r radd uchelaf. Gwyddis am bregethwyr, pregethwyr rhag-

orol hefyd mewn gwirionedd, oud er hyuy, yn yr areithyddiacth y
b3'ddai mawr uerth y bregetb yn beuaf. "VVedi y tynid y bregetb o'i

gwisgoedd areithyddol, byddai i raddau yn debyg i Samson wedi
cueifio ei wallt ; a phrin yr adwaenai yr hwn a'i clywsai yn y tradd-

odiad hi, wrth ei darlleu mewu argraff. Y hi ydoedd yu y llyfr, ac
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nid y hi chwaitb. Yr oedd ei phethau yno, ond yr oedd y nerth, y
grym, a"r dylanwad, wedi colli o honyiit i raddau helaetli. Yr areitli-

yddiaeth a roddasai y petiian byny yuddi yn y pulpud ; ac ni allasai

y pin drosglwyddo bono o'r pulpud i'r papur. Ond fel arall yr oedd

y pregetbwr bwn
; y bregetb oedd yu rhoddi nertb a bywyd yn ei

areitbyddiaetb ef ; a tbeimlir fod cymmaiut o fywyd a nerth ynddi
Avrth ei darlleu yu mron, ag oedd yuddi wrth ei gwraudo, Dywedai
Williams o'r "Wern am dano uuwaith, mewn cyferbyniad a phregethwr
enwog arall,—"Llais a dull bwn a bwn, sydd yn rho'i ton a nerth yn
y bregetb, ond pregeth Henry Ehys, sydd yn rho'i tun a nerth yn ei

lais ef."

Wedi i ni ysgrifeun y tudaleuau blaenorol, derbyniasom obebiaeth
oddiwrth ei hen gyfaill, a'i gydlafurwr am o ddwy flyuedd-ar-bymtbeg
yn Liverpool,—y Parch. J. Ffoulkes, yn awr o Eutbiu. Y raae

ganddo ef bawl i iefaru, ac y mae yn hyfrydwch geuym gyfleu y deth-

olion caulynoi o"i lytbyr ar fater y Beuuod hou :

—

" Y^r oedd Mr. Eees yn weinidog cymhwys y Testament Newydd
" yn ystyr helaethaf yr ymadrodd. Pregetbwr ydoedd, a phregetbwr
" mawr, ie, a chymmeryd pob peth i sylw, y pregetbwr mwyaf yn
*' Mrydaiu. Cymmwyswyd ef i fod felly—euaid mawr, deall bywiog,
" athrylitb gref, corpli cryf, cof cryf, llais gwanaidd, eto treiddgar a
" soniarus ; a phrofiad belaeth o bethau yr efeugyl. Cafwyd ganddo
" weinidogaeth bynod, yn ffrwyth llafur mawr mewn darllen,

" meddwl, a gweddio. Ac oil yn fanwl iawn, ac er byny yu Uawu
"o eglurdeb syml. Marchnataodd am wer ar standhuj yr hen
'• buritauiaid, Owen, Howe, ac ereill, yr bwn a doddid ganddo,
" ac a fwrid i'w fold ei bun, ac a geid yn ganhwyllau rbagorol. lesu
" Grist oedd sylwedd mawr ei bregethau, a chael dynion ato oedd ei

" amcan. Gellir dyweyd fod ei fateriou yu amrywiol, ei astudiaeth
" yu ddiofn^ yr ymdriniaeth yn fanylaidd, eto, ceid ynddynt ryw
" eglurdeb ac agosrwydd cymhwysiadol, a fynai afael, nid yn unig
" yn sylw, ond yn ngbydwybodau y lliaws. Teimlai pawb nad
" cellwair fyddai y bregetb bono. Bum lawer gwaith wrth wrando
" ereill yn synu, a rhyfeddu, weitbiau at symlrwydd, bryd arall at

" hyawdledd, neu floedd, uit, neu ehediadau barddonol ; ond wrth ei

" wrando ef, dygid ni yu benaf i ryfeddu gan odidowgrwydd y pethau
" a ddygai efe allan o'i drysor, a'r effaith sancteiddiol a adawent ar

" eiu hysbryd. Codai hyu yu ddiau o dduwioldeb mawr ei ysbryd, a
" chymdeitbas agos a I)uw, a'r mwyuhad gwastadol o'r efeugyl a
" brofai ei yspryd ei bun. Gellir dyweyd yn ddibetrus iddo Iwyr
" ymroddi i amcau gweinidogaeth yr efengyl. Y weinidogaeth a'i

" hamcau, a wnaeth yutau yu amcan mawr ei fywyd. Yr oedd ei

"feddwl wedi ei euuiU i gartrefu mor sefydlog ar bethau yr efeugyl,

" fel nad oedd berw heolydd Lerpwl, a thron;/ y Fcrr;/ Boats, na thwrf
*' y liaihcay yu lluddiais llawer ar ei fyfyrdodau. Nid man of politics

" oedd Mr. Eees, er ei fod yu eu gwylio yu fanwl, ac yn eu deall yu
" dda. Nid oedd yu Man of Lectures, er y galiasai byny yu dda;
" canys yr oedd ynddo ddigon o"r bardd, yr uauesydd, a'r dynwaredol,
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" i fod yn ddarlitbydd rhagorol. Na, cysegrodd ef ei boll ymadfcrth-
'• oedd ar hyd ei oes i'r pnlpnd, a diau y bydd ganddo dyrfa yn
" llawenydd ac yn goron iddo yn nydd Crist."'

XoDiAD 0. Tudalen 96G.

Byddai yn anfaddcuol ynom bcidio rboddi cyfleusdra i'n darllenwyr, i

ddyfod i gyfarfyddiad a Sylwadau Dr. Edwards, ar gymeriad gwrtb-
ddrycb anrbydeddus ein " Co/iant." Ac felly yr ydym yn dodi i mewn
yma yr Ertbygl a gawn yn ei " Draethodau DiiKinijddol" ef, ar
"" Breoethau y 'i'arch. Hcnrij 'llecs

''' {Tudat. G58—669).

Pregethau y Parch. Henry Piees.

Yn mba v\-edd bynnag yr edrycbir ar y pregetbaii bj^n o eiddo y di-

weddar Henry Kees, ai fel ycbwanegiad gwertbfawr at lenydd-
iaetb y Cymry, neu ynte fel moddion i ebangu ein syniadau am wir-

ioneddau yr efengyl, ac i feitbrin teimlad gwir grefyddol, y mae yn
destyn llawenydd fod cynuifer o bonynt ar gael, wedi eu bysgrifenu
mor gyilawn ganddo ef ei bun. Y mae yn anbawdd amgyffred y
llafar meddwl oedd yn ofynol i gynnj-rcbu dwy gyfrol o'r fatb gyfan-
soddiadan, a byuy yn ngbauol tcitbiau mynycb i wabanol gyfarfod-

ydd, a gofal dwys am yr boll eglwysi, yr byn oedd yn cymmeryd
llawer o'i amser, ac yn peri iddo bryder nid bycbau. Er efallai ei

fod yn myned yn fwy analluog i lafurio fel yr oedd yn beneiddio, yr
oedd byny yn effeitbio yn fwy ar nifer, nag ar ansawdd, ei bregetbau
olaf, y rbai, yn lie dangos y gradd lleiaf o eiddilwcb, ydynt yn profi

yn bytracb ei fod yn para byd y diwedd yn dirf o ran gallu meddyliol,
yn gystal ag yn iraidd o ran agwedd ei ysbryd. Os oedd gwabauiaetb,
yr oedd yn myned o byd yn fwy ieuangaidd, ac \n sier yn fwy nefol-

aidd. Y mae cofio pa fatb un ydoedd yn peri i mi deimlo parcb a
gwylder wrtb feddwl am wueutbur ycbydig sylwadau ar y pregetbau
byn, nid i gynnyg eu beirniadu, ond i geisio tynu rbai addysgiadau
oddiwrtbynt, a allaut fod yn lies i mi fy bun ac i'm darllenwyr.
Ar ol aros ycbydig i edmygu yr argrali'waitb, ac i roddi teyrnged o

gfinmoliaetb i'r argraffydd am ei ofal a"i fedr, yr byn sydd yn gyntaf
yn denu ein sylw yn y pregetbau byn ydyw coetbder yr iaitb, yr bon
sydd Gymraeg ddiledryw. Ac o acbos bod cryn lawer o fiblineb w^edi

ei ddywedyd a'i gyboeddi o bryd i .bryd am yr byn a elwir yn arddull
Gymreig mev/n ilefaru ac ysgrifenu, dicbon mai nid anfuddiol fyddai
ymofyn yn fanyiacb i byn o fater, er ei fod mown ystyr yn israddol.

Cymmerir yn ganiataol gan lawer mai arddull Gymreig ydyw iaitb

larpiog, fongieraidd
; y perwyddiad yn sefyll beb un enwedigaetbydd,

a'r enwedigaetbydd beb un perwyddiad ; neu y ddau yn cbwilio am eu
gilydd mewn anialwcb o eiriau annosbartbus. Neu os nad eir cyn
belled a byn yn bollol, tybir fod gradd o byn, a dywcdyd y lleiaf, yn
anbebgorol tuag at gyfansoddi arddull Gymreig : ac mai pra^Yf o

arddull Seisnigaidd ydyw llitbrigrwydd a tbrefnusrwydd ymadrodd.
Cymbwysir yr un rcol at y dull o bregetbu, a beruir fod un yn efelycbu
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y Saeson os bydd yn sefyll yn weddol syth, ac yn ceisio ymgadw oddi-

wrtli bob gwrthuui mewu agwedd ac ystum. Yu ol y rlieol lion ni fu

neb erioed yn i'wy Seisnigaidd na John Elias. Ond cam dirfawr a ni

I'el cenedl ydyw tybied mai nod anghen y Cymry a'r Gymraeg ydyw
aflerwch. Y mae afiunieiddrwj'dd mewn iaith ac ystum i'w gael yn
Lloegr yn gystal ag yu Nghyraru : ac os yw llawer o'r Saeson yn
myned yu furseuaidd wrth geisio bod yu drefnus, y mae hyu yn
tarddu o ddiff3-g synwyr, yn fwy nag o im arddull ceuedlaethol ; ac y
mae y pregethwyr goreu yn Lloegr, fel yn Nghymru, yu berfi'aith rydd
oddiwrtho. Ond ein mater yn fwyaf neillduol yn awr yw cyfansodd-

iad y pregethan. yu hytrach ua'r dull o'u traethu : ac os gofyn neb pa
beth ydyw arddull Cymraeg mewn cyfausoddiad, nis gellir rhoddi
gwell ateb na'i gyughori i ddarllen pregetbau Mr. Eees. Y" mae yn
angenrheidiol galw sylw at byn yn arbenig ; oblegid er yr addefa

pawb fed materion ei bregethau ef yn odidog, uid ydj^nt mor barod i

gydnabod ei ragoriaeth fel ysgrifenwr, ac yu euwedig rhagoriaeth ei

iaith fel cynllun o arddull gwir Gymreigaidd. Ac eto os eir i gym-
liaru yr awdwyr hyny a gyduabyddir fel yr ysgrifenwyr goreu yn yr

iaith Gymraeg, megis awdwr y " Bardd Cwsg," ac Edward Samuel,
ceir eu bod oil yu arfer iaith ramadegol a threfnus. Mae yn wir fod

rhai geiriau isel yn y '• Bardd Cwsg ;
" oud nid ei Gymreigyddiaeth

oedd yr achos o hyny ; oblegid yr oedd geiriau mor isel yu arferedig

yu yr oes bono gan lawer o awdwyr goreu y Saeson.

Ond OS ydyw rhai j-n myned yu rhy bell wrtli ddadleu dros iaith

aflerw fel arddull priodol y Gymraeg, y mae ereill yu myned mor bell

yr ochr arall wrth arfer iaith ry gelfyddydol : ac y mae darlleu y
pregetbau hyu ^'u debyg o wrthweithio pob tuedd at yr eithafnod hwu
yu gystal a'r Hall. Er mwyn egluro pa beth a feddylir, rhodder cau-

iatad i ddyfyuu ychydig eiriau o'r llyfr a elwir " Cyfrinach Beirdd

Ynys Prydaiu," yr hwu a gymmerwyd gan lolo Morganwg o ddwy hen
ysgrif, a'r hwu yn ddiau sydd waith gorchestol, ac a gyfrifir gan lawer

yu gynllun o Gymraeg bur ac ardderchog. Y''n tudal. 11, dywedir fel

hyu: " Ys ef, o chauer Mawlgerdd, bydded y Iaith yu uchelgyrch,

eonfalch, i'w chyflawu ag helaethgyrch ymadrodd, heb iselwael a

thrymbwl eiriau, o fasder Iaith ac ymadrodd. chenir Serchgerdd,

bydded y Iaith yu diriouber, finber, ystyrbell, eglurbwyll, yu ilawu

hynawsder, a phereiddlwys feluslais, a thiriondeg feddwl : yu lefu

wastadber, gerddedlwys." Wedi hyny y mae yr hen awdwr hybarch

yu rhoddi rhybudd i beidio rhyarfer gormod a geiriau cynghlwm.
Felly gellid meddwl ei fod yu amcauu rhoddi eughraift't nodedig o'r

hyu y mae yn ei feio ; oblegid uid yn fynych y cyfarfyddir a chyuuifer

o eiriau " cynghlwm " yu yr un ymadrodd ag a welir yma. Dyma yr

hyu a eilw rhai yu iaith odidog ; ac y mae yu rhaid addef fod ynddi

ryw gyfaddasrwydd i ddifyru, ac i dynu sylw. Ond yu lie bod yu
rhiuwedd, y mae hyu yn fai ; oblegid ni ddyJai iaith, mwy na gwisg,

dynu sylw ati ei hun. Fel y dywedodd yr Archesgob Whately, pan y
mae y lleuad yu llewyrchu, y mae pawb yu rhyfeddu at brydferthwch

y lleuad ei hun ; ond pau ddaw yr haul i"r golwg nid ydym yu sylwi
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cymmaint arno ef ag ar y gwrthddrychau a ddaugosir ganddo. Felly
tebyg i oleuui y lleuad, ac iiid i oleuni yr haul, y\v yr iaitli iiouo sydd
yn peri i ni ryfeddu at ei godigowgrwydd. Gall ymddaugos ar y cyiitaf

yu gref ; ond mewu gwirionedd gwan ydyw. Y mae liiosowgrwydd
o ausoddeiriau yn gwauhau yr ymadrodd bob amser, oblegid enwau
gweiuiaid ydyut ; ac y mae cysylltu dau enw gwau i ffurfio un gair yu
gwneuthur y gwendid yn fwy. Os mynir daugos unrhyw beth yn
rymus, y mae yn rhaid dewis y gair goreu i'w osod allau, a dim ond
yr un liwnw : oblegid y mae ycliwauegu geiriau ereill yn tywyllu yr
ystyr, fel y mae lliaws o wahauol argraffiadau ar y c\Vyr yn peri nad
jw yr un o bonynt yn eglur.

Os trown at bregetbau Mr. Eees, ceir pob petb yn lioUol fel arall.

Gellir eu darllen lieb feddwl unwaith am yr iaith ; a dyua paham yr
wyf yn galw sylw ati, gan nad yw hi yn gahv sylw ati ei hun. Y mae
y gyfrol yn agor yn tudalen 337 ; ac ni raid myned yn mbeilach i

chwilio am eughreifftiau. Ond wrtli fyned heibio, dymunwu ofyn ai

nid camargraffiad yw y gair tnedd yn y frawddeg hon ;
" ac nid yw ei

gymwynasau allanol ond y tuedd, megis, o fewn yr hwn y mae yn
cyflwyno iddynt ei gariad a"i ewyllys da." Ai nid tiidded yw y gair i

fod, yn arwyddo covering 1 Gwyddom fod Mr. Rees yn hoff o hen eirian

Cymraeg da o'r fath yma. Ond i fyned yn mlaen, ni a gawn yn yr un
tudalen y frawddeg a ganlyn :

" Tra y mae lliaws o'i chydryw yn
gwibio am y naill gynhyrfiad ar ol y Hall, neu yn ol arfer y dyddiau
hyn, fel y gog o Iwyn i Iwyn yu cauu, ues bron auughofio eu nythod,
mae hi, o"r ochr arall yn ymroddi i'r rhinwedd uwch, a mwy am-
meuthyn, o warchod y t}^ ac arfer duwioldeb gartref, a thalu y pwyth
i'w rhieni." Gellid cyfeirio at amryw deithi yn y frawddeg hon, megis
y digrifwch diniwed, yr Jnimour, oedd yu llawn yn Mr. Rees, fel yn y
rhan fwyaf o ddynion athrylithgar. Gwelir hefyd ychydig o'r gallu
desgrifiadol oedd mor amlwg ynddo. Ond yr hyn sydd geuyf i alw sylw
ato yn awr yw coethder a symledd yr iaith, heb un gair yn rhy isel, nac
un yn rhy uchel. Nid oes yma yr un gair llanw, yr hyn sydd yn llawn
mor gyffredin mewn rhyddiaith ag mewu barddoniaeth, ac yn llav\-er

mwy annesgusodol. A thybier eiu bod yu ycliwauegu ausoddeiriau
mawreddus at y geiriau syml yu y dyfyuiad uchod, po fwyaf souiarus
fyddai y geiriau, mwyaf yr effeithient i wauhau j-r ystyr. Ac nid yw
y dyfyuiad hwn ond enghraifi't o iaith gyfi'rediu y pregethau hyn, yr
hon sydd bob amser mor dryloew, fel nad yw yn dangos ei hun, ond
yn dangos y materiou.
Ac yn awr i fyned at y materiou. Y mae parch dau-ddyblyg yn

deilwng i'r dyuion hyny sydd wedi dechreu cyfuod newydd mewn
gwlad. Ni ddymuuwn fyned i eithafoedd ; ac am hyuuy ni cheisiaf

ddadleu fod Mr. Eees yn mliob ystyr, nac ychwaith mewn llawer ystyr,

yn gyfuod-wnouthurwr. Nid oedd efe yn un o'r rhai hyny a gychwyn-
odd ymdrochion mawrion : ac efallai y byddai yn anhawdd meddwl
am lawer o olygiadau newyddion ar y gwirionedd y bu efe yn offeryn

i'w dwyn i'r amlwg. Er hyny yr oedd ei ymddaugosiad ef yu gread
cyfuod newydd yn Nghymrn, o'r hyn llciaf yu mysg y Methodistiaid
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Calfiuaidd. Yr hyn oedJ yu hoUol newydd oedd cyfauiad cyflawiider

o faterion mewn pregeth a pherft'eithrwydd cyfansoddiad
; yr liyn sydd

yn peri fod ei bregethau yn agos mor dda i'w darllen ag oeddent i'w

gwrandaw. Adroddir am Fox yr arferai ddywedyd nad oedd lui araeth

yu dda i'w darllei], os byddai yn dda i'w gwraudaw ; ac o'r ochr arall,

uad oedd uu yn dda i'w gwraudaw, os byddai yu dda i'w darllen. Yr
oedd hyn yn wir am yr oes liouo, ac am y cyffredin o areithwyr yn
mbob oes. Oud y mae eithriadaii : nn o houynt yw Mr. Bright, ac

un arall oedd Mr. Eees. Ac y mae hyn yn dwyn i'm c6f y noswaitli

y bn Mr. Eees a minnau yn myned i wrandaw Mr. Bright, pan ddaeth
i lawr i Liverpool ar gais y Cymry, ac i ddangos ei barch i'r Cymry.
Lied anesmwyth oedd Mr. liees hyd ues y cododd Mr. Bright ; ond
wedi hyny gwraudawodd yn y model mwyaf astud. Ychydig iawn o
debygrwydd oedd rhyugddynt yn en dull o lefaru : oud mewn ystyr-

iaethau eraill, gallesid gweled llawer o'r naill yn y Hall. Dywedir
fod pob im o honynt yn cymmeryd llawer iawn o boen a thrafferth i

barotoi. Ac fel ffrwyth eu llafur, ceid gauddynt fwy na rheswm, a

mwy na theimlad. Byddai eu rheswm a'u teimlad yn ymddyrchafa,
ac yn ymwisgo mewn crebwyll, fel y mae y cymmylau yn gwisgo am
dauyut oleuui y ffurfafeu.

Ond OS yw y ddau yma yu eithriadau, y mae yu bur sicr fod y rheol

yn aros ; mai gwaith rhy auhawdd yw rhagori fel areithwyr, ac fel

ysgrifenwyr. Trwy aunghofio y rheol hou, y mae llawer o bregethwyr

ieuainc yu diuystrio eft'eithioldeb eu pregethau wrth geisio efelychu Mr.
Eees. Y maeut yu parotoi traethodau meithiou, ac yua yn cu tradd-

odi i'r gyunulleidfa heb deimlad na llewyrch. Ni fyuuwn ddywedyd dim
a fyddo yu arwain yr uu dyu ieuauc i beidio llafurio : oud y mae yn
bwysig i bob uu ofalu na fyddo yu llafurio yu ofer ; ac i'r diben hwn
y mae yu angeurheidiol iddo ystyried pa beth a all. Yn y lie cyntaf,

nid oes galwad ar bawb o honom i bregethu yn faith. Ac yu y lie

nesaf, nid pawb sydd yn alluog i uuo lliaws o faterion yn y fath fodd

ag y dichou i'r cyifredin o feddyliau dynol en cofio. Ac yn drydydd,

y mae meithder heb fater yu fwy anuyoddefol na'r cwbl. Er hyuy, da
i'yddai pe codid rhai eto yn debyg i Mr. Rees a Mr. Bright, neu yn
meddu rhyw gymmaiut o'r iin rhagoriaethau. A chyn y gellir bod yn
debyg iddyut mewn uu gradd, y mae yu rhaid cyfraunogi i ryw fesur

o'r uu ysbryd. Yr oeddent hwy o'r dechreu yu i'eddiannol ar helaeth-

rwydd o'r gallu liwnw a gyfrifir gau rai fel y nod penaf o wir athrylith,

sef gallu diderfyu i gymmeryd poen. Ond ui fuasai hyn yu ddigou heb

ailu arall, sef y gallu i daflu yr holl euaid i'r hyn a ysgrifenid, neu a

leferid gauddynt. Y mae rhai yn cymmeryd llawer iawn o boen i

ysgrifenu yu fauwl a chywir ; oud nid oes un euaid, na rhan o euaid,

yn yr holl ysgrif. Ac heblaw hyn, y mae yu angeurheidiol tailu yr

euaid i'r ysgrif wrth ei thraddodi, onide y mae yu marw wedi'r cwbl

—

nid y deall heb y teimlad, ac nid y teimlad heb y deall ; ac nid

unrhyw gyneddf ar wahau, oud yr holl euaid yn un gallu aunorchfyg-

ol. "Cyfuniad yr holl gymmhwysderau hyn a enwogodd Mr. Eees a

Mr. Bright.
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Yr oedd y ddau hefyd yn dcbyg i'w gilydd yn y llafar dwfn a dwys
a gymmevodd y naill a"r Hall i efrydu gwaith rhyw un awdwr arbeuig.

Os nad wyf yn camgoiio, yr awdwr a ddarlleuwyd gaii Mr. Bright
trosodd a throsodd laworoedd o weithian ydyw Shakespeare : a dywedir
yr un peth am y dyn hynod hwnw, Kossuth, un o'r rhai tebycaf i Mr.
Bright fel areithiwr, Nid wyf yn deall fod Mr. Kees erioed wedi cael

llawer o flas ar. Shakespeare, nac ar neb arall o'r beirdd enwocaf.
Dichon fod y diffyg o addysg foreuol yn achos o hyn ; oblegid nid
oedd efe yn rhy gyfyug ei syniadau i ddarllen a gwerthfawrogi awdwyr
y tu allan i'w gylch crefyddol ef ei bun. Yr oedd ei barch i bawb a
iyddent o ddifrif yn peri iddo hofti Dr. Arnold, ac amryw o ysgrifeu-

iadau Thomas Carlyle, er fod rhai o ddywediadau yr olaf yn ei ofidio,

ac er ei fod yii cael traft'erth i'w ddeall weithiau, gan ei fod mor llawii

o gyfeiriadau at bethau y tu allan i rediad yr ysgrif. Rhoddodd hefyd
ddarlleniad pwyllog i "Ecce Homo;" ac yr oedd yn hoffi rhanau o bono,
er yn petruso uwchben y lleill, ond yn gobeithio yr ysgrifenai yr awdwr
gyfrol arali i adgyflenwi y diffygiou. Un o"r pethau oedd yn synu ei

gyfeillion oedd ei barodrwydd i dalu sylw i lyfrau newyddiou, os byddai
ynddynt ryw ailu, ac yn euwedig os byddent yn traethu, fel y mae llawer

o ysgrifeniadau Arnold a Carlyle, ar agwedd y deyrnas, ac ar y ffordd

i wella cyflwr y bobl. Ond gwyr pawb o'r Cymry mai ei hoff awdwr, a
bron na ellir dywedyd mai ei unig awdwr yn mlynyddoedd cyntaf ei

weinidogaeth, oedd Dr. Owen. Yr oedd efe felly yn perthyn i restr y
dynion hyny y dywedodd un gwr mawr am danynt, nad oedd aruo ofn
neb ond hwy, sef dynion yr un llyfr. Y mae yma fantais ac anfantais :

oblegid fel mewn peirianwaith, yr hyn a ennillir mewn amser a gollir

mewn gallu, a'r hyn a ennillir mewn gallu a gollir mewn amser ; felly

mewn efrydiaeth, yr hyn a ennillir mewn ehangder a gollir mewn dyfn-

der, a'r hyn a ennillir mewn dyfnder a gollir mewn ehangder. Ychydig
iawn ydyw nifer y rhai sydd yn alluog, fel Leibnitz, i uno y ddau.
Efallai mai y tl'ordd oreu i ddyn ieuauc yw dilyn Mr. liees, trwy
gysegru rhai blynyddoedd i ryw un awdwr, ac efrydu hwnw yn gyntaf
trosodd a throsodd, trwyodd a thrwyodd ; a myned yzi mlaen wedi hyny
at lyfrau eraill, ond nid heb fyued yn ol yn fyuych at yr awdwr cyntaf.

Ac OS gofynir pa un a ddylai yr un awdwr hwnw fod, nid oes genyf
ond cyfeirio eto at hanes Mr. Kees, a'r dewisiad a wnaeth efe o Dr.
Owen. Un o ragoriaethau Dr. Owen ydyw ei fod yn ein dysgu i gyr-

haedd y gallu gwerthfawr y souiwyd am dano, y gallu i gymmeryd poen.

Ond ni raid i ni boeni yn ofer, ac am ddim ; oblegid wrth fyned
yn mlaen yr ydym yn cael fod "y budd yn lladd y boen :

" ac o ran
hyny, y mae budd yn y boen ; oblegid, yn annibynol ar y wybodaeth
a ennillwn, y mae dysgu yr arferiad o ymboeni yn werthfawr ynddo e.i

hun, ac yn sicr o effeithio yn dda ar weddill yr oes. Ond prif ragor-

iaeth Dr. Owen ydyw cyfoeth ei dduwinyddiaeth. Wrth ddywedyd
hyn, ni feddyiir fod ei ysgrifeniadau, er mor helaeth ydynt, yn cyuuwys
y cwbl sydd yn y Beibl. Buddiol i bob un sydd am ddeall y llyfr dwy-
fol fyddai ymgydnabyddu a rhai o'r Piiritaniaid ereill, megis Howe, a
Goodwin, a Baxter ; ac li'r prif awdwyr yn Eghvys Loegr ; ac a'r
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goreuon o'r Tadau, a"r Hen Dcliwygwyr; ac ni ddylai wrthod unrliyw

oleiini a ellir ei gael oddiwrth ymclnviliadaii yr oes liou. Oud cyn
dechreu ^vyuGbu arnyut, b3'ddai yn dda ei fod wedi ei wreiddio yn
ddwfu yn lunviiiyddiaeth Dr. Owen ; oblegid yr atlirawiaetliau y mae
efe yn dadleu drostynt ydyw calou a bywyd yr efeugyl wedi'r cwbl.

Ac y mae yn syndod pa fodd y mae rhai o brif awdwyr y dyddiau hyn
yn cymmeryd yn ganiataol fod cyfnod yr athrawiaethau hyn wedi dar-

fod, ac nad oes iddynt ddylanwad mwyach ar feddyliau dynion. Mae
yn debyg nad ydynt yn cyfrif y rhai hj-ny yn ddynion sydd yn gwran-
daw Spurgeon bob Sabboth, a chaunoedd o rai cyffelyb iddo, ac yn
darllen yr argraffiadaii newyddion o weithiau Calvin a'r Puritaniaid.

Y gwiriouedd ydyw, mai yr athvawiaethau hyn, neu rai yn tarddu o'r

un gwreiddyn o gadwedigaeth trwy ras, yw yr unig rai sydd yn ateb i

angheniou y natnr ddyuol, ac hebddynt y mae yn rhwym o syrthio

yn raddol i ddefodaeth neu anft'yddiaeth.

Y mae 61 y darlleniad dyfal hwi] o ysgrifeuiadau Dr. Owen i'w weled
yn amlwg yn mhregethau Mr. Kees mewn dau beth yn neilldnol. Y
cyntaf ydyw yr hyn a elwir eneiimiad. Y mae rhai awdwyr Pabaidd yn
dwyn yn mlaen y diffyg o hyn fel rheswm yn erbyn Eglwys Loegr, gan
mai ychydig iawn o"r eneinuiad sydd yn perthyn i'w hawdwyr goreu,

oddieithr Leighton, yr hwn ocdd wedi ei ddwyu i fynu gyda'r Puritan-

iaid. Ond y maent yn gorfod addef fod y rhagoriaeth yma yn perthyn

mewn modd arbenig i'r hen Buritauiaid, a'r Annghydiiurfwyr ; ac yn
sicr ni fu neb yn fwy llawn o liono na Dr. Owen a Henry Eees. \'

rhagoriaeth arall ydyw ciiflaivnder : ac yn hyn eto y mae tebygrwydd
mawr rliwng y ddau. Ond rhag syrthio i gamolygiad, y mae yu
angenrheidiol cofio fod dau fath o gyflawnder, sef cyflawnder dyhys-
byddol, a chyflawnder awgrymiadol. Yn y cyntaf arweinir ni trwy
olygfa gyfoethog, a dangosir hi yn ei hyd a'i lied, ac ni orphwysir heb
ein gwneyd yn gydnabyddus a hi yn ei holl ranau. Ond yn yr ail,

cymmerir ni heibio i greigiau, a thrwy gilfachau sydd yn ymagor wrth
i ni fyned iddynt, nes dyfod at fynyddoedd, y rhai, wedi i ni esgyn i'w

penuau, sydd yn dangos mynyddoedd ereill nas gellir eu dringo, ac nas
gellir dywedyd o ganlyniad pa beth sydd tu hwnt iddynt. Y mae yr

olygfa olaf yu ymddangos i'r lliaws yn anorphenedig : ac y mae felly

mewn rhyw ystyr ; oblegid yr ydym yn teimlo fod mwy o'r golwg na'r

cwbl a welir. Dyma y teimlad sydd yn ein meddiannu wrth ddarllen

Shakespeare a Hooker, neu wrth edrych ar un o arluniau Turner.

Ond ar ol darllen un o draethodau Dr. Owen, neu un o bregetliau

Mr. Eees, yr ydym yn barod i ddywedyd, Dyna y mater yna wedi ei

ddyhysbyddu ; nid oes dim ychwaueg i'w ddywedyd arno. Yr ydym
wedi bod ar ben Pisgah, ac oddiyno wedi gweled yr holl wlad hyd ei

chyrau eithaf. Nid oes achos penderfynu pa un ai y dyhysbyddol, ai

yr awgrymiadol yw y rhagoriaeth uchaf : oblegid y mae pob un yn
dda yn ei le, y naill yu fwy cymhwys i un dosbarth, a'r Hall i ddos-

barth arall ; ond gan fod yr awgrymiadol yn fwy anhawdd i'w ddeall,

ac yu fwy agored i'w gam-ddeall, y mae yn ddiau mai y dyhysbyddol

yw y cymhwysaf i'r dosbarth Ihosocaf. Y mae gwahanol ddoniau
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yn bod, ac i fod ; a dylem ofalu rhag i'u parch i ryw awdwr ncillduol

ein iiarwaiu i osod hwnw i fynii fel safou i faruu pob awdwr
arall.

Ond cumsyniad dirfawr fyddai meddwl fod Mr. Eees yn ddyledus am
yr oil ag ydoedd i Dr. Owen. Bu llawer o'i flaen ef, ac ar ei ol, yn
darlleu Dr. Owen, heb ddyfod byth trwy hyny i safle uwch na dynion
eraill yn gyffredin. Er planu y ddracnen a"r wernen yn yr un tir a'r

dderwen, ac er iddynt dyfu yn yr nn hiusawdd a liitbau, etc draenen
fydd y naill, a gwernen fydd y Hall. Ond derwen fuasai Mr. liees pe
heb ddarllen Dr. Owen ; oblegid derwen ydoedd cyn gadael Llansan-
nan, pan nad oedd wedi darllen dim ond ycliydig lyfrau Cymraeg, ac
uwchlaw y cwbl, ei Feibl Cymraeg. Yr oedd wedi estyn ei wreiddiau yn
ddyfniou i wirioneddau yr efengyl pan yn ieuanc, mewn teimladau
dwysion ac mewn myfyrdodau dyfal ar ei ben ei hun : a dyma yr hyu
fel moddiou a"i gwnaeth y peth ydoedd. Wedi hyny cafodd les mawr
wrth ddarllen Dr. Owen, mewn ehaugiad gwybodaeth, a meithriuiaeth
iV ysbryd : ac yn mhen rhai blynyddoedd derbyniodd ddiwylliaut
pellach i'w feddwl wrih ddarllen John Howe, Robert Hall, Dr. Arnold,
ac eraill. Er hyny ni phetrusaf ddywedyd fod y pregethau hyu mor
wreiddiol a nemawr bregethau. Nid oes im dyn mor wreiddiol nad,

yw yn derbyn yn barhaus trwy ddarllen ac ymddyddau; ac efallai mai
y dyn mwyaf gwreiddiol sydd yn derbyn fwyaf. Ond yr oedd Mr. Eees
yn fwy o feddyliwr nag o ddarlleuwr ; ac y mae hyny i'w ganfod yn
amlwg yn ei bregethau. Anfynych y mae pregethau wedi costio mwy
o lafur mewn myfyrdodau a gweddian, ac wedi tarddu yn fwy uuion-
gyrchol o ddyfnder calon y pregethwr.

Heblaw hyny, y mae yn wiriouedd diammheuol am awdwr y
pregethau hyn, er uad yw yn ogyfuwch a Dr. Owen, na dim yn debyg,
mewn rhai pethau, etc ei fod yn rhagori arno mewn pethau eraill. Y
mae yn llawer mwy trefnus : ac yn enwedig y mae yn rhagori arno
mewn teimlad barddonol, a'r crebwj'll y soniwyd am dano eisoes. Nid
oes neb yn meddwl chwilio am farddoniaeth yn Dr. Owen : ond y mae
y pregethau hyn yn llawn o"r hyu ydyw enaid barddouiaeth. Bydd y
dywediad liwu yn dywyll i lawer, am nad ydynt wedi ystyried yu
gywir pa beth ydyw barddouiaeth. Yr hyu sydd yn gwneuthur
pregeth yu farddonol, yu eu tyb hwy, ydyw dychymygion a chyffelyb-

laethaa. Y mac dychymyg yu dda yn ei le ; ond nid yw yn grebwyll,
uac yn farddoniaeth. Y mae cyffelybiaethau hefyd yu wasauaethgar,
OS byddant yn rhai da ; a dedwydd yw y dyn sydd yu medru eu cyn-
nyrchu pan fyddo eisieu, a'u triu yn feistrolaidd ar ol en cyuuyrchu.
Er hyny, gallant fod heb farddoniaeth ; a gall barddouiaeth fod heb-
ddynt hwythau. Ni fu ysgrifeuiadau neb yn fwy llawn o gyti'elyb-

iaethau hapus na'r eiddo yr Archesgob "Whately ; ac eto nid yw yn
ymddaugos fud yr un wreichionen o farddoniaeth yn ei uatur. Ac o'r

ochr arail, nid llawer o gyffelybiaethau sydd gan Dr. Newman ; tra y
mae barddouiaeth guddiedig, fel siw^gr toddedig, yn rhedeg yn fyuycli

trwy ei frawddegau ; a phan ddefuyddia gyfi'elybiaeth, y mae bono
gan mwyaf, nid yu uuig yu egluro. fel y mae cyffelybiaethau Whately,
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oud yu rhoddi rliyw cfymmaint o liw bardtiouol i'r ymresymiad. Oud
i gymmeryd enghrcifi'tiau o"n liiaith eiu liunain, y mae dwy liuell fol

y canlyu gau Gorouwy Oweu yu Ngliywydd y Fani

:

Cyilfydd y fail u'i gallawr,

Car leeliu yii y fagddu fawr.

Nid -wyf yn gwybod fod dwy lincll fwy barddonol wedi ymddangos yu
yr iaith Gymraeg : ac eto uid oes yma im dycliymyg ua cliyfl'elyb-

iaeth ; ond y mae yma grebwyll cryf, gau fod y bardd yu creu goh-gfa
sydd yu effeithio yu uerthol ar y meddwl. Yr ydym yu gweled uu a
lieriodd yr Hollalluog, ac a feiddiodd ofyu i Fab Duw syrthio i lawr,

a'i addoli ef, yu ymgymmodi a'i garchar yu liytrach uag ymddangos
ger brou taubeidrwydd gogouiaut y Baruwr. Yr hyu sydd yu au-

liebgorol i wir farddouiaeth ydyw creu, bydded me\vu iaitb rwym, ueu
mewn iaith rydd ; a pba iiu byuuag a wueir hyuy trwy gyffelybiaetli,

ueu yute heb gyffelybiaetb. Ceir cyfl'elybiaetbau ar rai acblysurou
yn y pregethau byn ; ac y maent bron bob amser yu Avir farddouol,

megis yn y dyfyniad a ganlyu o ddiwedd y bregeth gyntaf

:

" Pan y byddom yn rhodio weitbian, ar fiu y mor, wedi euciliad y
' l]au^Y, yr ydym yu caufod ei geiilauau, a godreu y myuyddoedd oddi-
• amgylch iddo, yu llawu ogoi'eydd a tbyllau cilfacbog, oil a'u safuau
' yn agored a gwag o ddwfr, a'r ymlusgydd adgas yu troi yu y cwter-
• ydd lleidiog. Oud yu y mau dracbefu, yr ydym yu gweled y llauw
' yn dycbwelyd, yn uawsio i mewu, yu wylaidd megis ar y cyutaf,
' drwy y rbigolau dirgel, ac yu lleuwi y uaill ageu ar ol y Hall ; ac
' yn ebrwydd b3'dd pob g\vrthuni wedi ei guddio, a pbob cilfacb yu
' llawu, y cyfau wedi ei ordoi a chyflawnder dyfroedd. Y'u gyfi'elyb i

' hyu y mae y Cristiou Avedi profi. Heb Dduw, yr oedd ei galou yu
• wag ac afreolaidd ; ac mor auuigouol ydoedd pethau y byd hwu i

' allu lleuwi ei ddymuniadau ag ydyw yr aberig lechau, yr hou sydd
• yn colli yu y t\'wod, i leuw^i gw^ely yr eigion. Oud beudigedig a
' fyddo Dnw ! mae"r tide megis wedi troi

; y cyllawuder Dwyfol erbyn
' hyu yu treiddio trwy ysbryd y credadyu. Beth oedd ei aileui ef,

' debygech cbv/i, oud y llauw yma yu dechreu dyfod i me\vu ? Beth
' ydyw ei gyfiawui ef o laweuydd ac o'r Ysbryd Glau, o ffrwythau
' cyfiawnder, ac o -wybodaeth ewyllys Duw yu mhob doethiueb a deall
' ysbrydol ? beth hefyd, oud y llauw yu dyfod i mew'u, y dyfroedd
' bywiol megis yn chwyddo fwy-fwy, ac yu dycbwelyd gyda uerth i'w
' heu sianel ! O'r diwedd daw yn ben llau^Y. Bydd holl augheuion
' a dymuniadau y credadyu wedi eu cyfla^vni am bytli ; ei euaid yn
' llawn o ^vybodaetll yr Arglwydd, megis y mae y dyfroedd yu toi y
' mor. Yn yr banes olaf sydd geuym am dauo yu y Beibl, mae wedi
' cyrhacddyd hwut i augau a'r bedd, ac yu cael ei adacl \-n y cyflwv
' hwuw ag y bydd Duw iddo mwyach oll yn oll."

Oud uid llai barddonol yw y dyfyniad caulyuol o'r drydedd bregeth,

er uad oes yuddo yr uu gyffelj'biaeth :

—
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" Lu"m weithiau Avrth feddwl am eiriau Pcdi-, a'u cyffelyb mc'wn
" lleoedd creiil, ' Y ddacar a'r gwaith a fydd ynddi a losgir,' yn dyweyd
*' ynof fy liuu mewu ffordd o gyfarchiad, Wei, yr heu ddaear, pa fodd
' bynnag yr ymdarcwi wedi y llosgiad mawr, ti a fyddi yn dragy-
*' wyddol yn fy nghof i ! mi a gofiaf ddaear Cymru, y Ihvybrau i hen
" Gapel Llausaunan, a"r ccrdded dros fynyddoedd i lieu Gymdeithasfa-
*' oedd y Bala, am dragywyddoldeb !

'

Hawdd fyddai lliosogi eugbrcifftiau o'r fath yma : oud gall y darlleu-

ydd wueyd byn drosto ei iiun gyda mwy o fuddioldeb. Os awn i chwilio

am eu cyffCiyb yn ngweitbiau yr ben Anugbydfiurfwyr, y mae yn rbaid
i ni droi, nid at Jobn Owen, ond at Jobn Howe, .y mwyaf mewu rbyw
ystyr o bon}mt oil. Y mae rbyw ucbeledd ac ebangder j'u ei ysgrif-

eniadau ef, nad ydynt i'w cael yn neb o'i i'rodyr. Ac nid yw yn
annbebygol fod darllen rbai o"i weitbiau ef, mewu cysylltiad a chyf-

eillacb y diweddar Mr. Hugbes, wedi bod yn foddiou i ebaugu golyg-
iadau Mr. Eees i ryw fesur am atbrawiaetbau, yu gystal ag am
bersonau, nid trwy beri iddo roddi i fynu yr byn a gredai o'r blaeu,

ond trwy ei dueddu i ycbwanegu rbai gwirioneddau newyddiou.
Ond OS ymofynir am y fi'ynnonell wreiddiol o'r bon y tarddodd y

pregetbau bj'u, y mae yn rbaid myned beibio i bob awdwyr dynol at

lyfr y llyfrau. Dyma " yr uu llyfr " a wuaetb Mr. Eees yr byn ydoedd

;

nid trwy ei ddarllen yn unig, oblegid y mae llawer wedi ei ddarllen yu
gyson bcb ddyfod i euwogrwydd ; ond trwy ddarllen a myfyrio ; ac
nid trwy ddarllen a myfyrio yn imig, ond trwy dreiddio yn ddwfn
iddo. Hyn a'i gwnaetb yn bregetbwr ysgrytbyrol yn yr ystyr oreu.

Ac wrtb yr ystyr oreu y meddylir rbywbetb mwy nag adrodd llawer o

adnodau mown pregetb ; oblegid nid oes eisieu un ysgrytbyr i brofi

ysgrytbyr arali ; ac nid yw cbwilio am restr o adnodau, a pbregetbu
ycbydig ar bob un o bonynt, yu ddigon i wneyd pregetb yn bregetb
ysgrytbyrol. Ond yma eto y mae dau fatb o ragoriaetbau, y rbai y
dylid eu gwabaniaetbu, rbag i ni ddyrebafu uu matb o bregetbu ys-

grytbyrol ar draul darostwug y Hall. Yn y lie cyutaf, gellir preg-

etbu yn ysgrytbyrol trwy aros gydag aduod y testyn, a dwyn i'r

golwg yr byn a gynnwysir ynddi, a'i gymbwyso at ystyriaetb y
gwraudawwyr. Dicbou i bregetbu o'r fatb yma fod mor ysgrytbyrol

ag uu matb arall, byd yn nod pe na cbofl'eid un aduod o'r decbreu i"r

diwedd oud aduod y testyn : oblegid os na fydd dim ond ysgrytbyr yn
sylfaen, y mae yr boll adeilad yn ysgrytbyrol o augeurbeidrwydd. Pe
buasai amlcdd o ysgrytbyrau, a'r rbai byny yn cael eu coffau, nid
mown fiordd o wrtbwynebiad, ond gyda rbyw fatb o barcb, fel profion

o wirionedd yr byn y dadleuir drosto, yu ddigon i wneyd traetbawd
yu draetbawd ysgrytbyrol, buasai yn aubawdd cael un mwy ysgrytb-

yrol na'r " Lefiatban " o waitb Hobbes
;
yr bwn er byny sydd yn

ceisio dadsylfaenu pob crefydd a tbeimlad o gyfrifoldeb. Yr byn a
ddylai fod yn brif ymofyuiad ydyw, pa un a yw y sylfaen yu ys-

grytbyrol ; a pba un a yw yr adeilad yu gorpbwys yn deg ac yu gywir
ar y sylfaen. Ac beblaw byny, gellir yn fynycb gael digcn o feiui i
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orpbeu y gwaith yu y lie y sylfaenir yr adeilad. Dilyuid y cynllun
liwn ar rai amserau gau Ebenezer Morris, a Michael Koberts, gydap
efi'aitli ma"tt'r. Arosent gyda rbai o'r geiriau mwyaf pwysig yn adnod
y testyii, nes y byddai y geiriau byny wedi llenwi yr boll bobl li

dychryu, fel pe buasent wedi dyfod " at y myuydd teimladwy sydd yu
llosgi gau dau, a cbwmwl, a tbywyllwcb, a tbymbestl." Ac yua.

efallai y cymmereut i fymi rai o'r geiriau ereill yu y testyu, y rbai

wrtb sylwi arnynt a ymagoreufc ac a ymeaugeut fel gwlad yr addewul
o flaeu y gynuulleidfa. Oud yu yr ail le, y mae matb arall o bregetbu
ysgrytliyrol, yr liwu uid yw yu llai buddiol, a'r bwu y ceir eugbreifftiau

ueillduol o bono, yn ycbwauegol at y Hall, yu y defnydd bapus o ad-

uodau a wneir yu y pregetbau byn i egluro geiriau y testyu, neu rai

o'r materion a godir o bono : ac nid byuy yu unig, ond y mae crebwyll

yr awdwr yu daugos prydfertbwcb newydd yn fyuycb yu yr adnodau a

ddyfyuir. Fel prawf cymmerer yr byn a gaulyn allau or bregetb

gyntaf yu y gyfrol :—

" Yr ydym yn darlleu, pan aetb Samuel i Betblebem gynt, beb ei

" ddysgwyl, ddarfod i beuuriaid y ddinas gyfodi i'w gyfarfod, a gofyn
" iddo yn ddycbrynedig, ' Ai beddycblawn dy ddyfodiad di ? ' ' Hedd-
••ycblawu,' meddai y propbwyd ; 'mi a ddaetbum i abertbu i'r Ar-
" glwydd.' Ond wele un mwy na Samuel yu Bethlehem beddyw, Ai
'= beddychlawu dyfodiad bwu yno ? A ddaeth efe i'r byd i ddamnio y
" byd, ai ynte fel yr acbubid y byd trwyddo ef ? i ddiuystrio eneidiau
" dyniou ynte i'w cadw ? Oud cyn i ni ofyu, mae y Gwaredwr wedi
" ateb, Heddycblawu, beddychlawu !

' Mi a ddaetbum fel y caeut
" fywyd, ac y caent ef yu helaetbacb.' Daetbum i abertbu i'r Ar-
" glwydd :

' i ddibeuu camwedd, ac i selio pecbodau, ac i wueutbur
" cymmod dros auwiredd, ac i ddwyn cyfiawnder tragywyddol."

Yn ddiau yr oedd awdwr y pregetbau byn yn gofalu, uid yu unig

am i'r cwbl orphwys ar sylfaen ysgrytbyrol, ond hefyd am adeiladu ar

y sylfaen bono feini gwertbfawr, ac am osod y meini byuy i fynu yu

y modd mwyaf destlus. Yr oedd pob gwaitb a wnelai yn fater cyd-

wybod gauddo, ac am byny yr oedd ei ofal yn cyrhaedd at bob rbau

or gwaitb. Ac uid oedd gwaitb cryf yu ei foddio, beb iddo ei gael yn
brydfertli hefyd, trwy ei addurno byd eitbaf ei allu. A tbra y mae
ysgrifeniadau rbai o'r ben dduwiuyddion wedi myned erbyn byn yu
"liinderus i'w darllen, o berwydd amlder y dyfyniadau sydd yuddyut o'r

awdwyr clasurol, gellir dysgwyl i'r pregetbau byn fod yn gyfaddas i

bawb yn mbob oes, gau mai eu hadduruiadau peuaf ydyw dyfyniadau

o'r gair hwnw " s dd yu aros yu dragywydd."

Y mae llawer o honom, ar ol colli y pregethwr byglod bwu, wedi

bod yn barod i lefain, " Fy uhad, fy nbad, cerbyd Israel, a'i farcbog-

ion.'' Gau ua chawn weled ei wyneb ef mwy byd loreu yr adgyfodiad,

gwuawn yu fawr o'i bregethau, yu y rhai y mae efe " wedi marw yn

llefaru eto."

Y mae Dr. Edwards yu ycbwanegu y Nodiad canlynol, yn tudalen

706 o'r " Traethodaii Dmvinijddol," at yr Ysgrif ucbod :
—
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Pan oedd y sylwadau ar Bregothau y Parch. Houry Piees yn myucd
trwy y uasg, uid oeddwii wedi daiileu yr ertliygl ar Hyawdledd
Seneddol yn y Quarterhj Eevicw. Yu ol yr erthygl houo, ymddeugys
mai hoff lyfr Mr. Bright yw Coll Oinjnfa. Teimlaf yn sicr i mi
weled yn rhywle mai i Shakespeare y mae efe yu ddyledus am ei

arddull Sacsonaidd : oud gallasai gael hyu trwy ddarlleu (jnll

Gwynfa, gan fod iaith Milton yn liynod o Sacsonaidd j'u y llyfr

liwnw, yn llawer mwy felly nag yn ci weithiau rhyddieithol
; pa

beth bynnag all fod yr aclios, pa un ai gwir ucheledd ei farddon-
iaeth, ai addfedrwydd oedran. Gellid meddwl mai y cyntaf yu
beuaf, gan fod graddau o'r un symledd i"w weled yu ei farddon-
iaetli foreuaf. Oud bvaidd ua feddyliwu fod rhy ychydig o sylw
wedi ei rbddi wrth sou am iaith Mr. Bright, i efi'aith y darlleuiad
cyson o'r Beibl yn y cyfieithiad Saesneg, fel yr oedd effaith

cydnabyddiaeth a'r Beibl Cyraraeg i'w ganfod yn iaith goeth Mr.
Kees. Ac uid at iaith y ddau yn nuig yr oedd hyu yu cyrhaedd

;

oblegid ui fyddent byth yn iwy hapus nag yn y defuydd a wuaeut
o ryw liaues ueu ymadrodd ysgrythyrol. Cof gau y darilenydd
ond odid y cyfeiriad a wnaeth Mr. Bright yn Birmingham, wrth
siarad am ei aumharodrwydd i gymmeryd rhan yn y weinyddiaeth,
at y geiriau hyny yn '2 Bren. iv. 13, " a oes a fynech di ei

ddywedyd wrth y breuiu, neu wrth dywysog y ilu ? Hithau a
ddywedodd, Ynghanol fy mhobl yr ydwyf fi yn trigo." Ceir
cyfeiriadau llawu mor hapus, a hyny yn fynych, j'u y gyfrol a
gyhoeddwyd o bregethau Mr. Bees.

NoDiAD P. Tudalen 966.

Yn y " Dnjsorfa " am Mai, 1876 (tndal. 161—169), fe ymddangosodd
ysgrif nodedig o alluog ar " Bregethau y Parch. Henry Bees," gau y
Parch. Griffith Parry, D.D., yr hon yn dra charedig a aufouwyd
ganddo i ni, i'w chyhoeddi yn yr " Attodiad " hwn i'n " Cofiant.''

Pregethau y diweddar Barch. Henry Bees.

Nid lieb radd o betrusder yr addawsom, ar gais y Golygydd
parchedig, ysgrifenu ychydig ar y testun uchod i'r iJri/soi'fa. Parai y
testun ei liunan i ui betruso, gan mor fawr ydoedd. Ond fel y mae
mawredd yn cynnyrchu ofn a chariad, teimlem tra yn cilio oddiwrtho
fod grym ei attyniad aruom yr un pryd. Petrusem hefyd wrth
ystyried fod mwy nag un o brif ddynion y genedl wedi bod yn tynnu
portruad o awdwr y pregethau hyu. Nid oes eisieu dyweyd dim am
y portri-adau hyny

; y maent yu llefaru drostyut eu hunain. Eto,
teimlem fod pregetlnvr fel Mr. Bees, a Phregethau fel yr eiddo ef, yu
debyg i rai o olygfeydd gwychaf natur—mynyddau yr Alps ueu raiadr

y Niagra, yn feddiaut cyffredin ac o ddyddordeb parhnus, fel nas
gellir peidio eu hedmygu a'u darlunio gan y naill ar ol y Hall, pob un
yn ei dduU ei hun ac yu ol yr argrafSadau a wnacthaut ar ei feddwl

8 z
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ef ei linnan, er i'r arlnuwyr i^euaf foci wcdi eu darluuio o'i flaen.

Gellir clnvanegu fod \mddangosiad yr Ail Gyfrol o'r Pregcthaii hyn
yu agor cyfleiisdra naturiol i alw sylw atj'ut o newydd,

Megis y mae yr efengyl ei hunan yu ddirgehvch, felly y mae y
cyhceddiad o houi yu y £t"urf o hrer/ethu yu ddirgelwch mawr. Ac y
mae y dirgelwch ueilldnol hwn yu tarddu o im mwy cyffredinol, sef y
dirgelwch a bertbyu i iaith. Ehyfedd yw uerth geiriau ! Pwuc
llawu o ddirgehvch yw iaith ddyuol. Dolen gysylltiol yw iaith yu
gyutaf rhwug ysbryd a ehuawd, ac yua. trwy y cnawd, rhwug ysbryd
ac ysbryd. Tardda iaith o'r ddwy ffaith fod dyu yn ysbryd, a bod yr
ysbryd mewu cuawd ; a chymmoda y ddwy ffaith a"u gilydd, 'l
gnawd yu uuig, nid yw iaith yu bosibl, fel y gwelir yu yr auifail ; i

ysbryd yu unig, uid yw iaith yu augenrheidiol, fel yr ymddengys am
yr augel. Y mae yr auifail islaw iaith, a"r augel uwchlaw. Am iaith

ddyuol yr ydym j'u sou ; nis gwyddom ddim am iaith augeliou.

Uudeb ysbryd a ehuawd sydd yu gwueuthur iaith yn bosibl ac yu
augenrheidiol. Ac y mae y dirgelwch sydd yu yr nudeb hwn yn ei

gyfrannu ei hunan i iaith—ffrwyth yr uudeb ac ammod cymdeithas.
Y mae yu rhyfedd fod dyniou yu cael eu cludo yn ngherbydau y
rheilffordd o for i for ar draws cyfaudir America. Ond rhyfeddod
fwy ydyw fod meddyliau yu cael eu cludo yn ngherbyd geiriau, trwy
byrth y synwyrau, yn llwythog o ddaioni neu uiwed, o bleser neu
boen, o ysbryd y naill ddyn i ysbryd y Hall. Yn y dydd y dadguddir
dirgelion Amser, gwelir mai hyn fydd uu o'r pethau rhj^feddaf mewn
byd llawn o ryfeddodau—north geiriau. Y mae ychydig eiriau yn abl

i gyuueu y galon mewn serch, ueu ei chythruddo i ddigofaint, ac i

'' osod troell naturiaeth yn fflam." Gall gair gyfodi yr ysbryd i

ehedeg mewn llaweuydd, neu ei daro megis ag ergyd i ddyfuder
galar. Gall ychydig eiriau newid syniadau y meddwl a theimladau y
galon. Y mae geiriau wedi rhoddi fi'urf a chj'feiriad newydd i holl

fywyd dynion. Y mae gair wedi peuderfynu tyuged teyrnasoedd, a

newid cwrs Hanesyddiaeth. Dyna sydd j'u myned yu mlaeu yn
barhaus yn hanes naturiol ein byd ni, gyda'r pethau mwyaf a lleiaf

;

meddyliau yn gweithredu ar eu gilydd trwy gyfrwug geu-iau, er

daioui neu ddrwg, er dedwyddwch neu drueui.

Ond yn hanes ysbrydol y byd y mae north geiriau i'w weled

ryfeddaf. Megis ag yr oedd gair Crist yu cyfodi y marw naturiol o'i

fedd, y mae geiriau Duw eto o enau dynol yn gwneyd gwyrth fwy

—

yu bywhau eneidiau o'r farwolaeth ysbrydol. Y mae geiriau yn creu

chwyldroad moesol yn eneidiau dyniou, o'u cymharu a'r hwn nad yw
chwyldroadau mwyaf teyrnasoedd y byd ond dygwyddiadau dibwys.

Goleuni y faru yu uuig a ddengys beth a fa dylanwad geiriau yn
ffnrfiad tynged dragywyddol plaut dyniou. " Fe welodd Duw yn
dda trwy fl'olineb pregethu gadw y rhai sydd yn credu." "Ffydd
sydd yn dyfod trwy glywed, a chlywed trwy air Duw." ran offer-

ynoliaeth moddiou, uu o'r dirgelion mwyaf, fel y sylwa Viuet, yw y
trefuiad Dwyfol trwy ba im y mae tragywyddoldeb y naill ddyn wedi

ei osod i ymddibynu ar la is dyn arall.
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Pcnnod ddyddorol mewn Hanesyddiaetli Eglwysig ydyw hanes
pregethu. Difyr ac addysgiadol yw olrhain cynnydd graddol y
bregetb, o ran ei ffurf a"i lie yn ngwasanaeth cylioeddus crefydd, o'r

mynegiad noeth ac awdurdodol o ft'eithiau yr efengyl, yn ngweinidog-
aeth yr Apostolion, at yr Homiliau byriou ar athrawiaethau Crist-

ionogaetb, a'r cynghorion ar amryw ddyledswyddau buchedd dduwiol
yn nmser Tadau yr Eglwys ; ac yn mlaen at y ffurfiau byuod a
digrifol yn fynych a geid ar bregethu yn y canol-oesoedd ; hyd at y
ffurf fwy gorphenol a"r lie mwy pwysig a gymmerodd y bregetb yn
raddol, mewn canlyniad i adfywiad cyffredinol llenyddiaetb yn y
bymthegfed a'r unfed-ganrif-ar-bymtheg, a'r adfywiad crefyddol tiia

yr iin adeg trwy y Diwygiad Protestanaidd, yn mlaen at gewri y
pulpud yn oes y Puritaniaid, ac at bregethwyr mawr Eglwys Loegr
a'r Ymneillduwyr yn y ddwy ganrif ddiweddaf. Y mae Prydain wedi
bod yn hynod fel magwrfa pregethu, a Chymru yn neillduol : a diau
fod llwyddiaut Ymneillduaeth, a llwyddiant Cyfundeb y Methodistiaid
yn beuodol, yn Ngbymru, i'w briodoli mewn rban fawr i'r lie pwysig
sydd wedi bod i bregetbu yn ein plitb o'r decbreu. Ni ddymunem
arfer gormodiaetb ; cud yr ydym yn credu y byddai yn anbawdd cael

nemawr engbreifftiau gwell yn boll banes pregetbu, os ceido gwbl, o'r

bregetb yn ei ffurf fwyaf perffeitbiedig a llafurfawr fel cyfansoddiad,
ac ar yr un pryd yn cyfuno rbagoriaetbau ucbaf pregetbu o ran mater,
ysbryd, ac arddull, nag a geir yn Mbregetbau Henry Piees.

Nis gellir ysgaru y bregetb oddiwrtb y pregetbwr. Yr ydym yn
teimlo fod darlJen y Pregetbau byn yn debyg i rodio trwy erddi, nid
.yn unig prydfertb mewn blodau oud goludog mewn fl'rwytb. Teim-
Iwn yn barod i ddyweyd yn iaitb llyfr y Caniadau :

—" Blodeuodd y
pomgranadau . . . . y mandragorau a roddasant arogledd, ac wrtb
ein drysau y mae pob rbyw odidog ffrwytbau, newydd a ben." Wrtb
edrycb arnynt, anbawdd ydyw peidio ymofyn,—Yn mba ryw ragor-
iaetbau cudd a dwfn yn enaid y pregetbwr y darfu iddynt wreiddio ?

Dan ba ammodau y cynnyrcbwyd y fatb ffrwytb ? Trwy ba fatb
ammaetbiad, a tban ba fatb ddylanwadau y darfu iddynt addfedu ?

Gellir crynboi yr ateb i byn, feddyliem, mewn tri gair : natur, fjras, a
llafur. Yr oedd cuddiad cryfder y pregetbwr mawr bwn, nid mewn
dim o'i neillduolion personol, ond yn y cyfuniad i raddau anngbyff-
redin c'r cymbwysderau anbebgor sydd yn cyfansoddi mawredd
pregetbu yn mbob oes a gwlad—dynoliaetb ucbel, duwioldeb dwfn yn
ngljn a douiau y weiuidogaetb mewn mesur belaetb, a cbysegriad
talentau ac amser i waitb y weiuidogaetb, ac yn arbenig i bregetbu
yr efengyl fel y rban bwysicaf o'r gwaitb.

1, Natur sydd o angenrbeidrwydd yn mlaenaf o ran trefu yn byn,
fel mewn petbau eraill yn y trefniadau Dwyfol :

" Eitbr nid cyntaf yr
ysbrydol, ond yr auianol, ac wedi byny yr ysbrydol." Natur yw sail

gras. Gan mai yr uu yw Awdwr natur a gras, buasai yn rbesymol
dysgwyi yn mlaen Haw, yr byn befyd sydd yn cacl ei wirio yn banes
crefydd dan bob gorucbwyliaetb, fod y dynion y mae yr Argl-
wydd yn eu cyfodi o bryd i bryd yn ei eglwys i wneyd gwaitb mawr
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drosto, ac i roddi symmudiad pw5'sig yn mlaen i deyrnas nefoedd ar y
ddaear, yu ddyniou vedi eu cyunysgaeddu a chymhwysderauneill-
duol i'r gwaith yn ngalhioedd cyuhenid eu natur. Yn y dijn y mae
sylfaen naturiol y Cristion a'r pregetliwr. Ac y mae yn rbaid i

gadernid y sylfaen gyfateb i bwysau yr adeilad a gyfodir arni. Ehaid
i beiriant o allu mawr gael gwaelod cadarn i ddal ei weitbrediad.

Sonia yr Apostol am '• ei weitbrediad Ef, yr bwn sydd yn gweitbio

ynof fi yn nertbol." Yr oedd yn Mr. Eees weitbrediad Dwyfol o ras

a dawn, yr bwu oedd yn gweitbio ynddo jmtau yn nertbol. A gofal-

odd ei Greawdwr, yr bwn a'i " badnabu " ac a'i " sancteiddiodd," fel

Jeremiab, " cyn ei lunio ef yn y grotb/' ac a'i " neillduodd " fel

Paul, o " grotb ei fam, ac a'i galwodd trwy ei ras, i ddadguddio ei Fab
ef ynddo, fel y pregetbai ef " yn mblitb ei gydgenedl—gofalodd am
osod sail dda i'r nertbol weitbrediad bwn yn ngbyfansoddiad naturiol

ei gorpb a'i feddwl.

Yr oedd ganddo ddynoliaetb o tijjje ucbel. Meddai gorpb tal, llun-

iaidd, ac eto cymbesur a cbadarn. Yr oedd ei olygon yn dreiddlym,

a'i edrycbiad yn dywysogaidd, yn ei nodi allan fel un a anwyd i fod

yn " frenin dynion," ac eto yn wylaidd a gostyugedig ;
yr oedd ar un-

waitli yn urddasol ac yn bynaws. Ac wrtb droi at alluoedd ei feddwl,

gwelem eu bod yn cyfateb i'w berson oddiallan. Cyuuysgaeddwyd ef

a '• syuwyr cyffredin " o'r fatb oreu, o ran ansawdd a swm—y llyw

sydd i gyfeirio a rbeoli gweitbrediad yr boll alluoedd, Ceid ynddo
gyfuniad nodedig o nertb a pbrydfertbwcb—cadernid ac ystwytbder.

Y mae rbai wedi gwneyd y syiw fod y meddylwyr mwyaf yn uno i

raddau ragoriaetbau neiUduoi y ddau ryw, a bod adlewyrcbiad o'r

cyfuuiad bwnw yn y wynebpryd—nertb a pbrydfertbwcb Buom yn
tybied wrtb graft'u ar ddarluniau dynion mawr fod y sylw bwn yn
cael ei wirio yu fynycb, er nad bob amser, Yr oedd ei feddwl yntau
ar un Haw yn nodedig o wr-aidd {masculine) ; yr oedd y " gwr Duw "

bwn yn " wr " i ddecbreu, mewu pellder mawr oddiwrtb bob gwendid
iiul a pblentynaidd—yn " \vr " mewn cyferbyniad i '"blautos " o bob

oed, a "gwrageddos" ot ddau ryw. Oud yn uglyn tl byny, meddai
lawer o ddillynder coetb a cbyffyrddiad delicate y rbyw arall. Buasai
yn ddyn mawr ar gyfrif ei ddoetbineb—ei synwyr cryf a'i farn bwyllog

ac addfed, byd yn nod pe ua buasai yn bercben yr un arall o elfenau

mawredd. Y mae Foster yn gwneyd y sylw canlyuoi am Fox fel

areitbiwr :

—

" It is needless to say tbat Fox possessed in a higb degree wit and
fancy ; but superlative intellect was tbe grand distinction of bis

eloquence ; tbe pure force of sense, of plain, downrigbt sense was so

great, tbat it would bave given a cbaracter of sublimity to bis

eloquence, even if it bad never once been aided by a bappy image or

a brilliant explosion. Tbe grandeur of plain sense would not bave

been deemed an absurd pbrase, by any man wbo bad beard one of

Fox's best speecbes."

Yr oedd mesur o'r un petb yn wir am Mr. Eees. Gwelid byn nid

yn unig yn ei Bregetbau, ond yn ei areitbiau ar acblysuron neillduol,
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a pban y cyfodai i draelliu ar unrbyw fatcr yn ngbynhadlecltlau y
Gymdeitbasfa. Nodweddid ei ymadroddion bob amser gau urddas
gwir ddoetbiueb. Cymmerai ohvg cang yn gystal a manwl ar y mater.

Mynai ddeall pob acbos iw waelod. ac edrj'cbai arno o bob ocbr. Y
mae yn wir ei fod yn selog, a cbariai ei sel ef yn bell weitbiau. Gall-

em feddwl ei fod o dymber uaturiol yn tueddu at fod yn brysur a

tbanllyd, yr byu a wnai yn fwy rbyfedd ei bod wedi ei dysgyblu mor
Iwyr gan dJoetbineb a gras. Cynneuid ei eiddigedd gan nertb ei ar-

gyboeddiadau a'i gydwybodolrwydd i'r gwirionedd, gyda phob petb a

ystyriai efc yn bvv-ysig ; ond er fod ei natur yn llawn o dan cuddiedig

(ac nid cuddiedig bob amser), liyuod fel y cymmedrolid ei sel gan
arafwcli a pinvyll, gan synwyr da a barn addfed, a cban yr ehaugder
meddwl a cbalon a allai gymmeryd i mewn y ddwy ocbr i'r cwestiwn.
Ilwyracb mai yr byn a eilw Foster yn " furpcrlative intellect " yw sail

pob rbagoriaetb meddyliol o radd iicliel. Yr oedd byn yn ddiau gan
Mr. Eees, ond mewn cyfuniad nodedig a rbagoriaetbau ucbel ereill.

Y"r oedd ei feddwl yn gryf : ar unwaitb yn dreiddgar ac yn eang, yn
cynnwys manylrwydd deall i wabaniaetbu, a nertb ac ebangder
rbeswm i gyfuuo. Yn ycbwanegol at byn, yr oedd yn bercben darfel-

ydd a cbrebwyll barddonol o gyfoetb a pbrydfertbwcb mawr, yn rbin-

w^edd yr bwn y dyrcbefid casgliadau y deall a'r rbeswm i diriogaetb

uwcb, ac a barai i'r golenni uwcb-ddaearol liwnw nas gellir ei ddes-

grifio gyfodi arnynt—y golenni bwnw fel y dywed "Wordswortb, " na
tbywynodd erioed ar for na tbir."

I wasanaethu y galluoedd dysglaer byn, fel ag i"w troi i'r defnydd-

ioldeb mwyaf, yr ydoedd wedi ei gynnysgaeddu a mesur belaetb o

ddawn ymadroddi. Hwyracb na feddai y llitbigrwydd ymadrodd sydd
yn bynodi yr areitbiwr naturiol ; ond meddai ddawn bwysicacb i breg-

etbwr—y medr i roddi am ei feddyliau y wisg oreu, i'w baufon allau

ar eu neges yn yr ymadroddion mwyaf priodol, grymus, ac effeitbiol.

Xis gwyddom am neb a edrycbai gyda mwy o ddiystyrwcb nag efe ar

yr byn a alwyd—" the glib facilitj/ o/talkinii,'' y gallu, neu yn bytrach,

y gwendid o siarad llawer beb ddyweyd ond ycbydig neu ddim.
Byddai efe ei ban yn arfer dyweyd fod " gallu ar ymadrodd "' yn un o

ddoniau y weinidogaetb, yn ddawn i weddio am daui ac i gynnyddu
ynddi. Yr oedd yn amiwg fod y gallu bwn ynddo ef fel dawn y wein-

idogaetb mewn mesur anngbytfredin ; ond, yn sail flaenorol i byny,

yr oedd y gallu ynddo, debygem, fel dawn naturiol i draetbu ei feddwl

gydd goleuni a nertb mawr. Nid ydym yn tybied y cawsid dim rbag-

oriaetb neillduol yn swm ac ansawdd naturiol ei lais, pe buasai modd
ei feirniadu arno ei bunan, er ei fod yn dreiddgar a soniarus. Ond
fel rban o bono ef, teimlid ei fod yn gymbwys bollol i'r byn a draetbid

ag ef. Nid ydoedd yn nertbol i floeddio ; nid oedd " yn rymus fel y
daran," ond yr oedd "yn effeitbiol fel y gwlaw "—yn cyrbaeddyd
trwodd i gelloedd dirgelaf y galon. Derbyniai ei lais ei boll bynod-
rwydd or dyfnder difrifwcb o"r bwn y cyfodai, ac o'r dwysder teimlad

a pba un y lleuwid ef. Ond gwuai byn y llais yn bynod,—mor bynod
fel y darfu i un o weinidogiou Eglwys Bresbyteraidd yr Iwerddon, ar
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ol ei wraudo yu Nghymdcitliasfa Baugor tua deng mlyuedd yii ol, er

lieb ddeall gair, gymll^Yyso ato ddywediad y Ffrancwr: ' Yr oedd

dcifirau yn ci lais !
"

Nid adnabnom ueb yn meddu ar chwaeth fwy dillyn a choetli—bur
liyd at lymder, ac yu cynuyddu i fwy o burdeb a symledd liyd y
diwedd. Yr oedd pob peth garw, aflednais inewu ysbryd, iaitli, ac
ymddy'giad, yu auuioddefol gauddo. Desgrifia Euskiu y llimiedydd

auugbelfydd, isel-chwaetb, yu uu Lyf, amddifad o barcb a gwylder yn
mbresennoldeb natur a'i dirgeliou o fawredd a phrydferthwcb, ond yu
rbutbro i bob cysegr, yn dwbio lliwiau cryiiou, ac yn cipio pobpetb o

bob man a ddaw yn ei tfordd yn ei ymegniad i gynnyrcbu efi'aitii ar yr
auwybodus. Ar y Haw arall darlunia efe y gwir luuiedydd, percben yr

atbrylitb gelfyddgar, yn cerdded yn araf, ac yn diosg ei esgidiau oddi-

am ei draed gan deimlo natur yn ddaear sauctaidd, yn llawn or ofu

sydd yn ffrwytb parcb, yn gweitbredu ymattaliad a huuan-Iywodraetb,

ac felly yn gymmedrol yu ei liwiau, nes y mae nerth, y darluu yn cael

ei leddfu a'i cbwauegu i'r pryd gan dyuerwcli. Y mae y dillynder

coetb hwn yn dyfod i'r golwg yu nodedig yn arddull Mr. Eees. Y
mae hi nid yu unig yn bur, ond yn brydfertli liefyd. Y mae yn wir fod

purdeb ei hunan yu brydi'ertbwcb, ac i'r cliwaetli fwyaf ysbrydol y
prydfertliwcli nchaf o'r cwbl feallai mewu ystyr lenyddol, megis mai
*' prydfertbw^cli sancteiddrwydd " ydyw yr uchaf mewu ystyr foesol.

Ond yr oedd ei arddull ef yn sefyll brou ar ei plieu ei bun am y cyfun-

iad liynod oedd ynddi o burdeb ac addurn, o gynnildeb ymadrodd a

cbyflawnder myuegiant. Buom lawer gwaith yn rbyfeddu at y cy-

fuuiad liwu. I feddwl mor gyfoetbog yn boll ddefnyddiau addurn, y
mae purdeb ei arddull yu rbyfeddod, ac yu dystiolaetb i uertli yr

liunan-attaliad a fi'urfar gan goethder cbwaetb ac arferion o ddysgybl-

aeth meddyliol. Diau fod purdeb ucliel ei cbwaeth yu ymyiu ar, os

nad weitbiau yn croesi drosodd i, orlymder [fastidiousness).

Gellid meddwl fod Mr. Eees o ran ei dymher naturiol yn tueddu i

fod yn dawedog, i ymgilio iddo ei hunan—ei fod yn caru neillduedd a

syn-fyfyrdod pruddaidd. Gallesid meddwl ar uu olwg fod llawer o

gydnawsedd rhwng ei dymher naturiol a bywyd meudwyaidd, a phe
buasai yn byw yu y cauol-oesoedd, y buasai yu fyuach wedi ymgladdu
yn ei gell, neu yn feudwy o'r arferion mwyaf llymdost, yu treulio ei

ddyddiau mewu unigedd i ddarllen, myfyrio, a gweddio, ac i ddysgyblu

ei hunan i fywyd uwch-auianol, trwy " gosbi ei gorph a'i ddwyu yu
gaeth." Ond fel y mae y dyu mawr yn fyuych yu ddammeg, yu
llawu o wrthddywediadau ymddaugosiadol, fell}', ar olwg arall, hwyr-

ach y buasai gwrthddrych y nodiadau hyu o bawb yr annghymhwysaf
i'r fath fywyd. Er mor uefolfrydig ydoedd, nid oedd ueb yn fwy byw
i bwys a gwerth mwyuderau cyfreithlawn y ddaear yn eu lie ac i'w di-

benion eu hunain. Nid oedd neb, fe allai, mewu mwy o anghen nag
efe, tuag at fyw y bywyd nefol, uchel, yr oedd efe yn ei fyw, am bob

cymhorth oddiwrth bethau goreu y ddaear—cysurou natur, dedwydd-

wch teuluaidd, a chyfeilliou siriol a chydnaws. Tra nad oedd neb yn
fwy cynnil, a chydwybodol ochelgar gyda phob fi'urf o fwyniaut, na
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mwy gofalus rhag gwueycl y niwed lleiaf uid yu unig iddo ei himan,
ond i ereill, yu enwedig i'r ieuauc trwy ddim tebyg i esiampl a allasai

gael ei cbamddefnyddio,—nid oedd gau neb ar y Haw arall lai o

amynedd gydag uurhyw rodres o fi'ug-ddifrifwcb, na ft'ug-burdeb, nag
iinrhyw tiurf o " ewyllys-grefydd "—crefydd y mae d5'u yn ei gwneyd
iddo ei huuan, ac nid yu cael ei rhoddi iddo gau Dduw, yn gv/reiddio

yn ewyllys dyu ac nid yn ewyllys Daw. Yr oedd yn ormod o "wr"
—yn rby ddyuo], i oddef tfug na rhodres o un math ; ac yr oedd ei

feddwl wedi ei fantoli mor gywir, ei holl alluoedd yn y fath gymesur-
edd a cbydgord, fel y gwelai bobpeth yn eu gwir faintioli ac yn eu
gwir gyfartaledd, ac o ganlyniad nas gallai gydymdeimlo a'r rliai a
redeut i eitliafion gwyllt o sOl gyda dim.

Er ei fod y llawnaf o ddifrifwcb, yr oedd gauddo lawer o allu i

fwynbau a cbyunyrcbu digrifwch dini^Yed. Y mae yn hen sylw fod
dagrau a gwenau—wylo a chwerthiu, yn ymyl eu gilydd, ac yn troi

i'w gilydd yn ebrwydd. Gwelwyd eughvaifft nodedig o hyn yu y
Parch. W. H. Brookfield, un o gaplauiaid y Frenhines, pregethau
yr hwn a gyhoeddv/yd yn ddiweddar, gyda chofiaut gau Arglwydd
Lyttleton. JJywedir ei fod yu uu o'r dynion mwyaf pruddglwyfus pan
wrtho ei huuan ; ac y mae yu hawdd credu hyuy wrth edrych ar ei

ddarhm : y mae yu uu o'r wyuebau mwyaf dwys-ddifrifol a phrudd-
aidd ei fyuegiaut a welsom erioed. Ac eto i gyd, yr oedd arabedd y
gwr hwn, ei allu i ddyuwared ereill, nid yn unig o ran y llais a'r don
a'r holl ystum, ond o ran y syniadau a'r ymadroddion nodweddiadol o

honynt, a'i ddawn o ddigrifwch, yn rhywbeth na welwyd ei gyffelyb

yn fyuych. Tystiai Prifathraw Trinit]i Colleije, Prifysgol Caergrawut,
mewn llythyr at ei fywgraffydd, ei fod ef wedi gweled nifer o gyfeill-

ion, oil yu gorwedd ar lawr yr ystafell yn ddiymadferth gau chwerthiu,

tra yr oedd Brookfield, y pryd hwnw yu efrydydd ieuauc, yn cynual
ymddyddau dychymygol, gyda'r difrifwch mwyaf, rhwug cymeriadau a
adwaeuent yn dda, ac yu dynwared i berffeithrwydd neillduoliou pob
un ran mater a dull. Eughraifft eithafol oedd hon. Ond yr oedd
hyd yn nod Mr. Eees, y mwyaf dwfu-ddifrifoi, yu uu o'r rhai mwyaf
siriol a hapus gyda chyfeilliou cyduaws

;
yu meddu llj'gad cyfiym i

weled y chwerthiuus mewn person, gweithred, nou ddywediad
; yn

gallu adrodd hauesyu gwir ddigrifol yn dda, ueu ei wraudaw a'i fwyn-
hau yn dda oddiwrth arall

;
yu llawu o arabedd, ac o arabedd (fel y

sylwa Dr. Edwards yu ei " Adgofion " am dano), yn ei tfurf fwyaf
coethodig o humour. Y mae yn auhawdd rhoddi darnodiad o'r gallu

rhyfedd hwn ; ond y mae yu ffaith fod llawer o bono, bx'ou yu ddi-

eithriad, yu pertbyu i'r meddylwyr mwyaf, a mwyaf difrifol. Hwyr-
ach mai y fiurf guddiedig, ddirgel-chwareus, o arabedd ydyw. Gellid

meddwl ei fod yu cael ei wneyd i fynu o ddigrifwch, barddouiaeth, a
dyddordeb cariadus mewn pethaxi cyffrediu ac isel. Dywed Carlyle

fod y dyu sydd hebddo, betli byunag yw ei ddoniau ereill, heb ddim
ond banner meddwl. Dyma ei ddarnodiad ef o hono :

—

" Humour is properly the exponent of low things ; that which first

renders them poetical to the mind. The mau of humour sees common
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life, even mean life, under the new light of sportfuluess and love

;

whatever has existence has a cliarm for him. Humour has justly

been regarded as the finest production of poetic genius. He who
wants it, be his other gifts what they ma}', has only half a mind ; an
eye for what is above him, not for what is about him or below him."
Yr oedd Mr. Eees, pa fodd bynnag, yn llawn o bono, er y cedwid

ef yn wastad ganddo ef mewn awenau tynion, rhag rhedeg o bono
ymaitli yn rhy bell at derfynau ysgafnder pechadurus. Ond heb i ni

ymhelaethu fel hyn, gallwn ddyweyd fod Mr. Eees wedi ei gynnysg-
aeddu a dynoliaeth gref a chyfoetljog, gyflawn a chymhesur, wedi ei

haddurno yn helaeth a doniau a grasau uatur, ac felly yn cyfansoddi

sail nodedig o gymhwys i gymeriad crefyddol a gweiuidogaethol na
welwyd, debygem, un amser ond ychydig yn gyffelyb iddo.

2. Gras wedi y cwbl a wnaeth y fath Gristion o'r dijn, a'r fath

weinidog o"r Cristion. Gras a adnewyddodd y galhioedd naturiol,

ac a'u coronodd a doniau goruwchnaturiol y weinidogaeth, gan
gysegru y cwbl i amcanion mawr yr efengyl. Yr oedd duwioldeb Mr.
Eees nid yn unig yn ddiammheuol, ond yn ddysglaer, ac nid yn unig
yn ddysglaer, ond o tupe nodedig o ucliel. Megis yr ydoedd fel dyn,

yn Saul, " uwch o'i ysgwyddau i fyny," na dynion yn gyfiredin, felly yr

oedd hefyd fel Cristion yn Joseph, " yr hwn a neillduwyd oddiwrth ei

frodyr.'' Yr oedd mawredd arbenig arno fel dyn ac fel Cristion.

Ac ar y sylfaeni cedyrn hyn yr adeiladwyd ei fawredd gweiuidog-

aethol.

Ein cred yw fod hanes yr Eglwys Gristionogol yn dangos fod y medd-
ylwyr dyfnaf, a'r Cristionogion dyfnaf mewn profiad o grefydd bersonol

yn cael eu cynnyrchu gan, neu yn naturiol yn ymgymmeryd a'r ffiirf

iiono o athrawiaeth a adnabyddir wrth yr enw " athrawiaeth gras,"

yn yr hon y rhoddir arbenigrwydd dyladwy i'r ochr Ddicyfol yn uhrefn

yr efengyl,—yn yr hon y delir i fyny y " gwirioueddau gwrthgyfer-

byniol " o hollddigonolrwydd yr lawn, " auchwiliadwy olud gras " ar

gyfer y penaf o bechaduriaid, cyffredinolrwydd a didwylledd galwad

yr efengyl, holl gyfrifoldeb a holl ddyledswydd dyn, ar y naill law,

ac ar y Haw arall y cyduabyddir y gwirionedd mawr sylfaenol i'r cwbl

—fod " pobpeth " iachawdwriaeth "o Dduw," mai " o bono ef a

thrwyddo ef ac iddo ef y mae pob peth," a bod " Duw oil yn oil " yn
iachawdwriaeth pechadur. Ar gynllun yr hen athrawiaethau stern a

grand, cedyrn a gogoneddus hyn, athrawiaethau Paul a'r Apostoliou
;

Awstin, Anselm, a Calvin ; Turretin a Witsius ; Dr. Owen, Jonathan

Edwards, a Chalmers ; Puritaniaid Lloegr, Cyfammodwyr Scotland, a

Thadau Methodistiaeth Cymru—ar yr hen linellau mawrion hyn y
lluniwyd Mr. Eees fel Cristion ac fel pregethwr. Yr oedd yr arbenig-

rwydd a gdi y gwirioneddau hyn yn ei weinidogaeth yn cyfateb ac

yn ganlyniad i nerth a dyfnder ei brofiad o honynt yn hanes ei

grefydd bersonol, tra yr oedd yr arbenigrwydd hwnw ar y Haw arall

yn troi yn feithriniad gwastadol i'r profiad. Yr oedd ganddo ef, i

raddau nodedig, yr hyn a ehir yn briodol ei ystyried yn ammod
cyutaf crefydd ddofn yn gystal a duwinyddiaeth ddofu

—

golyyiadau
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di/fniun ar hcchod. Darluniai crchylldra ei ddrwg a'i drueui yu
Bghyflwr presennol a thynged dragywyddol yr euaid collcdig, ac hefyd
nerth ei ymweitbiad a tliwyll ei droellau dirgel yu natur y credadyn,
gydu mauyhvch a grym na chlybuwyd braidd ci gyffelyb—fel pe
meddyliem am ardduU veKlifttic yr ysgol o arlunwyr a adnabyddir fel

y Prc-lutphadite School wedi ei buuo ag im fwy ysbrydol Raphael neu
Eembrandt, i ddarlunio y byd ysbrydol oddifewu yn gystal ar un
mawr dyfodol oddiallan. Meddai hefyd ammod arall, y mwyaf
hanfodol o'r cwbl, er cyfansoddi mawredd mewn gras a gweiuidog-
aeth : dirnadaeth ddofn a chlir o drefii yr efeucjijl, y drefn i gyfiawnhau
pechadur trwy fifydd yn Nghrist, a"r ffydd houo yu adnewyddu yr hoU
uatnr i gariad a sancteiddrwydd— i ufudd-dod llwyr a pharod i holl

ewyllys ddadguddiedig Duw. Yr ydoedd, yn ein tyb ui, wedi deall ac

yn gallu darluuio y tu hwnt i uemawr neb, le neillduol, neu ymag-
weddiad ac actau y gras o ff\idd yn y cyfiawnhad, ac fel offeryn

bywiol saucteiddhad trwy holl yrfa y credadyn, yn Avyneb holl

wirioneddau a dyledswyddau crefydd, a holl amgylchiadan bywyd.
Yr oedd ei feddwl a'i galon wedi eu sefydlu yu ngwirioneddau neill-

duol yr efeugyl. I ddefnyddio uu o'i aduodau mawr a hoff ef ei

hunan,—yr oedd ei galon wedi ei " chysuro. a'i chydgysylltu mewn
cariad, ac i bob golud sicrwydd deall, i gydnabyddiaetli dirgelwch
Duw a'r Tad, a Christ." Cyfiwr colledig, cyflawnder Crist a'r

iachawdwriaeth, gogouiant person a gwaith yr Emmanuel, graslon-

rwydd yr holl ddarpariaeth a'i thelerau—dyma y gwirioneddau mawr
ag oeddent wedi meddiannu ei holl enaid, wedi trwytho ei ysbryd, a
rhoddi ffurf a naws neillduol i'w holl weiuidogaeth. Oblegid hyn yr

oedd efe y pregethwr mwyaf efenrpjlakld, ond odul, a glywsom erioed.

Yr oedd gauddo fi'ydd ddiysgog yn yr cfengyl ; yr oedd ei galon yn
ymddigrifo ynddi ; ac yr oedd ei holl euaid dan yr ymdeimlad mwyaf
bywiol o'r " angenrhaid " a osodasid arno i'w phregethu fel yr oedd

yn foddion iachawdwriaeth y byd a saucteiddiad yr Eglwys. Mewn
treiddgarweh deall i'r efeugyl, sefydlogrwydd ei galon ynddi, a naws-
eiddiad ei holl ysbryd ganddi, yr oedd yu dwyn mwy o ddelw Dr.

Owen, debygem, na ueb arall. Ac yr oedd yn deioycach iddo hefyd

na neb a welsom yn yr hyn a ellir ei alw yu ddi/i/niad ysbrydol

(spiritual anatomy/J : mewn mauylwch a medr diail bron i elfeuu dirgel

weithrediadau pechod, a gras yu y galou ddynol. I ffurf y Dr. Owen
yn benaf y bwriodd ei hunan, mewn edmygedd dwfn ac efrydiaeth

ddyfal, yn ngwres blyuyddoedd boreuaf ei lafur ; a daeth allan wedi
cyfranogi yn helaeth o'i ddelw—yn mater, dull, ac ysbryd ei weiuidog-

aeth. Dygai ei ddelw hefyd yn nodedig yu ieithwedd ei bregethau.

Ac etc nid oedd neb pellach o fod yu ddynwaredwr. Yr oedd

grym naturiol ei feddwl yn diogelu ei wrciddioldeb a'i annibyniaeth.

Ond yr oedd ei debygrwydd yn hyuod i Dr. Owen, ei gynllun mawr,
yn mater efengylaidd ei bregethau, ac yn euwedig mewn diuvinyddiaeth

ddofn dan ddw/n enneiniad. Y mae yn debyg fod ei weiuidogaeth ef y
fwyaf eneinniedifj a wraudawwyd yn Nghymru erioed. Wedi bod yn
byw ran ei fyfyrdodau a'i serchiadau yn mhalasau "ivori" y
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gwirioneddau am Grist a"i ogouiaut, deuai allau o iiouyut ag " arogl
myrr, aloes, a cliassia " ar lioU wisgoedd ei gyfiawuiadau cyhoeddus.
Heblaw seiliau iiaturiol ei fawredd, arosiad gwastadol ei ysbryd yn

nghysegr saucteiddiolaf gwirioneddau yr efeugyl, yu mlireseuuoldeb
dirgeliou gogoneddus iachawdwriaeth yr eglwys trwy lawu a chyfryug-
dod Crist, a tfurfiodd ei fawredd neillduol fel Cristion ac fel preg-

etlnvr, Ac fel prawf byw o'r gwirionedd, y dadleua yr Apostol Paul
drosto gyda'r fatli eiddigedd, i'od atlirawiaeth gras, yu lie arwain i

beurliydclid, yr uuig ailu i gyunyrchu saucteiddrwydd, yr oedd safou

crefydd Mr. Kees, yn bersonol ac yu ei weiuidogaeth, o'r math uchaf
a mwyaf ysbrydol a welwyd uu amser. Yr oedd ei ymsyuiad o'r

mawredd a'r purdeb Dwyfol, ac o fanylrwydd y ddeddf a gofyniou
saucteiddrwydd efeugylaidd—yr eiddigedd duwiol a pha un y gwyliai

boll ysgogiadau ei feddwl ac ausawdd ei ysbryd—y teimladrwydd byw,

y se)isUiveiiess ysbrydol, a pha uu y byddai yn ymwrando a phob ym-
ymweithiad o lygredd, pa un byunag ai yu y ffurf o dracbwantau
cuawdol neu becliodau ysbrydol o falchder a Imnaugais,—yr oedd y
pethau hyn deb,ygem, y rliai o ran yr egwyddor yn ddiau ydyut yu han-
fodol i wir grefydd yu mhawb, eto yu y graddau aungliyfiVedin yr

oeddyut yuddo ef, yu peri i'w grefydd gyfranogi o'r uodwedd o hjmder.

Oni bae eiu bod yu ofui gwueyd yn hyf ar un mor fawr niewn sauct-

eiddrwydd, auturiem ddyweyd eiu bod weithiau brou a nieddwl fod ei

grefydd o ii'arf rhy fewnol (subjective)—fod yna radd o'r liyn a ellid ei

alw yn morbid introspection, y sylw yn cael ei droi i mewu yn ormodol
i ymwraudo a'r curiadau ysbrydol, fel y mae dyn nervous j^n ymwrando
gormod a'i deimladau corphorol, nes y mae y dychymyg yn cliwyddo

peth bychan i bwysigrwydd, a bod effaith gytfelyb yn cael ei chyu-

nyrcliu yn y naill achos a'r Hall,— difuddio o lawenydd cyfreithiawn,

a'r ysbryd yn cael ei orchuddio gan brudd-der. Tybiem weithiau fod

crefydd Mr. Kees o gyuUun neu tijjw mor uefol, nes bod brou yn fwy
augylaidd na dyuol ; fod ei safon, o ran llymder ysbrydolrwydd, bron

yn auymarferadwy i ysbryd yu byw mewn cnawd ar y ddaear. Nid
ydym yn anturio dyweyd mai felly yr oedd ; ond rhedai drwy eiu

meddwl ambell dro ei bod yu tueddu i'r cyfeiriad yna. Ond pe buasai

hynyua yn bod, ouid yw y cyhuddiad, pe buasai gyhuddiad hefyd,

yu uu gogoneddus ? Mor briu yn mhob oes yw y rhai y gellir ei

gymhwyso atynt ! Y mae i'r gair " sauct " ystyr gyffredin a neill-

duol. Yn ystyr gyffredin y gair, y mae pob dyn duwiol yn sauct.

Ond y mae rhai mewn gwahauol oesoedd wedi ymwerthu yn y fath

fodd i fywyd o dduwioldeb a huuau-aberthiad, nes y mae eu heglwys

wedi cysegru eu henwau fel " seiutiau " allau o blith saint cyfl'rediu.

Yr oedd ysbrydolrwydd a uefolfrydedd Mr. Eees yn gyfryw, a'i

rodfeydd uchel o saucteiddrwydd a chymundeb a Duw, yn gystal a'i

ymaberthiad llwyr dros eneidiau yn llafur y weiuidogaeth, fel y bydd
ei goffadwriaeth wedi ei " seiutio " yn ystyr oreu y gair, yu Nghymru
am oesoedd, a chylch o ddysgleirdeb yu aros o amgylcli ei enw tra

parhao Eglwys y Methodistiaid Calfiuaidd Cymreig.

Wrth adaei hyn, dylem syiwi, gyda'r uuig eithriad a awgrymasom,
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pe eitbriad befyd, fod crefydd Mr. Rees o'r nodwedd gryfaf a mwyaf
iaclius. Uu o'r petliau hynotaf yuddo oodd y cyfimiad bwu : ar un
Haw, uefoleidd-dra ac ysbrydolrwydd ei feddwl, ac ar y Haw arall, ei

nodwedd ymarfcrol—craffder ei sylw ar, a nertb ei ddyddordeb yn
mbob petb uaturiol, yu lioll belynt amrywiol "[ilant dynion, ac yn am-
gylcbiadau eu bywyd bcuuyddiol ar y ddaear. Yr oedd gauddo y
liygad mwyaf crafi' i weled, a'r dyddordeb mwyaf bywiog i ymdeimlo
a natur yn ei boll agweddau, yn euwedig a"r natur ddynol, a boll

ffeitbiau dynoliactb, ac a boll belynt y bywyd dynol. Dywed Carlyle

am Scbiller ei fod yn edrycb i fynu, oud uad oedd yn edrycb o'i am-
gylcb. Yr oedd Mr. Eees yu " edrycb i fynu " yn anad neb ; ond
ycbydig oedd yn fwy galluog i edrycb o'u bamgylcb befyd. Yr oedd o

feddwl rby ddynol a gwr-aidd i adael i'w grefydd, er mor ddwys-
ddifrifol ydoedd, ddirywio i feddalwcb gordeimladol {sentimental).

Nid oedd neb pellacb oddiwrtb bobpetb o'r fatb, nac oddiwrtb bob
ffug, cant, neu rodres grefyddol mewn ymddyddan, ac yn ei boll

gyflawniadau crefyddol. Yr oedd ei feddwl o'r nodwedd fwyaf
masculine. Gellid nodi amryw betliau a brofent byn. Cyfeiriwyd yn
barod at graft'der ei sylw ar natur a dynoliaetb, a'i ddyddordeb j'n boll

agweddau y bywyd dynol. Pertbynai yn agos i bynyna ei ddoetbineb

ryfeddol wrtb ymdrin ag acbosion o ddysgyblaetb eglwysig, ac bef^'d

ei ddawn a'i fedr i drin pob mater o fusi)iess o'r cylcb cartrefol i fynu
at y Gymdeitbasfa. Treiddiai i galon y mater, betb bynnag a fyddai

;

a dangosai galliueb ymarferol yn ei ymwneyd ag ef, beb fod yn ail i

neb o " blant y byd bwn." Engbraifl't arall o'r cryfder g\Vr-aidd bwn
ydoedd—nad oedd dim yr ofnai gyffwrdd ag ef, os barnai byny yn
angenrbeidiol. Ni wuai ffug-wylder bytb ei attal rbag gwneyd cyfeir-

iadau eglur at y petbau mwyaf dirgel yn ngbysegroedd natur, yu
ngl^'U a ffeitbiau mawr dynoliaetb

;
yr byn befyd sydd wir am y

Beibl ei bun, ac am y meddylwyr mwyaf, megis Milton a Sbakespeare,

&c. ; ond deuai y gnir wylder i'r golwg yn y lledueisrwydd coetb a

pba un y gwisgai y cyfeiriadau byn, ac yn mburdeb y diben, a
defuydd ymarferol y cyfeiriad. Buom yn sylwi ar yr un petb yn ei

ddewisiad o beunillion i'w canu. Buasai ei dduwiolfrydedd yu ein

harwain i feddwl mai efe, o bawb, a fuasai yn caru morio yu mben-
uiliion mwyaf bwyliog a gorfoleddus Williams neu Aun Grifiitbs,

megis y penuill hwuw er esiampl :

—

"Bryd, fy Nliad, caf yfed dyfroedJ—
Dyfroedd gloew sy'ii iachau,

Pob ihyw bleser wedi darfod
Oud yn uuig dy fwynhau ?

Puyso'm heuaid ar dy fymves
Edrycli ar dy wyneb lion,

Caru nes annghofio'r oriau

Sy' imi ar y ddaear hon !

"

Buasai sylwedydd arwynebol yn tybied fod penniil fel yna bron wedi
ei wueutbur er ei fwyn ef, gan fel yr oedd yn cyd-daro a'i nefol-fryd-

edd. Ond camsvuied a fuasai bvuv. Buom vn ei wraudo er pan
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oeddyin tua deg oed, ac nis gallem beidio craft'ii ar bob gair ac ysgog-

iad o"i eiddo, ac ar bob peuuill a roddai allan. A sylwasom lawer
gwaitli y byddai yn cadw yu glir oddiwrtli beunillion o'r ddelw yna

—

rliai sotsuous, er maiut y swyn sydd yuddyut i"r rhau fwyaf, ac yu
rlioddi blaeuoriaetli amhvg i'r symledd mwy aruchel a'r ysbrydolrwydd

purach fyth sydd yu Salmau Edmund Prys. A pbau y rhoddai allan

beuuilliou ^Yilliams, y rhai syml a thawel a ddewisai y rhau arulaf,

ac nid y rliai ptT-lewygol {ecstatic). Gallai llawer o honom deimlo

tuedd i gilio oddiwrtli y rhai olaf hyu, am uad ydym wedi cyrhaedd

eto i'r profiad sydd yuddyut ; oud credwu y byddai efe yu eu gadael,

fe allai, heb uu bwriad, am ei fod wedi myued y tu draw iddyut, yn
nes at grefydd y -'gn-r" perffaith, i raudu- uwch, dawelacb, a mwy
ysbrydol. Gwelid mesur o'r uu peth yn ei ddetholiad o aduodau y
Beibl. Nid aduodau cyffredin tcimlad crefyddol a gymmerai yn
destyuau, uac a ddyfynai amlaf, oud aduodau yu cyunwys egwyddor-
iou mawr a gwirioueddau aruchel ar uu Haw, neu ynte y rhai mwyaf
ymarferol ar y Haw arall. Fel eughraifft arall o'r cyfuniad uodedig

hwu ynddo ef—crefydd o'r type uchaf a mwyaf ysbrydol, ac eto iaehus,

gref, wr-aidd, a phell oddiwrth ordeimladrwydd egwau, gallwn nodi

sylw a welsom mewu mwy uag uu o'i lythyrau cyhoeddedig :

—

myuegai awyddfryd cryf i gael esgyn o ran ei brofiad crefyddol uwch-
law y rhi/jti parhaus rhwug saucteiddrwydd a liygredd, ie, uwchlaw
teiinladan augerddol, debygid, gorfoledd achlysurol, i'r rhaudir uwch,
berffeithiach, o " dcuvchijUiant' addolgar, mewn mwyuhad pur a

sefydlog, ar wrthddrychau a gwirioueddau ysbrydol

!

3. Llafur a drodd ddouiau cyfoethog uatur a gras ynddo ef i'w

defuydd priodol, nes cynnyrchu y pregethwr mawr—un o'r rhai

mwyaf ei oes, os nad y mwyaf—un a gyfododd safou pregethu yu ei

amser, yn uwch, mewn rhai pethau o leiaf, ua dim a fuasai cyn hyuy
yn mhiith ei gydgeuedl. Nid oes lie nac augheu i ymhelaethu ar ei

iafur. Cryuhtiwyd y dyfroedd i'r un siauel, yr hyn a welid yn amhvg
yn uerth a dyfuder y li'rwd. Gwuaeth bregethu yn nod—yn uchel-

gamp ei fywyd. Dyn " un peth " ydoedd. Ac nid gormodiaith ond
gwirionedd syml yw dyweyd, ddarfod iddo yu yr un peth hwuw gyr-

baedd y graddau uchaf o ddefnyddioldeb ac enwogrwydd.

NoDiAD Q. Tudah'ii 18G.

Dylasai y Nodiad hwu ymddaugos yn llawer iawn cynt yu eiu Hattod-

iad. Y mae yn cyunwys y " C>j»rihor'' gwerthfawr a draddodwyd gan

Mr. Kees i'w frawd ar adeg ei urddiad i'r weiuidogaeth, fel y ceir yr

hanes yn y tudalen o'r " Cqfiant," y cyfeirir ato. Fe'i hargraffwyd

gvutaf yu y " Dn/sor/ir," am lonawr a Chwefror, 188i ; a hyuy, fel

yr vdyni yn'tybied, allan o law-ysgrif Mr. Eees ei huuau o houo. Ac,

er fod yu'hawdd gweled nad oedd efe wedi cymmeryd y fath drafferth

gvdag "ef, ag a gymmerasai pe buasai ei huuau yn ei fwriadu i'r Wasg,

a'i fod vu vmddangos felly yu llawer llai gorphenedig ua'r cyfausodd-
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iadau a ddygwyd allan ganddo ef ei liunau ; eto, oblegid y rhagoriaeth
gwirioueddol a berthyu iddo, ac, yn neillduol, oblegid dyddordeb yr am-
gylchiad ar yr liwu y traddod\V3'd ef, y mao yu ddiammeu geuym y
bydd yu dda gan nifer mawr on darlleuwyr ei gael fel liyu yn eu
cyrhaedd.

Sylwedd y Cyxghok

A draddodwijd gan y dlweddar Barchedig Henry Eees, ar Ordeiniad ei

frawd, y diweddar Barchedig Dr. William Rees, yn Mostyn, Gwener

y Groglith, Ebrill 20, 1832.

lOAN xix. 34,* 35 :
•' Oncl un o'r milwyr a wanodd ei ystlys ef a gwaewfFon ; ac j'n

y fan daeth allan waed a dwfr. A'r liwn a'i gvvelodd a dystiolaethodd, a gwir yw ei

dystiolaeth : ac efe a wyr ei fod yn dywedyd gwir, fel y credoch chwi."

Y MAE petbau o bwys, pan eu hammheuir, yn galw am bob ymdrech
i"w gwneuthur yn sicr a diddadi. Cant eu cadarnhau trwy dystion
o"r nifer liosocaf, a tbystion o'r cymeriad uchaf, a tbrwy dystiolaetbau
o'r fatb gadarnaf. Nid oes un petb o gymmaint pwys a'r dystiolaeth

a dystiolaethodd Duw am ei Fab. " A bon yw y dystiolaeth : roddi
o Dduw i ni fywyd tragywj'ddol ; a'r bywyd hwn sydd yn ei Fab ef."

A thystiolaetbir mai lesu o Nazareth yw y Crist, Mab y Duw byw, ie,

y gwir Dduw, a'r bywyd tragywyddol. Nid oes un dystiolaeth yn
cael mwy o'i gwadu, a llai o'i gwir gredu. Ac am hyny ceir llawer i

dystiolaethu : Tri yn y nef, a thri ar y ddaear. A dyma hwy o'r

cymeriad uchaf. " Os tystiolaeth dynion yr ydym yn ei derbyn, y
mae tystiolaeth Duw yn fwy." A thystiolaetbir yn y modd cadarnaf

:

yn eglur, yn fynych, mewn cyfammod, gyda sul, a tbrwy 1\V, a tbrwy
wystlon.

Yn y testyn cawn un o'r offerynau a ddefnyddiodd Duw i arddangos

y sicrwydd yn dwyn ei dystiolaeth yn y modd mwyaf pennodol
(emphatic). " A'r hwn a'i gwelodd a dystiolaethodd." Felly, medd
efe, ar ol hyn, " Yr hyn a glywsom, yr hyn a welsom .-Vn llygaid, yr
hyn a edrychasom arno, ac a deimlodd ein dwylaw am Air y bywyd
—yr ydym yn ei fynegi i chwi." Ac yr oedd efe dan ddylanwad a"u-

ffaeledig wrth dystiolaethu, a chanddo y dystiolaeth ynddo ei hun er

y boddlonrwydd mwyaf. Yr oedd efe yn tystiolaethu fel hyn yn y
testyn i ddangos gwirionedd marwolaeth Crist. Gan mai prif bwnc
yr Apostol a'i frodyr oedd gosod allan fod adgyfodiad Crist yn profi

fod dibeniou neillduol ei farwolaeth wedi eu hateb, wele loan yn
cofnodi, yn rccordio, yr hyn a welodd efe wrth y groes, i sicrhau y bu
yr lesu farw yn wir. Yr oedd yn tystiolaethu fel hyn, hefyd, i

ddangos gwirionedd Messiaeth Crist. Yr oedd propbwydoliacthau
am y Messiah, a chysgodau o bono, yn cael eu cytlawui yn amgylch-
iadau ei farwolaeth. Gallesid meddwl mai damwain oedd i'r milwyr
beidio tori ei esgyrn ef, pryd y gwnaed hyny i'r rhai a groeshoeliasid

gydag ef. Nage, medd loan, " canys y petlaau hyn a wnaethpwyd fel

y cyflawnid yr ysgrythyr, Ni thorir asgwrn o bono." Damwain, ynte,
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oedd trywanu ei ystlys. Nage, medd loan eto :
" A thracbefn, ys-

gvythyr arall sydd yn dywedyd, Hwy a edrychant ar yr Hwu a
wtiuasant."' Ac yr oedd efe yn tystiolaethu i ddangos y dirgelwch
mawr oedd yn gorwedd yn guddiedig yn y pethaii liyn. Efe a ddy-
wed yn ei Epistol Cyutaf, "Dyma yr bwn a ddaeth trwy ddwfr &
gwaed, sef lesu Grist ; nid trwy ddwfr yn unig, ond trwy ddwfr a

gwaed. Y mae tri yn tystiolaethu ar y ddaear : yr Ysbryd, y dwfr,

a'r gwaed." Arferid dwfr a gwaed wrtli gysegru yr offeiriaid, ac wrth
lanliau y gwaliauglwyfus. Yn y ddau wlybwr yn dyfod aUan o'r un
arcboU yu yr un ystlys, dangosir yn arwyddocaol fod trefn cyfiawnbad
i symmudyr euogrwydd, a sancteiddbad i lanbau oddiwrtb yr balog-

rwydd, yn gysylltiedig a Cbrist, yu dyfod trwy ei augau ef. Hyn a
ddangosir yn y ddau sacrament, ac a gymbwysir yn ngbyd gan Lan
Ysbryd Duw. " Cliwi a sancteiddiwyd, cbwi a gyfaawnbiiwyd, yn
enw yr Arglwydd lesu, a tbrwy Ysbryd ein Duw ni."

Ar yr acblysur bwn, edrycbwn ar eiriau'r testyn,

I. FeL Y 3IAEXT YN GOSOD ALLAN GYNNWYSIAD MAWK GWEINIDOGAETH
YR EFENGYL :

" y gwaed a'r dwfr—y petbau byn a wnaetbpwyd."

Ystyriwn y Gwrtbddrycb y mae loan yn edrych arno, yr amgylcb-
iad y mae yn ei weled ynddo, a'r benditbiou y mae yn eu gweled yn
dyfod drwyddo, a cbanfyddwu yma gynnwysiad rbyfedd yr efengyi,

1. Dyma wrtbddrycb mawr yr efengyi: yr Arglwydd lesu Grist.

Crist yw Alpba ac Omega y weiuidogaetb. Nid pob petb yn rbyw
betb, na rbyw betb yn bob petb, ond " pob petb yn mbob petb " yw
Crist. Pan ddaetb Duw ei bun i bregetbu i Eden, Hwn oedd y
testyn a'r mater. Pan y pregetbodd augylion uwcb meusydd Betb-
lebem, Crist oedd y bregetb ; a'r antbem ar ddiwedd yr oedfa oedd
am dano ef. Cyfanswm gweinidogaetb yr apostoliou oedd efe. A
gwaitb yr Ysbryd, pan yn peri i'r pregetbau fod yn effeitbiol, yw
gogoneddu Crist, a cbymmeryd o'r eiddo ef. le, pan oedd Duw yn
bentbyca tafod dieitbr a gelynol iddo, rbagddywedyd am Grist yr

oedd Balaam ddewin. Os byddi di, fy mrawd, yn pregetbu am Dduw
allan o Grist, cofia ddywedyd mai tan ysol ydyw. Os cyfeiri at

becbadur allan o Grist, daugos ei fod yn ddamuiol ar ei dir goreu.

Os dygi Dduw a pbecbadur yn ngbyd, nac auugbofia ddyfod a Cbrist

fel Cyfryngwr i'r adwy. Dywed pwy oedd efe :
" Duw oedd y Gair."

Yna ti a ddangosi ddirgelwcb mawr duwioldeb :
" y Gair a wnaetb-

pwyd yn gnawd." Wele efe yn awr yn fra^vd i'r dreigiau, yu gj^faill i

gywion yr estrys ; dyn yn gymbwys i ddioddef dros ddynion, a Duw
yn abl i ddal y digofaint Dwyfol. Os bydd efe yn edrych dros breg-

ethau dy oes, gwel ar iddo allu esbonio y petbau am dano ei bun
ynddynt. Ac os bydd Crist o byd yu dy bregethau, yn ngbanol

ilawer o ysbwrial, bydd ynddynt yr aur goreu a'r perl gwerthfawrocaf.

2. Dyma yr amgylcbiad y mae gweinidog yr efengyi i edrych ar

Grist yn wastad wrth bregetbu : yn groesboeliedig. Hyn oedd gan
Paul ar ddechreu ei weiuidogaetb :

'• Mi a draddodais i cbwi ar y
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cyntaf, yr hj'ii liefyd a clcleib3-niais, farw o Grist dros eiu pechodau;"'
a cbyda hyu yr oedd yu aros yu barhaus :

" iS'i fernais i mi wybod
dim yn eich plith ond lesu Grist, a bwnw wedi ei groesboelio," Fel
arluniwr medrns, dyma destyu ei bortread. Dywed am y Galatiaid y
bu yn pregetbii iddyut, "I ba rai o flaeu eu Dygaid y portreiadwyd
lesu Grist, wedi ei groesboelio yn eicb plitli." Saf, fy mrawd, yn
ymyl ei groes ef. a gwaedda, " Felly y carodd Duw y byd, fel y rbodd-
odd efe ei uuig-anedig Fab, fel na choller pwy bynnag a gredo yuddo
ef, ond caffael o bono fywyd tragywyddol." Edrycli ar fawredd y
Person mewn cysylltiad ar darostyngiad aruo : " Yr Ilwn ag efe yn
fi'urf Duw, ni tbybiodd yn drais fod yn ogyfuwch a Duw, eitbr efe a'i

dibrisodd ei bun, ac a wnaed mewn cyffelybiaetb dynion ; a"i gael mewn
dull fel dyn, "efe a"i darostyngodd ei buu, gan fod yn ufudd byd angau,
ie, angau y groes." Edrycb oddiyma ar ddrwg pecbod :

" Efe a ar-

chollwyd am ein camweddau ni, efe a ddrylliwyd am ein banwireddau
ni." Os cyfarfyddi a pbecbadur yn rbedeg ar ol ei cbwant, tro ei wyneb
at y groes, a gofyn iddo, " Os gwuaut liyn yn y pren ir, pa betii a wneir
yn y crin ?" Os deui ar draws yr bunan-gyfiawn, dywed wrtbo, " Os o'r

ddeddf y mae cyfiawndei*, yna bu Crist farw yn ofer." Os cyfarfyddi

a'r argyboeddedig o ddrwg a pberygl cyflwr aunuwiol, cyboedda iddo,
** Crist, pan oeddem ni eto yn weiniaid, mewn pryd a fu farw dros yr
annuwioi."

3. Dj'ma y benditbion sydd i"w cyboeddi yn dyfod trwy groes Crist

:

y cyfiawnbau trwy ei waed ef, a'r glanbau d'r olcbfa ddwfr a darddodd
allan ar y bryn."

II. Edrycbwn ar eiriau y testyn fel y aiaent yn dysgkifio cyjihwys-
DEK ANGENEHEIDIOL I WEIXIDOGION YR EFENGYL : " Yr hwn a'i gwelodd."

Y'r oedd loan, yr efengylwr a'r duwinydd, wedi gweled croesboeliad
Crist yn yr boll amgylcbiadau a llygaid ei gorpb, ac befyd wedi gweled y
dirgeiwcil arwyddocaol yu byuy a llygad ei feddwl. Y'r oedd y ddau weled
yn angenrbeidiol i'r Apostolion. Kbaid oedd iddynt trwy eu synwyrau
corpborol weled a gwybod am gnawdoliaetb, marwolaetb, ac adgyfod-
iad Crist, er mwyn gwneyd yr eglwys yn sicr am wirionedd y ffeitbiau.
" Yr ydycb cbwi yn dystiou o'r petiiau byn," ebe lesu Grist wrtbynt
ycbydig cyn ei esgyniad i'r nef. Hwytbau, wrtb ddecbreu ei bregetbu,
a ddywedent, *' Yr lesu bwn a gyfododd Duw i fynu, o'r byn yr ydym
ni oil yn dystion." Pedr yn ei bregetb yn nby Cornelius a fynegai,

"Nyni ydym dystion o'r petbau oil a wuactli efe yn ngwlad yr
luddewon, ac yn Jerusalem, yr bwn a laddasaut ac a groesboeliasa'nt

ar breu." Ac yr oeddyut yn gweled yn ysbrydol, gweled trwy oleuni
ysbrydol, ddirgelwcb duwioldeb y croesboeliad, yn gystal a'r cuawdol-
iad. Fel byn wrtb ddarllen yr Efengylau, cawn dystiolaetb llygaid-

dystion o'r petbau am Grist ; ac wrtb ddarllen yr Epistolau, yr ydym
yn cael gwybod eu deall bwy yn nirgehvcb Crist.

Y mae eisieu gwybod y petbau byn ar weinidogion yv efengj'l eto.

Y mae gwybodaetb naturiol am byn, yr bon y galiwn ei cbyrbaeddyd
fel dynion. Gall enaid, byd yn nod beb ei sancteiddio, weitbredu
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yu uatnriol ar bethaii ysbrydol, a deall yr efeiigyl megis y bydd
yn deall rhyw science arall ; meddu ffydd byuciol, iianesiol, vu
mbethau jt YsgrytbjTau. Dylai gweinidog yr efengyl, fel un sydd i

ddysgu ereill, ragori aruynt liwy yn ei syuiadau deallol a"i wybodaeth
atbrawiaetbol. Oud y mae gwybodaetli ysbrt/dol i'w cbael, derbyniad
o"r hou sydd yn gwneyd dyn yn dduwiol. Galwn lion yn ysbrydol,

am ei bod yn dyfod o Ysbryd Duw i ysbryd dyu, er ei ddwyu i dderbyn
l^ethau ysbrydol. "Dyn auianol uid yw yn derbyn y petbau sydd o

Ysbryd Duw; canys fl'olineb ydynt ganddo ef ; ac nis gall eu gwybod,
oblegid yn ysbrydol y beruir hwynt." " Efe a roes i ni feddwl, fel yr
adnabyddom yr Hwn sydd gywir,"

Mae y wybodaeth ysbrydol yu ennill yr boll enaid i gymmeradwyo ac

ymorphwys ar drefn cadwedigaeth drwy Grist, tra uad yw y wybodaeth
arall ond rhywbeth syniadol [notional) yn mhen dyn, heb fod ei feddwl
yu gweled gogoniant pethau yr efengyl, na'i serch yu eu caru, na'i

ewyllys yn eu cymmeradwyo ; cyffelyb i ddyn yn dysgu morwriaeth
yn ei ystafell, ac heb wybod dim am fordeithio. Oud y mae gwybod-
aetli iachawdwriaeth yn un brofiadol i'r duwiol. Dygwyd ef o

esmwythder i gyfyngder, pan y gwelai ei enaid yn nesau i fedd

dystryw. Ond yn y cyfyngder daeth y lladmerydd, ac a ddangosodd
iddo drefn yr lawn, yn rhoddi gogoniant yu y goruchaf i Dduw, a

thangnefedd iddo yutau ; trefu yn dwyn anrhydedd i'r priodoliaethau

Dwyfol, ac yn argraffu delw Duw ar gyuneddfau dyuol
;
yu llon'd

gofyuiou y ddeddf, ac yn llon'd anghenion yr enaid. Ac yr oedd y
gweled hwn yn ei swyno o'r hen gyfammod i'r uewydd, ac o iioiio ei

hun at Grist. " Pob un a glywodd gan y Tad, ac a ddysgodd,"
medd yr lesu, " sydd yu dyfod ataf fi." Bellach efe a saif yn y
pethau ei dysgwyd gan yr Ysbryd Glau ; nid fel yr efengylaidd ei

ben ond deddiol ei galon na fedr aros yn y gwirionedd ; ond gyda
threfn yr efengyl y saif i fyw ac i farw. Beth debygi di, fy mrawd,
am y drefn hou ? A welaist di hi yu deilwug o Dduw, ac yn weddus
i tithau ? a drosglwyddaist di dy hun i Dduw ynddi ? ac ai ynddi hi

yr wyt yn gorfoleddu !

Ac y mae'r wybodaeth ysbrydol yn newid yr enaid i ddelw yr

efengyl. Mac y wybodaeth naturiol, ymbynciol, yu gadael dyn, naill

ai gyda ei chwantau, neu gyda ei hunan-gyfiawnderau ; 'ie, y mae yn
ei lygru, fel y dywed Judas yr Apostol am y gau-athrawon : "Pa
bethau bynuag y maeut yu auianol, fel anifeiliaid direswm, yn eu

gwybod, yn y rhai hyny ymlygru y maeut." Ond y mae gwybod
gras Duw mewn gwirionedd yu beth sydd yn dwyn ffrwyth

; y ft'rwyth

yn sancteiddrwydd
;
yr edrych ar ogoniaut yr Arglwydd yu urych yr

efengyl yn newid yr enaid i'r unrhyw ddelw. A fydd golwg ar Grist yu
yr efengyl yn x^eri i'th galon galed doddi, ac i chwant ansanctaidd

farweiddio ? A wyddost ti am ei gariad ef yn enuyn a chryfhau dy
gariad di, a'r maddeuant oddiwrtho yu dy wueyd dithau yn faddeu-

gar i ereill. Dyna newid i ddelw gogouiaut yr Arglwydd.
Y wybodaeth hou yw sylfaeu a mater y doniau ysbrydol, trwy ba

rai y gwueir gweiuidogiou o dduwioliou. Beth yw natur y doniau
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liyn ? Golenni a tlini.itLieth dreiddgar ac eglur yn rahethau Duw, a
medr i dJwyu y ddirnadaotii hono i weithrediad er adeiladaeth yr

eglwys mewn ymadrodd. Mae yma wybodaetli yii nirgelwch Crist

—

doethiueb er cymhwyso y wybodaetli hono at bob amgylchiad—ac

yna ymadrodd clir, hyf, priodol, nertliol, i roddi allan y wybodaetli
yu y modd mwyaf buddiol i fyd ac eglwys. " Egliirhad yr Ysbryd a
roddir i bob un er lleshad ; cauys i un trwy yr Ysbryd y rhoddir ym-
adrodd doethiueb, ac i arall ymadrodd gwybodaeth trwy yr un
Ysbryd." *' Myfi," medd Crist wrth ei ddysgyblion, " a roddaf i cliwi

euau a doethineb." Y wybodaeth hou a wua weision yr Arglwydd yn
llawu llygaid i weled i mown i agweddau a thneddiadau gwlad ac

eglwys, ac yn euwedig i dreiddio i mewn i ddirgeledigaethau yr
efengyl. Trwy hyn y berwir eu serchiadau, ac y gwneir hwy yn
llawn geiriau, a'r rhai hyny yn wir briodol. " Yr ydwyf yu llawn
geiriau," medd Elihu ;

" y mae yr ysbryd sydd yuof yn fy ughymhell
i." Ac medd y Salmydd, "Traetha fy ughalou beth da," neu, " Fy
nghalou a ferwa allau fater da ; dywedyd yr ydwyf y pethau a
wnaethum i'r Breuiu," sef yr hyn a gyfausoddodd yu y gan hon i'r

Messiah, Brenin y saint ;
" Fy nhafod sydd fel pin ysgrifenydd buan ;

"

Ysbryd Duw yn ysgrifenydd, ac yntau fel pin ysgrifeuu yn ei law.

Nid yw y cynnorthwyon ysbrydol hyn yn cau allan adduruiadau
naturiol y meddwl : grym c6f, bywiogrwydd deall, ehediadau pryd-
yddol, mauteision dysg ; bydd y douiau ysbrydol fel impin i'r rhai

hyn, y nodd yn newid eu naws, ac yn eu troi yn gysegredig i'r

Arglwydd.
1. Trwy y doniau hyn y mae Crist yu anfon ac yn cymhwyso i

waith y weinidogaeth. Nid yw duwioldeb yn ddigonol ynddi ei huu
i'r gwaith hwn. Yr oedd Moses yn Dduwiol ; ond nid oedd i wneuthur
pabell yr Arglwydd heb dderbyn y portreiad oddiuchod. Yr oedd
Aaron yu dduwiol ; ond yr oedd raid ei gysegru a'i wisgo i'r offeiriad-

aeth. Yr oedd Bezaleel yu dduwiol ; ond rhaid oedd ei lanw ag
Ysbryd Duw mewn doethineb, deall, a gwybodaeth tuag at gywrein-
waith y tabernacl. Dyna Paul ai frodyr yu gallu dyweyd am Dduw,
" Yr hwn a'n cymmododd ui ag ef ei hun trwy lesu Grist." Maent
fel yna yn gymhwys i fyned trwy'r byd i bregethu. Na, cymhwysach
ydyut i fyned o"r byd i ymddedwyddu. Khaid cael ychwaneg i wein-
idogaethu. Yr oedd y cymmod yn eu gwneyd yn gyfeillion Duw

;

ond yr oedd peth arall yn eisieu i'w gwneyd yn geuhadon dros Dduw.
"Ac a roddodd i ni weinidogaeth y cymmod—wedi gosod ynom ni

air y cymmod." "Pa un bynnag ai prophwydoliaeth," medd yr
apostol, " prophwydwn yn ol cysoudeb y li'ydd ; ai gweinidogaeth,
byddwn ddyfal yn y weinidogaeth ; neu yr hwn sydd yn athrawiaethu,
yn yr athrawiaeth ; neu yr hwn sydd yn cynghori yu y cj-nghor."

Paham yr ydych chwi i wueyd hyny ? Welc, cawsom ddoniau at eu
gwneuthur :

" gan fod i ni amryw ddoniau yu ol y gras a roddwyd i

ni." Nid oedd yr apostoliou i ymgymmeryd a'r gwaith o bregethu
edifeirwch a maddeuant pechodau yn enw Crist yn mhlith yr hoU
geuhedloedd ncs eu cynnysgaeddu a'r doniau hyn. " Aroswch chwi

4 A
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yu uinas Jerusalem iiycl oui -^-isger cliwi a uerth o'r ncliekler." Fel
mai rhyfyg a fydclai sefydlu swydd heb awdurdod Crist, rliyfyg yv uu
modd fyddai rhoddi dyu yu y swydd a osododd efe heb ei ddonio
ganddo iddi.

2. Dyma yw boll ragoriaeth y gwir weinidogion yu y gwaith.
Gwelwyd llawer gyda phob adduruiadau dyuol gauddyut ; oud pau
ymafleut yu ugwaith y weiuidogaeth, gwelid fod rhy^Ybetla mawr yu
ddiffygiol yuddyut, tra yr oedd yu aml\^-g am ereill, yu ughauol llawer

o waeleddau, fod rhywbeth gyda eu gweiuidogaeth hwy uas gallasai y
byd mo"i greu : goleuui, gwres, uyfder, awdurdod, a uerth. Y mae'r
dawu Duw hwu yu beth i'w euuyu ai ail-euuyu, ac felly yu cael ei

ddilyu gau "ysbryd uerth, a chariad, a phwyll." Do, fe welwyd
ambell greadur hwyrdrwm, egwau ei ymadrodd, oud a'i galou wedi
ehaugu, a'i feddwl yu ymagor i dderbyu rhyw amgyffred hwut iddo ei

buu, ues yr oedd ei eiriau yu dyfod allau fel bwledi poethiou ueu
saethau llymiou, a thrwy eglurhad y gwiriouedd yu ei gaumawl ei

huu wrth bob cydwybod dyuiou.

3. Y mae cael y fath weiuidogiou a gweiuidogaeth yu ymddibyuu
yu hollol ar gael yr Ysbryd Glau. Efe sydd yu cymhwyso iddi, ac

jn gweithio drwyddi. " Eiu digouedd ui sydd o Dduw, yr hwu hefyd
a'u gwuaeth ui yn weiuidogiou cymhwys y testameut uewydd. Nyui
a dderbjmiasom, uid ysbryd y byd, oud yr Ysbryd sydd o Dduw, fel

y gwypom y pethau a rad-roddwyd i ui gau Dduw
; y rhai yr ydym

yu eu llefaru hefyd, uid ;Vr geiriau a ddysgir gau ddoethiueb ddyuol,

oud a ddysgir gau yr Ysbryd Glau." Beudigedig fyddo Duw ! mae
efe wedi addaw ei Ysbryd i'w Eglwys dros byth. " Miuuau, dyma fy

ughyfammod a hwyut, medd yr Arglwydd ; Fy Ysbryd, yr hwu sydd
aruat, a'm geiriau, y rhai a osodais yu dy euau, ui chiliaut o'th

euau, uac o euau dy had, uac o euau had dy had, medd yr Arglwydd,

hyu allau byth."

III. Edrychwu ar eiriau y testyu fel y maent yn aeddaxgos dyled-

SWYDD GWEINIDOGION YS EFEXGYL, a"k GOECHWYL PWYSIG Y MAEXT i'w

GYFLAwxi : ttjstiolaetJiu y pethau hyu.

1. I dystiolaethu y maeut wedi eu daufou a'u cymhwyso. Ehoed
gras iddyut er eu hachub, a douiau iddyut er eu defuyddio i achub
ereill. Gras oedd yu eu dwyu i gorph Crist, a douiau sydd j-u eu
gwueyd i fod fel llygaid ueu law yu y corph hwuw. Petli mawr yw
fod awdurdod Duw yu eu gogwj'ddo at ei waith ef. Caut Aveithiau eu
gwrthwyuebu ; a gallaut hwythau eu huuaiu fod ar amserau yu
digaloui, ueu yute j'u difateru. Gadawer i'r lloi frefu ; augeurhaid

yw myued ag arch Duw adref. Ehaid iddyut bregethu ; oud y
rhwymau sydd rwymau cariad. " Y mae cariad Crist yu eiu cymhell

ni." Yr oedd cuawd a uatur yu Jeremiah yu ei dueddu i roddi ei

swydd i fyuu, gau y gwawdio a'r gwaradwyddo oedd aruo ; oud yr

oeddv yr ystyriaeth ei fod yu dyst dros Dduw yu peri iddo drachefu

dystiolaethu i'r bobl. " Dywedais, Ni souiaf am dauo ef, ac ui

lefaraf yu ei euw ef mwyach ; oud ei air ef oedd yu llosgi o fewu fy
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Eghalon fel tan, wedi ei gau o fcwu fy esgyi'D, a mi a fliuais yu ym-
attal, ac ui alhvu beidio."

2. Yr hyn sydd i'w dystiolaethu yw gair y Gwirionedd, gair Crist,

ei efengyl ef. Nid yw gv/einidogaeth yr efeugyl yn ddim oud modd-
ion urefuiad Duw i gymliwyso gwirioneddau y Beibl at feddyliau

dynioD. Dyma yr iidgoru mawr ; ac lulgauu ynddo yw pregethu y
gair. " At dy safn a'r udgorn liwu," fy mrawd. Fel y ddau udgoru
arian yn yr anialwcli i alw y gynnulleidfa yn nghyd, ac i beri i'r

gwersylloedd gychwyn, mae eisieu yr udgauu i gynliyrfu ein gwersyll-

oedd niunau y dyddiau liyu. Dyma y bwa y mae yn rliaid ei iawn
driu, i anelu at y nod. Dyma y cleddyf yr ydym i'w wregysu ar ein

clun, ac i archolli ag ef elyniou y Lrenbin. Dyma y gorflwcli

euaint : pan ei torir yu y cyuuulliad cyhoeddus, lleuwir y t>^ a pber-

arogl. " Canys perarogl Crist ydym ui." Koda Paul waith gwein-
idog : " Pregetba y gair ; bydd daer mewn amser, allau o amser

;

argyhoedda, cerydda, anuog gyda pliob hir-ymaros ac athrawiaeth."

A dengys yr arfau sydd i fod ganddo :
" Yr boll Ysgrytbyr sydd wedi

ei rboddi trwy ysbrydoliaetb Duw, ac sydd fuddiol i atbrawiaetlm, i

argyboeddi, i geryddu, i byfforddi mewn cyfiawuder, fel y byddo dyn
Duw yn berffaitb, wedi ei berffeitbio i bob gweitbred dda." Bydded
genyt titbau, fy mrawd, ffurf yr ymadroddion iaclius ; a tbraddoda yr
efeugyl yn gyflawu, pob gwirionedd baufodol vuddi, yu ol cvsondeb y
ffydd.

3. Ehaid tystiolaetbu y petbau liyn o'r galon. " Bydded y geiriau

hyn yr ydwyf yu eu bysbysu i ti beddyw yn dy galon, a bysbysa liwynt
i'tb blant." Mae fi'urf yr ymadroddion iacbus i fod geuym " yn y
ffydd a'r cariad sydd yu Is'gbrist lesu." Myu di allu dywedyd, " Cred-
ais, am byuy y lleferais." Pan yu casglu o waitb awdwyr, gwna yr
hyn a ddarlleuycb yu betbau i ti dy bun. Barua y gwirioneddau trwy
eu deall, eu credu, a'u profi. Gwyn eu byd y rbai a allaut ddywedyd,
ar ol Paul a'i frodyr, "Beudigedig fyddo Duw a Tbad ein Harglwydd
lesu Grist, Tad y trugareddau, a Duw pob diddanwcb, yr hwu sydd
yn ein diddanu ui yn ein boll ortbrymder, fel y gallom niunau ddi-

ddauu y rbai sydd mewn dim gortbrymder, trwy y diddanwcb a'r bwn
y diddeuir ui ein bunain gan Dduw." Myu, fy mrawd, y profiad fel

hyn o'r gwirionedd, ac yna ti a fyddi yn llefaru yn gywir
;
yn dywed-

yd am Dduw, am gyflwr drwg pecbadur, ac am yr iacbawdwriaeth
sydd yu Ngbrist, yn eu golwg. Ac fel byn byddi yn llefaru yu gadarn
a dibetrusder

;
yu gallu dyweyd yn ostyngedig ar ol yr Atbraw mawr,

" Yr hyu a wyddom yr ydym yn ei lefaru, a'r hyn a welsom yr yd\'m
yn ei dystiolaethu." JNid digon i'r tyst glywed yu ail Haw gan ereill.

Ac oddiar brofiad, ti a leferi mewn cariad, oddiar gariad Crist, ac
mewn tosturi at eneidiau. Cofia y gair, " Pe llefarwn a tbafodau
dyuion ac angeliou, ac heb fod genyf gariad, yr wyf fel efydd yu
seinio, neu symbal yn tincian." gariad y mae yr boll iacbawdwr-
iaeth wedi tarddu : yr etbol, daufoniad y Gwaredwr i'r byd, y marw o
angau y groes, y saucteiddio trwy yr Ysbryd

;
j-n ngbariad Duw j'n

Nghrist, a chariad yr Ysbryd, y gwreiddiodd y cwbl. I gariad y mae
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trefu gras yu adfern. " Fel y byddo yuddynt iiwy y cariad a'r Iiwu y
ceraist fi,'" medd Crist wrth ei dad. A cbau hyny mewn cariad y
dylai lioll ordinliadau iacliaAvdwriaetli gael eu gweinyddu. Ehydd
Duw wreichion o'r eirias sydd yuddo ei bun yn eneidiau ei weision.
" Llawenycliaf ynddyut. gau wneutlaur lies iddynt a'm hoil enaid ac

am boll galon," medd Duw. " Felly, gan eich hofd cbwi, ni a welsom
yn dda gyfranu a cbwi, iiid yn unig efengyl Duw, ond ein beneidiau

ein buuaiu befyd, am eicb bod yn anwyl geuym," medd y gwir breg-

etbwyr. "Fel uu yr bwn y diddaua ei fam ef, felly y diddana fi

cbwi," medd yr Arglwydd. " i^i a fuom addfwyn yu eicb mysg cbwi,

megis mammaetli yn maetbu ei pblant," medd gwir weision yr Ar-

glwydd. Mae Duw yn dysgwyl i drugarliau ; ac felly bwytbau,
*' mewn addfwynder yn dysgu y rbai gwrtbwynebus, i edrycb a roddo
Duw iddynt bwy ryw amser edifeirwch i gyduabod y gwiricnedd."

Bydded pob cydwybod o dan dy weinidogaetb di, fy mrawd, yn gorfod

dyweyd am danat, gariad at fy enaid y dysgodd, y rhybuddiodd, yr

annogodd, ac y ceryddodd efe fyfi.

4. Y mae eisieu tystiolaethu yn gymbwysiadol ac ymarferol.

Bydded genyt amcan i bob pregetb. Anela yn wastad at rai o gyn-

neddfau yr enaid ; cais gyrbaedd y nod : ymresymu, perswadio,

cyfarwyddo, " i agoryd llygaid " y rbai a'tb wrandawant, " ac i'w troi

o dywyllwcb i oleuni, ac o feddiant Satan at Dduw." Dangos i'r

pecbadur ei fod yn golledig, ac nad oes bosibl ei gadw ond trwy " yr

Hwu a osododd Duw yn iawn," ac nad oes eisieu dim tuag at sicrbau

cadwedigaetb ond " fiydd yn ei waed Ef." Gall Duw fenditbio gair ar

antur ; ond milwyr fel y Benjaminiaid—" pob un o bouynt a ergydiai

a cbareg at y blewyn beb fetbu "—yw y rbai sicraf o gyrbaedd y
cyswllt.

5. Tystiolaetbu yn enw ac yn ngwydd Duw. Dyma yr ymddiried

wedi ei roddi i ti beddyw " ger bron Duw, ar Arglwydd lesu Grist,

a'r etboledig angelion ;
" a'r un modd y mae bi i gael ei cbyflawni.

Galluoger ditbau i ddywedyd megis Paul a'i frodyr sanctaidd, "Nid
ydym ni, megis llawer, yn gwneutbur masnacb o air Duw ; eitbr

megis o burdeb, eitbr megis o Dduw, yn ng\Vydd Duw yr ydym yu
llei'aru yn Ngbrist."

6. Tystiolaetbu yn yr Ysbryd Glau. Cais, fy mrawd, rasau a

douiau'yr Ysbryd i weitbrediad yn mbob dyledswydd. Mae'r dalent

yn dyfod oddiwrtb y Meistr, a'r gwas i farcbnata a bi. Mae tan yr

allor i ddyfod o'r nef ; ac am y tan bwnw, " na ddiffodded," medd
Duw, " ond llosged yr offeiriad goed arni bob boreu." "Yrwyfyu
dy goflViu i ail-ennyn dawn Duw, yr liwn sydd ynot," ebe Paul wrtb

Timotbeus. Nid oes yn Kbufaiu beddyw ond yr ben allor fu yn dal

y tan, ac yntau wedi difi'odd. Blinodd yr Eglwys Babaidd ar lafur

gweiuidoga"etb yr Ysbryd ;
yr oedd bono yn rby boeuus ganddi, ac

aetb i ddyfeisio cyfundrefn baws yn ei lie, yn gynnwysedig o ddefodau

ymddangosiadus, gwisgoedd, cerddoriaetb, a'r cyffelyb. Gwaitb rby

galea i gnawd oedd cyfattal y Pen byw trwy fiydd, a gosodwyd ben

bengiog i fyny yn ei le. Gormod oedd ymddibyuu ar awdurdod
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Ddwvfol i uneyd arfau y fihvi-iacth yn nerthol i tichiib eneidiau ; a

chaed arfau trwy ddiafol i fwrw i garcharau ddyuion a feiddient faruu

drostyiit eu liunaiu. Os adfeilia ein hysbrydoedd uinnau yn ngwaith
yr Arghvydd, fe a gweinidogaeth yr Ysbryd yn rhy boemis i'w dal i

lynu yn y sanctciddrwydd a berthyn iddi. Gwaedda y cuawd am y
llafur a'r ymdrech mewu myfyrdod calon a gweddi ddirgel, Pa flinder

yw ? Yna dyfeisir pa fodd i fyned yn mlaen lieb nerth yr Ysbryd
Gljin. Gwolwyd rhai, wedi ei goUi fcl Samson, yn ceisio gwneyd fel

cynt trwy rym Hats ; ond yr oedd digon o wahaniaeth rhwng hyuy a'r

gwir beth. A gwelwyd rhai fel Cain, yn digio wrth dan allorau eu

brodyr, ac yn troi i ddifenwi a baeddu ; ac ereill yn troi y pulpud yn
fath o fwrdd chwareudy, i gadw eu poblogrwydd. Gwir mai gofyn

petb anhawdd, neu fawr iawn, y bj'ddwn wrth ofyn am Ysbryd yr Ar-

glwydd ; ond ni wneir dim yn iawu hebddo. *' Ni all neb ddywedyd
yr Arghvydd lesu eithr trwy yr Ysbryd Glau.'' Gwyliwn er dim rhag
bod gyda ein gweinidogaeth fel y rhai hyny gyut, " yn auiauol, heb fod

yr Ysbryd gauddynt."

IV. Ni a welwn yma ddibex pexxodol gweinidogaeth yr efengyl :

" Fcl y credoch chwi."

'• Am hyuy ffydd sydd trwy glywed, a chlywed trwy air Duw."
Ond, '• pa fodd y credant yn yr Hwn ni chlywsant am dano ? a pha
fodd y clywant heb bregethwr ? " Am liyn yr amcana y gwir wein-

idog yn egniol : cael y bobl i gredu yn y Crist a bregethir ganddo, fel

y byddont yn gadwedig byth. " Yr Hwn yr ydym ni yn ei bregethu,

gan rybuddio pob dyn, a dysgu pob dyn yn mhob doethineb, fel y
cyflwynom bob dyn yn berffaith yn Nghrist lesn."

Ar yr achlysur hwn, rhoddaf cyn terfyuu rai cynghorion yn
mhellach.

1. Bydd awyddus, fy mrawd, i geisio sicrhad o'th grefydd bersonol;

sicrhiid fod dy berson wedi ei godi i ffafr Duw% a'th natur yn cael ei

chodi i'w ddelw, a'r cwbl i'w ogouiant. Gwylia rhag bod fel Judas,

yn gydstiid a'r Apostolion o ran swydd, ond a'r diafol o ran cyflwr

—

rhag bod fel Balaam, yr hwn a gyhoeddodd ddialedd Duw ar ei elynion,

ond a fu farw dan y dialedd hwnw 3m eu plith. Pan grybwyllo y
prcgethwr annychweledig fygythion y gair, dywed Duw, " Ti yw'r

g\vr ;
" neu. pan gyhoeddo yr addewidion, sicrha yr Arghvydd, Nid oes

i ti ran na cnyfran ynddynt. Yr oedd cymhwyso mawr i fod ar yr

ofieiriaid i'w swydd, ac felly yn neillduol ar weinidog yr efengyl. Fel

Esaiah, pan ehedodd ato un o'r seraphiaid, ac yn ei law farworyn a

gymmerasai efe oddiar yr allor mewn gefail, ac a"i rhoes i gyfiwrdd

a"i enau, ac a ddywedodd, " Wele cyflyrddodd hwn a'th wefusau, ac

ymadawodd dy anwiredd, a glanhawyd dy bechod," yna yr oedd efe

yn gymhwys i'w anfon i bropbwydo, ac i fyned i'w waith dros y
Drindod Sanctaidd. Yn hyn yr oedd Paul mewn mawr ofal calon :

" Yr wyf yn cosbi fy nghorph, ac yn ei ddwyn yn gaeth, rhag i mi
mewn un raodd, wedi i mi bregethu i ereill. fod fy huu yn annghym-
meradwy."
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2. Bydd ffyddlawn gyda chrefydd deuluaidd. Mae'r tair swydd
sydd i'w gweiuyddu yu yr eghvys i'w gweiuyddu yu gyiitaf yu y teulu.

A oes eisieu'r prophwyd yu yr eghvys ? Mae gauddo le fel y cyfryvv

yn ei deulu. " Hysbysa fy ugeiriau hyn i'tli blant, a chrybwyll am
danyut pan eisteddych yn dy dy." Felly am y brenliin : mae yr
esgob i " lywodraethu ei dy ei bun yn dda, i ddal ei blant mewn
iifudd-dod yn ngbyda pbob onestrwydd ; oblegid oni fedr un lywodr-

aetbu ei dy ei liun, pa fodd y cymmer efe ofal dros Eghvys Dduw ?
"

Ac felly Lefyd am yr offeiriad : rhaid bod yn debyg i Aaron yr arcli-

offeiriad, yr liwn oedd, cyn gwueyd cymmod dros y bobl, i wneyd
cymmod yu gyntaf drosto ei liun, a thros ei dy. Ni ddiclion fod ar

liwnw wasgfa am achub pobl ereill, sydd yn mhell o fod fel Job yn
codi yu foreu i offrymu poeth-offrymau dros ei blant, yn ol eu rhifedi

iiwynt oil, neu fel Dafydd yu dychwelyd o'r cynuulliad mawr cy-

hoeddus i feudigo ei dy. Mor liapus yw y swyddwr eglwysig a alio

ddywedyd fel Josuha, " Myfi a'm tylwyth a Avasanaethwu yr Ar-

ghvydd!"
3. Bydd ddyfal yn dy lioll lafur gweinidogaethol i'tb osod dy liuu

yu brofedig gau Ddnw—yu un a ddaw trwy ei brawf yu gymmeradwy
(approved). Y mae tri Uys i weinidogion yr efengyl sefyll ynddyut.

Uu ydyw llys eu gwrandawwyr. Dyleut ofalu ua byddo dim y gellir

yn gyfiawn ei roddi yn eu herbyu gau y rliai a"u gwrandawant. Oud
gall y rliai byny achwyn a beio oddiar fympwy ; ac uid rbyw lawer a

deimla y gweinidogiou ffyddlawu, pa uu ai eu cyfiawnliau neu eu

coudemuio a wuiint bwy. " Genyf fi," ebe Paul wrtli y Corintbiaid,

" bycban iawn yw fy marnu genych cbwi, neu gau farn dyn." Llys

eu cydwybod, befyd—dyma lys arall. Gorfoledd iddynt yw gallu

dvfod yn rbydd yn y llys hwn. " Ein gorfoledd ni yw byn, sef tyst-

iolaeth ein cydwybod, mai mewn symlrwydd a pburdeb duwiol, nid

mewn doetbiueb cnawdol, oud trwy ras JDuw, yr ymddygasom yu y
byd." Oud cydnebydd y gweinidog duwiolfrydig, tyner-galon, y gall efe

ei dwyilo ei bun ; ac am byny efe a gwyd ei olwg tua'r llys ucbaf oil

:

llys Duw y Brenbin Mawr. "l^i wn i ddim aruaf fy bun," medd
Paul; nid wyf yu ymwybodol o unrhyw ddrygedd neu auffyddlon-

deb yuof yu nglyn a'm swydd bwysig fel gweinidog i Grist a gorucb-

wyliwr ar ddirgeledigaetbau Duw. " Ond yn byn ni'm cyfiawuba-

wyd ;" vbaid i mi edrycb yn uwcb nag i mi fy bun am farn o ryddbad ;

" eitbr yr Arghvydd yw yr bwn sydd yn fy marnu," a'i farn ef a saif.

Cais fod yu brofedig gau Dduw yu dy osodiad yu y weiuidogaetb.

" Megis ein cyfrifwyd ni gau Dduw yn addas i ymddiried i ni am
yr efeugyl, felly yr ydym yu llefaru ; nid megis yn rbyugu bodd i

ddynion, ond i Dduw yr bwn sydd yn profi ein calonau ni." Mor
ddeheuig y daetb y weiuidogaetb i'r Apostol a'i frodyr ! y Duw oedd

yn iJrofi eu calonau yn eu cyfrif yn addas i ymddiried iddynt am ei

efengyl. Ai felly y mae yma beddyw ? Efe sydd yu gweled y cyfiwr,

yncbwilio i ddyfnderoedd y galon, yu profi yr egwyddor a"r amcau,—

a

vdyw efe yn dywedyd, Dyma efe, eneinuia ef ? Gall Samuel yr ben

bropbwyd fetbu ; ond yr hyn a wel ac a wnel Arghvydd Dduw y
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proplnvydi, liyny a saif ; ac efe a addawodd, " Ehoddaf i cliwi fageil-

iaid wvth fodd fy iighalon, y rhai ach porthant cliwi d gwybodaeth ac

a deall." Yn y cyflawniad o"th wciuidogaeth, bod yn gymmeradwy
c^an Dduw fyddo dy ymorchest. Dwg y cwbl yn mlaeu fel yn ngolwg
Daw, a charia y cwbl at Dduw, am ei faddeuant ac am ei fendith.

4. Ymdrecha i ymddwyn yn mhob man a cbyda phob peth fel dyn
Dnw. Yr oedd yn rliaid i'r offeiriaid gynt fod yn ddianaf ; nid oedd
neb lionynt i'w hadnabod trwy un nud dieitbr ar eu cyrph ; ac y mae
yn "rhaid i esgob fod yn ddiargyhoedd." O fy rarawd, cais wein-

idogaetbu ac ymarweddu yn debyg i Grist ; edrych am ei gynurycliioli

ef yn ci boll swyddau i'r eglwys.

5. Gwylia rhag pob petb a bair i'r douiau ysbrydol wywo, ac i'r

Arglwydd dy adael. Gwna diogi liyny. Nis gallai y " gwas drwg a
diog" ond bod yn "was aufuddiol," a syrtbio i faruedigaoth y cyfryw.

Balcbder sydd ddinystriol iawn : balcliio ar ddoniau a cbyrbaeddiadau
a cbyflawniadau ; dyn yn ei geisio ei hun, ac yn cymmeryd y gogoniant
iddo ei bun,—dyna nn a " g^Yae yr eilun bugail " iiwcb ei ben, yr liwu
a'i dalla ac a'i diffrwytba.

6. Cofia yn wastad ddydd y cyfrif. Cyflawna dy weinidogaetb fel

iin cyfrifol i'tb Arglwydd a'th Farnwr. Mae gweinidogion ffyddlawn
yn gwylio dros eneidiau eu pobl megis rbai a fydd raid iddyut roddi

cyfrif. Dyro gyfrif i'tb Feistr yn fynycb ; a myn wneyd byuy o'tb ran
dy hun, yn llawen ac nid yn drist. Pan fyddo aelod yn marw, peth
mawr fydd i'w weiuidog allu bod yn llawen wrtb settlo a Duw yn ei

acbos. Nid oes ond egw'yddor uniawn, diben cywir, a llafurwaitli

ffyddlawn a gynnyrcba y llawenydd liwnw. Beth fydd gweiuidog ac
eglwys i'w gilydd yn nydd Crist, sydd gwestiwn pwysig yn wir.

Dichon dy fod, yn wyneb byn oil, yn ymsynio, " Pwy sydd ddigonol

i'r pethau byn ? " Ond y mae yr ateb yn ymyl :
" Ein digouedd ni

sydd Dduw." " Tydi, gan byny," fy mrawd, " ymncrtha yn y gras

sydd yn Ngbrisfc lesu."

NODIAD K.

Yr ydym yn cael ein tuedda i ddodi i mewu yma rai dyfyuiadau o
Adgofion y diweddar Barch. John Foulkes, Kbuthin, am Mr. Eees, yn
ycbwanegol at y dyfyniad a wnacd cisoes o honynt yn ysgrif Dr. Rees
[tudal. 1078, 1079), gan eu bod yn cynuwys amryw betliau nad oedd-

ent wedi eu coffau gcnyra. Ysgrifenwyd hwynt yn Hydref, 1869, y
fiwyddyu y bu farw Mr. Bees.

Adgofion y Diweddar Bakch. John Foulkes, Eeuthin,

AM Mr. Bees.

" Y cuf cyntaf sydd geuyf fi am dano, er's o ddeutu banner can'

mlynedd yn ol, yn dyfod o Lansannan i daith Sabboth y Bont Uchel,

yn llanc tal eiddil, Ihvydaidd o bryd a gwedd, a gwledig iawn ei

ddiwyg. Yr oedd byn cyn iddo fyned i Abergele, dan addysg Mr.
Llwyd ; canys wedi myned yno gwellhaodd yn arddull ei wisgiad i
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fod yn fwy trcfol mogis. Nid oedd dim, y pryd liyny, yn ei wedd
ailanol yu cymhell edmygedd ; oud parai ei bregethau, ei dduU llafur-

us yu eu traddodi, a difrifwch ei ysbryd a'i wedd, i'r bobl ei edmygu
yu fawr ; ac uid yu uuig y ll'iaws. oud y saiut, a"r swyddogiou eghvysig,

a'r rliai oedrauus a mwyaf profiadol. A'r troiou dilyuol iddo ddyfod
i'r ardaloedd hyuy, byddai ei wraudawwyr yu lliosog iawu

;
yu gym-

maiut felly, fel mai priu y byddai gwraudawwyr neb dieithr a ddelai

trwy y wlad yn Uiosocach ua'i wraudawwyr ef. Mae yu gof genyf

am syhvadau hen flaeuoriaid euwog eglwys y Bout Uchel, ar ol ei

wraudaw :
—

' Fe ivna llano Llansannan yma ddijn maivr, a ihjn defnydd-

iol iaivnJ'

" Y niae llawer o'i destynau cyntaf wedi myned yn anughof genyf,

ond yr wyf yn cofio rhai o houyut : megis Jonah i. 8 ; Caniadau iv. 15
;

Job xi. 12 ; Heb. iv. 14, a xiii. 4 ; Esaiah Ixii. 12 ; Barn, xviii. 27.

Adroddai y diweddar Mr, Hughes, Abergele, wrthyf, am dano ef a

Mr. Eees ar foreu Sabboth yn Ty'n-y-coed, Llaneilian. Cyfarfod

Ysgoliou oedd yuo y Sabboth hwuw, ac yr oedd hyny cyn i Mr. Eees

adael yr ardal hono, a phan nad oedd ond newydd ddechreu pregethu,

er fod Mr. Hughes wedi dechreu flwyddyu neu ddwy cyn hyny. Yu y
cyfarfod liwnw trefuwyd i Mr. Hughes holi yr ysgol, ac i Piees breg-

ethu. Ac felly y bu. Ac meddai Mr. Hughes : ' Mi ildinh i iddo yr

oedfa hono, y byddai yn fwy pregethwr na mi, er fy mod inuau, bid

siwr, yu meddwl tipyn o houof fy hun. Ond yr oedd mater, cyuuwys-

iad, ffurf, a manylrwydd ei bregeth ef, yn nghyd a'i ymroddiad egniol,

ei fedrusrwydd gyda'i gymhariaethau, ac yn fwy ua'r cwbl, naws
efengylaidd ei ysbryd, yu peri i mi ei hoffi yn fawr, ac ildio iddo yn
ewyilysgar.'

" Os ydwyf yu cofio yn iawn, im o'i bregethau ar un o*r testyuau

hyn yu y Cefn Coch, Liaugerniw, a fendithiwyd i'r diweddar Barch.

John Jones, Talsarn, er ei ddwyu i benderfyuu ymgyiiwyuo i wneyd
proffes gyhoeddus o Fab Duw, i ymofyn am le yu ei dy, a gwneyd
rhywbeth gyda'i achos yu y byd.

" Dygwyddodd i mi yn gynnar yn yr haf diweddaf alw yu Prestatyu,

i edrych am hen flaenor, pedwar ugaiu oed ; ac yr oedd yn Hon iawn

yn son am yr hen amser, ac am yr oedfaou yu nh\- William Jones, y
"wehydd. ' Ac,' meddai, ' yr ydwyf fi yu cofio Henry Eees y tro

cyntaf y bu yma.' ' A ydych yu cofio y testyn '?
' meddwn inuau.

'0 ydwyf,' meddai, 'a chryn dipyn o'r bregeth. Y geiriau yna yn

Job, am ' ymadawiad yr enaid ' oedd y testyn, a marw fel ymadawiad

un i fyw o un ardal i ardal arall, oedd y bregeth. Yr oedd yu dy-

wedyd fod Notice yn cael ei roddi cyn ymadael ; ac mai y mater wedi

hyny oedd sicrhau lie i fyn'd ; wedi hyuy talu ymweliad mynych
a'i- ardal newydd, er ymgydnabyddu a'r wlad, a'r bobl, ac a'u har-

feriou
;
yna ymfudo yn raddol, ilwyth yn awr ac yn y man,

fel erbyn diwruod y llwyr ymadael, nad oedd gau yr hen ffarmwr

ddim i'w wneyd oud myned ei huuau ar ol y cwbl.' Diau i'r hen

frawd fwynhau y bregeth yu fawr ar y pryd, a llawer gwaith
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ar ol hyny, canys cafodcl y sylwadau hauncr can" mlyncdd o le

yn ei guf.

" Mae yn gofns iawn genyf am bregeth hynod iddo yn y Bont
Uchel, ryw uos Sabboth yn ei flynyddoedd cyntaf, sef ar Heb. xiii. 4,

yn erbyu 'ijodineb.' Pregeth faith, fauwl, gref iawn, ac eto yr holl

ymadroddion yn nodedig o weddaidd. Ar ol myned i dy y Capel,
gofynodd i'r hen flaenoriaid, ' A oeddent yn mcddwl fod angon am breg-

eth felly, ac a oedd efe wedi gallu ymgadw heb ddywedyd pethau na
ddylesid en dywedyd, ac wedi peidio arfer ymadroddion na ddylasai ?

'

A sylw yr hen flaenoriaid ydoedd, fod gwir angen am y fath bregeth,

a'i fod ef wedi pregethu yn dda iawn, ac aunogent ef i'w phregethu yn
mhob man. Ni chlywais son iddo wneyd yn un man

; oud bii'm yn
meddwl lawer gwaith y buasai argraft'u y sylwadau hyny, yn ail i

argraft'u y bregeth ar ' Aiuu/hijmedrohU'b.' Bum yn crybwyll am livny
wrtho ef ei hun ; ond ei ateb ydoedd, na wyddai efe ddim pa le i gacl
gafael arni.

" Yn y Cyfarfod Misol cyntaf oil i mi fod ynddo, naw miyuedd a
dengain i'r Hydref hwn, 1869, yr oeddwn i ac yutau yn cyd-letya
mewn ty Farm; ac yn Mochdref yr oedd y Cyfarfod hwnw. Yr oedd
efe wedi dechren pregethu dros flwyddyn cyn hyny. Nid oedd yn
pregethu yn y Cyfarfod hwnw, am fod ]\Ir. John Elias yn pregetliu
yno ddwywaith, a Mr. William Ilavard, ac un arall o"r Delieudir yn
pregethu yno ddwywaith, ac nu ueu ddau o hynafgwvr 3- Sir. Ond
argyhoeddwyd fi yn llwyr o"i dduwioldeb uchel y pryd hwnw ; ac er i

mi ddygwyddo myned heibio i'r ty hwnw ugeiniau, os nad cannoedd o
weithiau, eto ni ellais fyned heibio iddo byth heb gofion byw am y
noson liono.

" Yr ydwyf yn awr yn ei golli, trwy fyned o bono i"r Amwythig.
Camgymmeriad, yn ddiammeu, yn hen bobl Sir Ddinbych oedd ei

ollwng ; ond meddwl yr oeddent liwy y dychwelai yn ei ol ar ol dysgu
rhwymo llyfrau ; ond uid felly y meddwl dwyfol. ' Pwy a wrth-
wynebodd Ysbryd yr Arglwydd '?

' felly y mynai efe. A'r ii'ordd hon
oedd ffordd y Goruchaf i'w ddwyn i gylch defnyddioldeb mawr ei oes.

ISIi wn i nemawr am ei hanes yno, ond yr hyn a glywais gan Mrs.
Griffiths, gwraig y ty y lletyai ynddo. Uywedai hi ei fod yn ymroddi
i lafur mewn darllen, myfyrio, a gweddio. Dywedai mai yn y lloft y
byddai ar hyd y dydd a'r dyddiau, ac y bu hi, lawer gwaith, yn ofu'i

iddo nychu. ' Bu'm lawer gwaith,' meddai, ' yn myned ag wy wedi ei

guro, ac ychydig win ynddo, tuag un-ar-ddeg ar y gloch, rhag iddo
Iwyr ddiftygio ; a chawn ef weithiau yn eistedd ar y gadair, bryd arall

ar ei liniau, bryd arall yn ymdreiglo ar hyd y llawr, bryd arall yn
gorwedd ar ei hyd gyhyd ar lawr, a llyfr o'i flaen. A gwlychwyd
llawer ar y lloft bono a'i ddagrau ef.' Ac ychwanegai yr hen chwaer,— ' Pa ddefuydd bynnag a wnawn ni o bregethau Mr. Kees, uid dan
chwareu y mae efe yn eu cael.'

" Am ei ddyfodiad i Liverpool ni wn i ond ychydig, am ei fod ef yno
ddeuddeug mlynedd fy mlaeu i, ond yn unig fod ei gael yn drngar-
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ecld fawr i Liverpool, a bod ei symmudiad yno yn fantais i Gymvu
fwynhaii ei wcinidogaetli yu llawer helaethach nag y gallasai pau
ydoedd yn yr Amwytliig.

" Byddai yn drcat cael bod j'u y Cyfarfod Eglwysig nos Liin, gyda

y diweddar Mr. Hughes ac yntau. Cafwyd gwell Seiat nos Lim
lawer gwaith yn Liverpool, nag a gafwyd mewn odid Gymmaufa. Mr.
Hughes fyddai fyuychaf yn agor y mater, a hyny yn hyawdl a deheuig

iawu
;
yna codai yntau, ac ymafiai ynddo ; ac os byddai wedi rhag-

feddwl, caem doraeth o sylwadau, na cheid eu cyffelyb gan neb arall.

Byddai yn anliawdd codi i ddywedyd dim ar ei ol. Synwn ato yn y
cyfarfodydd hyny,—mor fanwl a rheolaidd y siaradai, ac fel yr

ymdaflai i'r mater
;
yr hj'n a roddai i mi argyhoeddiad trylwyr ei fod

wedi ei lanw ag ysbryd yr efeugyi, ac mor gytlawn o bono fel nad oedd
yno ddim tebyg i ysgafnder na chellwair.

" Gwnaeth yr efengyl waith mawr iawn ar ei dymherau ef. Oni
buasai hyny, d3'n anynad iawn a fuasai efe ; ond yr oedd naws yr

efengyl wedi sancteiddio ei ysbryd, a'i boll natur wedi ei dwyn yn gym-
maint dan ei dylanwad, fel yr oedd delw yr efengyl ar ei wynebpryd.

" Taugnefeddwr mawr oedd Mr. Eees hefyd yn mhob man ; ond
nid tangnefedd ar draul sancteiddrwydd ychwaith. Nid wyf yn
cofio i mi erioed ei weled yn ymattal nac yn pallu mewn dysgyblaeth i

arbed na boddio neb : ac yr oedd ei dduwioldeb, ei lafur, a'i ddefnydd-

ioldeb, yn ennill iddo ddylanwad nad wyf yn aduabod neb a allasai gael

y fath ddylanwad ag ef dan yr un amgylchiadau. Pan gofiom am y
lliaws yn eghvysi Liverpool, a'r rhai hyny \n gasgliad o ddynion o

wabanol Siroedd, o wahanol ddygiad i fynu, a gwahanol eu tymherau ;

a phan gofiom am lawer o bethau dyrys ac aunymunol a ddygwydd-
asant o bryd i bryd, ac iddo yntau Iwyddo i gadw tangnefedd yn yr

eglwysi am bymtheng mlynedd-ar-hugaiu, y mae hyn yn siarad yn
uchel iawn am dano fel taugnefeddwr mawr.

Khaid dywedyd ei fod yn \Vr duwiol iawn, ac un felly yn mhob man,
Byddai bod yn ei gwmui j^n sancteiddio dyn ryw fodd. Byddai cael

bod yn yr un Cyfarfod Eglwysig ag ef yn werthfawr iawn
;
pa un

bynnag ai bedyddio, ai derbyn rhai o'r uewydd i'r eglwys, neu dderbyn

rhai at fwrdd y Cymun, ai ynte ymddyddan a'r aelodau am eu

teimladau crefyddol, pa beth b3-nuag fyddai y gwaith, yr oedd rhyw
arogl esmwyth arno ; er ysywaeth ! y gallai llawer fod yn bresennol

nas gallent werthfawrogi hyny. Trwy dduwioldeb, daliodd godiad

mawr, ac amlwg, ac eto yn wir ostyugedig. Tybid gan rai ei fod yn
un anhawdd nesau ato, ond nid oedd felly mewn un modd. Teimlwn
i, pa fodd bynnag, yn wastad yn ei gymdeithas, fod gan ei dduwioldeb

atdyniad cryf arnaf. Llanwodd le mawr yn ein Cyfundeb hefyd, fel

yr ydwyf yn gorfod edrych ar ei golli, o dan yr boll amgylchiadau, yn

un o'r colledion mwyaf a gawsom. Pan goliwyd Mr. Charles, yr oedd

Mr. Elias genym. Pan goliwyd Mr. Elias, yr oedd llygaid pawb ar

Mr. Piees, a daeth yntau i le y tadau heb iddo ei chweuuych, o leiaf

heb ymwthio o gwbi iddo. Cafodd ef yn esmwyth, a llanwodd ef wrth
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fodd pawb. Ac os dygwyddai iddo ambell dro, lithro i'r S3'dyn, byddera
yu madden iddo yu ebrwydd, cauys yr oedd ei sydyurwydd cf yn codi,

gau amlaf, oddiar ei ddiniweidrwydd. Edrycliwn ar Gymdeithasfa
bebddo, av ryw gyfrif yn dla\Yd. Byddai j:[\veled ei ben gwyn, a'i war
grymedig yu dyfod yu mlaen yu rhyw galoudid mawr. Cofir yu bir

am dauo yn ngbynnulliad y pregetbwyr, a'r modd y codai urddasol-

rwydd y Aveinidogaetb i'u golwg. A pban gydag acbosiou cyffredin,

byuod mor graff ci olwg, ac mor gyflym ei feddwl, fyddai gyda'r rbai

byuy. Ond pan yu ymdriu a rbyw fater ysbrydol, byddai yn ei elfen,

ymdaflai i'r gwaitb, dylifai ei ymadroddion, a gwefreiddiai y gynnull-
eidfa yu fyuycb ; ac yn ami iawn byddai rbyw eueinniad dwyfol ar yr
hyu a leferid ganddo. Cafodd aros yn serchiadau ci boll frodyr, ie

yn wir, yn serchiadau a pharcbedigaetb pob enwad crefyddol yn
Ngbymru. Pan yu edrych aruo yu ei arch, y dydd cyn ei gladdedig-

aetb, dyna a ddywedwu yuof fy huu,—dyma ran farwol g\vr y mae ei

ymadawiad o'r byd yu cael ei deimlo bellach trwy Gymru, a lliaws

o fauau yn Lloegr, a chyn pen uemawr a deimlir yn Ffraiuc, ac
India befyd.

" Yr olwg olaf a gefais i aruo oedd, ar ymyl bedd Mr. Hughes yn
Llaurwst. Yn y Capel y diwrnod liwnw, edrycbai yn llawu cystal ag

y gwelswu i ef erioed ; a dywedwn wrtbyf fy bun, ' Ni a gawn Kees
am dipyu eto ;

' ac yr oedd yu yr byn a ddywedai, yn humorous iawn,
fel lui yu teimlo uad oedd acbos bod yu orbrudd ar yr acblysur, am
mai claddu ccrph uu a'i euaid yu y nefoedd yr oeddem. Ond ar lau

y bedd, edrycbai yn S3'u ar arch ei ben gyfaill, a gollyugai ddagrau
aruo. A gofynwn yuof fy buuau, wrtb ei welcd, pa ryw feddyliau a
allaut fod yu peri i'r brawd Rees wyio fel acw. Ond ocli ! mor fuan

y daetu y newydd alaethus ei fod yntau befyd wedi ei gymmeryd
ymaitb ! !

"

NoDiAD S. Tudalcn 693.

Kywfodd fe ddiangodd y llythyr caulyuol ein sylw yn bollol, pc amgen
fe gawsai ei ddodi i mewu geuym yu y " (Jojiant '' mewu cysylltiad a'r

cyfeiriad a wneir gcuym at farwolaeth y diweddar Mr. Hughes,
Liverpool. Mae yu dda genym i ui feddwl am dauo cyn cau y gwaith
i fynu, yu enwedig gau ei fod yu gosod allan y meddyliau mawr a
goleddid gau Mr, Eees am ei gydweiuidog parcbedig, yn gystal ag yn
darlunio ei deimladau ei bunan, gydii golwg ar ei ddiwedd yntau.

"Llythyr at y Parch. "Williaji PiOberts, Amlwch, ar Farwolaeth y

DIWEDDAR BaRCH. JoHN HuGHF.S, LIVERPOOL.

" Liverpool, Awst 10, ISGO.

" Anwyl Gyfaill,—Daeth y papur bwu i'm Haw yr uu amser a'ch
" llythyr cbwithau y boreu lieddyw. A rhag uad ydycb wedi cael uu
*' cyfi'elyb o Liverpool, yr wyf yu anfou hwu i chwi, cr mwyu bysbysu
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'*
i cliwi amser a threfia claddecligaeth eiu brawd Mr. Hughes. Yr

" wyf yn mcthu a chredu ei fod wedi marw ; ac eto y mae byny yn
" wir ! Ni wehvu bytli mwyacli mo'i wedd, ac ni clilywn byth inwyach
" ei lais yn ciu cj'farfodydd. Ac \vrth ei golli, diammeu i ni golli lui
•' o'r gweiuidogion mwyaf perffaith a chyflawn ei dalentau. Yr ydych
" yn dywedyd eicli bod cliwi yn cael eich gadael, pan y mae brodyr
" ereill fel liyn yn cael eu cymmeryd ; ac nis gwn yn iawn pa un ai

" boddlawn ai anfoddlawn ydycia i byny. Ond gwn byn, os ydych yn
" anniddig, na byddwch chwi ddim felly yn bir eto ; cbwitbaii a
" gewcli fyned i orwedd gyda'ch brodyr a'cb tadau. A minnau a af
" befyd. Y mae braw arnaf wrth feddwl am byny, ac eto nid yw beb
'• fed yn gymmysg a rhyw biraetb a boddlonrwydd difrif a dwys. O
" mi a ddymunwn i'yw bellacb i farw, a chymdeithasu mwy a'r marw
•' nag a'r byw ! Beth sydd i mi bellacii yn y byd bwn ? Gan fod Mr.
'• Hughes wedi ymadael, onid yw yn bryd i minnau ddeclireu ji;«f«o fy
" nillad ? Oni ddylwn fod yn foddlawn i, os nad yn biraetblawn
" am farw ? Chwaneger ein flydd yn Nuw, a'u bymostyugiad i'w
" ewyllys.

*' Onid yw y tywydd yma yu galw am weddio ? Os parba ycbydig
' yn bwy, bydd yn wialen drom arnom. Ond nid wyf yn clywed neb
" yn achwyn cymmaint arno byd yn byn, na neb ychwaith yn dechren
" gweddio yn yr acbos.

" Cefais lytbyr oddiwrth Mr. Jones, yu gofyn cj'boeddiad i Amlwch ;

" ond dymunaf arnocb bysbysu iddo nas gwn yn awr pa bryd y gallaf

" ddyfod. Yr wyf i fod j^ma yn Liverpool wythuos i'r Sabbotb nesaf,

" ac yn ughymmydogaeth Llangollen y Sabboth canlynol i byny.

" Os deuwcb i'r claddedigaetb, bydd raid i chwi fod yma yn foreu
" ddydd Llun. A ydych chwi ddim yn rhywle cyfleus y Sabboth, i

" chwi ddyfod i"r Bortb i gysgu ?

" Cofiwcb fi a"m gwraig at Mrs. Koberts a'r teuki.

•' Yr eiddoch yn gareiig,

" n. Rees."

NoDiAD T. Tudalen 966.

Mae yn dda iawn gcnym fod ein gofod yn cauiatau i ni allu ycbwanegu
3'r Ysgrif alluog, a ymddangosodd flynyddoedd yu ol yn y " Lienor,"

ar Nodweddau Meddyliol Mr. Rees. Ei hawdwr yw y Parch. Griffith

Parry, D.D., ac fe'i hysgrifenwyd ganddo pan oedd Mr. Piees yu fyw.

Yr ydym yu ddiolcbgar iawn i'w hawdwr am ei ganiatad i'w chyhoeddi

yn yr Attodiad bwn
;
gan byderu y rhydd foddlonrwydd gwirioneddol

i'u darllenwyr, y rhai gau mwyaf, yn ddiammeu, nas gwelsant hi o'r

blaen. Yn y " Lienor " yr oedd yn un o gyfres o Frasluniau o

Euwogion Cvmru.
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Brasluniau o Enwogion Cymru.

Yu eiu hysgrif o"r blaen o dan y pen hwn, gwnaetliom ycliydig

sylwadau cyftVcdiuol ar y " Gelfyddyd o Aiiunio," yn yr ystyr briodol

ac yu yr ystyr lenyddol—yn ei pherthynas a, byd y corph ac a byd y
meddwl, gau nodi allan rai egwyddorion ag ydynt yn gyffrediu iddi

yn y uaill a'r Hall. Ac wedi traethu ycliydig fel hyn yn yr ysgrif

bono, mewn ffordd o arweiniad, ar y Gelfyddyd yn yr Athrawiaeth o

boni, dysgwylir i ni yn awr, y mae yn debyg, ei dwyn i ymarferiad.

Pell ydym oddiwrth dcimlo fod byn yn orcbwyl liawdd ; baws ydyw
dangos pa betb yw darlunio, a pba fodd y dylid darluuio, na cbyn-

nyrcba darluniau. A llawer baws ydyw edmygu mawrcdd, nag elfenu

y mawredd liwnw ; baws o lawer ydyw addoli atbrylitb—bod yn hcro-

ivorshlpper, na cbymbwyso at yr atbrylitb bono ddeddfau manol beirn-

iadaetb, er egluro ei tbeitbi neillduol a gwabaniaetbol, ac esbonio

dirgelwcb ei dylanwad a'i nertb. Y mae yr an egwyddor yn ein cyf-

arfod yn mbob tiriogaetb o feddwl. Y mae natur yn gallu edmygu ;

end rbaid caei natur wedi ei diwyllio i wabaniaetbu. Y mae natur
yn teimlo ; ond atbrylitb sydd yn rboddi mynegiad i'r teimlad. Y
mae y llygad mwyaf anngboetbedig yn yfed i mewn syudod a mwyn-
biid wrtb syllu ar yr adeilad arddercbog ; ond rbaid cael llygad y
celfyddydwr i ganfod y deddfau neillduol o brydfertbwcb sydd wedi eu
corpboli yn yr adeiladaetb, ac i wabaniaetbu yr arddull neillduol yn
mba un y mac y deddfau byny wedi ymwisgo. Y mae pob dyn yn
teimlo i fesur mwy neu lai y dylanwad sydd yn meddiannu yr enaid

wrtb ddal cymundeb a natur yn ei ffurfiau o arucbeledd a pbrydfertb-

wcb ; ond rbaid cael y bardd i roddi mynegiad i"r teimlad bwnw—

y

bardd sydd yu cymmeryd gafael yn ysbryd anweledig yr olygfa, gan
beri iddo ymddangos ac ymgorpboli mewn geiriau : efe sydd yn
cyfaddasu yr emyn i beroriaetli ddistaw natur, nes ei gv/neutbur trwy
byny yn byglyw i bawb.

" * * And gives to airy nothing
A local habitation, and a name."

Yr un modd y mae gyda pbregetbu, Y mae pob un yu y gynnull-
eidfa trwy bob amrywiaetb gwybodaetb, barn, a cbwaetb, yn edmygu
talent a byawdledd y pregetbwr atbrylitbgar—y mae y dylanwad yn
rbwym o gael ei deimlo gan bawb, oblegid y mac yu gweitbredu ar

egwyddorion cyffredin ein natur ; ond o'r lliaws sydd yn teimlo,

ycbydig a allent roddi rbeswm am y teimlad, beblaw yr un mwyaf
cyffredinol ; tra y mae pawb yu cydnabod mawredd y pregetbwr,
teimlid ef yn orcbwyl tra anbawdd nodi allan elfenau y mawredd
bwnw—esbonio dirgelwcb y dylanwad, a tbyuu allan i eglurdeb y
llinellau neillduol sydd yn nodweddu y meddwl bwnw, ac yn cyfan&oddi
persouoliaetb gwabaniaetbol y dyn.

Fel y crybwyllasom yn niwedd ein bysgrif o'r blaeu, ein bamcan yn

y gyfres bon fydd tynu rbai Arluniau o iJregetbwyr mawr Cymru—

y

rhai byw i ddecbreu ; a cbyfundeb y Metbodistiaid, i ddecbreu. Ni
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chaniata ein gofod, pe caniatasai eiu galln, i ui wneuthur Arclcbau
cyfla'.Yn—Uawn hyd, fel y dywedir {jull-leiir/th Portraits). Boddlomvu
ar rai bycliaiu {in miniatnrc), neu profile: ueu, os cawu ddigou o
olenui, dewisem y goleu-ddarluu (photor/raph), yu enwedig pe gallem,
rywfodd, gyfuuo cywirdeb manwl y photorp-apli t gwres a bywyd y
paintiiKj. Ni raid i ni ofyu gyda phwy y dechreuwn ; try pob llygad

yn naturiol at yr un a gyduabyddir er's llawer o flynyddoedd bellacli

fel arweinydd eiu cyfundeb, prif arwr eiu Cymmaufaoedd, a Thywysog
pregetliwyr Cymru. Cenfydd ein darllenwjT nad ydym am roddi
(nu-an y gweiuidogiou y ceisir eu darluuio yu yr ysgriiau hyu, hyny
\\y, y rliai sydd yn avrr yn fyw ; ac os na fydd digou o debygrwyd'd
ynddyut i"r gwrthddrycb heb gysylltu yr emc a hwynt, bydd ein hym-
gais wedi troi yn aflwyddiant perfi'aith, a bydd raid i ni ystyried ein
buuaiu yu yr un sefyllfa a'r beu baentwyr yn mabandod y gelfyddyd,

y rbai yr oedd raid iddynt, o berwydd aumherffeitbrwydd y darluu,
ysgrifenu odditano enw y gwrtbddrycb a geisid ei ddarlunio, megys
" Dyma lun dyu ;

"—" dyma lun coedeu," am nas gellid meddwl y
byddai neb yn alluog i benderfyuu byny oddiwrtb y darluu ei buuan.
Ond yr im pryd, yr ydym y tro bwu am gynnortliwyo ein gwendid eiu

liuuain trwy ddecbreu gydag ycbydig frawddegau ag ydynt mor ddar-
luuiadol o'n gwrtbddrycii a pbe buasem yn rboddi ei enw uwcbbeu ein

liysgrif ; dyfyniad ydynt o"r Ertbygl ragorol y cyfeiriasom ati yu ein

bysgrif flaenorol, a ymddangosodd tuag "wytb mlynedd yn ol yu y
'^ Traethodi/dd" dan y teitl " Efelyebiad," yn yr bon y mae tri o
" feistriaid y gynnulleidfa " yn cael eu tynu gydag ycbydig o touches

campas o eiddo lluuiedydd gwir gelfyddgar :

—

D3'ma un tal, teneu
; y mae gwyldei' yn ei wedd, a difrifwcli yn nhOn ei lais. Y

mae yn y dechrea yn siavad yu araf, fel j^e byddai yn llusgo ei frawddegau hirion
allan yn erbyn eu hewyllys ; ond fel }• mae y pwnc yn lofeinio ei

feddwl, ae yu meddiannu ei enaid, gwelir ei law yn dechreu llifio yr awyr, a'i gorph
yu ymddoleuu fel cediwyddeu o flaen yr awel, ac y mae gwres ei deimlad j-u peri

iddo ymhyfliau nes yr anturia edrycli yu awr ac eihvaith yn wyneb y gynnulleidfa
;

ac y maent oil yn teimlo gohvg ei lygad fel tywyniad mellten. Nid oes gyflro mawr
i'w ganfod yuddo ; ni waedda ac ui ddyrcbafa ei lef ; ond rywsut, yn ddiarwybod i

chwi eich bun, y mae wedi myned i'r ystafell bellaf yu eieli calon, ac y mae yu dar-

lleu dirgeloedd bono—yn eicli daugos i cbwi eicb bun, yn difynio egwyddorion
mwyaf cuddiedig y meddwl, nes peri i cbwi newid eicb barn am lawcr o'cb gweitb-
redoedd ; ac os oedd tfynnou o ddagrau yn eicb mynwes, ond oditl, wrtb fyned
beibio, na tborodd efe y sel oedd ar bono, ues peri iddynt fwrlymu allau yu Uif.

Fel pob dyn sydd wedi cyrbaedd enwogrwydd mawr a pbarbaus
mewn unrbyw gylcb, y mae ein gwrtbddrycii yn ddyu o " un idea."

Pregetbu ydyw idea fawr ei fywyd. Yu lie gwasgaru ei ymadferth-
oedd dros lawer o le, a tbrwy byny golli mewn dyfnder yr byu a
enillir mewn eangder, y mae efe, er yn foreu, wedi croni a cbrynboi

y galluoedd naturiol arddercbog y cyunysgaeddwj'd ei feddwl a bwynt
i uu sianel gysegredig, sef " gwasanaethu Duw yn Efengyl ei Fab
Ef ;

" ac y mae yr ymgrynboad cyfiawn bwu o'r dyfroedd i un sianel

yu bawdd i'w ddarllen yu nertb a dyfnder y ffrwd.

Ond nid yw yr ymgysegriad llwyr bwu i weinidogaetb yr Efengyl
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wccii cael yv effaitli o grebycliu ei alluoedd ef, a cliyfyugu cylcli ei

dclarllen a"i fyfyriaeth at ddniwnyddiaeth yn unig. a houo yu dduwin-

yddiaeth im dosbarth pennodol. Y mae yu uir ei fod, yn euwedig yn
mlynyddoedd borcuaf ei weinidogaeth, wedi astudio yu fanwl a llafurus

ysgrifeniadau yr hen gewri duwinyddol, ac yu arbeuig y Dr. Owen,
" tywysog y duwinyddion," ac y mae yu ha\Ydd caufod ei fod wedi

yfed yu lielaeth o"u liysbryd, a cbyfoethogi ei feddwl iVu syniadau

ardderchog. Byddwu yu tybied bob amser fod dylauwad ei astudiaetli

fanwl o weithiau y Dr. Oweu, yn enwedig, ^Yedi rhoddi ft'arf a gwedd
neillduol i'w bregethau

;
yr byn a gaufyddir yu nghaderuid a dyfuder

y mater, nodvredd Feiblaidd ac athrawaidd yr boll gyfansoddiad,

neillduolrwydd y geirweddiad a'r termau duwinyddol a ddefuyddir, ac

yn enwedig y naws saucteiddiol, a'r eneinniad sydd yu riiedeg ar byd

y bregetb fel myrr diferol, yr liwn sydd yu cysegru ac yu perarogli yr

boll ragoriaetbau ereill. Ac nid yw yr efrydiaetb ddyfal bon o gyn-
nyrcbion meddyliau rbai ereill, wedi diuystrio i'r gradd lleiaf yuddo
ef, wreiddioldeb ac annibyuiaetb ei feddwl ei bun ; ond yu bytracb
wedi rlioddi symbyliad ycbwanegol i'r gwreiddioldeb bwnw. Fel cylla

cryf ac iacbus y llafurwr—y mae yr boll ymbortb a ddygir i mewu
iddo yn cael ei dreulio yu drwyadl, ues y mae yn ymsylweddu a'r cy-

fausoddiad—yn dyl'od yn rban o'r dyu ei buuau, a tbrwy byuy yu
ycbwanegu yn barbaus at ei uertb a'i rymusder. Y mae yn bawdd.
deall fod y soil o'r fatli oreu a mwyaf ftrwytblawu wrtb natur, ond y
mae yr amaetbiad rbagorol a dderbyuiodd trwy lafur dybryd, a rbag-

oroldeb yr bad a fwriwyd i mewn iddi, wedi cbwanegu at ei brasder

a'i cbyfoetb cynbenid, a"i gwueutbur yu fwy cyuuyrcbiol fytb. Neu,
i newid y gymbariaetb, y mae yr boll ddefuyddian a gesglir trwy
ddarllen ac efrydiaetb, o ba ffiirf a lluu byunag y byddout, yn cael eu
bwrw i crucible tanllyd ei fyfyrdodau ef ei bun, lie y maeut yn ym-
doddi i'w gilydd, ac j'u sicr o ddyfod allau ar wedd newydd—ar ei wir
lun a"i ddelw ef ei bunau,
Ond byuy oeddem yn myned i'w grybwyll, nad oedd ei ymgysegriad

llwyr i'r gwaitb o bregetbu yr efeugyl wedi cael yr effaitb o grebycbu
ei alluoedd a cbyfyngu cylcb ei sylw at dduwiuyddiaetb, ac at uu
dosbarth o dduwiuyddion. Y mae yu bosibl i ddyu astudio yu lied galed
yu moreu ei oes mewu rbyw uu maes pennodol, ond wedi byuy ym-
ddiofalbau a sj^-tbio i seguryd meddyliol, ac y mae byu yn sicr o eff-

eitbio i grebycbu ei feddwl i'r ffurf beunodol a dderbyuiodd ar y cyntaf,

a'i gadw yn y ffurf gyfyngedig bono am y gweddill o'i oes. Oud y
mae gwrtbrych y nodiadau byu yu dra gwabauol

; gosododd i lawr ar

y cyntaf sail ragorol i'w gymeriad a"i ddefnyddioldeb dyfodol fel

gweinidog yr efeugyl, yn yr astudiaeth drwyadl y cyfeiriwyd ati o'r

Beibl, a gweitbiau y rbai penaf o"r hen dduwiuyddion ; oud, ni
arosodd ar byu ; yu hytrach, iKirhaodd i lafurio yu galed ar byd ei

oes, a tbrwy byuy cadwodd ei feddwl yu barbaus ystwytbder ac
ireidd-dra ieueugctyd, fel ag i allu ymagor yn rbwydd ac ymgyfaddasu,
gyda chynnydd yr oes, at bob newydd-deb teilwug. Felly y mae wedi
ymgydnabyddu, i raddau pellach nag y g\vyr llawer fe allai, a lliaws o
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awclwjT diwcddar o athrylith a a;wreiddioklcb neillduol, y rhai y mac
eu lieuwau yn ucbel yn y byd lleuyddol ; y mae yn gallu mwynbau y
mawr, a'r prydferfch, a'r da, o dau y fi'urfiau mwyaf dieitbriol—y mae
ei gyd-ymdeimlad yn ymt'angu fel y mae yutau yu beueiddio, fcl yr

afou, yu ymledu yn barbaiis yn ei pyrfa tua'r m6r.

Ond rbaid iddynt hwytbau—yr ysgrifenwyr y cyfeiriwyd atynt—dahi

tretb am y syhv hwn y maent yu ei dderbyn oddiar ei law. Edrycba
ef arnynt oil gyda llygad pregethwr. Pa ddaioui byunag sydd

ynddyut, gosodir ef dau deyrnged i wasanaetbu y bregetli mewn rbyw
li'urf ueu gilydd. Os elir i waered at y Pliilistiaid dienwaededig,

gwneir byny yu unig i'r diben o flaenllymu yr arfau. Os bydd i dlys-

au yr Aipbtiaid gael eu bentbyca, rbaid iddynt wasanaetbu Israel

Duw. Fel y cauodd Blackwell yu ei Farwuad i Esgob Hebcr :

—

" Athiylitli, Athiouiaetli, a dysg ai- Aweuau
A blethent eu llawiyf o gylch cly arleisiau,

Tithau 'u ddifost a dderbyniaist eu cedau
I'w hongiau yn oflVwm ar diostau y groes ! '»

Yr ydym yu tybied y cydnebydd pawb a gawsant fantais i flfurfio

barn am eiu gwrtbddrycb, fod boll ragoriaetbau pregetbwr mawr

—

pregetbwr o'r dosbartb uwcbaf, wedi cyd-gyfarfod ynddo i raddau
nodedig. Fel y dywed Foster yu ei feirniadaetb ar gymeriad Kobert

Hall—y mae yu engraifl't nodedig o feddwl a'i alluoedd mewn cyd-

bwysedd a cbyfartaledd prydfertb y naill i'r Hall ; meddwl ac ynddo
gyfuniad bapus o ragoriaetbau, pob uu mewn gradd ucbel, a'r naill

yu cyunal ac yu arddercbogi y Hall. Ceir ynddo gyfuniad byuod o

dchjchymyg ff'ncijtJdaicii a sijhvadaeth. fanol, neu yr liyu a eilw y Sais

yn imafiination and observation. Nid mynycb iawn y ceir y ddan allu

yma gyda'u gilydd ; oblegid yu gyffrediu y maent yn pertbynu i fedd-

yliau o ddau ddosbartb gwabanol. Y bardd biau y dycbymyg ; ac yn
gyffrediu dyu y ffeitbiau fthe matter-of-fact man), uas gall ymdeimlo na
diruad syniad barddouol, biau y gallu o fauylrwydd sylwadaetb. Gallu

y pelladur (telescope) ydyw y blaenaf, sydd yn cymmeryd yr boll

ffurfafen yu faes yr olygfa, ac yu ei pboblogi a bydoedd newyddiou.

Gallu y mwyadur (microscope) ydyw yr olaf, sydd yn dyfod oddiwrtb y
pell a'r mawr at yr agos a'r bycban, ac yn caufod byd o greaduriaid

yu y ddeilen, a pboblogaetb aneirif yn y diferyu dwfr. Ond y maent
ynddo ef yn cyfarfod yn bapus, a'r naill yu gwasanaetbu y Hall. Y
mae y rbagoriaetb olaf yu cael ei arddangos mewn medrusrwydd i

ymdriu u ffeitbiau, mewn manylrwydd a cbywirdeb i ddesgrifio, mewn
gallu i ymaflyd yn mani/lion y mater a drinir, o ba uatur bynuag y
byddo, a tbynu allau i eglurdcb yr byn sydd yu ymgnddio oddiwrtb y
golwg pwl mewn bycbaudra. Ond, fel yn yr offeryu a elwir y
kaleidoscope, y mae y mdn-ddarnau o wydr lliwiedig, sydd ynddo gyda

pbob tro a roddir arno yn cael eu taflu i gysylltiadau newyddiou a

pbrydfertb, felly yutau—wedi i sylwadaetb fod yn casglu y mauyliou

yu myd ffeitbiau, y mae y gallu arall—y dycbymyg—yn eu huno
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yn gyfanwaith, yn taenu llewyrcli dysglaer tlrostynt oil, ao yn eu
taflu i li'urfiau iiewvddiou a swynol o brydferthwch. Uiideb y ddau
allu yma yn ei feddwl ef, os nad ydym yn cam-gymmeryd, sydd yn ei

wneutiiur yn uord-pautter mor ddigymar. Y mae ei ddesgrifiadau

mor fywiog ((jraphic) nes y maent yn arluniau. Y mae un gair

weitiiiau mor ddesgrifiadol nes y mae yn bictiwr cyfiawn ynddo
ei hunau. Dyma un esiampl or liyn yr ydym yn ceisio ei ddangos :

darlunio yr oedd y pregethwr ddyu yn yr act o farw
;
yr oedd yr holl

ddariun bron yn ofuadwy o ddesgrifiadol—yr oedd fel bywyd ei

iiunan, neu yn hytracb, fel manvohteth ei bunan
; yr oeddem bron yn

credu ein bod yn marw ein hunain y funud bono : ond ni welsom
erioed eugraifft fwy tarawiadol o"r gallu i baentio a geiriau, na"r
frawddeg oedd yn diweddu y darluniad ac yn ffurfio y do (climax)
iddo—rbywbetli yn debyg i byn :

— " Y mae y dyn yn myned i lawr
i'r glyn dan ocbeneidio ; wrtb fyned yn mlaen, y mae yr ocbeneidiau
yn myned yn wanacb ac yn bellach oddi\Yrtb eu gilydd ; nes o'r diwedd,

y mae yr ysbryd, megh <ir asyeli ochcnaid, yn ebedeg at Dduw !

"

Kbaid i ni edrych ar ddijcln/wijg barddouol befyd yn ein gwrtliddrych
mewn cyfuniad a dealt treiddgnr a nerthol. Y mae y galiuoedd byn
eto i'w cael yn llawer mynycbacb ar waban i'w gilydd, nag mewn un-
deb a'u gilydd. Nid mynycli y ceir yr atbvonydd neu y duweinydd yn
fardd na'r bardd yn atbronydd neu dduweinydd. Ond nid oes arnom
ofn i neb cydnabyddus a gwrthddrycb y sylwadau byn. ac yn meddu
rbyw radd o gymbwysder i faruu, ein cyhuddo o fod yn ysgrifenu rbyw
organmoliaetb gyffrediuol a diystyr, pan y dywedwu fod y duweinydd,
yr atbronydd, a'r bardd yn cydgyfariod ynddo i raddaa nodedig. Nid
ydym yn dywedyd petb fel byn ar antur, cofier, neu er mwyn cael

rbywbetb i wneyd i'r brawddegau gylymu a'u gilydd yn lied lew a
diweddu yn lied seingar i'r glust. Na, yr ydym yn byf yn lioni tir

uweb ; darlunio yr ydym ac nid dyfeisio
;
yr ydym yn dywedyd y petb

a nodasom yn awr, am mai felly y mae y petb, ac am ein bod ninnau
yn (jni/bod byny. Y mae y dylaf o'i wrandawwyr yn deall ei fod yn
dduweinydd dwfn a cbyflawn dros ben. Dyma, wrtli gwrs,
ei bofl" diriogaetb

;
yma y trodd efe boll nertboedd ei feddwl.

Ac y mae y ddelw yma yn eglur ar y bregetb. Y mae y bregetb
yn drom o fater—yn llwytbog o sj'lwedd

; y mae rbagoriaetb-
au neillduol y bregetb a'r traetbawd wedi eu buno ynddi. Y
mae y pwnc yn cael ei drin mor llwyr, manwl, a tbrwyadl—y mae yr
boll eglurbad yn gwisgo gwedd mor atbrawaidd, ag a fuasai yn ei

"n'neutbur yn gymbwys i gael ei draddodi i efrydwyr duwinyddol o
gadair y profi'eswr : nid rbyw rhapsody gwag am olygft-ydd natur,

yn cael ei gam-gymmeryd gan ei awdwr am byawdledd ; nid rbyw
dymestl drystfawr o eiriau biriou yn cael eu llucbio am ben y
gwrandawwjT, nes bron demtio y rbai call a meddylgar o bonynt i

redeg allan, gan nad oes yno ddim sylwedd, cr mwyn cael diangc o'r

swn 1 rbag eu byddaru—nid yr arddull egwan, bleutynaidd, bono a
elwir weitbiau yn un dlws (cysylltir yr ansoddair tins a bi, y mae yn
debyg ar gyfrif ei nodwedd hlentynaidd '.) neu yr un a elwir bryd arall

4 B
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yn ilodcuog, yr lion sydd yu gofyn am i bob brawdcleg o"r doclireu i'r

diwedd fod yu alegori barddouol, ae yn gyftrcdiu yu clnvilio am ryw
un fi'ugyr ueu gymliariaeth, yu ymlid ar ol liouo i bob cougl, ac wedi

ei dal, yu ei liacio ac yu ei marchogaeth nllan o wyut, nes y bydd
wedi colli ei bywyd driian yu mliell cyn diwedd y bregetli ! ac fel hyn
yu darostwng y gwirioueddau mwyaf mewn bod gau eu troi yn
deganau i ddifyru plant bychaiu ; ac uid yr arddull hoeuus a heiuif

houo ycbwaith, sydd yu gwucyd arabedd, neu uit, yn ogoniant y
bregetli, gau ymeguio yu barhaus i ddywedyd rhywbeth tiVaetli a

^mart—tra y mae rhan fawr, os nad y fwyaf, o"r fraeth-ineh mewn
gwiriouedd yu fol-ineh—yn yr hon y mae y pregethwr yn ymddaugos
fel yu dawnsio math o jig gysegredig, a'r gyuulleidfa fel y croivd o'i

amgyleh yu edrych aruo yu cyllawni ei gampau, ac yn cliwevthiu am
ei ben pan y mae yn llwyddo i roddi rhyw dro mwy digrifol na'u

gilydd, yu lie rhodio yn nrddasol byd faes y gwiriouedd, gau arwaiu

ei wrandawwyr gydag ef, i ddaugos iddynt y golygfeydd ; ac nid

arddull y brawd arall, ycbwaith, sydd yu " llafurio," fel y dywedir, o

dan y cam-syuiad ei fod yu ddigou tal i gyraedd yr aruchel, ac wrth

ueidio at fi'arfafeu y sublime yn gwueiithur codymau parhaus i fi'os y
ridicidom ! Oud yr ydym wedi dyweyd digon bellach " yn nacaol "

—

nid dim o'r gwahauol rywogaethau hyu, meddwu, sydd yn gwneyd i

fynu ddefuydd pregethau gwrthddrych eiu hysgrif, oud dua-inyddiaeth

yu ystyr uwchaf y gair (yr hyn yu sicr a ddylai gael y lie blaenaf yn
uefuydd x>oh pregeth)—gwirioueddau dwyfol. Colier nad ydym yn

gosod hyu yn gyfystyr a hen rauiadau a hen dermau sathredig

" Cyrph " Duwinyddiaeth—nid am y corph yr ydym yu sou, end am
enaid y peth, nid y plisgyu oud y cnewyllyu. Oud yr hyn ydym yn

ei feddw4 ydyw, gwirioueddau cadaru, dyfnion, goruchel y datguddiad

dwyfol—ymborth sylweddol i'r gwraudawwr meddylgav, sydd wedi

dysgu diruad gogouiant gwiriouedd —a hwuw ar yr uu pryd yn cael

ei gyfaddasu i ryw raddau i'r amgyfi'red gwauaf; mewn gair, Gu-ir-

ionedd yr Efengyl yn cael ei agor a'i egliiro, yu ei gysylltiadau,

yu ei gysondeb, "yn ei fawredd ai ardderchawgrwydd anughydmarol,

ac ar yr un pryd yn cael ei gymhwyso at y galou a'r gydwybod, a'i

gyfaddasu at gyflwr ac amgylchiadau y gwrandawwyr.

Oud heblaw"^ y duweiuydd, yr ydym yu cael yr athrouydd hefyd

yuddo ; nid yw hwu yn dyfod i'r golwg mor arbenig a'r Hall, ac ni

ddylai ; oud y mae yno er hyuy. Nid ei fod ef byth yn dyfod a dim

athroniaeth yu ffurfiol i fewn i'r bregeth, oud (yr hyu sydd yu llawer

gwell) y mae trwy ei fedrusrwydd yu dad-blygu gogouiant athraw-

iaethau yr Efengyf, yu arddaugos llawer o deithi y meddwl athron-

aidd. Canfyddir hyu yu ei ymdeimlad cryf a uatur, a chraMer ei

sylw ami yu ei holl fturfiau, i fynu hyd at y natur ddyuol—yn ei

fedrusrwydd anarferol i elfeuu gwcithrcdiadau y meddwl, ac i ddifynio

egwyddorion mwyaf cuddiedig y galou, nes diosg y dyn yu uoeth, a'i

ddaugos iddo ei huuau, mewn goleuui na welodd mo bono erioed o'r

blaeu ! er yr addefwu yu rhwydd fod yu rhaid dwyu rhywbeth arall i

mown hcblaw yr hyu sydd dau sylw i roddi cyfrif am y gallu yma

;
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ond daw hyuy ger ein brou eto. Y mae nodwedd y meduwl athron-

aiJd i'w gaufod hefyd yu ei allu i m/ff'rcdlnoU— i esgyn oddiwrtb

Avirioneddau neillduol at uu uwcb a ebyffrediuol sydd yn eu cynnwys,
oddiwrtb y ffeitbiau at y ddeddf, oddiwrtb amgylcbiadau at egwydd-
orion

;
yii gystal ag yu y gallu cyferbyniol i byn, sef y gallu i

ncUlduoU— i ddisgyu oddiwrtb y gwirionedd cyffredinol at y rbai

neillduol sydd yu oi gyfausoddi, i agor y cyfanswm a'i ddad-blygu i'w

fanyliou. Ac yu olaf, y mae yr uu nodwedd i'w cbanfod yn y furf
a roddir yn fyuycb ar y meddyliau ; nid yii y sj'niad yn unig, ond yu
yr expression—y myuegiad o bouo. Y mae cywirdeb mauwl y fi'urf yn
mba uu y cyflwyuir y syuiad i'w gaufod yn fyuycb yn gorpbwys ar

ryw ddosbartbiad gwir atbrouyddol.

Heblaw y duweiuydd a'r atbronydd, y mae y hardd befyd yn
dysgleirio yn ngwrtbddrycb ein bysgrif. Y mae yu wir uad yw, byd

y gwyddom ni, erioed wedi bod yn saern'io bavddouiaetb—yu asio

cymalau englyuion ac awdlau wrtb eu gilydd. Oud gobeitbiwn fod

darlleuwyr goleuedig y Lienor i gyd j'u deall y gall d3-n fod yu dra

medrus yn y grefi't neu y saeruiaetb farddouol yn ol y rbeolau

caetbaf, ac beb feddu yr un wreicbionen o farddoniaetb yu ei natur ;

ac o'r ocbr arall y gall dyn fod yn fardd yn yr ystyr uwcbaf ac yn yr

unig wir ystyr, beb erioed gyfausoddi euglyn na cbywydd. Os yw
atbrawiaetb y " Trioedd " yn gywir am banfodiou bardd, sef '• llygad

yu gweled auiau, calon yn teimio auian, a glewder a faidd gydfyued

ag auian,"' yna dywedwu ninnau am wrtbddrycb ein bysgrif, fod ei

feddwl yu gyfoetbog o elfenau barddoniaetb. Y mae ganddo grebwyll

yn gystal a darfelydd, os dyua y geiriau am y ddau allu y gwneir

weitliiau wabaniaetb rbyngddyut

—

vnafiination a fancy. Y mae y
blaenaf yu allu mwy ysbrydol, a'r olaf yu fwy aniauol (sensiious). Yr
ojaf, fe allai, sydd yn rboddi i ui y prydfertb amlaf ; oud y blaenaf yr

arucbel a'r mawreddog. Y mae yr olaf yn adduruo ; ond y mae y
blaeuaf yn creu. Y mae yr olaf yn olrbaiu tebygolrwydd, \n ft'urfio

cymbariaetbau, ac yu adduruo i'r fatb raddau, nes troi yr boll fyd

yn un ardd-flodau brydfertb ; ond y mae y gallu arall yn ebedeg

uwcblaw y byd, yn ymsaetbu i'r eangder diderfyn, ar adeuydd

" Thoughts tliat wandei' through eternitj-,"

ac yn poblogi yr eangder bwnw a bydoedd newyddion. Y mae ein

gwrtbddrycb yn meddu y ddau allu yma ; a'r ddau mewn gradd mor
iicbel, fel ag y gellir galw ei bregeth yn fyuycb yn prose-poem ar-

ddercbog o'r decbreu i'r diwedd ;
yn euwedig pan fyddo y pwnc yu

gyfryw o ran ei natur ag a fyddo j'u galw y galluoedd byn yn neill-

duol i weitbrediad. Y mae nerth a phri/dferthuch yn cael eu cyfuno

ganddo. I ddefuyddio geiriau darluniadol y Parcb. Eoger Edwards
am yr uu gwrtbddrycb—" Y mae ei feddyliau bywiol yn cael eu

barneisio yn brydfertb, a'u gyru wrtb aweuau, fel y meircb yn ngber-

bydau Pbaraob." Nid yw yu cyffwrdd a dim nad yw yn ei adduruo.

A'r byn sydd yn rboddi arddercbawgrwydd ar y gallu bwn yuddo ef

vdyw, nad yw bytb yu cael ei dclefnyddio i wneyd i fyuu y diffyg o
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rywbetli avail mwy pwysic^. Nid yw y dryclifedclwl barddouol ganddo
ef byth yu cael ei ddwyu i guddio tlodi o fater. Os ydyw y hlodau yn
" ddymuuol i'r golwg," chwi a ge-n-ch o dan y blodau gyflawnder o

Jf'nnjth—" daiomis yu fwyd," yr hwn sydd nid yu uuig yu liyfryd i'r

archwaeth, oud yn llawn syhvedd a maethlonrwydd. Y mae y cyfan
yn tyfu ar " bren gwybodaeth," fi'rwytli yr hwn sydd ar unwaith yn
" deg mewu golwg ac yn ddymunol i beri deall." Mewn geiriau

ereill, nid yw efe byth yn myned i addnrno, nad oes ganddo rywbeth
i'w addnrno—a riiywbetli ijnertli ei addurno : ac y mae yr addurn yn
"svastad yn cael ei gadw yn ei le ei hun—yn ddarostyngedig i'r mater,
ac i amcan mawr y bregeth.

Nodwedd arbenig yn mhregethau ein gwrthddrycli ydyw fod eu
mater yn drwyadi eUngulaidd. Tra y mae pob gwiriouedd datgudd-
iedig yn cael ei le dyladwy yn ei weinidogaeth, eto y mae yn amlwg
ei fod ef yn bywiolaethu ar fer a brasder yr Efengyl. Gwirioneddau
arbenig a neillduol datguddiad yr Efengyl ydynt brif destynau ei

weinidogaetli. Tra y mae efe yu achlysurol yu " rliodio o amgylch "

yr Efengyl, yn " riiifo ei thyrau ac yu ystyried ei rhagfuriau'"—

y

mae efe er byny yn />//»• oddimewu iddi—yu ei cliysegr sancteiddiolaf.

Y mae cartref ei ysbryd a'i fyfyrdod gyda Duw ar y drugareddfa.
" l)nw yn Nr/Jirist " ydyw y central idea—y drychfeddwl mawr sydd j'u

ganolbwynt ei weiuidogaetli, yr hwn sydd fel haul yu goleuo pob
gwiriouedd arall, gau eu cadw i droi yn brydferth yu eu cylchoedd

priodol eu hunain. Trefu ddwyfol yr Efengyl i achub a sancteiddio

pechadur ydyw baich ei genadwri ; a pha wirioneddau byunag ereill

a ddygir i mewu, bydd yr ymdriuiaeth a hwyut yn sicr o fod yn
amlygu eu cysylltiad a hwn, ac o ddangos nad ydynt oil yn ddim
amgen na'r gwiriouedd mawr hwn yn ymgangheuu i'w wahauol
gyfeiriadau. IMid ydym yu meddwl fod neb wedi astudio trefu yr

Efengyl yu fwy dwfu, na neb ag y mae ei bregethau yu arddangos

diruadaetii fwy treiddgar i ddirgelwch athrawiaeth yr Efengyl. Oud
tra y mae efe yn hofl" o syllu ar yr ochr ddwyfol i'r Efengyl—y drefn,

y cyfammod, a'r prynedigaeth, nid yw hyny yu peri iddo golli ei olwg

ar yr ochr ddynol "^iddi. Y mae nodwedd ymarferoi y bregeth mor
amlwg a'i nodwedd athrawiaethol. I'n tyb ni, y mae yu rhagori

cymmaint yu y uaill a'r Hall. Y mae yn gosod i lawr sylfaen yr

athrawiaeth yu'gadarn a llydau, er mwyu goruwch-adeiladu y ddyled-

swydd arni. Y mae yu myned i'r uefoedd i gyrchu nerth i ddych-

welyd eilwaith i'r ddaear. Os yw yu eiu harwain i fynydd uchel

athrawiaeth gras, i olwg rhyfeddodau tragywyddol y cyfammod a'r

prynedigaeth—i ganol y pethau nefol, nes yr ydym brou a dyrysu gau

ragorol ogouiant y golygfeydd, ac yu dymuno cael gwneyd ein pabell

i aros byth yn y myuydd sanctaidd hwnw, y mae efe yn sicr o'u

harwain i lawr eilwaith, fel y dysgybliou gynt, i ymladd brwydr a'r

diafol wrth droed y myuydd. Y mae yn anmhosibl i neb arddangos

mwy lymder a mauylrwydd dros harddu athrawiaeth yr Efeugyl

trwy fywyd sanctaidd ; rhydd arbeuigrwydd gwastadol i beryglon y

Cristion oddiwrth demtasiynau y diafol, hudoliaethau y byd, ac yu
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enAveclig llygredigaotli ei galou dwylloclrus ei hunau, a'r angeurheid-
rwydd am Avyliadwriacth wastadol yn erbyn pechod, ac am farweiddio
pob chwant trwy gymundcb agos d Uuw yu Nghrist, a phrofiad beun-
yddiol o rimvedd yr Efengyl. Yn \vir, ui welsom neb erioed yn galiu

gwneyd y fath havoc ar y galon ddyuol ! Difynia ei holl deimladau
gydu chyllell ddiarbed yr anatomiat, a i mewn yn liyi i'w bystafelloedd
dirgelaf. cyhoedda ei cbyfrinachau mwyaf cudd, olrbeinia bi yn ei

ilwybrau mwyaf trocUog a'i hystrywiau mwyaf twyllodrus, nes
dynoetbi y dyn oddimewu, ei ddatguddio iddo ei bunan, a pberi iddo
gywilyddio yn yr olwg arno ei bunan ! Fel byn, bydd profiad y Crist-

ion yn cael ei agor yn boll anirywiaetb ei blygion, a'i feddyginiaethu
dracbefn a balm yr Efengyl. Ac yn rbinwedd yr un gallu bydd ei

eiriau fel tan llosgedig yn cbwalu gau noddfeydd y pecbadur anedifeir-

iol, yn difa ei wag esgusodion, yn dynoetbi dirgeloedd ei galon, nes
peri iddo syrtbio ar ei wyneb i addoli, gan waeddi " Y mae Duw yn
wir ynoch !

"—ac nes y bydd, w'edi ei Iwyr ymlid o bob llocbes, yn
cael ei " gyd-gau " i flydd yr Efengyl.

Neillduolrwydd arall yn mbregetbaa ein gwrtliddrycb ydyw
rhagoroldeb y cynlhui (conceptiou), ac ar yr un pryd y perffeitbrwydd
llafurus a pba un y mae y cynllun yn cael ei weitliio allan. Y mae
syniad arweiniol y bregetb

—

pUoi yr adeilad—yn fyuycb yn newydd a
gwreiddiol dros ben ; ond nid yw byn yn ddigon i ddyfod i fynu a
safon ucbel ein gwrtbddrycb o"r byn a ddylai pregetbu fod ; rbaid
i'r defnyddiau a'r gwaitb fod yr un mor ragorol—rbaid i bob careg a
ddygir i mewn fod o'r rbywogaetb fwyaf gwertbfawr, ac befyd gael ei

cbaboli a'i cberfio i'r perffeitbrwydd eitbaf sydd yn gyrbaeddadwy,
cyn y caiff gymmeryd ei lie yn yr adeiladaetb. Ac byd yn nod
ambell dro, pe na byddai cymmaint o newydd-deb neu byuodrwydd
yn y cynlluniad—pe byddai y rbaniadau arnynt eu buuain y rbai
mwyaf syml ac eglur, eto byddai y defnyddiau a'r gwaitb mor dra
rbagorol, gwneid i'r gwirionedd cynuefiu lewyrcbu mewn goleuui mor
gryi a newydd nes gwneyd i'r bregetb ar y cyfan fod yn llawn
cymmaint gorcbestwaitb, os nad yn fwy felly, na pbe buasai yn
ddyledus am gyfran o'i befl'aitb i gynllun newydd a tbarawiadol.

A cban ein bod wedi cyfiwrdd a'r gymbariaetli o adeilad, yr ydym
yu cael cyfleusdra yma i nodi allan un arali o ragoriaetbau penaf ein

harwr, yn ngbyfansoddiad ei bregetbau, sef unoliacth y bregetb. Dull
tra di-bwynt a di-effaitb o bregetbu j'doedd yr un a flt'ynai yn
Ngbymru tlynyddoedd yn ol, ac sydd yn ffynnu eto i ryw raddau

;

sef amcanu gwneyd y bregetb yn Gorph o Ddnwinyddiaetb ; dwyn i

mewn iddi bedwar neu bump fe allai o faterion bollol wabanol, a
hollol ddibertbynas a'u gilydd, a pbregetbu ycbydig ar bob un, a
hyny yn unig am fod rbyw eiriau yn dygwydd bod yn y testyn, y
rbai, wrtb eu tynu o'u cysylltiad a'u gilydd, a gymmerid yn acblysur
i'r sylwadau byny. Y mae byn yn gwasgaru yn lie crynboi y nertb

;

y mae y nertb yn cael ei wario yu ofer, i guro awyr yn lie saetbu at

nod ; ac y mae yr boll lafur yn syrtbio i'r llawr yn ddi-amcan ac yn
ddi-effaitb. Nid yw y bregetb yn llwyddo i wueyd argraff o unrhyw
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wiriouedd neillduol ar feddyliaii y gwrnudawwyr, uid yw yn ddim
amgeu ua phentwr o syhvadau duwiol wedi eu taflu blitb draphlith

ar draws eu gilydd. Oud y mae pregetli eiu gwrthddrych, uid yn
bentwr o ddefnyddian, ond yn adeilad gadarn a phrydferth. Y mae
yn ymaflyd yn egwyddor neu wiriouedd mawr y testyn

; gesyd hwnw
ger eiu bron, i sefyll allan gydag eglurdeb, fcl uas gall neb bctruso
yn nghylcb uod neu amcau y bregeth

;
gweithia y gwiriouedd hwuw

allan yn drwyadl i oleuui ac effeithiolrwydd
; y mae yr lioU syhvadau

yn cyfodi o'u gilydd ac yn arwain i'w gilydd—y cyfau, fel dolenau
mewn cadwen, yn ymddibynu y naill ar y Hall

;
gwneir i"r gwirionedd

lewyrchu yn ugoleuui cryfaf rlieswm a datguddiad— dygir boil bryd-

ferthion y greadigaeth i'w addurno, ac ar yr un pryd, gwneir i"r

gwraudawwyr deimlo trw\y yr lioll ymdriuiaeth, fod y gwiriouedd
hwnw yn genadwri neillduol oddiwrtli Dduw atyut liwy. Y mae yr
unoliaeth amcan yma sydd yn rhedeg trwy y bregefcli yn peri fod ei

dylanwad yn dwyseiddio yn barhaus o'r declireu i'r diwedd. Y mae
ti'rwd y meddyliau a'r hyawdledd wrtli gael ei chrynhoi i redeg fei

hyn rliwng gleuydd gosodedig lui mater mawr, yn enili dyi'uder a
nertli ycliwanegol wrth dreiglo yn mlaen, nes o'r diwedd y mae yn
ysgubo y gwraudawwyr ymaith ar ei llifeinaut. Wrth grynhoi yr
holl belydrau i un canolbwynt (focus)—i dywynu ar un gwiriouedd, y
mae y llewyrch yn myned gryfach, gryfach, y gwres yn fwy-fwy tan-

baid, nes o'r diwedd y mae yn llosgi y cwbl o'i fiaen. Y mae gwir-

ionedd neillduol y bregeth wedi meddiaunu holl faes yr olygfa—wedi
llanw y meddwl a'i fawredd ; ac y mae pawb yn ymadael ac argrait"

beudant ac arosol wedi ei gwneuthur ar ei meddyliau o'r gwiriouedd
mawr hwnw. Y mae yr unoliaeth yma yn haufodol i nerth : dyma,
debygem, oedd un elfen arbeuig yn nylanwad digyffelyb Dr.
Chalmers, fel pregethwr. Cydiai, gyda gafaeliad cawr, mewn rhyw
un mater mawr—un egwyddor lydan

;
gwnai hyn, yn fyuych, yn y

frawddeg gyutaf o'i bregeth
;
yua troai o amgylch y mater hwnw yn

ddi-dor ; edrychai aruo o bob safle
;

gwnai iddo dywynu yn mhob
goleuni

;
gosodai bobpeth dan deyrnged i'w egluro ; nes yr oedd y

mater yn chwyddo fwy-fwy o fiaen meddyliau ei wrandawwyr, ac o'r

diwedd yn cuddio pob peth arall o'r golwg a'i fawredd.

Ehagoriaeth neillduol arall yn ngwrthddrycb ein hysgrif ydyw
coethder ei cliwaclh. Y mae pobpeth o'r fath fwyaf coeth

; y mae y
meddyliau yn goeth— y mae yr iaith yn goeth

; y mae yr holl gyfan-

soddiad o ran y mater a'r arddull wedi ei lafurus gaboli i'r gradd
uwchaf o goethder sydd yn ddichonadwy. hyn mewn rhan y tardd

rhagoroldeb neillduol ei arddull. Y mae yn wir fod y dull o feddwi

yn meddu dylanwad mwy na dim arall fe allai yn fi'iirfiad yr arddull.

Ac felly y mae y ffaith fod ein gwrthddrych yn mcddid allan y mater
mor llwyr a thrwyadl, yn peri fod ei arddull yn bynod mewn clirder a

cJujJla under. Y mae yua gorph cyllawn o feddwi ger ein bron, a

hwnw yn caei ei gyflwyno i ni mewn gwisg gyflawu, ac ar yr uu pryd,

brydfertb ac ardderchog. Y mae y (yji((u-iidcr liwn jai uodwedd
neillduol yn yr arddull : nid yw y meddyliau byth yn erthyln, uac yn
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dyfod allan yn auffarfiol
; y mae y clrych-feddwl yn berffaith-gwbl a

chyflawu yn ei Loll raiiau—yn gryf ac yn brydferth ; ac y mae yr

arddull yn j/'itlo y meddwl yn liollol, lieb fod yn rhy lac nac ychwaith

yn rby dyn—heb fod yn aml-eiriog a chwyddedig ar un Haw, nac yn
dlawd a noeth-lwm ar y Haw araH ; ond yn gyflawn, yn gyfoctbog, yn
bur ac yn brydferth ; ac eto mor uaturiol a phriodol i'r drycbfeddwl a

phe buasai wedi tyfu ynddi.

Nodwedd ueiUduol yn ardduH cin gwrthddryeh ydyw—ei fedrus-

rwydd yn dwyn i mown (Pimharinethau (illustrations) ac ymadroddion

ysfirijthijwl mewn cysyHtiadau newyddion a phrydferth ac yn eu cyf-

addasii at y mater dan sylw. Y mae yr egluriadau a'r ymadroddion
ysgrythyrol byn, wedi eu detliol fel y maent ganddo ef gydd'r fatli

chwaeth a medrusrwydd, yn cyfoethogi yr ardduH yn ddirfawr, ac yn
chwanegu yn rhyfeddol at ci swyn a'i heffeithiolrwydd. Dygir hwy i

mewn gyda'r fath briodoldeb, nes yr ymddangosaut " megis afalau

aur mewn gwaith arian cerfiedig." Crogant fel. cynifer o addurn-
iadau dysglaer o amgylch y meddyiiau—y uaill yn adiewyrchu
dysgleirdeb y Hall, nes serenu y llygad gan eu tanbeidrwydd. Neu, i

newid y gydmariaeth, gwnant i'r bregeth ymddangos yn " berllan o

bomgranadau "—yn " wely per lysiau, a blodau peraidd, yn dyferu

myrr diferol," ac yn perarogli megis gan eneiuniad ysbrydoliaeth ei

buuan ! Rhoddwn yma un eughraifft o hyn, allan o bregeth o'i eiddo

ar " Gyflawnder y Duwdod.'' Wedi darlunio rhyfeddodau ymgnawd-
oliad y Cyfryngwr, dywed :

—

Emanuel ! ti a gyflawnaist lawer o weithredoedd nerthol a gwyrthiau mawr-
ion ar ein daear ui ; ond wedi y cyfan y wyrth ryfeddaf oeddit ti dy liun !

" Yn
ddiddadl, mawr y\v dirgelwcli, duwioldeb, Duw a ymddangosodd yn y cuawd." , .

. . . . Yn nihellach, ni a ddyleni ystyried i ba ddiben y bu hyn. Yr ydyni
yn darRpn, pan aeth Samuel i Bethlehem gynt, heb ei ddysgwyl, ddarfod i henur-
iaid y ddinas godi i'w gyfarfod, a gofyn iddo yn ddychrynedig, " Ai heddychlawn
dy ddyfodiad di?" " Hedd3'Chla\vn," meddai y prophwyd, "mi a ddaethum i

aberthu i'r Arglwydd." Ond wele un mwy na Samuel yn ISethlehem heddyw. Ai
heddychlawn dyfodiad hwn yno? A ddacth efe i'r byd i ddamnio y byd, ai ynte fel

yr achu'oid y byd trwyddo ef? I ddinystrio eneidiau dj-nion ynte i'w cadw? Ond
cyn i ni ofyn, mae y Gwaredwr wedi ateb, "Heddychlawn, heddychlawn! Mia
ddaethum fel y caeut fywyd, ac y caent ef yn helaethach. Daethum i aberthu i'r

Arglwydd—i ddibenu camwedd, ac i selio pechodau, ac i wneuthur cymmod dros
anwiredd, ac i ddwyn cyfiawnder tragywyddol." Ei ddibenion yn C3Mnraeryd dynol-
iaeth ydoedd i farw ynddi; gwneytl iawn digonol droi? bechodau ei bobl, ac felly

agor fFordd anrhydeddus i'r cyllawnder hwnw, pa im ag oedd eisoes yn trigo yn eu
uirtur hwy, i redeg drwyddi i ymgeleddu en jiersonau ac i ddiwallu eu holl anghen-
ion ; eu gwneyd yn ddiogel a cliyllawn yn eu hun ieb ag ef ei hun, yr hwn sydd yn
cyflawni oil yn oil.

Yr oeddem wedi meddwl crybwyll gair ar y cyfuniad hynod o
athrylith a llafur a amlygir yn nghyincriad ein gwrthddryeh. Tra y
mae yn amlwg ei fod wedi ei gyunysgaeddu yn naturiol ag athrylith
gref a gwreiddiol a thalentau o'r rhywogaeth fwyaf dysglaer, eto ni
pharodd hyn iddo ymddiofalhau mewn seguryd ; oudynhytrach rhodd-
odd ei hunan i fynu i lafur ac efrydiaeth didor i amaethu y taleutau
hyny, ac i ymgymhwyso yn mhob modd i waith ei swydd gysegredig.
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Ac er ei fod yii moddu gradd auarferol o hnrodrwi/dd dawn a thalent,

yr byu a amlygir yu ei ymdriniacth feistrolgar a }-)hob niator a ddygir

o dan sylw yn nghyi'arfodydd neillduol eiu Cymdeithasfaoedd, eto ni

chymmerodd y fautais leiaf ar ii3'n yn ei gymeriad fel gweinidog yr
Efengyl

; y raae y bregeth nid yn uuig o ran y mater ond o ran y
cyfansoddiad hefyd, yu gynnyi-cb llafur ac astndiaetb or fatb fanylaf.

Y mae yu rbaid i ni bellacb ddwyu y syhvadau byu i derfyniad ; ac

yr ydym yn gwneyd byuy gyda cbrybwyll nn rbagoriaeth arbenig

arall yu ngbymeriad ein gwrthddrycb fel pregetbwr. Ac na tbybied

y darllenydd ei tod y lleiaf yn ein golwg, am ein bod yn ei euwi yn
olaf, Na—yn hollol i'r gwrtbwyneb, y vian/af ydyw o"i boll amryfal
ragoriaethau—gwreiddyu a bywyd yr boll ragoriaetbau ereill, a'r bwn
sydd yn rboddi miu ac efieitbiolrwydd i'r lleill i gyd. Cyfeirio yr

ydym at ysbri/dolnrj/dd ei feddwl— ei dduwioldeb personol dwfu, ei

gymundeb agos a Duw, saucteiddrwydd ei ymarweddiad, a'i brofiad

lielaetb o rinwedd yr Efengyl yn ei ysbryd ei bunan. Ac y mae yr

ansawdd bwn ar ei ysbryd yn amlygu ei bunan yn eueiuniad sanct-

aidd ar y bregetb, ac yn goron gogoniant ar yr boll gyflawniadau.

Gwna i'r gynnulleidfa deimlo yn fynycb wrtb ei wrando, fod y byd
tragywyddol yn cael ei sylweddoli i ryw raddau i"w meddyliau ; bydd
ei eiriau yn fynycb, fel fflacbiad mellten, yn goleno i fyuu, megys am
foment, ger bron eu Ih-gaid, randiroedd dirgeledig y byd ysbrydol, a'u

golygfeydd mawreddog o wae ac o wynfyd. Gwua yr ansawdd bwn i

bob cydwybod dystio wrtb ei wrando, mai cenad Duw sydd yn llefaru,

—un wedi " rbanu " yn ebelaetb iddo " fesur ffydd," ac wedi ei

adduruo i raddau auarferol a doniau ysbrydol y weinidogaetb. Ac y
mae j'r ansawdd bwn yn jjeri yr effaitb ddymunol bono ar y gwran-
daSvwyr, o droi eu sylw oddiwrtb atbrylitb y pregetbwr at fater y
bregetb—o guddio mawredd y dyn gan fawredd y Duw y mae yn
llefaru drosto, a mawredd y gwirionedd a leferir ganddo. Y mae boll

naws—boll duedd ac amcan y bregetb fel byu yn sanctaidd. Ebaid
i'r gwrandawwr droi oddiwrtb bawb a pbobpetb at ei fater tragywyddol

ei bun ; ac ond odid fawr nad yw yu ymadael dan argraffiadau dyfn-

ion, a'r rbai a dybir ganddo ar y pryd yu aunileadwy, o wagedd y
byd ; breuolder einioes ; agosrwydd a pbwysigrwydd y byd tragy-

wyddol ; y gwertb annbraetbol o fod yu beddwcb Duw
;
gogoniant

anngbydmarol yr Efengyl yn ei gwrtbddrycb a'i tbrefu, a rbagoroi

brydfertbwcb saucteiddrwydd. Ac ymedy gan ddirgel beuderfynu

byw yn fwy duwioi, gwylied yn fwy dyfal ar lygredigaetb ei galon,

cymdeitbasu mwy a'r Arglwydd lesu, edrycb mwy ar " y petbau ni

welir," ac ymrod'di i wasanaetbu Duw yn fwy llwyr nag erioed o'r

blaen ! Nis gallwn ddangos yr ansawdd bwn yn well na tbrwy y
dyfyniad canlynol o " Gyngbor " {Chnrr/i') a draddodwyd gan wrtb-

ddrycb ein bysgrif lawer o flynyddocdd yn ol, ar ordeiniad nifer o

frodyr i'r weinidogaetb. Gwasanaetba fel cugbraitft o'i arddull, ac

fel eglurbad ar bwysigrwydd y cymbwysder bwn yr ydym yn sun am
dano i Weinidog yr Efengyl, yr bwn gymbwysder sydd yn cael ei

arddaugos i fesur mor belaetb yu ei gymeriad ef ci buuan ;
—
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"Duwioldob, yn cael ei harfer mewn gweddi'au dirgel a chymundeb cysou a, Duw,
ydyw y fan y mao niawr nerth ])regeth\vr yn cartrefu. Dyma ddirgelwch ei

hyawdledd, ei rym, a Ihvyddiant ei weinidoeaeth. Pair hyn ddarostyngiad i ddi-

eithrwch gelyuol y serch, a ihydd drigfa elleithiol i wirioneddau yr efengyl yn eich

eneidiau. Trwy yniaifeiiadau grasol yr ymborthwch arnynt, ac y treuliwch liwy

nes y byddant ar iinwaith yn troi yn gynhaliaoth i chwi eich hunain, ac yn llaeth

yn mronau eich gweiuidogaeth i eglwys Ddmv. O ! y fath breswyliad hyfryd sydd
i bethau y gair yn y meddwl drwy brofiad grasol o'u daioni I Mae yr enaid yn
dyfod i'w caru hwy fwy-l'wy, a'r cariad ynia drachefn drwy buro y galon yn tr\doewi

y deall i'w hadnabod, ac yn cadw yr enaid yn yniyl Duw. le, mae jni aros yn Nuw,
a Duw yuddo yntau. Os bydd gweiuidogaeth yr adfeiliedig yn IFeru ac yn newyuu
ei wrandawwyr, fe fydd gwres a chyflawnder j-n ngweinidogaeth hwn. Mewn bywyd
o rodiad gyda Duw, inae holl diroedd breision Emanuel yn yniagor yn raddol o ilaen

ei ddirnadaoth—y naill wirionedd ar ol y Hall yn ymddangos gyda ncwydd ogoniant.

Mae 3'r enaid. yn ymhyfr5'du mewn brasder, ac yn cyiiuydda beunydd mewu gras
;

ac o ganlyniad, mae y doniau ysbrydol j-n cael maeth, ac yn blaguro fwy-fwy yn ei

ysbr3'd. Gan In'ny, mae yn hawdd mewn cymhariaetli i'r cyfryw un borthi praidd
Duw, a'u harwain at fFynnonan by wiol o ddyfroedd. Mae y gwaith yn hyfryd iddo.

Oddieithr i chwithau gael eich cadw i ryw fesur ar dir iel hyn, chwi llinwch ond
odid yn pregethu, wedi i fywiogrwydd ieuenctj'd a newydd-deb y peth fyned heibio.

Byddwch naill ai yn esgeuluso y gwaith yn gwiil ; neu os bydd rhyw ddibe nion
hunanol yn Uuddias liyny, ui wnewch chwi ddim cud rhedeg drwyddo yn ddefodol ;

fe fydd pob ymgais i'w iawn gvflawni yn faich gorthrwm ar v galon."

P.

DlWEDD YK AtTODIAD.
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Abergele, Mr. R. yn yr ysgol yno, 79 ; Y
Cyfarfodydd Eglwysig yno, 79 ; Cym-

deithasfa yno, 343.

Abergwaen, oedfa bynod yno, 173, 174

;

Cymdeithasfa yno, 5S9.

Abermaw, Mr. R. yno, 729.

Abertawe, Y Gymmanfa Gyffredinol gyntaf

yno, 780; Mr. R. yno mewn Cyfarfod

Miso], 239.

Aberteifi, Cymdeithasfa yno, 239.

Aberystwyth, Cymmanfa Gorphoredig, 1841,

343; Cymdeithasfa yn 1SG4, 77.5; Mr.

R. yn gwrandaw yno, 500.

Abraham (Rolant), Cyfaill i Mr. Rees, 187 ;

Ijregethu yn Nghaernarfon, 188.

Addison (Dr). Guy's Hospital, tystiolaeth i

iechyd T. Jones, 33G.

Aled (afon), rhedeg trwy Lansannan, 2.

Alford (Deon), 879.

Amlwcb, Cymdeithasfa, 137—142; eto, 517;

eto, a Chyfurfod Dau-canmlwyddiaeth,

727, 728 ; Mr. R. yn pregethu yn Ang-

ladd Mr. Roberts, 785.

Amwythig, symmud yno, 97—100; ynisefyd-

lu yno, 110 ; Priodi yno, 178; lieirniadu

ar gyfer Cyfarfod Cystadleuol, 818, 819
;

Cyfarfod hynod, 94S, 949.

Arnold, (Dr). ei bregethau, 544 ; bancs ei

fy\vyd, 610 ; fel Atbraw, 813.

Bala, Cymdeithasfa 1812, 25-23; eto, 1814,

3G—38; Cyfarfod Misol, 91; Adgofion

hen frawd, 93, 94 ; Cymdeithasfa 1824,

137; eto, 1827, 156; eto, 1828, 166; eto,

1829, 174 ; eto, 1830, 178 ; eto, 1832, 182

;

eto, 1833, 193 ; eto, 1834, 194 ; eto, 1836,

209; eto, 1837, 225; eto, 1838, 238, 239;

Cyfarfod Misol, ordciniad Thomas Jones,

y Cenhadwr, 326-330; Cymdeithasfa,

1841, 360; eto, 1842, 393; eto, 1843,

398 ; eto, 1844, 415 ; eto, 1845, 420 ; eto,

1846, 432; eto, 1847, 459; eto, 1848,

487 ; eto, 1849, 494, 495 ; eto, 1850, oil

;

Cyfarfod i ffurfio cynllun i dderbyn rhai

i'r weinidogaeth, 525 ; Cymdeithasfa,

1855,579 ; eto, 1858, 670 ; cais i symmud
yr Athrofa oddi yno, 747—758; Cym-
deithasfa, 1865, a sylfaeniad adeilad yr

Athrofa, 814 ; Agoriad Capel, 844 ; Ag-

oriad Adeilad yr Athrofa, 849.

Bangor, Cymdeithasfa Leol, 166; Mr. Recs

yn pregethu yno yn 1831, 179—181; eto

yn 1832, 189 ; Cymdeithasfa Chwarterol,

1838,238; eto, 1841, pregethu ar farw-

olaeth Mr. Elias, 361 ; eto, 1844, areithio

yn y Cyfarfod Ordeinio, 416; Cymdeith-

asfa 1853, 526 ; eto, 1856, 533 ; brodyr

ieuainc oddiyno yn yr Athrofa, 545

—

551 ; Cymdeithasfa, 1859, G77 — 678

;

eto, 1862, 732; Cyfarfod i benderfynu He

yr Athrofa, 747—758; Cymdeithasfa,

1865,815; 1868, y ddiweddaf i Mr. R.,

Adgofion o'i bregeth, 870—874
;
pender-

fyniadau gyda golwg ar yr Etholiad
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gwladol, a"i Annorcliiad vrrth cu cynnyg,

875 — 879; Gwastinaeth yno ddiwrnod ci

Angladd, 901.

Barrow (Dr). ei brcgctbau, 9io.

Baxter (Richard), cyfeiriad ato, 673.

Beaumaris, Cymdeithasfa, 1827, 1G5 ; eto,

1869, 902.

Berlin, taith i, G27—635 ; y Cyngbrair Ef-

engylaidd yn, 636—647.

Beynon, Mr. R. gydiig ef yn yr Ysgol, 104.

Butnford (Richard), cyfaill i Mr. R. ar ei

deithiau, 170; crybwyllion am dano, 171,

172 ; ei adroddiad am daitli yn Sir Beu-

fro, 173, 174 ; taith i Fynwy a Morgan-

•wg; eto, Meiiionydd, Arfon, a Mon,

179.

Bunsen (Baron), yn y Cynghrair Efengyl-

aidd yn Berlin, 646 ; Mr. R. yn durllcn

ei Gofiant, 882 ; ei farwolaeth, 883.

Bunyan (John), cyfeiriadau ato, 671—673.

Cadwaladr (David), 136.

Cae Du (Llansannan), lie genedigol William

Salesbury, '2; tad Mr. R. yn symniud

yno i breswylio, 65.

Caergybi, Mr. R. yno y tro cyntaf, 123, 124
;

yno inewn Cymdeithasfa, 152, 153.

Caernarvon, Cymdeithasfa, 1826, 152 ;
preg-

etbu yno, 188 ; Cymdeithasfa 1842, 394
;

eto, 1845,423; eto, 1848,492; eto, 1851,

518; eto, 1854, 547; Cyfarfod Pregethu

yno, 589 : Cymdeithasfa 1863, 758 ; eto,

1866, 829 ; eto, Agoriad Capcl, 849.

Calvin (John), Mr. R. yn darllcn bancs ei

fywyd, 7S9.

Candlish, (Dr). yn Nghymdeithasfa Bangor,

1868, 871.

Carlyle (Thomas), 924; 939, 940.

Chalmers (Dr). 201; 326; 924.

Charles (Gwen), unig chwaer Mr. R., 6, 7.

Charles (Parch. Thomas), Bala, Mr. R. yn

awyddus i borchenogi ei Eiriadur, 34;

myned i'r Bala i'w brynu, 35 ; teimlad Mr.

R., pan y clywodd am ei farwolaeth, 39.

Chwibren Isaf, lie genedigol Mr. R , 2, 3.

Cole (Eliseus), cyfeiriad ato, 124.

Conquest (Dr). ar iechyd Mr. Thomas Jones,

y Cenhadwr, 334.

Cooper (Mrs)., IJangollen, 84.

Cooper (Ebenezer), 547.

Darling (Dr). ar iechyd Mr. Thomas Jones,

334.

Davies (Mrs), ei ferch, llythyrau ati, 601

—

504; eto, 510—512; eto, 518; ei phriod-

as, 563; llythyrau ati, 566-578; eto,

580—589; eto ati hi a'i mam, 601—613;

eto ati, 621 ; eto, 648 ; eto, 651 ; eto, 658

—661 ; eto, amryw, 662-670 ; eto, 684—
690; llythyrau 709—721; at y plant,

722—726; eto at Mrs. Davies, 759—761;

ei hadgofion hi o'i weddiau a'i sylwadau,

796—800; ei hadgofion am dano mewn
Cyfarfodydd Eghvysig, 880, 831; ei

Nodiad ar ei lythyr diwcddaf, 882 ; ad-

gofion am dano y Sabbotbau diweddaf

yn 1868; adgofion am ei gystudd a'i

ddyddiau diweddaf, 893—900.

Davies (Daniel), Tun, Ystrad, 936.

Davies (David), Mount Gardens, 408, 467,

469, 547, llythyr ato, 701-705.

Davies (Miss), llythyr ati, 731.

Davies (John), Fronheulog, ei farwolaeth,

487 ; llythyr at ei weddw, 488-491.

Davies (John), Nantglyn, Mr. R. yn gyfaill

iddo ar daith, 83
;
yn Llangollen, 84, 85 ;

dysgrifiad o bono, 86
; yn pregethu yn

Nghyfarfod Misol y Bala, 94.

Davies (Richard), Treborth, 547; ei briodas,

565; crybwyllion, 595, G07; Uchel Sir-

ydd Mon, 062 ; symmud i'r Benarth,

759 ; cystudd diweddaf Mr. Rees, 898,

899.

Dinbych, Mr. R. yn myned yno i geisio cael

lie gyda Mr. Jones, 54 ; Cyfarfod Misol

yno, pryd y derbyniwyd ef yn aelod o

bono, 80 ; Cymdeithasfa yno, 147 ; eto
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225 ; Cyfarfod Misol cyn niyned i Amer-

ica, 249; Cymdeitbasfa, 342.

Dolgelleu, Cymdeithasfa yn, 1822, 122 ; eto,

1823, 132 ; Mr. R. yn pregetbu yno, 378

;

Cyfarfod Pregetbu, 728; Cymdeitbasfa

yn 1SG3, 763.

Dorrington, Mr. R. yn yr Ysgol yno, 104.

Drefnewydd, Cymdeitbasfa yno, 108; Mr. 11.

yn picgethu yno, 215.

Dyffryn (Ardudwy), picgetbu yno, 729.

Dysgedydd, ymosodiad ar Mr. li. yn, 216.

Edwards (Jonathan), America, 467.

Edwards (Parcb. Lewis, D.D.), llytbyrau

ato, 412 ; eto, 421 ; eto, 458 ; myned

gydu Mr. R. i gyfarfod Misol Mon, 470
;

llytbyrau ato, 497 ; eto, 537 ; 551 ; 682

;

769 ; 787 ; Ertbygl ganddo ar Mr. R.

yn yr Attodiad, 1079—1089.

Edwards (Parch. Roger), cyd-ysgrifenu

llytbyr a Mr. R. i Sir Fon, 373 ;
gyda

Mr. R. yn Llundain, 495 ;
pregetbu yn

Aberystwyth, 500; llytbyr ato, 515;

hanesyn am Mr. R. yn blentyn, 967.

Elias (David), yn erbyn yr Atbrofa, 476.

Elias (Parch. John), awydd Mr. R., pan

yn facbgen am ei wrando, 26 ; ei deim-

ladau pan yn ei glywed yn Sassiwn y

Bala, 1812, 28; cyfarfyddiad personol

cyntaf Mr. R. ag ef, 37 ;
yn pregetbu ar

Agoriad Capel y Bettws, 1818, 68,69;

yn gwrando Mr. R. y tro cyntaf, 122 ; yn

cael cyboeddiad ganddo i Fun, 123; yn

trefnu i Mr. R. fyned i Lundain i was-

anaethu yn ei le ef, 126 ; yn pregetbu ar

Agoriad Capel newydd yn yr Amwy tbig,

152; yn traddodi y Cynghor ar adeg

Ordeiniad Mr. R. yn 1827, 156, 157 ;
yn

pregetbu Cymraeg yn Nghapel Mr.

James, Birmingham, 163 ; pregetb nertb-

ol iddo yn Xgbymdcitbasfa Pwllheli,

1831, 188; rboddi y Cynghor a phreg-

ethu yn bynod yn y Bala, 209 ; yn bleid-

iol iawn i symmudiad Mr. R. o'r Am-

wytbig i Liverpool, 214, 217; Llytbyr

at Mr. R. cyn cycbwyn o bono i'r Am-
erica, 250—252; yn Ngbymdeitbasfa y
Wyddgrug yn ei groesawu ar ei ddycb-

weliad, 324
;
pocni oblegid yr ymrysonau

yn Sir Fflint, 352; anfon llytbyr i'r

Gymmanfa Gorpboredig yn awgrymu y
priodoldeb o gael Cyfarfod i cbwilio i

i mewn i'r achos o'r ymrysonau, 353

;

llytbyr o'i eiddo at Mr. R., gyda golwg

ar y Cyfarfod, 355, 356 ; y Cyfarfod yn
rboddi tawehvch mawr iddo, 359; yn
marw, 359 ; Mr. R. yn datgan ei deim-

ladau ar yr achlysur, 360 ; Mr. Roberts,

Amlwch, yn pregetbu pregetb angladdol

iddo, 361 ; Mr. Kees yn pregetbu dracb-

efn yn Mangor, 361 ; tystiolaetb i daer-

ineb Mr. R. mewn gweddi, 953.

Ellis (John), Llanrwst, Mr. R. gydug of yn

dysgu cerddoriaeth, 30.

Ellis (Parch. Robert), "Wyddgrug, cbwerw

yn erbyn Mr. Jones, Dinbych, 59.

Evans (Parch. John), New Inn, 967.

Foster (Parch. John), ei ysgrifeniadau, 924
;

ei sylwadau ar bregefb Mr. Hall ar gy.

bydd-dod, 946 ; ar ysgrifenu ncu siarad

penderfynol, 956.

Fuller (Parcb. Andrew), ei ysgrifeniadau,

742; 924.

Gee (Dr). Liverpool, gyda Mr. R. yn ei

gystudd diwcddaf, 896, 897.

Grifiiths (Mr. Hugh), Amwytbig, gyda'r

hwn y lletyai Mr. R., 100 ; llytbyr ato,

150 ; eto, 418 a 779 ; beirniadu ar y llin-

ellau i'w dodi ar ei fcdd, 818, 819.

Guthrie (Dr.), hanesyn a adroddwyd ganddo,

8S3.

Hall (Parch. Robert), Mr. R. yn darllen ci

Gofiant, 923 ; Sylwadau Foster ar ei

bregeth ddiweddaf, 946.

Halley (Dr. Robert), yn pregetbu yn Liver-

pool, 943.
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Have (Parch. Julius Charles Hare), Mr. K.

yn hofi' iawn o"i ysgrifeniadau, oil.

Harris (Dr. John),yn pregetbu yn Liverpool,

942,943.

Howe (Parch. John), Mr. R. yn clywed

gyntaf am dano, 923 ;
yn cyfodi ynuchel

iawn yn ci feddwl, 924.

Hughes (Parch. Hugh), Abergele, yn dech-

reu pregethu flwyddyn o flaen IMr. II.,

71 ; llythyr hynod gan Mr. K,, ato yn ei

gymhell i fynod i Lundain, 205—207;

llythyr eto ato ar y Genbadaeth ac

Addysg, 451—454 ; Mr. E. yn cymmeryd

anwyd wrth fyned i'w Angladd, 892
;
yn

cymmeryd rhan yn ngwasanaeth ei

gladdedigaetb, 892.

Hughes (Parch. John), Pontrobert, yn cy-

hoeddi Araeth o eiddo Mr. R., 177

;

syniadau uchel Mr. E.. am dano fel

pregethwr, 943.

Hughes (Parch. John), Liverpool, gyda Mr.

R. yn Nghyfarfod Misol y Bala, 1821,

91_93
;
yn cyd-bregethu ag ef yn Am-

lwch, 1824, 140—142; yn dyfod yn

gyd-weinidog ag ef yn Liverpool, 240

;

yn traddodi Cyfarchiad i Mr. R. a Mr.

Moses Parry cyn cycbwyn o honynt i

America, 256, 257 ;
yn traddodi y Cyng-

OT yn ordeiniad Mr. Thomas Jones, 328,

329 ;
yn traddodi y Cynghor yn Nghym-

deithasfa Bangor, 1844, 416; pryder

mawr yn ngbylch y Genbadaeth, 419;

yn llywyddu yn y Wyddgrug ; 1856, ac

yn pregethu, 533; cyfeillgarwch mawr

rhwng Mr. R. ac yntau, 691 ; ei gys-

tudd, 692 ; llythyr o eiddo Mr. R. ato,

692, 693 ; ei farwolaetb, 693 ; Araeth

Mr. R. yn ei Angladd, 694—700.

Jamss (Parch. James), amddiffyn Williams,

Mcidrim, 77-

James (Parch. John Angell), Birmingham,

Mr. Elias yn pregethu i'r Cymry yn ei

Gapcl, 163 ; Rhagdraethawd Mr. R. i'r

cyfieithiad i'r Gymraeg o'r " Hffhvi/s o

Ddifrlf," 982-1007.

Jones (Parch. Abraham), Llanfylliu, 817.

Jones (Parch, Edward), Cincinnati, 9S0.

Jones (Ismael), Llandinam, 817.

Jones (Thomas), Llanwnog, 817.

Jones (Parch. Thomas), Dinbych, Mr. R.

yn myned ato i wasanaethu pan y pres-

wyliai yn Syrior, 56 ;
yn cael lie cysurus

iawn yno, a manteision lawer, 57—63:

yn teimlo dros ac yn cysuto Mr. R. pan

yn cael ei dderbj-n i'r Cyfarfod Misol,

81; M:-. R. arno fel pregethwr, 86.

Jones (Parch. "William), Dolyfonddu, 817;

dyfyniad o'r Adolygiad o'i Gofiant ef,

981.

Jones (Parch. "William), Rhiiddlan, 87, 88.

Jones (Parch. John) , Runcorn, hen athraw i

Mr. R. yn yr Ysgol ddyddiol, 11, 12.

Jones (Parch. John), Talsarn, yn gwrandaw

Mr. R. y tro cyntaf yn Llangernyw, 74

;

yn cyd-bregethu a Mr. R. yn Nghym-
deithasfa Caergybi, 1826, 152; llythyr

Mr. R. ato yn ei gystudd diweddaf, 618

—620; ei gyfarchiad yn ei gladdedig-

aetb, 620 ; ei ddychymyg nerthol, 930.

Jones (Parch. Lewis), Bala, ei 'farwolaeth,

497.

Jones (Mr. Lewis), Amwythig, llythyr ato

cyn myned i'r America, 293 ; llythyr ato

ar farwolaeth ei wraig, 519—521.

Jones (Parch. David), Treborth, sylw Mr. R.

arno yTi Nghymdeithasfa y "Wyddgrug,

1868, 869 ; eto, Bangor, 871.

Jones (Mr. John), Llanfyllin, llythyr Mr. R.

ato, 199.

Jones (Parch. Francis), Abergele, llythyr ar

y lie y dechreuodd Mr. R. bregethu, 967

-972.

Kant, sylw Mr. R. ar erthygl gan Dr.

Edwards, ar ei Athroniaeth, 54'), 541.
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Levi (Parcli. Thomas), yn cael bancs gan

Mr. R. am dano ei hunan i'w ddodi yn

Nhrysorfa y Plant, dyfyuiiidau o hono,

56, 60,ei.

Llanelwy, Cymdeithasfa yno, 1857, 658.

Llandeilo, Cj'mdeithasfa yno, 499.

Llanerchymedd, Cymdeithasfa yno, 1829,

174; eto, o2S.

Llanfair Caereinion, Cymdeithasfa, 1824,

134; eto, 1347, 485.

Llanfyllin, Cyifldeithasfa, 1823, 124; eto,

1826, 148.

Llangeitho, Cymdeithasfa yn 1S24, 144, 145.

Llangefni, Cymdeithasfa yn 1857,617; eto,

777, 778.

Llansannan, y plwj-f a'r pcntref, 1, 2 ; crefydd

yn, 18 ; adeiladu Capel yn y pcntref, 19

;

adfywiad crefyddol, a Mr. R. yn ymuno

a'r Eglwys, 22, 23 ; Mr, R. yn pregethu

y tro cyntaf yno, 73
;
yn claddu ei fam,

ac yn pregethu yno, 1837, 224 ; ei ym-

weliad diwcddaf a, 870.

Lloyd (David), Cefn, Mr. R. gydag ef yu

gwasanaethu, 67 ; adgofion ei fab, 967

—

972.

Lloyd (Parch. Richard), Beaumaris, oedfa

hynod yn Nghymdeithasfa y Wyddgrug,

1830, 177 ; oedfa hynod iawn yu Llan-

geitho, 1824, 146.

Lloyd (Thomas). Ty Mawr, cyfeillgarwch

mawr a Mr. R., 79 ;
yn awyddus am

iddo gael ysgol, 96 ; llythyrau gan Mr.

R. ato, 101; 101; 106.

Lloyd (Parch. Thomas), Abergele., Mr. R.

yn myncd ato i'r Ysgol, 79 ; llythyr gan

Mr. R. ar ei farwolaeth, 491, 492;

Ysgrif amo gan Mr. R. yn y Traethod-

ydd, 524; y gwahaniaeth rhyngddo a

Dr. Arnold fel Athraw Ysgol, 813.

Lloyd (William), Rhuthin, llythyrau ato,

384; 385; 38S ; 464; 657; 854; 868.

LlunJaiu.Y'mweliadauMr. R. 1,128; eto,149;

eto, 207; eto, 346; eto, 411 ; 493; 57S;

597 ; yno ar ei daith i Berlin, 023; yn yr

Arddangosiad, 729; eto y Pasg, 1864,

768 ; eto, ar ei ddychwoliad o Hastings,

810, 841 ;
yno am y tro diweddaf, 868.

Macaulay (Ai-glwydd), 673.

Machynlleth, Cymdeithasfa yno, 110; eto,

130 ; 131 ; eto, 549.

Maesteg, Cymdeithasfa, 828.

Milton, (John), 673.

Morgan (Parch. Edward), DyfEryu, Mr. R.

ac yntau mewn Cymdeithasfa, 112—115

;

Desgrifiad o Mr. R. yn piegethu yn

Kghj-mdeithasfa Caemarfou, 1854,553;

yn cael ei bennodi i gasglu at Gronfa yr

Athrofa, 615; Mr. R. yn ei gyfiwyuo yn

Nghyfarfod y Sulgwyn, Liverpool, 616;

yn dadleu dros gadw yr Athrofa yn y
Bala, 755 ; sylw o'i eiddo ar nodwcdd

meddwl Mr. R., 961.

MoKRis (Parch. Ebenezer), Mr. R. yn ei

wrando y tro cyntaf, yn y Bala, 1814,

36 ; eto yn Machynlleth, 130, 131 ; yn

traddodi y Cynghor yn Llangeitho, 144.

Morris (Parch. William), Ty Ddewi, ei

ddylanwad ar ddynion ieuainc, 45 ; ar

daith yn Sir Ddiubych, 1814, 46.

Newton (Sir Isaac), oi gyfrif ef ei hunan am
ei ddarganfyddiadau, 923.

Owen (Edward), Bodrochwj-n, llythyr ato,

512—515.

Owen (Dr. John), Mr. R. yn astudio ei

ysgrifeniadau, 116; eu dylanwad amo
fel Cristion a phregethwr, 117—120;

Annog ei ferch a'i fab-yn-nghyfraith i'w

darllen, 656, 657 ; ei syniad am, mewn
cymhariaeth i Howe, 924.

Owen (Parch. John), Ty"u Llwyn, 684.

Parry (Parch. John), Cai-rlleon, pregf.'th

angladdol iddo gan Mr. R., 429-432.
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Parry (Parch. Jobn, D.D.), Bala, 120; yn

LlundiuD, 76S.

Parry (Parch. Griffith, D.D.), Eithygl ar

Mr. R. yn yr " Atlodiad;' 10S9— 1100;

eto, lllG—1129.

Pairy (Parch. Moses), cydymaith i Mr. R.

ar ei daith i America, 247 ; Hythyr ar ei

farwolaeth, 5G2, .563.

Pugh (Eliezer), Liverpool, llythyr Mr. R.

ato, 836.

Pugh (Parch. John, B.A.), TrettynnoD,llytb-

yrau ato gan Mr. R., 542; eto, 711.

Puspy (Dr.), Mr. R. yn mynu cael ei Esbon-

boniad ar Hosea, 957-

Rees (Anne), ruam Mr. R., 6.

Rees (Dafydd), tad Mr. R,, ei hanes, 5, 6,

Rees (Dafydd), brawd ieuangaf Mr. R., 7.

Rees (Henry), taid Mr. R., 3.

Rees (Mrs.), nain Mr. R. 3

—

5.

Rees (Y Parch. Henry), ei enedigaeth, 1;

baban diddig, 9 ;
plentyn crefyddol, yn

gweddio pan oedd morwyn yn ymadael,

10; hoffiawn o forthwyl a hoelion, 10;

ei ysgol gyntaf i ddysgu Cymraeg, 11;

ysgol ddyddiol Seisonig, 12 ;
pryderus

ia^\^l, ac yn -wylo llawer gyda'i wersi,

12 ; eithaf chwareus ar adegau, 13 ; cael

ei dynu o'r ysgol 1 gynnorthwyo ei dad

gyda'r tyddyn yn un-ar-ddeg oed, 15

;

hoffi neillduaeth ac unigedd, ac yn preg-

ethu llawer -wrtho ei hun, 16 ; llygredig-

aeth ei natur yn ymgynhyrfu, 17 ; cael

ei gadw rhag ymroddi i bechu, 28 ; dydd-

ordeb mawr yn yr Ysgol Sabbothol yn y

Capel yn Llansannan, 20 ; ei ddull dydd-

orol yn gwrandaw, 21 ;
yn ymuno a'r

Eglwys, 22, 23 ; myned i Gymdeithasfa

y Bala y tro cyntaf, 1812, 26 ; ei deim-

ladau wrth wrando Mr. Elias, 28 ;
ym-

roddi i grefydd,i'rCyfarfodydd Gweddi-

au, 30 ; cael ei bennodi i ofalu am Ysgol

Hendre Uchaf, 32 ; llafurio yn ddiwyd ar

gyfer yr ysgol, 32; awydd mawr cael

" Geiriadur " Charles, 34 ; corddi i'r fam

a'r gynog ymenyn, 35 ;
pendcrfynu myn-

ed at Mr. Charles i'w brynu, 35 ; myned
i'r Bala i hyny adeg y Gymdeithasfa,

1814, 36; Mr. Charles, Mr. Elias, ac

yntau, yn cyd-gyfarfod a'u gilydd, 37;

ei dcimlad pan y clywodd am farwolaeth

Mr. Charles, 39 ; clefyd poeth yn Llan-

sannan, ac yntau yn ei ofni yn fawr, 39

;

cael ei anfon gyda brawd arall i godi

ysgol yn Hafod Ehvy, 40; gwrandaw y
Parch. William Morris, 45—47; astudio

natur, 48
;
gadael cartref a myned at Mr.

Jones i Syrior, gerllaw y Bcttws, 54

;

teithio llawer ar negeseuon ei feistr, 57 ;

diofal am ben yr anifail, a chad codym-

au lawer, 59 ;
ysbryd yn blino Syrior,

60 ;
yntau yn cysuro ei feistres, 61

;

awydd pregethu yn cryfhau, 62; preg-

ethu yn y beudy, a rhyw un yn adrodd i

Mr. Jones, 63 ; arweiuydd canu yn y
Bettws, 63 ; tra ymroddedig i wasanaeth

crefydd yno, 64 ; Mr. Jones yn symmxid

o Syrior, ac yntau yn gorfod ymadael, 66

;

cael lie arall yn yr un gymmydogaeth,

67 ; agoriad Capel yn y Bettws, ac eff-

eithiau pregeth Mr. Elias arno, 69;

dechreu pregethu, 1819, 71 ; pregethu yn

Llansannan am y tro cyntaf, 73 ;
preg-

ethu yn Llangernyw, a Mr. John Jones,

Talsarn, yno yn gwrandaw arno, 74;

ymadael a'r Bettws, a dychwelyd i dy ei

dad,74; caeleiberswadioifynedyngyfaill

i hen bregethwr i Gymdeithasfa y Bala,

75 ; cael ei berswadio i bregethu tu hwnt

i'r terfynau a bennodasid iddo, 76

;

myned i Abergele, at y Parch. Thomas

Lloyd, i'r Y'sgol, 79; ymddyddan ag ef

a'i dderbyn yn aelod o'r Cyfarfod Misol,

80; ymosod arno ya drwm oblegid y
pregethu afreolaidd wrth fyned i'r Bala,

80, 81 ; cael clefyd trwm, 82 ; taith gyda

y Parch. John Davies, Nantglyn, 84 ; ei

adgofioa am Gyfarfod Misol Sir Ddin-

bjxh, 86—89 ; ei dderbyniad i'r Gym-

deithasfa, 91 ;
pregethu am y tro cyntaf

yn y Bala, mewn Cyfarfod Misol, 91;
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adgofion hen frawd o'i Bregetb y piyd

hyny, 93, 94 ;
gadael Abergele am yr Am-

wytbig, 97 ; dysgu rbwymo Uyfrau, 100;

llety cysurus, 100 ; ei lytbyr cyntaf sydd

ar gael, 101 ;
gwasanaethu yr Acbos yn yr

Amwytbig, 103 ; myned i'r Ysgol i Doi--

ringtoD, 104; pregetbu am y tro cyntaf

mewn Cynideitbasfa, 108 ; pendeifynu

ynisefydlu yn yr Amwytbig, 111; decbrou

darllen Dr.Owen, a'i ddylanwadarno, 116

— 121 ; yn Ngbyindeitbasfa Dolgelleu,

122 ; taith i Sir Fon, 123 ; y tro cyntaf

iddo yn Ngbaei gybi, 124 ; ei ymweliad

cyntaf aLlundain, 128; yn Xgbynideith-

asfa Macbynlletb, 130 ; Pregetbu am y ti o

ryntaf mewn Cymdeitbasfa Cbwarteroi

yn Mbwllbeli, 1823, 132 ; eto yn y Wydd-

grug, 133 : ei ymweliad cyntaf a Liver-

pool, 1824, 135 ; pregetbu y tro cyntaf yn

Xgbyradeithasfa y Bala, 1824, 137 ; eto

jTi Amlwch, 140—142
,
yn Macbynlletb,

143 ; ei daith gyntaf i'r Deheudir, a

pbregethu y tro cyntaf yn Llangeitbo,

143—147; myned i fynudracbefn i Lun-

dain, 149 ; llytbyrau oddiyno at y cyfeill-

ion yn Amwytbig, pan yn adeiladu

Capel newydd, 150—152; Cymdeitbasfa

Caernarfon, 1826, 152; eto Caergybi,

152; ei ncillduad i'r holl waith yn y
Bala, 1827, 156—loS ; Cymdeitbasfa Am-
lwch, 158; myned yn genad dros y
Cymdeitbasfa i Birmingham, 162— 164;

Adroddiad o'r ymweliad yn Mbwllbeli,

164 ; Cymdeitbasfa Beaumaris, a thaith

trwy Sir Fun, 165 ; Bedyddio plentyn yn

Llanercbymedd, 165 ; Cymdeitbasfa y
Wyddgrug, 1823, 165 ; mewn Cymdeitb-

asfa leol yn Mangor, 166 ; taith i Sir

Benfro, 169 ; Pregetbu yn Nghymdeith-

asfaoedd y Bala a Llanercbymedd yn

1829, 175; taith i Siroedd Mynwy a

Morganwg, 176 ; Annerchiad yn Ngbyf-

arfod Blynyddol Ysgolion Sabbothol Sir

Drefaldwyn, 177 ; yn priodi yn yr Am-
wytbig, 178; taith i Siroedd Meirionydd,

Caernarfon, a M6n; llytbyr at ei funi-

4 c

yn-ngbyfraitb, 190-193; Traddodi yr

Araeth ar Natur Eglwys yn y Bala,

193, 194 ; "Annerchiad" yn y Drysorfa,

" at y Cristion yn Nhrnfftrth y byd"

193, 194; Llytbyr at Mr. Ebenezcr

Richard, 197 ; Ymdrechu gyda Dirwest,

199; Llytbyr at Mr. Jones, Llanfyllin,

199—200; Cymdeitbasfa y Wyddgrug,

pregetbu ar Gymniedroldcb, ac aigraffu

y bregetb, 203 ; Llytbyr at Mr. Hughes,

Llanrwst, 205—2D7 ; Myned i Lundain

at y Pasg, 1836, 207 ; llytbyr oddi yno

at Mrs. Rees, 208 ; Cymdeithasfaoedd

Llanfair Caereinion, a'r Bala, 209, 210 ;

Cymdeitbasfa Twrgwyn, 213 ; eto Crug-

hywel, 215 ;
ymosodiad arno yn y Dysg-

edydd, 216 ; symmud i Liverpool, 217 ;

marwolaeth ei fam, 224 ; Cymdeitbasfa

Dinbych, 225 ; clywed yno am farw-

olaetb Mr. Ebenezer Richard, 225

;

Cymdeithasfaoedd Llanidloes a'r Bala,

1837, 225 ; CDfnodioa o'i Ddyddlyfr am y
tiwyddyn gyntaf iddo jn Liverpool,

223—228; Cymun hynod yn Nghapel

Bedford Street, 229; pregetbu yn

Ngbymdeithasfa y Wyddgrug, 1837,

233-235; Cymdeitbasfa Aberteifi, 1838,

239 ; cael y diweddar ^Ir. Hughes yn

gyd-lafurwr ag ef, 240—242 ; cyfeill-

garwcb mawr rhyngddo a Mr. "Williams

o'r Wern, 242—244
;
ymweled ag Amer-

ica, 246—312; ei sylwadau ar gymeriad

ac arferion y bobl, a'r Cymry yno yn

neillduol, 312-319: Dychwelyd adref,

321 ;
yn Ngbymdeithasfa y Wyddgrug

ar ol dychwelyd, 324 ; ymweliad a Scot-

land, 324—326
; pregetbu ar yr Achos

Cenbadol yn 1841, yn ordeiniad Mr.

Thomas Jones, y cenhadwr cyntaf i

Khassia, 329; Cymdeitbasfa Llanfair

Caereinion, 331 ; er cael ei orchfygu yn

y Cymdeitbasfa, yn syrthio i mewn ;Vr

llafur i sefydlu ein Cymdeithas ein hun-

ain, 341, 342; i fynu am dymbor yn

g^vasanactbu yn Llundain, 346 ; mam
Mrs. Rccs vn marw tra vr oedd efe vno,
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347; UytLyiau at ei wiaig-, 347, 34S

;

llytbyr at Mr. Roberts, Auilwch, 319

;

rhan flaen-llaw ac effeithiol yn y Cyfar-

fod gyda golwg ar Ymrysonau Sir

Fflint, 358 ; llywyddu yn Nghymdeitli-

asfa y Bala yn 1841, 360 ; ei g-yfarcliiad

ar yr aclilysur, 360 ;
pregeth augladdol i

Mr. Elias yn Nghymdoitliasfa Bangor,

361 ; llafur mawr gydar Achos Cenbadol

a'r Athrofa, 363—376 ; myned gyda Mr.

Roberts, Amlwch, i Landeilo, er ccisio

cael gan y Delieudir gydweithredu a'r

Gogledd gyda'r Gymdeitbas Genbadol,

376; Uytbyr at Mr. Roberts, 376, 377;

teitbio gyda'u gilydd, 378; meddwl ym-

adael a Liverpool, a myned i ITarmio i

Ddyifryn Clvvyd, 379 ;
yn cymmeryd y

lie, ond yn myned i bryder mawr, 381—
386; cyfeillion Liverpool yn cynhyrfu,

380—382; Rbagluniaeth yn dyfod ag

ymwared iddo, ac yntau yn penderfynu

aros yn Liverpool, 388 ; cais gan y De-

heudir i gael un o'r Atbrawon yn y Bala

i fyned i Drefecca, 390 ; Mr. Charles yn

tueddu 1 fyned, 393 ;
yr Athrofa yn

Nhrefecca yn cael ei hagor, 394 ; Cym-

deithasfa Caernarfon, 1842, 400 ; &ylwad-

au ar farwolaetb Mr. Richard Williams,

Liverpool, a Mr. Jenkin Davies, Twr-

gwyn, 400—401 ; llythyr at Mr. John

Jones, Llanbedr, 402 ; Araeth ar Natur

Eglwj's yn y Bala, 1843, 406; myned i

Lundain at y Pasg, 1844, 411; llythyr

at Dr. Edwards gyda golwg ar y

'' Tracihodydd;' iU, 413; dyddordeb

mawr yn y Cyngbrair Efengylaidd, 415
;

Araeth ai* Undeb yr Eglwys yn yr

Ordeiniad yn Mangor, 18i4, 416 ; Cyng-

bor yn y Bala, 1845, 420 ; llythyr at Dr.

Edwards, 421 ; eto, 425 ;
yn Ngbym-

deitbasfa Llanrwst, 426; Cyfarfod Cym-

reig y Cyngbrair Efengylaidd yn Liver-

pool, 428 ; llythyr eto at Dr. Edwards,

429 ; sylwadau ar Mr. Parry, Caerllcon,

430—432; teimlo oblegid dyled ein

Capelau, 432-437; llythyr at Mr.

Griffith Davies, Llundaiu, 437—439;

ynidrechu gydag Ysgolion Dyddiol,

440—455
;

piyder oblegid golygiadau

cyfeiliornus ar Ragluniaeth, 457; llyth-

yr at Dr. Edwards arhyny, 458; Cym-
deithasfa y Bala, 1847, 459; ymddyddan

a John AVilliams, Llecheiddior, 460—461

;

cyfarfyddiad drachefn a John Williams,

yn Mhwllheli, 1852, 462—464; Uytbyr

at gyfaill ar farwolaeth plentyn, 464,

465 ;
ymdrech i gael Cronfa at yr Ath-

rofa, 465— 470; efe a Dr. Edwards yn

cael eu pennodi i ymweled a'r Cyfarfod-

ydd Misol, 469; adroddiad am eu hym-

weliad a Chyfaifod Misol Mon, 470—

4S4; Cymdeithasfa y Bala, 1848, 487;

llythyr at Mrs. Davies, Fronbeulog,

wedi marw Mr. Davies, 4SS—491 ; llyth-

yr ar farwolaeth Mr. Thomas Lloyd,

Abergele, 491, 492 ; Cynghor yn Nghym-
deithasfa Caernarfon, 1848, 492; yn

Llundain adeg Cymdeithasfa y Bala,

1849,493; llythyr at Dr. Edwards gyda

golwg ar y " Gemiogicerth,'' 497; Cym-
deithasfa Treffynnon, 1849, ac yn

gweddi'o dros y dref yn adeg y Cholera,

498, 499 ; Cymdeithasfa Llandeilo, 499

;

gwrandaw yn y Tabernacle, Aberys-

twyth, 500; myned, yn ol penderfyniad

Cymdeithasfa Pwllheli, i Lundain am
amser hwy nag arferol. 501 ; liytbyrau

at eiferch, 501—504; " Rhagdraethawd

i'r Eglwys o Ddifrif," 505 ; llythyr eto

at ei ferch, 507, 508; myned i Gym-
' deithasfa y Wyddgrug, 1850, 509;

llythyr at Mr. Roberts, Amlwch, 509,

510 ; llythyr at ei wraig a'i fercb, 510—

512 ; Llythyr at gyfaill wedi colli ei

wraig, 512—515; eto at Mr. Roger

Edwards, 515; ysgrif Mv '' Traethod-

ydd," 516; Cymdeithasfiioedd y Wydd-

grug ac Amlwch, 1851, 517; yn Llun-

dain yn yr Arddangosiad Mawr, 518;

Cymdeithasfa Caernarfon, Araeth yn y

Cyfarfod Oideinio, 518; llythyr at ei

ferch, 518; llythyr anill at gyfaill wedi
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cjIH ci Liiud, 519 — 521; ymwclod u'r

Iwerddon, 522 ;
ysgrif i"r " TiaetliO'i-

ydd" ar Mr. Lloyd, Aborgole, 521;

ysgrif i'r "Methodist," 1853, 625; yin-

droch am Drefn Ncwydd i dderbyn ihai

i'r weinidogaetb, 525—535; llytb5T at

Dr. Edwards, 537 ; darllen ertbygl ar

" Athroniaoth Kant," 540; llytbyr :it

Mr. Jobn Pugb, Drefnewydd. 542; eto

at Dr. Edwards, 551 ; ertbygl i'r

<' Traethodi/dd;' 1854,558; yn Nghym-

deithasfa Caernarfon, 553—555 ; llytbyr

ar farwoiaeth Mr. Moses Pany, 562

;

priodas ei ferch, 563; llytbyrau ati,

566-578; Llywydd Blynyddol y Gym-

doitbasfa, 1855, 579 ; llytbyrau eto at ci

fercb, 5SD—589; Cymdeitbasf.i Pwll-

heli, 58'J ; Cymdeitbasfii Abergwacn,

590; llytbyrau at ci wraig a"i fercb.

591—597; yn Llundain, Pasg, 1856,

597, 598 ; myned i Gymdeitbasfa

Rbutbin, 598—600; bedyddio ei \vyr,

601 ; llytbyrau at ei wraig a'i fercb,

601-613; yn yr Isle of Wight, 613,

614 ; cytiwyno Mr. Morgan i Gyfarfod y

Sulgwyn yn Liverpool, 616, 617 ; Gym-

deitbasfa Llangefni, 617; llytbyr at y

Parch. Jobn Jones, Talsarn, 618—620;

yn Angladd Mr. Jones, 620, 621 ; llytb-

yr at Mrs. Davies, 621 ; Taith i'r Cyfan-

dir, 623 ; Darlitb ar y daith a'r Cyng-

hrair Efcngylaidd, 627— G47 ; llytbyrau

at Mrs. Rees a Mrs. Davies, 648 ; cym-

hell Mr. a Mrs. Davies i ddarllen Dr.

Owen, 651 ; eto at Mrs. Davies, 658

—

C6i ; aficcbyd yn ngwanwyn 1858, 661

;

amryvv lytbyrau at Mrs. Davies, 662

—

670 ; llytbyr at Mr. Roberts, Amlwch,

671 ; eto, 673, 674 ; ertbygl i'r "Dnjs-

orfa" 674 ; llawenhau yn yr Adfywiad,

676; yn Llandrindod, 676 ; Gymdeitb-

asfa Bangor, 077 ; Mr. Roberts, Amlwch,

a'r Adfywiad, 679—680; llytbyr at Dr.

Edwards, 682, 683; yn Llundain, Pasg,

1859, 6£4; amryw lytbyrau at Mis.

Davies, 684-690 ; llytbyr at y Parch.

John HugbcG yn ci waeledd, 692; cyf-

archiad yn Angladd Mr. Hughes, 693 —

700 ; traddodi y Gynghor yn Mangor, a'i

gyhocddi yn y ^^ Fregetlnvr," 7C0;

llytbyr at Mr. Davies, Mount Gardens,

yn ei gystudd, 701—705 ; llytbyr at Mr.

a Mrs. Williams, Break Road, 706-708;

llytbyrau eto at Mrs. Davies, 709

;

llytbyr at Mr. Jobn Pugb, Llanfyllin,

711 ; llytbyr at ei fercb arben y seithfed

Hwyddyn o'i phriodas, 716—718 ; amryvi^

lytbyrau at y plant, 722—726; Gyfarfod

Dau-canralwyddiaeth yr Annghydffurf-

wyr yn Kgbymdeithasfa Amlwch, 1862,

727, 728 ; yn Llundain yn yr Arddang-

osiad Ma-wr, 1862, 729; preiethu yn

Jewin Grescent y Sabboth, 730 ; llythyr

at Miss Davies, Bedford Street, 731;

Gymdeitbasfa Bangor a cbroosawu di-

eithriaid, 732
;
ysgrif i'r " Traethodydd,"

1863, 733; Gymdeitbasfa Trefifynnon,

1863, traddodi y Gyngor, 724; ymdrin.

iaeth ar yr lawn, 735—740 ; Gyfarfod

yn Mangor gyda gohvg ar le yr Athrofa,

ac yn dadleu yn crbyn y Bala a tbros

Wrexham, 749—755; llytbyrau at Mrs.

Davies pan yn symmud i Benarth i fyw,

759—761; liyihyrau at Mr. Roberts,

Amlwch, yn ngbystudd ac wedi marwol-

aeth Mrs. Roberts, 763—767; yn Llun-

dain, Pasg, 1864, 768; llytbyr at Dr.

Edwards, 769—771 ; Gymdeitbasfa Llan-

gefni,—penderfyniad gyda gohvg ar y
cais i un o'r Athrawon yn y Bala fyned i

Drefecca, 778; llythyr at ei hen letywr

yn yr Amwytbig, 779, 780; y Gym-
manfa Gyffredinol gyntaf yn Abertawe,

780; ymwcliad u Llydaw, 782, 783;

Gymdeitbasfa Llanrwst, 784; marwol-

aeth Mr. Roberts, Amlwch, llythyr at

ci fab ar yr achlysur, 785 ; pregethu yn

yr Angladd, 785 ; llytbyr at Dr.

Edwards, 787, 788 ; llythyr i Lydaw at

Mr. James Williams. 7S9, 790 ; Gyf-

arfod Misol Wrexbam, 790—795; Ad-

gofion Mrs. Davies o'i -weddiau a'i
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syhvaJau, 706— SOO; cyfaifod yu hen

Gapt'l Bedford Stieet, gyUa golwg ar

gael Cupel newydd, 801; araeth Mr.

Rees, 806; cyfarfod gosod sylfaen Capel

Princfi's Road, 806 ; cael ei gymmeryd

yn glaf, 812; davllen " Tom Broicn,"

813; Cymdeitbasfa y Bala, 1865, a

go&odiad sylfaen Adeilad newydd yr

Athrofa, 814; llytliyr at Mis. Davies,

816; eto at Mr. Humphrey Evans, 817 ;

yn beirniadu ar gyfer Cyfarfod Cystad-

leuol, 819, 820 ; Difyrion Prydyddol o'i

eiddo, 820-823; Cymdeithasfa Rhuthin,

1866, cymineryd anwyd yno, 824, 82o
;

gyda'i wyres fechan yn y Benarth.

826 ; Cymdeithasfiioedd Idanfair Caer-

einion a Gwalchinai, 826, 827 ;
ya Llan-

drindod ar ei ffordd i Gymdeithasfa

Maesteg, 828; llythyr at Mrs. Rees,

828 ; Cymdeithasfaoedd Caernarfon a'r

Wyddgrug, 820; llythyr bugeiliol at

frawd ieuanc, 830—832; eael ei gyni-

meryd yn glaf iawn, 832
;
yniweliad yr

awd^yr ag ef, 834; myned i Hastings,

836; llythyrau oddiyno at Mr. Eliezer

Pugh, ac at yr Eglwys yn Chatham

Street, 836-839; claddu priod yr Awd-

wr, 841, 842 ; agoriad Capel newydd yn

y Bala, 844 ; llythyrau teuluaidd, 844-

846; Cymdeithasfa Pwllheli, 1867, ond

yn methu myned yno, 847, 848 ; agoriad

adeilad yv Athrofa, 849 ; agoriad Capel

Moriah, Caernarfon, 849 ; llythyr at ei

wyr bychan, 849, 850 ; Adgofion Mrs.

Davies am dano tra yn y Beuarth, y

pryd hwn, 851, 852; y ddau frawd ar

brydnawn.gwaith, 852—854 ; llythyr at

Mr. W.Lloyd, Rhuthin, 854 ; Cymdeith-

asfa Llandudno, 855 ; llythyr at ail

ferch y Benarth, 855 ; ei weddi mewu

Cyfarfod Gweddi Cenhadol, 850, 857

;

llythyr at ei wyres henaf, 857, 858

;

sylwadau ar derfyn y Hwyddyn 1867,

858, 859 ; llythyr at ei wyr hynaf, 8C0

;

ac at ei wyres, 861 ;
pregethu yn ben

Gapsl Brdford am y trc diweddaf cyn

symmud i'r Capel newydd, 863, 864

,

agoriad Capel Prince's Road, 864 ; Cym-
deithasfa Croesyswallt, ei bregeth yuo,

865 — 867; ymweliad a Llundain, y
Pasg, 1868, 867 ; llythyr at Mr. Griffith

Davies, 867 ; eto at Mr. W. Lloyd,

Rhuthin, S68 ; Cymdeithasfa y Wydd-
grug, ei sylwadau ar Mr. David Jones,

Treborth, 809 ; Cymmanfa GyfFredinol

Llanelli, 869; Cyfarfod Mi>ol Llansan-

nan, ac yn colli oi lais yuo, 870 ; Cym-
deithasfa Bangor, pregethu yno ar y
maes, 871, 872; adgofion o'r bregeth,

872—875 ; cynnygiadau yn y Gymdeith-

asfa gyda golwg ar yr Etholiad Gwladol

Cyffredinol, a'i Gyfarchiad wrth eu

cyflwyno, 875 — 879 ; Adgofion Mrs.

Davies am dano mewn Cyfarfodydd

Eglwysig, 880, 881 ; ei lythyr diweddaf

at ei wyr bychan, 882
;
yn y Benarth yn

nisvedd y Hwyddyn 1868, a dechreu y
ganlynol, heb fod ya iach iawn, 883,

8S4 ; dychwelyd i Liverpool a phregethu

} no am bedwar Subboth yn gryf , 885 ;

Cyfarfod Misol BagiUt, adgofion am
dano yno, 885 — 889 ; ymweled a'r

awdwr, 890, 891; Cyfarfod Gweddio

Cenhadol yn Chatham Street, 891 ; cael

anwyd wrth fyued i Angladd Mr.

Hughes, Abergele, 892 ; cymmeryd rhan

yn yr Angladd, 892 ; myuu myned i

Wrexham at y Sabboth, ac aros yno dros

nos Lun, 893; dychwel I'r Bemirth yn

wael iawn, 893 ; cael ti aital i fyned i

Sir Fon, 893; ei gystudd yn trymhau,

894; ei farwolaeth, 9C0 ; ei gladdedig-

aetb, 901 ;
galar y wlad a'r genedl ar ei

ol, 902; Cymdeithasfa Beaumaris, a'r

Gymmanfa Gyffredinol yn Liverpool,

902 ; ei nodweddau iioillduol fel preg-

ethwr, 905—966 ; cyfausoddi yn fanwl

yn mlaen Haw, 912; gallu Uefaru heb

ragbarotoad, 913-915 ; dwysder a difiif-

oldeb crefyddol, 915 ; cysondeb cym-

deithas a Duw mewn gweddi, 916 ;
ym-

drech gwastadol i ymberffeithio mewn
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sancteiddi wydd, 91S ; pui Job dilychwyn

ei ymanvcddiad, 919
;

galluoedd natiir-

iol anngliyilredin,920; wedi ei ddiwyllio

a gwyboJaeth Feiblaidd, 922
;
yinddang-

osiad allanol mantcisiol, 925 ; llnis, 025 ;

eglurbad goleu a Uawn ar y macterion

dansylw, 926:. enghreifftiau, 927—929;

dycbymyg ciyf a chyfoetbog, ac eng-

breiirtiau. 929-932; amcan syml am
[

gadwedigaeth ei wrandawwyr, 933;

dwyn allan drcfn yr efengyl yn cglur

ger eu broii, a'u cau i fynu iddi ; 934 ; i

arbenigrwydd ar y gwirioneddau am
|

Bcrson yr Arghvydd lesu a'i lawn, 937 ;

gofalus am ynigadw rbag pob petb an-

nbeg er cynnyrcbu elfeitbiau ar deim-

ladau ei wrandavvwyr, 940 ;
gosod allan

bertbynas gwirioneddau crefydd a'i dy-

ledswyddau, 944 ; manwl mown gosod

allan yr j'mdrech angenrbeidiol i sanct-

eiddrwydd, 946 ; dedwydd yn y cyflwyn-

iad o Ddaipariaeth yr efengyl ar gyfer

ymdrecb y crcdadyn, 94S; cysondeb ei

fcddylfryd ar betbau ysbrydol, 952; ei

dduwioldeb yn gadael argrair ar ei breg-

cthn, 954 ; yn gosod gwedd ncillduol ar

gyfansoddiad y bregeth, 954 ; cyfuniad

o rcswm cryf, a dycbymyg ffrwythlawn,

955 ;
gofalus am ystyr y tcstyn, 957 i

rhagori yn y dull y gweitbid cynllun y

bregetb ganddo, yn hytrach nag yn y

cynllun ci bunan, 958; gallu bynod i

ymryddbau oddiwrth y naturiul ac i

ymailyd yn yr ysbrydol, 958 ; chwacth

bur byd at lymdra, 960 ; ffrwytbloncdd

ei fcddwl yn parbau, 961 ; cyflawnder a

cbj'foetb yr eglurbad a roddid ganddo ar

wirioncddau yr efengyl, 902 ; cncinniad

dwyfol ar ei ysbryd ei bunan yn y

gwaitb,963 ; awgrymiadau at ei ddiffyg-

ion, 965 ; rby gysegredig yn nbeinilad yr

Awdwr i'w feirniadu, 966; y Cyngbor

ar Ordeiniad ei fvawd, " Attodiad,"

1101—1111; llytbyr at Mr. Roberts,

Amlwcb, 1115,1116.

Rees (Parch. Henry), ei nai, Mr. R. yn

pregetbu ar ei Ordeiuiad, 1U07.

Rees (Parch. William, D.D.), ci frawd

;

amrywiaeth bynod ei ddoniau, S ;
yn

adrodd am ei frawd yn gwrando y Parcb.

William Morris, 46 ; ei deimlad pan oedd

ei frawd yn gadael cartref i fyned i

Syrior, 55; yn gwrandaw Mr. Eli«s

ar Agoriad Capel y Bettws, 6S, 69;

yn ymweled ai frawd pan newj-dd

ddecbreu pregetbu, oc yn cael cyboedd-

iad ganddo i Lansaunan, 72, 73; yn

eymnieryd pennill yn destyn pan yn
pregetbu yn Ngbaergybi, 123 ; yn rboddi

dyfyniad o lytbyr i"w frawd o Lundain,

129; ei frawd yn rboddi y Cyngbor iddo

ar ei urddiad yn Ileol Mostyn, yn 1832,

186; yn adrodd syhv Mr. AVilliams o'r

Wein am ei frawd, 243; yn gadeirydd

i'w frawd yn ei Ddarlitb ar ei Daitb i'r

Cynghrair Efengylaidd yn Berlin, 627;

gyda'i frawd ar brydnawn-gwaitb yn nby
yr awdwr, 852—854 ; ar yr elfenau a

gyfansoddent ragoriaetb ei frawd fel

pregetbwr, *' Attodiad,'" 1070—1079.

Richard (Parch. Ebecczei), Tregaron, yn

gwrandaw Mr. R. y tro cyntaf, yn y
Drefnewydd, 1822, 108; Mr. Richard yu

Llanerebyiiiedd, 138; eto yn Amlwcb,

140; yn cynimeryd rhan yn neillduad

Mr. R. i'r boll waitb, 156; meddyliau

uchtl am dano, 161 ; eto, 170; yn gwa-

bodd i'r Debeudir, 196; eto, 212, 213;

yn pregetbu yn y Bala, 209; yn Ngbym-
deitbasfa Crugbywel, 215 ; ei farwol-

aetb, 225.

Richard (Henry, A.S.), Adgofion am Mr.

Rees, yn ei ymweliad cyntaf ar Debeu-

dir, 144, 145.

Richard (Parcb. Tbcmas), Abergwaen, yn

holi y cwestiyuau yn ordeiniad Mr.

R., 156 ; yn gwrandaw Mr. R. yn
Abergwaen, 173, 174; oedfa bynod yn

Lknercbyniedd, 174 ; Cymdeitbasfa Ab-
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ergwaen, 590; adgofion am dano, 599,

600 ; ci ddull yn parotoi ei bregethau,

910.

Roberts (David), Hope Street, yn rboddi

bancs ymweliad cyntaf Mr. R. a Liver-

pool, 135; ei adroddiad o'r ymdrecli i'w

gael i ddyfod i Liverpool i fyw, 217, 218

;

areitbio mewn Cyfarfod at gael Capel

newydd yn 11g Bedford, 802 ; rbodd bael-

ionus, 805 ;
yn gosod sylfaen y Capel

Kewydd, 806.

Roberts (Parch. John), Liverpool, cyfaill

Mr. R. i'r Cynghrair Efeugylaidd i

Berlin, 623.

Roberts, (Parcb. John), Llangwm, yn ym-

osod ar Mr. R. yn y Cyfarfod Misol

oblcgid mesur o afrcoleidd-dra, 81.

Roberts (Parch. Michael), Pwllheli, yn

traetbu ar Natur Eghvys pan ordeiniwyd

Mr. R., 156; yn cymmcryd rban yn

ordeiniad Mr. David Jones, 191.

Roberts (Parch. Peter), yn sofydlu Achos yn

mhentref Llansannan, 19 ;
yn ymddydd-

an a. Mr. R. ar ei ymuniad a'r eghvys,

23 ;
yn ei amddiS'yn yn y Cyfarfod

Misol, 81 ; dysgrifiad Mr. R. o bono fel

pregcthwr, 86.

Roberts (Parch. Robert), Pi.bos, ei sylw ar

Mr. R., 119 ;
ymosod yn erbyn tfurf yr

Erthygl yn y Cyffes Ffydd ar " Bryned-

igaeth,'' 125.

Roberts (Parch. William), Amlwch, yn

gryf yn erbyn ymwahanu oddiwrth Gym-

dcitbas Genhadol Llundain, 339 ;
yn

• Nghymdeitbasfa Dinbycb, 1840, 342;

yn cael ei bennodi gyda Mr. R. i fjTied i

Landeilo ar ran y Gymdeitbas Genhad-

ol, 344; llythyr Mr. R. ato o Lundain,

349; yn pregcthu pregeth angladdol i

Mr. Elias yn y Bala, 361 ;
yn " fab

tangnefedd " yn Nghyfarfod Misol Mon,

376 ; liytbyr Mr. R. ato gyda golwg ar

Landeilo, 376, 377; eu taith yno, 377,

378 ; pendorfyniada-a gyda golwg ar

ddyled y Capelau, 433 ; llythyr Mr. R.

ato, 446—450 ; yn Nghymmanfa Liver-

pool, 1847,458; yn Nghyfarfod Misol

Bryndu, Sir Fon, 470—484
; yn preg-

ethu yn Angladd Mr. John Jones,

620 ; llythyr at Gymdcitliasfa y Bala,

1858, 670 ; Mr. R. yn ei ateb, 671, 672;

llythyr eto gan Mr. R. ato, 673, 674;

ar yr Adfywiad yn 1859, 679 ; llythyr

Mr. R. at ei ferch ar ol Sabboth gan ei

gyfaill o Amlwch yn y Borth, 680

;

yiiiddyddan am yr lawn yn Ngbym-
deithasfa Niwbwrch, 740; yn ysgrifenu

at Mr. R. gyda golwg ar yr ymdriniacth

yn Nhreffynnon, 742, 743 ; liytbyr Mr.

R. ato ar gystudd Mrs. Roberts, 763—

765; eto wedi ei marwolaeth, 765—767;
ei farwolaetb, 785 ; llythyr at ei fab ar

yr acblysur, 785, 786 ; llythyr Mr. R. at

ei ferch ar yr un amgylcLiad, 786;

liytbyr Mr. R. ato ar farwolaetb Mr
Hughes, 1115.

Roberts (Parch.William), Clynnog, yn Iradd-

odi y Cyngbor yn y Bala, 1847, 420; yn

y Cyfarfod Cenhadol yn Liveipool,

Llun y Sulgwyn, 578.

Rowland (Paich. Daniel, M.A.), Bangor,

llylhyr ar Gyfarfod Misol Bryndu, 470

-484.

Rowland (Parcb. David), gyda Mr. R. pan

oedd yn Liverpool y tro cyntaf, 013.

Russell (David, D.D.), Dundee, ar y cys-

ylltiad sydd rhwng Cyfiawnhad a S.inct-

eiddbad, 891.

Taylor (Isaac), ei ^^ Saturday Hveiiing,"

940 ; tyrahor y Diwygiad Protcstanaidd,

637.

Talgarth, Cymdeithasfa yno, ar adeg agoriad

Athrofa Trevecca, 394.
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Thoirns (Parch. John), Abcrtoifi, pregcthwr

frcfnus, 911 ; dywediud Mr. Ebenezer

Ilieliard am dano, 911.

Thomas (Parch. Joseph), Carno, yn dilyn

Mr. 11. fel Llywydd y Gymdcitlinsfa,

S64.

TrcSTyanon, CyinJeithasfii yno, a Mr. E..

yn traddodi y Cynghor, 734 ; adroddiad

o'r Ynidriniacth ar yr lawn, 735—740.

Tregaron, Mr. R. yno ar ei IFordd i Lan-

gcitho, 143; cto, 170.

Vinet (Parch. Alexander), Lausanne, 924;

dyfyniudau o hono, 1036.

WhiteScld (Parch. George), yn myncd i

America, 251, 252.

"Williams (Parch. Cadwaladr), MOn, llythyr

o'i ciddo i Gymdeithasfa Pihuthin, 371

;

yn Nghyfarfod Misol Bryndii, 470-484

;

ei nodwedd fel pregethwr, 909.

Williams (John), Meidrim, yn porswadio

Mr. II. i fod yn gyfaill iddo i'r Bala

75 ;
yn ei berswadio i bregethu tu hwnt

i'w derfynau, 76; yn hynod am ei

afreolcidd-dra, 76— 7S.

Williams (John), Llechciddior, yn y Bala,

460, 461 ; eto yn MhwIIheli, 402-464.

Williams (Parch. William), Wcm, ei

gyfeillgarwch a Mr. R., 242 ; ei feirn-

jadaeth gyfeillgar arno, 243, 244; ar

nodwedd ei lais, 926.

Wrexham, Mr. R. yn dadleu yu mhlaid y
dref fel lie cymhwys i'r Athrofa, 749

—

755; Cyfarfod Misol yn, 790— 795; Mr.

R. yn pregethu yno y Sabboth olaf iddo

bregethu, 893.

WEEXHAii: ARGEAFFWYD A CHYnOEDDWYD GAX IIUGHES AXD SOX.
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