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RHAGYMADRODD Y CYFIEITHYDü.

Ddaullhnydd Anwyi,>—
Gallai y dysgwylir rhesyniau dros gyhoeddi y gvfroi

hon o eiddo Mr. Stokes yn y Ciyinmraeg, yn nghyd a'r traethuvyd

ychwauegol ar "Ilanes y Bedyddwy Cymmi-eig.'' Teimlid

lawer gvvaith fod y Bedyddwyr C minreig, yn gyffiedin, yn

annwybodus o han'es, treialon, &c., yr enwad y peitbynant iddo;

ac nad oedd ganddynt gyfryngau cyfleus at feddu y wybodaeth

hono. > id vdynt yn deall, (oddieithr eithriadau,) y iaith

Saesonaeg'j ac nid oos ganddynt amser. neu ni chymmerant
aiTiser, i ddavllen cyfrolau mawrion. Ac niae yr hyn a dd> wedir

am y Bodyddwyr, gan hanesvvyi- o enwadau eraill yn unochrog

a rhagfai-nllyd. O lierwydd pcthau fel hyn, a'u cyfFelyb, tybid

fod crynodeh byr a chywir o'u hanes yn angeiirheidiol, ac y
byddai hefyd yn dderbyniol. Ac wrth ddaillen yr Hanes hwn
o eiddo Mr. Stokes, tybid y byddai cyfieithad o hono yn llanw

bwlch yn llenyddiaetli Bedyddwyr y Dywysogaetli ; ac y dylai

gael ei ddai'llen, yn ncillduol, gan bob Bedyddiwi- Cyrami'eig.

Kid yw y Cyfieithydd yn profFesu mabwysiadu pob syniad

athrawiaethol o eiddo Mi". Stokes; pethau yn perthyn i Mr. S.

ydyw y rhai hynvj ond am y ifcithiau hanesyddol, pethaix

cyfFredinol—yn pertbyn i bawb ydynt.

Wrth ddai-llen a chyfieitliu Hanes Mr. Stokes, teimlai y

Cyfieithvdd fod ynddo ddiffyg mawr gyda gohvg ar gvvrdd ag

angen y Bedyddwyr Cymmreig, yn neillduol ; oblegyd nad oes

ynddo ond ycbydig yu cael ei ddweyd, (yr hyn ni ellid oi ddys-

gw>l ychwaith,') am danynt hwy, y rhai ydynt Gristionogion

cyntaf, a boncyff Cristionogaeth y Deyrnas hon. Yn ngwyneb
byn, penderfynodd ysgrifenu traethawd yn cynnwys eu hanes

mor fyr, cryno a chywir, ag y gallai yq ol y gofod, o'u deohreuad

hyd yn bresenol. Beth bynag a fernir am dano, y mae wedi

costio Uafur mawr i'vv ysgrifenydd, yn noilldnol mewn yrachwilio

a chymharu. Ymdrechwyd dilyn y llinell liyd yn awr. Pa mor
bell y cyrhaeddwyd hyny, y darllenydd biau barnu. Ond
gwnaeth gyfiawnder a'l' ffeitbiau, a dodwyd hwy o flaen y dar-

llenydd yn y raodd mwyçif cywir a gonest ag y gallai wneyd.

Credir y bydd hwn yn gynnorthwy hyd nes y ceir banes hel-

aethach a manylaoh. D) wedvvn etto, nad ydym fel enwad yn cael

chwareu teg oddiar law haneswyr o envvada,u e:aiUi maeiit



naill ai'n rliagfarnrivd iicu yn annwybodus o'u haues. Gwna pob

un o'l- ddau hanes yn ann^çhywir, a gwaeth na divvoitl». Bod

yn foddion i wneyd ein pobl ieuanc yn fwy hyddysg yn haiies

ein ht-nwad, neu y Bedyddwyr Cymmreig, oedd y piif amcan

mewn golwg \n ysgi-ifeniad y traethawd.

Mae egwyddorion gwahaniaethol y Bedyddwyr, yn rnyned yn

fwy fwy ar g nuydd, ac yn ennill tir yn bariums. Maent yn Piiol

en h;iddef gHn bregethwyr yr boll enwadan, o'f pvvlpudau, yn eii

gwaitb yn jive^ethu Ed'/cii-toch, Ffadd, Ufiidd~dod permnol. kc.

Yno pioget.liir mai edifcirwcb. ifydd, ufudd-dod. &,c., ydynt

ddechreuad crefydd mewn dyn; ae ni cbydnabyddir, o'r pwl-

pndau, ddini yn grefydd yn flaenorol i'r petbau byn. Daw yr

amser pan bydden harferiadau yn cyduno a'r byn a biegetbant.

Mae wedi dyfod ftliy eisiocs, i raildau belaetb yn America, yn

mblitb y gwabanol enw.idau; mae bedyddio, neu daenellu niab-

anod ar ei leibad ; a bedydd y cvediniol tiwy suddiad, ar ei

gyunydd yn gyflym. Mae arwyddion yn yniddangos yn y pell-

ter y cymmer yr un pefb le, cyn hir, yn tin gwlad ni. Mae
rhyw gynbwrf rhytedd o bartbed egwyddorion ciefyddol,—

o

bartbed i safon crefydd,—pa un ai yr EgUvys nen j Bibl ydyw.

Dyna lie mae y pwnc mawr yn troi. Dyna benderfyna y mater

yn y pen draw. Dywedodd yr enwog Spnrgeon yn ddiweddar,

fod y byd crefyddol yn symud yn gyflym tuas at un o ddaii

bwynt:—'Sef at Babyddiaetb ar un Haw; neu y Bedyddwyr ar y

ILiw arall—at y rbai y mas yr Eglwys yn bob petb, safon ac

awdurdod, neu at rhai y mae y Bibl yn unig yn pob petb

—

safon ac awdurdod mewn petbau crefyddol. llbaid fydd arrivo

cyn bir yn un o'r ddau le yna. Ymddengys i ni y bydd y frwydr

fawr ddiweddaf, brwydr egwyddorion ciefyddol, yn cael ei hym-
ladd rhwng y ddwy oolir yna. Nid oes ynom bryder pwy a

ennilla y dydd. Rhaid i wirionedd yr Ysgrytbyrau ennill y

maes yn y man. A plian daw y Bibl, a'r bibl yn unig i gael

ei gydnabod yr unig reel, safon, ac awdurdod mewn petbau

crefyddol, yna tyr gwawr dedw dd y "Mil Bltnyddoedd."
Brysied yr anissr i ben; a bydded i'r gy.^i'ol bon wneyd ei rhan

tuag at ddwyn byny oddiamgylch.

J. ROWLANDS.
Cwmafouj MubeBn 7, 1869.



KHAGYMADRODD MR. STOKES I'R AIL

ARGRAFFIAD.

Trwy saredisrwydfl haelionus y corff o Fedyfldwyr yn benaf,

fe ddyhysbyddwyil yu fuan yr ArtTaffiad l)l»enaf o'r Hanes hwn,
ac fe íîyiliaeddodd ceisiadau lluosog yr awdwr am gopiau o

wahanol bartliau o'r deyrnas hon, ac o Unol Dalaethan America,
yn mhell ar ol iddynt iiael eu gwerthu. Gorfodwyd yr awdwr,
o herwydd I'i alwedigaethau lluosoir, i ohirio, am amser, ddygiad
allan yr Ail Ar;.n'affiad; ond hydera nad yw wedi troseddu

gormod ar iimynedd, yr hwn y buasai wedi ei foddloni yn llawer

cynt, pe yn ddicbonadwy.

Mae yr Aruraffiad hwn wedi cael ei rev'tso yn ofalus, a fiurfiau

neu yraadroddion gwrthebadwy wedi cael eu nhewid neu eu gadael

allan, ac yma a tliraw ychwanegiadau ysgafn wedi cael eu

gwneyd.

î'r corff o Fedyddwyr yn gyffredinol, y mae yr awdwr yn
cyflwyno ei ddiolchiadan cywiraf am y gwerthiad cyHym o'r

Argraffiad blaenaf, yu nghyd ag am yr hysp^'siadau o gymmerad-
wyaeth; ac fe awgrymai yn barchus fod " i osparth Hanes y Bed-
yddwyr" yn cael eu ffurfio mewn cyssylltiad a phob eglwys a

chynnulleidfa, i'r dyben o addysgu ysgoleigion hynaf yr ysgol-

ion Sabbcthol, a pbersonau ieuanc eraill yn hanes ein heg-

wyddorion. Byddai y fath ddosparthiadau o ddefnydd mawr
i'r euwad yn gyffredinol ; a phe byddai y gwaith hwn yn
cael ei ddefnyddio fel llaw-lyfr mewn gwasanaeth mor bwysig
dichon y byddai ei gyhoeddiad yn gynnorthwyol, i ryw raddau
yn nygiad oddiamgyleh gyfn«d goleuach, pan bydd Gwir-
loxEDD Y BiBL YN uKiG, ac nid dyfeisiau dynol, yn llyw-

odraethu Eglwys brofFesedig Duw.

W. S,

Manchester, Meh. 1866.

GWELLIANT GWALLAU.

Tudalen 20, llinell 21. yn He "ag ydoedd bcdydd." dar-

llener, ''ag ydoedd i fcdydd."

Tudalen 23, llinell 27, yn lie "yr Affrica," darllener.

'yn Affiica,"



HANES Y BEDYDD^VYR.

T CAÎS-RIF CYNTAF.

^* Bedyäd loan, o ha le yr oedd,—o'r nef, ai o ddyn-

ion?" (Math. xsi. 25; Marc xi. 30; Luc xx, 4.) Mae

y g-ofyniad hwa. yn penderfynii pwnc pwysig, hyny

yw, uad defnyddio arferiad ag oedd yn bodoli yn

barod yn mhlith yr luddewon ddarfu loan, fel mae

rhai wedi haeru, ond mai dechreu gweinidogaeth o

ordeiniad dwyfol ddarfu iddo, a hyny trwy weiuyddiad

ordinhad o ordeiniad dwyfol Y hedydd ei hun (nid y
dyn) y gofynid o barthed iddo, ai o'r nef, yute o

ddynion yr oedd. Ar yr un pwynt hwn y mae pwysig-

rwydd neillduol bedydd yn ymddibynu. Oso ddynion,

nid oes ganddo ond awdurdod dynol; ond os o'r nef,

bydded i ddynion ymochelyd rhag cellwair gyda sef-

ydliad a ddaeth yn uniongyrchol oddiwrth Dduw.

"Gan hyny (medd Storr and Flatt), pwybynag sydd

yn wybodus a gwirfoddol yn gwrthod bedydd, y mae

yn trafod gyda difaterwch orchymyn y cenadwr gor-

uchelaf o eiddo Duw (loan iii. 31), ie, eiddo yr Argl-

wydd ei hunan." (Math, xxviii. 18.)

Tr oedd loan yn brophwyd neillduol wedi ei anfon

gan Dduw i gyflawni gwaith neillduol. Ei swydd

ydoedd agorwr, neu barottowr, "iddarparu i'r Ar.

glwydd bobl barod," (Luc i. 17.) Efe yn swyddogol

A agorodd yr oruchwyliaeth Gristionogol. Efe oedd

ei rhagflaenor ordeiniedig, wedi ei anfon yn mlaen fel

" lilef un yn llefain yn y diffaethwch, parottowch .

íFordd yr Arglwydd, gwnewch yn uniawn ei Iwybrnu
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Ef," (Math. iii. 3; Luo iii. 4). Fel mae y seren foreu

yn blaenori y dydd, felly yr oedd loan Fedyddiwr yn

cyhoeddi dyfodiad y Gwaredwr, ac yn parottoi y ffordd

i'w ymddangosiad cyhoeddus. Fe ddyg-wyd yr oruch-

wyliaeth newydd, i'r hon yr oedd loan ei rhagredeg-

ydd mawr, i mewn ganddo fe, trwy ddefnyddio ordin-

had newydd,—egwyddorol, dechreuol—un ag oedd

wedi dyfod yn uniongyrcliol o'r nefoedd, yn arddangos

raarwolaeth yr orncliwyliaeth Fosenaidd o seremoniau,

ac adgyfodiad yr nn newydd ag oedd yn ngbylch ym-

ddangos yn Nghrist. Bedydd ydoedd yr ordinhad

yma, neu suddiad i lawr yn arwyddocâd o farwolaeth

ac o adgyfodiad i iyuy drachefn i fywyd. Arwyddai

yr ordinhad newydd, ac mewn effaith, sicrliai fod yr

orucliwyliaetb Fosenaidd yn nghylch marw, ac fod

dynolryw i edrych arnynt eu hunain o hyn allan, fel

wedi eu bedyddio i oruchwyliaetli arall, ac un well.

Dyma ydoedd bedydd loan; ac fel mae goleuni'r boreu,

er yn wan, yn rhan o'r dydd, felly yr oedd bedydd

loan yn hanfodol yn fedydd Cristionogol, oblegyd fod

edifeirwcb, yr hwn ydoedd ci nodv^edd fawr arbenigol

wedi bod erioed yn ras Cristionogol. Yr oedd Paul

yn 3'rnresymu o barthed iddo, ac yn ei gydnabod felly,

yr hwn, yn mhellach, sydd yn ei gyssylltu â ffydd yu

Nghrist (Act. xix. 4); ac yn ganlynoi, y dylai bedydd

bob amser, gael ei ystyi'ied yn foreu-wawr y dydd

Cristionogol.*

KTid ydyw bedydd proselytaidd yr luddewon, ar yr

hwny mynrhai fod bedydd loan wedi ei sylfaenu, ond

fiPug-chwedl ar ei wyneb ef. Pa fodd y gallasai bed-

ydd loan fod "o'r nef," os nad oedd ond dynwarediad

* "Yr oedd bedydd loan yn sylweddol yr nn â bedydd Crist;

ond yr oedd yn gwahaniaethu yn ffurf y geiriau a ddefnyddid yn ei

•weinyddiad. Yr oedd bedydd ( rist hefyd yn cael ei weinyddu gyda
ffiirf bwycicaeb o eiriau, Yn enw y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Giàn."

Milton on Christian Doctrine, chap. 2S, See also Di . Gill oih

Baptism, in his Body of Divinity.



BEDTDD PEOSELTTAIDD, 3

o arferiad luddewig ag- oedd yn bodoli yn barod?

Heblaw byny, y mae yu sicr ta bwnt i ddadl, na cbeir

yn ngbyfraith Moses, nac raewn uu rhan arall o'r

Hen Destament, fod bedydd, mewn unrhyw ddull,

yn cael ei weinyddu i broselytiaid. Os darfu iddo,

gan byny, erioed fodoli mewn ffurf o fedydd proselyt-

aidd, y mae yn ddigon amhvg nad ydoedd o Ddaw,
ond wedi cael ei ddwyn i fodolaetb gan y Rabbiniaid

luddewig, traddodiadau ac arferion newyddion y rbai

yr oedd yr lacbawdwr yn eu condemnio mor nertbol

a pbenderfynol. (Math. xv. 2; Marc viii. 3—13.

Oud nid ydyw etto wedi ei irofi, fod bedydd brosel-

ytaidd wedi bodoli erioed, byd yn bir ar ol gwasgar-

iad yr luddewon. Mae History of Baptism, gan
Robinson, yn bysbysu yn eglur "fod piircdigaethau

proselyfciaid yn bod, ond na fa erioed y fatb seremoni

a bedydd mewn ymarferiad cyn amser loan." Mae
Dr. Lardner befyd yn sicrhau yn beuderfynol, " gyda

golwg ar fedydd proselytaidd, yr wyf fi yn ei gym-

meryd fel perffaitb ifag-chwedl y Rabbiniaid, trwy y
rbai yr ydym yn rby fynycb wedi goddef ein hunain i

gael ein twyllo." Kid ydyw Dr. Jennings yn llai

penderfynol pan mae yn dyweyd, "T mae yn arcs

etto i gael ei brofi, nid yn nnig fod y bedydd Crist-

ionogol wedi cael ei ddwyn i mewn yn lie bedydd

proselytaidd, ond fod gan yr luddewon y cyfryw fed-

ydd yn amser ein Hiacbawdwr." Ac y mae ef yn

sylwi yn mbellacb—"Nid oes cymmaint a gair am
dano yn Pbilo, na cbwaitb yn Josepbus, er ei fod yn

rhoddi banes proselyteiddio yn Idumeaid gan Hyr-

canus." Y mae Dr. Owen yn dyweyd am dano,

—

" Nid oes esiampl o bono yn yr ben goflyfrau byny

(yr Hen Destament), ac ni ddefnyddiwyd ef erioed i

dderbyn i mewn broselytiaid, tra parbaodd yr eglwys

luddewig. Nid oes crybwylliad am dano yn Pbilo,

yn Josepbus, yn banes Jesus fab Syracb, nae yu yr

Hanes Efengylaidd." Acj mae Dr. Gill, ar ol cbwilio
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J pwnc gjda. gofal neillduol yn gorphen ei draethawd

meistrolgar, (yr hwn sydd erioed heb ei ateb), trwy

ddysveyd—" Os hyn ydyw sylfaen bedydd mabanod, y
mae wedi ei adeiladu ar y tywod, a chyn fair fe syrtli,

ac ni fydd mwy."
Yr oedd gweinidogaeth mor newydd, mor riod-

weddiadol, ac yn ymddangosiad mor eofn wahanol i

grefydd sefydledig Moees, yn neillduol gyiaddas i gfyn-

hyrfu sylw j bobl Inddewig, ac mor belled yr oedd

yn cael ei deall, yr oedd yn sicrhaii poblogrwydd

mawr a chyiFredinol. Felly yr oedd gyda bedydd loan.

Yr oedd y bobl yn cael eu cynhyrfu gymmaint, "fel

yr aetli allan ato ef Jerusalem, a boll Judea, a'r holl

wlad o amgylcb yr lorddonen, a bwy a fedyddiwyd

ganddo ef yn yr lorddonen, gan gyffesu eu pechodau."

(Alatb. iii. 5, 6; Marc i. 5; Luc iii. 8, 7.) Darfu ei

bregethu grymus, a'i ymosodiad cyhoeddus yn erbyn

y rhagritb cenedlaethol gynhyrfu yr boll deyruas

(Luc iii. 7, 9). Nertb Eiias ydoedd (Matb. xi. 14;

Luc i. 17), i ddeíFroi pobl gysglyd, ac i'w parotoi ar

gy f'er dyfodiad yr Arglivydd.

Ond yr amgylcbiad mwyaf pwysig o lawer yn

ngweinidogaetli loan, ydoedd bedyddiad yr Arglwydd

ei hunan. Nid oedd ufudd-dod y bobl i'r ddeddf

newydd yn ddim neillduol iawn, pan gofir fed loan

"yn bropbwyd i'r Gorucbaf." (Luc i. 70.) Ond

fod Arglwydd y nefoedd, Deddfroddwr angelion a

dynion, yn ymosfcwng i nfuddhaui'w ddeddf ei hun, ac

yn gosod ei hun ar yr un tir a'r luddew mwyaf gos-

tyngedig a ddaetb at loan i'w fedyddio, sydd yn ar-

ddangosiad o ymosfcyngiad anugbymmarol, ac yn

dyagu, tu bwuti allu y rhesymau eryfaf, y pwysigrwydd

o ufudd-dod, hyd y nod mewn petbau bychain. Darfu

y Gwaredwr, mewn moddcyssegredig anrhydeddu, yr

byn mae rhai pobl auystyriol yn ddewis alw "ya un

o'r gorchymynion lleiaf byn;" ac os darfu iddo Ef

•vrnojd hyn,—OS na ddarfu iddo Ef, y Pryniawdwr
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Hollalluog, ddiystyru hedydd loan, sicr ynte na ddylai

neb ddiystyru hedydd yr Arglufydd ei hun. Os darfu

Crist mor gyhoeddus anrhydeddu bedydd loan, bydded

jnte i ni oil gydag ufudd-dod santaidd yn yr un

ddyledswydd dalu anrhydedd i fedydd Crist ei hun.

(Math. iii. 13—17; Marc i. 9—11, &c.)

ganlyniad, yr oedd lesu Grist, Arglwydd pawb

oil yn Fedyddiwr. Bernir i'r bendigedig lachawdwr

ddyfod o tua phedisar ugain milldir o flbrdd i gyflawni

y ddyledswydd bwysig hon (Math. iii. 13); ac ond i ni

gofio arferion pobl y wlad bono yn yr oes grybwylled-

ig, y mae yn hollol debygol iddo daithio yr boll ffordd

bono ar ei draed, bob cam. T fath brawf o barch

crefyddol i ddyledswydd; a'r fath gerydd i'r personau

sydd ya gwyhod eu dyiedswydd, ag nad ydynt byth yn

ei chyflawui! Maent yn wastad yn siarad am dani,

ond yn gadael i rwymedigaeth mor bwysig, flwyddyn

ar ol blwyddyn, i ddybenu gyda hwy mewn siarad yn

unig! Beth raid fydd y cerydd llym a ga y cyfryw

ber-'onau dderbyn oddiwrthy Gwaredwr yn ydiwedd?

Yr oedd Bfe yn gwybod ei ddyledswydd, ac a ufudd-

haodd iddi yn wrol a chyhoeddus; ond mae y personal!

hyn ag sydd yn oedi yr amser, ar wyliadwriaeth

gwastadol am esgusodion i noddi eu hesgeulustra eu

hunain. Pa fodd y cyfarfyddantyn y diwedd â'i lygad

Ef, esiampl yr hwu y darfu iddynt ar hyd eu hoes ei

diystyru? T mae hwn yn ofyniad gorbwysig, ac yn
un y dylid ei ystyried gyda'r difrifoldeb dwysaf, cyn

yr elo yn rhy ddiweddar.

Ar ol i'r Gwaredwr gael ei fedyddio, dechreuodd

ar ei weinidogaeth gyhoeddus trwy bregethu a bed-

yddio, ac fe ddaeth yn fuan yn Beif Fedyddiwr tr

Oes. Adfeiliodd gweinidogaeth loan. Rhag-gan-
fyddodd loan hyn, a rhag-hysbysodd ef hefyd pan
ddywedodd; " Rhaid ydyw iddo Ef gynnyddu ac i

minau leihau," ac yr oedd yn llaweuychu i gael rhoddi

ei le i un ag oedd yn fwy nag ef ei hun, (loan iii.
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28—30), Fe gymmerocld yr Arglwydd yn awr j
gwaith mewn Haw, ac Efe a aeth allan trwy'r holl

wlad gan addysgu, pregefchu, a bedyddio, (Math. iv.

23—25; ix. 35—38, &c.) Fe ddaeth ei fedydd yn

fuan iawn yn fwy dylanwadol yn mhlitli y bobl nag

oedd eiddo loan wedi bod. " Tr oedd pawb yn dyfod

ato Bf," ac yr oedd y Phariseaid yn teimlo yn flin

fed un arall wedi ymddangos, yr hwn "oedd yn

gwneyd ac yn bedyddio mwy o ddysgyblion nag loan,"

(loan iii. 22—26; iv. 1, 2.) Yr oedd yr Arglwydd

yn gweithreda yn. y gwaith mawr hwn gydag urddas

breninol, yn rhoddi gofal y ddyledswydd i'w ddysg-

yblion, tra yr oedd Efe fel brenin yn dwyn allan y
gyfraith, ac yn gorchymyn ei chyflawniad. Tr oedd

hyn yn fawreddog ac yn dywysogaidd. Efe a ddyg-

odd allan y ddeddf, ac a adawodd i'w ddysgyblion i

edrych ei bod yn cael ufudd-dod manwyl, (loan iv. 2.)

Eithr yn mhlith y tyrfaoedd a ddaethant i'r bedydd

hwn, ac i fedydd loan, nid ocs grybwylliad yn oael

ei wneyd am blant neu fabanod. Ar un amgylchiad

cyfarv7ydd.odd yr lachawdwr ei Bylw at " blant bych-

ain," ond uid i'w bedyddio hwy. Efe a osododd ei

ddwylaw arnynt ac a'u bendithiodd hwy, ond nid oes

un, gair yn cael ei lefaru ag sydd yn eu cyssylltn hwy
â bedydd, (Math. xix. 13—15; Marc x. 13—16.) T
cyfryw a ddaethant "gan gyifesu eu pechodau"'

oeddynt y rhai a fedyddiwyd, (Math. iii. 6), ac ni

ellir cymhwyso hyn at neb ond rhai mewn oedran i

wybod fod ganddynt bechodau i'w cyiFesu. Ond a

allasai mabanod wybod am bechod neu ei gyffesu?

Wedi i fedydd, yn gyntaf gan loan, ac wedi hyny

gan i y Gwaredwr ei hun arwyddocâu dechreuad

yr oruchwyliaeth Gristionogol; nid oedd mwy yn

ofynol i roddi iddo bob gallu ac awdurdod o rwymed-

igaeth barhaol yn yr oruchwyliaeth bono, ond deddf

bendant gan ei Frenin Goruchaf. Yn absenoldeb y
cyfryw ddeddf, buasai dim ond arferiad yn unig o'r
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ordinhad hon, yn ei gosod yn arnddiHid o awdurdod

deddf barhaol, a gallasai ddarfod o ddiifyg gorcLymyn

arbenig i'w gwneyd yn rliwymedig, yn wastadol, a

pharhaus. I ragflaenu byn, ac yn mhellach i brofi

fod bedydd i aros yn ddeddf barbaus—yn un o rwym-

edigaetb gwastadol, cybyd ag y parbai yr orucbwyl-

iaeth Gristionogol yn mblitb dynion, fe roddodd yr

I acbawdwr iddo le ac awdurdod cyfraiib neu deddf sefyd-

logac anngbyfnewidiol, sef byd ddiwedd y byd," trwy

ei ddwyn allan fel ei orcbymyn. "Ewcb, gan byny, a

dysgwcb yr boll genedloedd, gan eu bedyddio bwy i

enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glàu;" "Y neb a

gredo ac a fedyddier a fydd cadwedig." ('Matb.

xxxviii. 19; Marc xvi, 16.)

Tu bwut i bob dadl dyma T Gtfraith,—cyfraith

olaf ac anngbyfnewidiol Crist, oblegyd pwy ond Crist

ei bunan a all gyfnewid, gwrtbdroi. nea alw yn ol j
ddeddf bon? Wedi derbyn pob gallu, ac mewn can-

lyniad, pob awdurdod, yn y nefoedd ac ar y ddaiar,

Efe a roddodd bon fel Ei gyfraith fawr i wabaniaetbu

Ei Eglwys a'i bobl Ef "byd ddiwedd y bj'd;" ond tra

y mae y ddeddf bon yn feddiannol ar bob awdurdod

rheol Ddwyfol; tra mae yn sefyll allan fel mynegiad

cyboeddus o'i ewyllys Ef, yr Hwn ni watworir; y mae

yn un ag sydd yn amcauu am yr anrbydedd ucbclaf

trwy sefydlu yr undeb niwyaf perffaitb a'r Arglwydd

ei bun. Mae ei bamcan i'w bobl i fod yn. un ag Ef

mewn anrbydedd, trwy fod yn un ag Ef mown ufudd-

dod rbydd ac ew;ÿllysgar. Yn gymmaint ag iddo Ef

gael ei fedyddio felly mae yn ewyllysio fod iddynt

bwytbau befyd gael eu bedyddio gydag Ef; a He mae

y dyn i'w gael ag sydd yn ddigon haerllug, balcb, ac

annuwiol i ddywedyd, "Nid ydwyf fi yn ystyried hyn

yn un matb o anrbydedd?" ni fj^ddai geiriau a

rbesymau gyda y cyfryw ddyn ond oferedd, oblegyd

mae y dyn nad yw yn ystyried bod yn dcbyg i Grist
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yn anrliydedd,—y mae j dyn liwnw lieb erioed etto

ddjsgu beth ydyw gwir anrhydedd.

Wedi i'r Gwaredwr liysbysu a sefydla y gyfraith,

darfu iddo ar unwaith awdurdodi ei ddysgyblion i

fyned allan i blitb yr holl genedloedd, gan orcbymyn
i bawb a gredent dalu ufudd-dod idd ei ewyllys Ef.

Tr oeddynt fel hyn i ledaenu, hyd y nod "i bob cre-

adur" y cyhoeddiad o'r Efengyl, ac i wneyd dysgybl-

ion a thansuddo pa le bynag yr elent. Nid oeddynt

i wyro oddiwrth y commisiwTi ai' un cyírif yn y byd,

end i ymlynu wrtho yn ddiysgog fel deddf fawr ddi-

weddaí yr Hwn oedd wedi cael ei "wneuthur yn Ben
uwchlaw pob peth i'r Eglwys." Ac ni w^rasant oddi-

wrthi mewa dim. Wedi arcs yn Jerusalem am y
"nertb o'r ucbelder,'' (Lac xxiv. 49), a derbyn y
cyflawniad nertliol o'r addewid bono ar ddydd y
Pentecost, bwy a aetbant allan i wneyd ewjllys eo

Mheistr, i addysgu a bedyddio y bobl oeddynt yn

credn ynddo Ef. Yn Jerusalem, mewn un diwrnod,

bu i dair mil gredu a chael eu bedyddio, (A.ct. ii. 41.)

Y Samariaid befyd, ar eu gwaitb yn credu, a fedydd-

iwyd ac ycbwanegwyd bwy at yr Eglwys, '

' yn wr ac

yn wragedd," (Act. viii. 12). Felly yrun moddgyda'r

Eunucb crediniol—Saul o Tarsis, pan credodd—Cor-

nelius, yn ngbyd a'i gyfeillion crediniol—Lydia ai

tbylwytb crediniol—ceidwad y carcbar

—

j Corintb-

iaid—^yr Epbesiaid—y Colosiaid

—

j Rbufeiniaid—

y

Galatiaid

—

j rbai byn oil, ar ea gwaitb yn proSesu

ffydd yn Ngbrist a fedyddiwyd ac a ycbwanegwyd at

yr Eglwys; fel prawf o byn, gwel Act. viii. 35; ix.

18; X. 47,48; xvi. 15, 33, 34; xviii. 8; xix. 5; Col.

ii. 10, 12; Rbaf. vi. 3; Gal. iii. 26, 27. Mae yr

acbosion byn yn arddangos gwcitbrediad yr un gyf-

raitb—cyfraitb ddiweddaf Crist—ac yn dangos tu

liwnt i bob ammbeuaetb fod yr oil ag oeddent yn

credu yn yr oes Apostolaidd, yn cael eu bedyddio, pa

lin bynag ai luddew ai Cenedl-ddyn, caetb neu rydd;
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ac fod lloll Eglwys Crist yn yr oes bono yn un Eglwys

Fedyddiedig eang yn ei hymledaeniad.

Y mae hyn yn cael ei gadarnhau gan lu o ysgrifen-

wyr gwahanol oesaa a gwledydd, ond ni chaniata eiu

go fod i ni ddyfynu ond ychydig o lionynt.

Mae y MAGDEBURa Centuriator8 yn dyweyd,

—

" Yn yr oes hon, maenfc yn cael allan eu bod yn bed-

yddio yn unig rai wedi tyfa fyny, neu rai mewn oed-

rau, pa un bynag ai luddewon ai Cenedloedd, o'r hyn

dywedant fod genym engreiflftiau. Ond gvda golwg

ar fedyddio mabanod, cyffesant na ddarllenant am un

esiampl."

Salmasius a ysgrifena fel hyn:—" Trochiad ydyw
hedydd, ac yr oedd yn cael ei weinyddu yn yr amser-

oedd gynt yn unol â grym ac yatyr y gair. Yn awr

rhaiitism neu daenelliad yn unig ydyw, ac nid trochiad

neu dauauddiad.

Calvin :
—"Oddiwrth y geiriau hyn,—loan iii. 23,

gellif oasglu fod bedydd yn cael ei weinyddu gan loan

a Christ trwy osodiad yr holl gorff dan ddwfr."

MosHEiM:—"Y personau hyny sydd wedi tyfa i

fyny ag ydynt yn dymuno cael en bedyddio, y macnt

yn derbyn sacrament y bedydd yn ol y dull henafol a

chyntefig o weinyddu y sefydliad hwnw sef trwy

drochiad."

Dr, BloomSeld ar Marc i. 9, yn llythyrenol, "a
drochwyd neu a dansoddwyd iddo." Xotes on the

Greek Testament.

CüMCELiAEUS:—"îîi ddechreuodd yr arferiad o fed-

yddio mabanod cyn y trydydd canrif ar ol Crist, ac ni

ymddengys yr olion lleiuf o hono yn y ddau ganrif

cyntaf."

Neander:—" Nid hyd gofnod mor ddiweddar (ag o

leiaf, yn sicr nid yn gynt nag) Irenaeus yr ymddengys
dim o fedydd mabanod."

Milton :
—"Oddiwrth hyn y mae yn canlyn nad

ydyw mabanod i gael eu bedyddio, yn gymmaint a'u
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bod yn annalluog i dderbyn addysgiaetli, neu i gredm,

neu i fjBed i gyfammod, neu i wneyd addewid, neu i

ateb drostynt eu hunain, neu, hyd
J»
nod, i wrando y

gair."

John Wbslet:—"Bydded i waith ein Harglwydd

yn ymostwng i fedydd ddysgu i ni fanylwcb santaidd

mewn ufudd-dod i'r sefydliadau hyny, y rhai y mae

rhwymedigaeth iddynt yn ymddibynu yn unig ar

orcliymyn dwyfol; yn ddiammheuol, fel hyn y mae yn

weddus i ni gyflawni pob cyfiawnder." (Sylw ar

Math. iii. 16).

Oddiwrth. yr awdurdodau hyn, a'r hyn sydd an-

nhraethol bwysicach, o'r Testament Newydd ei hun,

mae yn amlwg mai ledydcl y crcdiniol oedd yr unig

fedydd yn yr oes Apostolaidd. Yr oedd taenelliad yn

hollol anadnabyddas, ac nid oedd bedydd maban wedi

dyfod i mewn i'r Eglwys i anurddo achos Crist.

Achos ydoedd ef y pryd hyny, i " wr a gwragedd"

ag oeddynt yn credu, y rhai ag oeddynt yn gwisgo

am danynt Grist yn ngwyneb byd ag. oedd yn

gwgu arnynt, y rhai mewn bywyd o santeidd-

rwydd Efengylaidd a roddasant dystiolaeth i'r

gwirionedd eu bod hwy "wedi eu claddu gydag ef

trwy fedydd i farwolaeth." Yn ei marweiddiad i'r

byd; yn ei hymlyniad crefyddol wrth Grist, yn ei

hamynedd mewn dyoddefiadau, ac yn ei pharodrwydd

i farw dros y gwirionedd fel y mae yn yr lesu, yr oedd

yr Eglwys yr adeg bono yn sefyll i fyny yn ogoniant

y greadigaeth. Nid oedd y fath gymdeithas arall o

W}'r a gwragedd yn nghreadigaeth orfawr Duw; ac

nid mewn un man arall yr ymddangosodd gras Crist

gyda'r fath ardderchawgrwydd nefol—a'r rhai hyu

oeddynt Eedtddwtr t Canrif Ctxtaf.
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CAXRIF T R AIL

.

Y MAE dau amg-ylchiad a ddaliant gyssylltiad ago 3 â'r

canrif cyntaf o'r cyfnod Cristionogol ag* sydd yn galw

am sylw byr cyn myned rhagom gyda'r lianes cyffred-

inol. Yr amgylchiadau liya ydynfc, dygiad yr Efengyl

i Frydain, a'r erlidigaethau creulon, y rhai y gorfod-

wyd canlynwyr ffyddlou y Gwaredwr iV dyoddef flan

deyrniaid Faganaidd y byd Rhrffeinig.

Yr oedd dygiad yr Efengyl i Frydain yn amgylch-

iad pwysig. Gorweddai yr ynysoedd hyn mewn pell-

der mawr oddiwrth seddle y gallu Rhufoinig, ac nid

oeddynt yn adnabyddus ond i raddau bychain, cyn y
goresgyniad gan Julius Cassar, i genedloedd Cyfandir

Ewrop. Gau fod y rhai hyn yn gorwedd yn mhell

yn y gorllewin, ac mewn cyfeiriad gwahanol i olyg-

feydd mwy swynol yr hen lywodraeth, y rhai oeddynt

harthau clasurol yr oes hono o'r byd; yr oedd yr ynys-

oedd Prydoinig yn mhlith y lleoedd mwyaf annhebyg

ar y ddaiar i dynu sylw ac i ddenu dynion i lafurio, y
rhai na ddj'sgwylient am wobr ond yn y lyd hwn yn

unig. Ond yn yr oes Apostolaidd yr oedd dynion i'w

cael, y rhai "nad gwerthfawr yn eu gol\yg oedd eu

bywyd eu hunain," y rhai yn awyddfryd tanllyd eu

Bel i bregethu yr efengyl i bob creadur, a edrychent

ar gyflwr gresynol ac esgeulustra yn alwadau ychwan-

egol ar eucydymdeimlad, ac yn rhesymau cryfach dros

ystyriaeth a gweithgarwch diattreg. Y cyfryw gym-
hellion, galhvn yn hawdd ddychymmygu, oeddynt yn

llywodraethu meddyliau y rhai hyny yn yr oes Apostol-

aidd; y rhai wediiddyntgflywed am goelgrefyddau Fag-

anaidd y Frydeiniaid, a wnaethant frys i lanio yn ein

tiriogaefchau, gyda Gair y Bywyd—Efengyl y Bendi-

gedig Dduw.
Y mae braidd tu hwnt i bob ammheuaeth fod y

Groes yn cael ei phregethu yn Mrydain yn ystod yr

oes Apostolaidd. Nid oes ond ychydig ffeithiau yn
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fcddiannol ar fwy o brofion onioneyrcLol ria'r ffaith

fod Cristionogaeth wedi cael ei dwyn i'r ynysoedd hyn

yn flaenorol i dd'Tiystr Jerusalem, yr hvm gymmerodd

le yn y flwyddyn 70. Mae yr Esgob Newton ar y
propbwydoliaethan, pen. 18, yn ysgrifenu ar y pwnc

yn dra eglur, fel byn:—" Ymddengys fod ein cyn-

dadnn, yn yr ynys hon, yn byw mor belled oddi"vyTth

olygfeydd gweitbredoedd ein Hiacbawdwr, o'r braidd,

ag nnrbyw genedl; ac en bod yn bobl mor anfoesgar

ac annghroesawgar. ac mor annbebyg agnnrhyvvbobl,

pa bynag, i roddi derbyniad i sefydliad mor foesol yn ei

natur. Ond etto, y mae rbyw debygolrwydd fod yr

Efengyl wedi cael ei phregethn yma gan Simon yr

Apostol; y mae llawer mwy o debygolrwydd iddi gael

eipbregetbu yma eanPanl: acymaesicrwyddperffaith

fod Oristionogaeth wedi cael ei phlann yn y wlad bon

yn nyddian yr Apostolion, cyn dinystr Jerusalem. Yn
unol â byn, y mae EnsebiuB yn ein bysbysn i'r Apos-

tolion bregetbu yr Efengyl yn yr boll fyd, ac i rai

o bonynt fyned dros y mor i'r Tnysoedd Prydeinig.

Mae Tbeodoret befyd, yr nn modd yn sicrbau fod yr

Apostolion wedi taeddu pob cenedl a pbob math
ddynion i gofleidio yr Efengyl, ac yn mblith y cen-

edloedd argyhoeddedig, y mae mewn modd neillduol

yn cyfrif y Brytboniaid."

Y mae awdwr diweddaracb, yr bwn sydd wedi

rboddi llawer o sylw i'r pwnc bwn, a'r bwn sydd yn

ysgrifenu yn rbagorol, gvdag eglurder, ac anmbleid-

garwch, yn gwneyd y sylwadau caulynol:—"—mae

y dystiolaetb sydd wedi cael ei dwyn yn mlaen, yn

ein barwain i gasglu fod, yn ol pob tebygolrwydd, y
wybodaetb gyntaf am Gristionogaetb wedi cael ei

dwyn i'r ynys bon naill ai gan yr Apostol Paul, neu

gan Braw, tad Caractacus, pan oedd Paul yn Rbufain;

ac fod y ffydd santaidd bon wedi cael ei cbofleidio ar

01 byn gan y Brenin Lucius, ac wedi cael ei dercbafn,

—-lledaenu, ti-wy ei gymmeradwyaeth a'i ddylanwad.
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Hysbysir ni fod y tywysog hwn wecli ymdrechu

llawer er hyrwyddo yn ei flaen yr achos Cristionog-ol

—iddo adeiladu lleoedd cyfaddas i addoli, &c., ac fel

hyn iddo wneyd llawer taag* at ledaeniad y g-wirionedd.

. Mae un amgylchiad, fodd bynag, ya

ymddangos yn sicr, sef, fod Cristioiiogion Prydaiu,

yn ystod y canrifoedd cyntaf a'r ail, yn mwynbau
eithriad dedwydd oddiwrtb gyfeiliornadau atbraw-

iaethol ag oeddynt yn poeni rbanau ereill o'r Eglwys.

Fe gyfododd amrywiol hereticiaid yn Asia ac yn yr

Aipbt, y rbai a ddygasant i mewn araryw ddaliadau

crefyddol a fuont rwystrau ar ffordd mynediad yr

Efengyl yn mlaen; ond fe gafodd Criationoonion

Prydain eu cadw rbag y petbau byn, o berwydd eu

pellter mawr oddiwrtb y lleoedd byny, yn ngbyda'a

sefyllfa ynysawl. Parbausant yn bir i fw}Tib»a

golenni yr Efengyl yn ei burdeb cyntefig; ac yr oedd

byn yn gynnortbwy nid bychan i Iwyddiant mewnol,

yn ngbyda diogelwcb allanol yr Eglwys ieuanc yn
Mbrydain, ac i'w cbadw rbag llawer o'r gofidiau a

Byrthiasant i ran eglwysi eraill, y rbai a lygrwyd
trwy yr beresiau byn." *

Gellir yn bawdd yobwanegu tystiolaetbau eraill o

bwys mawr ar y pwnc; ond mae y rbai byn yn ber-

ifaitb ddigon i warantu y ddau gasgliad canlynoI.+

* "Religion of Aocient Britain," by G. Smith, F.A.S.

t " However historians may differ as to the precise year of the

introduction of Christianity into Britain, tliey are unanimous in

stating that the Gospel was urst preached here in the very infancy of

the i^hurch. Eusebius positively asserts that the apostles them-
selves first introduced it To these authorities of the

first six centuries may be added the later, but very high testimony

of Archb'shop Parker, who states his persuasion that St. Paul
preached the Gospel to the Britons in the interval between his

first and second imprisonment at Rome; and with him agree also

the opinions of Camden, Usher, Stillingfleet, Cave, Gibson,

Godwin, Rapin, and many others who have closely examined the

question, and who are all decided m their belief that St. Paul
was the founder o/ the British Church." Peranzabuloe; or the

Lost Church Found, by the Rev. C. T. Collins, M.A-, Rector

of Timsbury, pp. 38— 1Í.
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Tn gyntaf, fod yn yr oes buraf o eiddo Cristionog-

aeth, a chanrifoedd cyn i Rufain Babaidd draws-

feddianna yr awdardod eglwysig uchelaf, a chyn fod

y fath beth yn adnabyddus yn Mrydain, yr oedd

Eglwysi Efengylaidd wedi eu sefydlu yn yr ynys hon.

Tn ail, ei fod tuhwnt i bob dadl mai trochiad,

credinwyr wedi tyfu i fyny oedd rheol holl Eglwysi

Efengylaidd yr oes bono. Eglwysi trocbedig neu

fedyddiedig oedd Eglwysi cyataf Brydain, ac o angen-

rheidrwydd, cyn fod Pabyddiaetb na tbaenelliad niab-

anod wedi ymddangos yn Lloegr. Eglwysi Bedydd-

iedig oedd yn gwneyd i fyny grefydd y wlad bon.

Mae o bwys i gadw y casgliadau byn yn y côf, gan en

bodyn rboddi allwedd, beb yr bwn ui cllid rboddi cyfrif

am amddygiad anmblygedig monachod Bangor-Icoed,

y rbai yn ngbylcb y fl^vyddyn 697*, a lofruddiwyd

mewn modd creulon trwy ysfcryw Awstin, cenad y
Pab i Brydain, am wrtbod, yn mblitb petbau eraill,

"roddi Cristionogaeth i blant," se£ eu. Cristioneiddio (!)

trwy en bedyddio. Cynnortbwya befyd i roddi cyfrif

am yr ymddangosiad achlysurol o Fedyddwyr yn

Lloegr yn flaenorol i'r diuyjiad Lutheraidd, ac y mae
befyd yn myned yn mbell i gyfiawnbau y dybiaetb fod

egwyddorion y Bedyddwyr wedi bodoli yn Mrydain

o'r 088 Apostolaidd, er eu bod yn fynycb yn guddiedig

ac anweledig.

Yr ail amgylcbiad i'w gofio ydyw yr erlidigaethau

ofnadwy ar Eglwys Crist oddiar ddwylaw Ymerawd-

wyr Rbnfain baganaidd. Decbreuodd y cyntaf dan

Nero, yn y flwyddyn 64-, a'r ail dan Domitian yn y
flwyddyn 904 T Domitian bwn yn y flwyddyn 87,

mewn modd cableddus a argymmerodd iddo ei bun

•The Anglo-Saxon Chronicle.

X Dan y Domitian hwn yr alltudiwyd loan i ynys Patmos, lie

y gwelodd, clywodd, ac yr ysgrii'enodd y pethau a gynnwys
*' Llyfr y Liadguddiad."'
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nrddasan dwyfol, yn hawlio cael ei alw yn Arglwjdd

ac jn Dduw; a thebygol yw, mai gwrthodiad pender-

fynol y Cristionog-ion i'w addoli ef ei liun, neu ei au-

dduwiau Rhufeinig, yn gyssylltiedig a'i ofn eiddig-

eddus ond annwybodus o'r Brenin lesu, yr hwn yr

oeddynt hwy yn wasanaethu, oeddynt yu mhlith yr

achosion penaf o'r erlidigaeth hwnw.

barthed i'r erlidigaeth cyntaf, dan Nero, mae
Tacitus^ yr hanesydd Rhufeinig yn rhoddi y darluniad

canlynol, fel yn arddangos dyoddefiadau ofnadwy y
Cristionogion :

—" Yr oeddynt yn cael en rhoddi i

farwolaeth gyda y crenlondeb mwyaf arteithiol, ac at

eu dyoddefiadau yr oedd Nero yn ychwanegu gwawd
a dirmyg. Yr oedd rhai yn cael eu gwisgo â chrwyn

bwystfilod gwylltion, a gadewid hwy i gael eu llarpio

gan gvvn; eraill yn cael eu hoelio wrth groesan;

cafodd nifcroedd eu claddu yn fyw; a lluaws a wisgwyd

mewn defuydd llosgadwy, ac a roddwyd ar dan pan

fyddai y dydd yn darfod i oleno yn lie lampau ar hyd

y nos. Ao er mwyn cael cyfleustra i weled yr olygfa

arswydol hon, yr oedd yr Ymerawdwr yn rhoddi

benthyg ei erddi ei hun. Yr oedd hefyd yn ychwan-

egu at y pcthau hyn chwareuyddiaethau y circus, ac

yn cynnorthwyo ei hunan, weitbiau trwy yru mewn
cerbyd ysgafn, ac yn achlysurol yn ymgymmysgu efo

J dorf anfad yn ugwisg ei gerbydwr.*

Dyna y fath adyn oedd meistr y byd Rhufeinig

—

weithiaa yn gythraul, ac weithiau yn ddrelyn ffol

dirmygQS. Gwae i ddynolryw pan caniateir i'r fath

gymmysgedd o gythreuleiddiwch a ffilineb i eistedd.

ar yr orsedd. Ond fe'i tarawodd Duw ef i'r llawr o'r

diwedd. Bu fyw yn anghenfil, a bu farw mewn gwarth

Yr oedd yr ail erlidigaeth dan Domitian yn echrys-

lawn tra y parhaodd; ond darfu i Reolwr mawr bren-

t Annal's, Book 15
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inoedd a thywysogion alw y gormeswr ytnaith yn

ddirybudd, ac a waredodd Ei Eglwys anwyl.

Tn awr awn \ n mlaen efo'r hanes. Yr oedd yr ail

ganrif yn cael ei hynodi gan gymmysgedd galarus o

ffyddlondeb ac o nychdod gwirionffol. Er fod, gan

mwyaf, ymlyniad cyifredinol wrth wirioneddau a sef-

ydliadau pendant yr Efengyl, etto mae yn hawddcanfod

nad oedd yr ymlyniad hwn ond 11 ac mewu amryw
gyfeiriadan, a thua diwedd y canrif yr oedd newydd-

bethau finovations) o duedd ddirywedig mewn atbraw-

iaeth ac ymarferiad wedi cael derbyniad. Y mae yr

hoU haneswyr eglwysig ag y gellir ymddibynu arnynt

yn cydnno ar gywirdeb yr hysbysiadau canlynol o

eiddo Mosbeim:—"Yroeddyr ordinhad o fedydd yn

cael ei weinyddn ddwywaith, yn gyboeddus bob

blwyddyn, ar wyliau y Pasc a'r Pentecost, neu y
Sulgwyn, naill ai gan yr esgob (bngail), neu gan yr

benaduriaid mewn canlyniad i'w awdurdodiad a'i

apwyntiad. Yr oedd y personau ag oeddynt i gael

eu bedyddio, ar ol iddynt adrodd y credo, cyffesu ac

ymwadu à'u pecbodau, ac yn enwedig y diafol a'i

bndoliaetbau rbwysgfawr, yn cael eu trochi dan dclwfr,

ac yn cael eu derbyn i deyrnas Crist trwy weddi ddif-

rifol ar y Tad,^y Mab, a'r Ysbryd Glân, yn ol gor-

chymyn eglar ein Harglwydd bendigedig." Ac yn

dylyn yr hysbysiad bwn yn union, y mae yr un han-

esydd yn myned yn mlaen ac yn darlunio petbau ag

mae yn rbaid i ni eu galw yn ycbwanegiadau fibl

ac anysgrytbyrol, at y sefydliad pwysigaf bwn:—"Ar
ol bedydd yr oeddynt yn derbyn arwydd y groes, yn

cael eu htneinio, a thrwy %oeddi»u ac arddodiad dwylaw,

yr oeddynt yn cael eu cyflwyno yn ddifrifol i drngaredd

Duw, a'u cyssegru idd ei wasanaetb Ef; mewn can-

lyniad i byn yr oeddynt yn derbyn Ilaeth a mel, yr byn

oedd yn dybenu y seremoni." Dygiad i mewn y
newydd-betbau byn ar draws symylrwydd bardd bed.

ydd y crediniol, oeddynt ddecbreuadau bycbain i Bab-
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yddiaeth; y rhai ar ol hyn a chwyddasant i faintioli

dadblygiadol y Dyn Pechod. Dyn, heb ymfoddloni

ar y perffeithrwydd sydd bob amser yn gwahaniaetliu

sefydliadau syml y nefoedd, a fyn ychwanegu rhyw

beth o'i eiddo ei hun atynt mewn ffordd o welliant ar

ddoethineb Duw. Ni ad efe i Dduw gyflawni ei waith

ei hun, yn ei íFordd ei bun; tra nad yw ya boddloni

ar ufuddhau, y mae yn rhyfygus yn argymmeryd á

hyfforddi; a lie y dylai lawenhau am fod cauiatad iddo

i wasanaethu, y mae yn argymmeryd arno y Bwydd

o ddeddfFoddwr. Y fath greadur gwael yw dyn! Nid

ydyw ffoliueb dynol yn fwy amlwg mewn dim, neu yn

fwy dirmygedig nag yn ei waith yn ymgynnyg at

welliant yn neddfau ei Feistr Dwyfol.

Alae cynghor TertuUian o berthynas i fedydd yn

dango3 mawredd y pwysigrwydd a briodolid iddo yn

y canrif hwn gan y rhai oedd yn deall ei gymmeriad
gwirioneddol. '

' Y mae yn well (dywedai) i bob un

ohirio ei fedydd yn ol ei aeiyllfa, ei dueddiad a'i oedran,

yn neilldaol y rhai ieuanc. Bydded iddynt ddyfod ar

oliddyntgyrhaedd addfedrwydd oedran; byddediádyut

ddyfod ar ol iddynt feddiannu gwybodaeth ddigonol—

•

wedi iddynt gael eu dysgu paham y maent yn dyfod;

bydded iddynt ddyfod yn Gristionogion (trwy fedydd)

wedi iddynt gyrbaeddyd gwybodaeth gyfaddas am
Grist." Y mae hyn yn gloedigaeth yn erbyn bedydd

mabanod, trwy ei fod yn gofyn am wybodaeth o

Grist o flacn bedydd, ac y mae yn hollol gyfiawnhau

sylw Curoellaeus o Geneva, "fod bedydd mabanod
yn berffaith anadnabyddus yn y canrif cyntaf a'r ail."

Taa diwedd y canrif hwn, er hyny, fe gafodd bedydd

ei gamddefnyddio gymmaint fel yr ysgrifenodd Ter-

tuUian ei hunan i gondemnio yr arfcriad o weinyddu yr

ordinhad i bersonau anfoesol.

Yr oedd bedydd yn cael ei weinydda'n gyhoeddus hyd

ddiwedd y canrif hwn. Mae Jestyn Martyr yn hys-

bysn yn bendant o barthed ei gymmeriad cyhoeddus;
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ac mae Lyn jn cael ei gadarnlsau gan Mosheim yn

y frawddeg a ddyfynwyd yn barod o'i banesiaeth.

Yn y trydydd canrif fe ddirywiodd i rbyw ddirgdicch

ciiddiedig (^secret mystery') yn mblitb dyfeisiau dirgelaidd

dynol eraill, ac fc barbaodd felly byd tua cbannol y
pummed caurif, pan daetb bedydd mabanod yn rhy

boblogaidd a rhy ennillfawr i'r oiFeiriadaetb i ymdra-

ffertbu i gadw y dirgchveh yn bwy. Yn mbob oes j
mae dirgelcdigaetbau wedi bod yn werthfawr yn ol

maint yr enniîl a ddygent iV coleddwyr. Pan maent

yn peidio talu, i boddir bwy i i^iiy yn uniongyrcbol

i'w tynged eu bun.

Yn yitod J cani'if bwn yr oedd cymmundeb yr

Eglwys yn gaetb, a'i llywodractb yn auuibj'nol.

bertbynas i'r cymmundeb y mae Dr. Cave jn sylwi:

—

" Gyda golwg ar y personau a gyfrauogent o'r

sacrament bwn [Swpper yr Arglwydd], yn y
decbreuad yr boll Eglwys, neu gorff y Cristionogion,

o fe\vn cylcb y cyfryw amser, ag oeddynt wedi

cofleidio athrawiaetb yr Efeugyl, a'a bedyddio i ffydd

Crist, y cyfryw a afferent ymgyunull gyda eu gylydd

wrtb Fwrdd yr Ai'glwydd. Fel yr oedd Cristionog-

ion yn lluosogi, ac angenrbeidrwydd am ddysgyblaeth

fwy manwl, nid oedd neb yn cael eu derbyn i'r

ordinbad bon, byd nes y cyrbaeddent y cymmeriad

(degree) o ffyddlawn; oblegyd, ag edrycb ar Swpper

yr Arglwydd fel y weitbi-ed ucbelaf a mwyaf sant-

aidd ag oedd yn perthyn i grefydd, yr oeddynt yn

ystyried na allent hyth gymmeryd digon o ofal yny gicein-

yddiad o Jioni."

Ni all un dystiolaetb fed yn egluracb, neu yn fwy

i'r pwyntna bon; ac os oedd y Cristionogion boreuol

byn, yn y modd yma yn gaetb yn ngbadwad Oym-
mundeb Eglwys eu Harglwydd, onid ydyw yn arwydd
o ddirywiad fod cynnifer o Fedyddwyr diweddar yn
ddifater o bertbynas i'r pwncf A ellir dyweyd am
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danynt hwy eu bod yn cymmeryd gofal priodol am
etifeddiaeth eu Harglwydd?

Yr oedd Eglwysi y canrif liwn "hefyd yn annibynol

yn eu' l]y^yod^aeth. I hyn y mae Mosbeim yn dwyn y
dystiolaeth ganlynol:—" Tr oedd pob cynnulleidfa

Gristionogol yn etifeddiaeth (estate) fecban, yn cael

ei llywodraetbu gan ei deddfau ei hun, naill a'i wedi

cael eu sefydlu, neu o leiaf, eu cymmeradwyo gan y
Gymdeitbas." Yna y mae yn myned yn mlaen i

ddangos ymadawiadau graddol yr eglwysi oddiwrtb y
ffurf Ysgrythyrol yma o lywodraetb , trwy gyngreiriau

acbymmanfaoedd (st/noch) ]leol,bydnes oedd esgobydd-

iaetb wedi addfedn i Babyddiaetb, ac i Esgob Rbufain

bawlio Uywodraetb yr Eglwys gyffredinol. Yn
raddol, yohydig ac ycbydig, darfa i'r eghvysi ymadael

â'u hunau-lywodraetbiad annibynol, a rhoddi fyny yn

ddistaw eu haicl en hiinain i law yr oiFeiriadaetb, y rbai

yn eu tro, trwy luosogrwydd o addefiadau gwaelion, a

greuasant ofFei-yn eu cosp cyfFredinol sefy Pab oRufain,

bob caetbwasanaetb, caetbwasanaetb crefyddol ydyw

y gwacthaf; ond y mae eglwysi yn cynnortbwyo i grea

y drwg hwn mewn cyfartaledd i'w gwaitb yn peidio

bod yn fanwl {strict) yn eu llywodraetb, cymmundeb

neu eu batbrawiaeth. Pany deuant, yn y neillduolion

byn, yn gydffurfiol a bygytbol, y maenfc o'r foment

bono allan, megys yn rboddi gwaboddiad i iau tra-

arglwyddiaetbol eglwysyddiaeth. Mae gwir ryddid

yn gynnwysedig mewn ymlyniad annibynol wrtb

egwyddorj a'r mwyaf manwl (strict) y byddo eglwysi

yn cadw at yr egwyddor bon, mwyaf i gyd fydd y
rbyddid a fwynbanb. Ond pan fyddout yn llaciu eu

gafael yn byn,—pan fyddont mewn eflfaitb, yn cyf-

ncwid hunan-lywodraetbiad, manwl, yn nnol â Gair

Duw, am iinrlfjw gyfaddawd (compromise) dynol, y
maent y pryd byny, yn gwertbu eu genedigaetb fraint

am " Baig o gawl," ac yn cyduno i fabwysiadu cyfun-
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drefti, a'a gwnant yn gynnarach neu yn ddiweddai'-

ach, yn gaethion.

CANRIF Y TRTDYDD.

Dechreuodd symlrwydd y gwirionedd Efengylaidd

ddyoddef adfeiliad galarus yn y canrif hwn. Us nad

oedd yr awyrgylch yn dywyllwch liollol, yr oedd yn

gwisgo caddug da a thrymaidd; a cbymmylau tewion

yn cwbwfan o amgylcli y gorwel, yn tafla cysgodion

mynych ar draws Ihvybr yr Eglwys Gristionogol. Yr
oedd yn amlvrg fod tymhestl yn ymgasglu yn y pelltsr;

ac nid oedd angen am graS'ter mawr i ganfod, pan

fuasai yn dytoá, y buasai yr ymrysonfa rbwng yr

elfenau gwrtbwynebol yn un erwin iavvn. Yr oedd

cyfeibornad mewn amrywiol ffurfiau yn cael ei oddef,

OS nid ei gofleidio; ac yr oedd yr Eglwys ei bun yn

myned yn mlaen yn gyflym yn ei gwaitb gresynol o

gofleidio golygiadau ac arferiadau, ag oeddynt yn

anurddo,neu yn balogi sefydliadausantaiddMab Duw.

Ond nid oedd yr arferiadan newyddion byn mor eglur a

niweidiol i unrbyw atbrawiaetb bertbynol i'r gwir-

ionedd Efengylaidd ag ydoedd bedydd; ac er i'r arfer-

iadau niweidiol byn ddyfod yn fwy cyboeddus a cbyf-

lawn ar ol byn, etto fe bauwyd yn y canrif bwn
,
yr bad

a'u cynnyrcbodd bwy oil, mewn amserau dylynol. Mae
cyfeiliornadau, fel cbwyn yn cynuyddu ac ymledu

gyda cbyflymder rbyfeddol, os na "ddiwreiddir bwy;"

ond mae gofyn gofal yn yr amaetbwr, am yr bwn
ofal yr edrycbir yn ofer oddiwrtb ofíeiriadaetb

esmwytb Bydd wedi ymlygru. TJn o rasusau ucbelaf

y cymmeriad Cristionogol, ydyw cariad at wirionedd

par. Lie bynag mae y gras bwn yn cael caniatad i

fyw ac i weitbredu, y mae yn gwylio fel y gall

wrtbsefyll dyncBÌadaa tyntaf cyfeiliornad; ond pan uu-

waitb yr anmbarir ef, y mae yn dirywio i raddau o
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ddifaterwch cyflawn, neu i ymfoddlonedd dall mewn
twyll, hyd y nod, i gredu celwydd, (2 Thes. ii. 10-12.

Nid ar unwaith neu yn ddisymwth mae yr eithaf-

nod ofnadwy hwn yn cael ei gyrhaedd; etto mae y
cam cyntaf mor uniong-yrcliolyneiffafr a'r undiweddaf,

yr hon a sudda yr anturiwr diofal yn \r anoddyn du is-

law. Gyda golwg- ar gynnydd cyfeiliornad, nid ydyw

cam diweddaf i ddistryw, ond y cam cyntaf yn cael

ei hail-gymmeryd yn fynych. Felly yr oedd gyda

bedydd y trydydd canrif Amhvg oedd, fed ei amcan

a'i ystyr ysbrydol ar ei leihad, ac fel canlyniad nid

oedd yn cael edrych arno yn hollol fel bedydd y cred-

iniol. Nid oedd y rhag-ofynol, sef ffydd, ond anmher-

íFaith yn cael ei dal allan; ac fel canlyniad naturiol,

daeth mabanod y rbai ni alleni gredu, yn bwnc o

ddadl fel deiliaid cymhwys i fedydd.

Yr oedd, yn ol y synwyr-graff Bochmer, ddan

acbos uniongyrchol wrth y gwaith o gynnyrchu y
dirywiad hwn; nn oedd, cydgorfForiad y seremoniau

luddewig a Phaganaidd a sefydliadau syml ond pwys-

ig y Gwaredwr; a'r Hall oedd llygriad moesau Crist-

ionogol i raddau mawrion.

Yr oedd bedydd mabanod, yn amcanu, yn y cyfnod

boreuol hwn,iunoIuddewon a Phaganiaid,trwy impio

ordinhadau cnawdol yr Iuddew,yn nghydagarferiadaa

eulanaddolgar y cenedl-ddyn ar y sefydliad Cristion-

ogol. Yr oedd yr luddew a'r cenedl-ddyn, y naill yn

gystal a'r Hall, yn dadleu dros y maban, gan fod

enwaediad yn cael eiarfer ar blentyn^/í'í'y/í'yr luddew,

(ond nid (ir y henyio), a seremoni eulanaddolgar wrthun

gan y cenedl-ddyn ar yr eiddo yntau—yr oedd hyn yn

eu gwneyd yr un mor goelgrefyddol gyda golwg- ar eu

mbabanod, ar eu gwaith hwy yn proffesu dyfod yn

öristionogion eu hunain. Mae Robinson yn rhoddi

yr hanes canlynol o'r puredigaetb hwn ar fabanod

yn mhlith y Paganiaid:—"Yn Ngroeg, 'roadd y
mabanod yn cael eu puro [trwy ddwfr] ar y pummed
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dydd ar ol eu çeni, ac yn derbyn eu lienwau ar y
seitlifed. 'Roedd y Rhufeiniaid yn cyflawni y
seremoni ar y plant benywaidd ar yr wythfed dydd, ac

ar y rliai gwryw ar y nawfed, Gvveinyddid y puredig--

aeth gartref, a rhoddid yr enw yr un adeg-, yn cael ei

ddylyn gan amrywiol weinyddiadau coel-grefyddol,

yna dygid y maban i demlaa y duwiau, yna edrycbid

arno fel wedi ei ddwyn i mewn (initiated). Yr oidd

gwledd yn cael ei gwneyd, perthynasau a cbyfeillion

yn cael eu gwahodd, y fam yn derbyn dymuniadau da

y gwahoddedigion mewn cyfarchiadau moesgar, a cby-

flwyniad rboddion yn cael ei wneyd i'r fam a'r plentyn.*

Yn ol y graddau yr oedd yr Eglwys wedi colli ei

fifydd yn egwyddorion mawrion y gwirionedd Dwyfoi:

mewn geiriau eraill, yn ol y mesur 'roedd yr Eglwys

wedi myned yn anffyddlawn i Grist, yn ol y graddau

hyny yr ymddangosai yn fydol—ddoetb i foddloni yr

luddcwon a'r Paganiaid, trwy wneyd rbyw betb i

fabanod y ddau tu fewn i'w muriau ei hun. Betb

oedd y rbywbetb bwnw i fod? Mewn gwirionedd,

betb allasai fod ond eu bedyddio bwyP Eel byn y
cafodd bedydd mabanod ei ddecbreuad mewn bydol

gyfrwystra anysgrytbyrol, yr hwn y buasai yr Eglwys

yn ei ddirmygu, oni bai ei bod bi, fel Samson, wedi

colli ei nbertb, trwy ymdrytbyllu gyda'r byd. Etto,

ni fu y petb newydd bwn ond araf, ac megys yn cloifi

rbwng dau feddwl am gyfnod bir, a cban na ellid

dwyn awdurdod Ysgrytbyrol o blaid bedydd

mabanod, rbaid oedd cynniweirio am ddyfais, yr bon

nad ydyw Pabyddiaetb wedi methu ei defnyddio at

amrywiol ddybenion o byny byd yn awr.

Dadleuir, er nad oedd awdurdod Ysgrytbyrol dros

fedydd mabanod, etto, y gellid dwyn traddodiad

apostolaidd o'i blaid. Ar y pwnc hwn, y mae

Neander yn ysgrifenu (Planting, &c., book iii. cb. 5.)

* Mor debyg y gwneir gyda y seremoni o daenellu ar fabanodj
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"Nid hyd gyfnod mor ddiweddar ag" (o leiaf, mae yn

sicr nid yn gynt nag) Irenaeus, y canfyddir olion bed-

ydd mabanod; ac ei fod wedi cael ei gjalnabod gyntaf

fel traddodiad apostolaidd yn y trydydd canrif, sydd

yc brawf yn hytrach yn erlyn, yn fwy na dros ei

dderbyn fel traddodiad apostolaidd." Mae yr hanes-

ydd dysgedig yn beríFaitli gywir yn ei gasgliad,

oblegyd pe buasaiawdurdod Ysgrythyrol dros yr arfer-

iad hwn, ni fuasai angen arynt fyned i chwilio am
draddocliad i\\ ddal i fyny. Mae eu gwaiih yn def-

nyddio yr iselach yn brawf uniongyrchol, nad oedd

ganddynt awdurdod yr uwch o blaid bedydd mabanod;

ac mae yr ymdrech iV osod ar -a?oíZ/«i apostolaidd

yn brawf union-gyrcliol nad oedd ganddynt ddim o'r

Tsgrythyr i'w ddal i fyny. Heblaw hyn, onid yw yn

beth Lynod, ac yn dystiolaeth o dylodi yr holl ddadl,

fod, hyd y nod, y traddodiad apostolaidd yn gorwedd

yn gladdedig mewn ebargofiant, ac yn hollol anbys-

bys byd y trydydd canrif? Pa fodd y dygwyddodd, na

wyddai y ddau ganrif blaenorol ddim am dano; ac

iddo dardda i fyny yn ddisymmwtb ar ol distawrwydd

perffaith gyda golwg arno am rbyw ddau cant o flyn-

yddoedd; a pba fodd, hyd y nod, y pryd hyny, iddo

gael ei ganfod, nid yn Judea, nid \n Ephesus, neu.yn

un o'r Saith Eglwys; nid yn Corinth, Thessalonica,

nea Rufain, lleoedd 'roedd yr Apostolion wedi bod yn

llafurio'n bersonol; eithr yr AiTrica! y rhan fwyaf

dirywedig o'r Eglwys a fodolai y pryd hyny? A
dyweyd y lleiaf am y "traddodiad hwn, edrycha ar

ei wyueb yn dra ammheus, a chluda gydag ef lawer

mwy o debygoliaeth i ddychymmyg nag i wirionedd

gonest Cristionogol. Mae dynion yn chwilio am
draddodiad fel y noddfa olaf, ac nid hyd nes byddo jí>oè

awdurdod arall wedi methu. Pan, gan hyny, mae
hanesydd neillduol, yn sicrhau, (gciriau yr hwn sydd

hyd yn hyn heb ea troi yn ol), mae 'traddodiad'
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oedd y rlieswm, nen y ddadl gyntaf a ddygwyd yn

mlaen dros fedydd mabanod, mae genym brawf argy-

lioeddiadol, yn y ddadl bono, nad oes gan yr arferiad

ddöcbreuad Ysgrytbyrol mewn un modd. Mae ei

enedigaeth jn bollol Aflfricanaidd, ac y mae yn ddy-

ledus am ei fodolaeth yn unig i'r dycbymmyg tor-

eithiog ag oedd mewn cyflawnder yn y wlad bono o

gyfeiliornad a cbymmysgedd." Ymddangosodd bed-

ydd mabanod gyntaf, yn y rhan fwyaf anwybodns a

llygredig o'r byd Catholicaidd (Cristionogol, Aflfrica.

Nid ydyw yn hiliogaeth dysgeidiaeth ddofn, neu

athrawiaeth gywir, oblegyd fe darddodd allan yn

mblith dynion amddifad o'r ddau; ac ni cbymmerodd

neb erioed y tadan AiFricanaidd yn atbronwyr, nac yn

ymcbwilwyr manwi yn oraclau dwyfol Duw; ac os

cymmerir bwy yn ddynion moesol, y maent yn cael

eu goi'-brisio, oblegvd y mae llygad-dyst wedi eu dar-

iunio yn wabanol."*

Fe argymmerodd yr arferiad newydd hwn fFurf cy-

fnnávaetha.yr\ {systematic), yn y flwyddyn 257, mewn
cynnadledd {council) Affricanaidd, wedi ei galw yn

ngbyd gan Cyprian, esgob, ueu fngail yr Eglwys yn

Ngharthage, pan oedd yn bresenol yn nghylcb 60

neu 70 o weinidogion o'r ardaloedd cylchynol. Tm-
ddengj's fod Fidus gweinidog gwladaidd, ac yn ddyn

hynaws, yn dra awyddus am roddi attalfa, mor belled

ag y gallai ar yr arferiad annynolo aberthu mabanod

yn nefodau eulunaddoliad Paganaidd, yr hwn arferiad

oedd yn ifynu yn y dalaeth bellenig yr oedd ef }n

llafurio ynddi. Os gallai efe Iwyddo i'w cael bwy,

(sef y plant) yn gyssegredig neu yn gyflwynedig i

Dduw, buasai yr amcan wedi ei gyrbaedd; ac fe ysgri-

fenodd at Cyprian ar y pwnc. A Cyprian beb ieddu

* Robinson's History, p. 182,
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digon o ymddiried yn ei farn ei hun, a ymddiriedodd i

farn y Gynnadledd uchod gyda golwg ar gynnwysiad

y llythyr. Y rhai a ^peliasant at y seremoni

luddewig o enwaediad, ac at yr hen Destament yn

gyffredin, yn lîe at y Ne>njdd, ac a gydsyniasant idd

eu cyílwyniad trwy fedydd. Tr oeddynt yn ymresymu
yn mbellacb, gan fod pechod Adda wedi bod yn

acblysur i balogi mabanod, y buasai eu biacbawdwr-

iaeth yn cael ei sicrbau trwy fedydd. Fel byn yr

oedd y duwinyddion AíFricanaidd hyn yn ycbwanegu
cyfeiliornad at gyfeilioraad; b«b ymfoddloni ar droi

yr enwaediad i fedydd mabanod, yr oeddynt yn cym-

mysgu y seremoni allanol á'r gras ta mewnol yn yr

atbrawiaetb ddisynwyr o ail-enedigaetb yn y bedydd.
" Mae yn jîaith (medd Robinson, page 199), mai yn
Affrica y clywyd gyntaf am gyflwyno plant i Ddaw
trwy fedydd. Mae yn sicr fod y syniad o gyflwyniad

i'w gael trvrj yr boll ymerodraetb o fewn cylcb can'

mlynedd o'r amser yr ymddangosodd yn Affrica.''

Mor nertbol mae yr ymledaeniad cyflym bwn o gy-
feiHornad yn cglurbau geiriau dwysion yr Apostol;

*'Canysdaiv jr amser pryd na ddioddefont atbraw-

iaetb iacbus; ac oddiwrtb y gwirionedd y troant

ymaith eu cluatiau, ac at cbwedlau y troant;" (2 Tim.

iv. 3, 4.) Yn rhy fuan, mwyaf y trueni, er lies yr

Eglwya a'r byd, y daeth y brophwydoliaetb effeitbiol

bon oddiamgylcb.

Daría puredigaetb Qus^ration) a cbreulondeb y
Pagan, yn unedig A tbraddodiad disail, _\n ngbyda
rbagfarn Tuddewig o blaid enwaediad, yn cael eu

cymbell o'r Eglwys anwadal ag ydoedd yn gyflym yn
dirywio, ddwyn i mewn newydd-betb (Jnnovation), yr

hwn yn y diwedd a newidiodd boll agwedd Cristion-

ogaetb mewn pwnc neillduol o'r pwys mwyaf. Pan
roddwyd y gyfiindrefn Ddwyfol bon i'r byd gan yr
lacbawdwr a'i Apostolion, yr oedd yn grefydd ffjdd

B
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mewn calonaa gc leuedig wedi eu santeiddio. Lie bynag-

yr oedd j íFydd bono yn bodoli yr oedd bedydd wecii

ei ordeÌDÌo i ddylyn; ac inae y ddoethineb uwchaf, a'r

ystyr anrhydeddusaf yn amlwg yn y trefniant bwn.

Mae fod seremoni arddangosol allanol i däÿhjn gras

tumewnol yn brawf o ddoetbincb ncbel a chyssegr-

edig; ac fod y seremoni pan yn cael ei chyflawui yn

arddangos cydsyniad gwirfoddol a deallol y deiliad

a'r trefniant Dwyfol, i'r bwn y mae of nen bi yn

ufuddbau, yn llawn o ystyr pwysig, a rbeswm cadarn.

Mae J dyn neu y ddynes grediniol yn rboddi eu cyd-

syniad gwirfoddol a goleuedig g'ydag ordinbad ddvryful

ag sydd yn arddangos en buuaniaetb â Cbrist fel

unig sylfacn eu biacbawdwriaeth. Xid oes yma ddim

anwadalwcb, dirgelwcb,—dim tywyllni; ond y mae

pob petb yn cyduno ag urddas crefydd, ac â rbeswm
goleuedig dyn. Mae y pleidiau yn ymwybodol o'r

byn y maent yn ei gylcb, ac y maent yn cyfFesu y
wybodaetb bono yn ngwydd y byd. Maent yn credu

yn Ngbrist, ac nid oes arnynt gywilydd bysbyau

byny i bawb o'u bamgylcb. Dywedwn etto, fod y
fatb weitbred mor anrbydeddus i'r grefydd sydd yn

ea«l ei pbroffesu, ag ydyw i'r personau ag sydd wedi

eu galw i'r brofles neillduol bon.

Ond pan ddygwyd i mewny maban annwybodua yn

He y person mewn oedran yn credu, pan drosglwydd-

wyd y broifes oddiwrtb y blaid, gyda'r bon yr oedd

íîydd yn ammod jtnbebgorol,*! un ag 'roedd fiydd yn

anmbosibilrwydd perffaitb— pan, mewn gair, y cil-

iodd proffes o'r Efengyl oddiwrtb wr a gwragedd

ffyddlawn, at fabanod diymadfertb, fe ymadawodd

crefydd Crist a'i cbymmeradwyaetbau mwyaf anrbyd-

eddus, fel crefydd dynio» wedi cael eu troi yn saint;

a tbrwy ollwug i mewn ddospartb, argyboeddiad y
rbai na fyddai ond gwawdiaeth perffaitb i edrycb am
dano, fe wnaetb, yn ddiofu, fedydd, ac nid ffydd yn-
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ammod iacliawdwriaeth. A dyna'r fath beth oedd

jstyr, a'r fath beth oedd canlyuiad j cyfnewidiad

dinystriol o fedydd y crediuiol i fedydd anngbrediniol

mabanod T trtdtdb caneif.

CANRIF T PEDWERYDD.
Yn y canrif bwn daeth y tywyllwcli yn dewacb, ac

ymledaenodcl fwy nag mewn unrbyw ganrif o'i flaen.

Yr oedd yr Eglwys broffesedig yn parotoi y ffordd yn

gyflym i'r "Dyn Pecbod," nei i lefaru yn iwy cywir,

yr oedd yn brysur iawn, trwy bethau cyfleus bydol,

yn creu defnyddiau i ffurfio ei gymmeriad. Yr oedd

awdardod Crist yn myned i lawr yn gyflym, ac fel

canlyniad annooheladwy, yr oedd eiddo yr "offeir-

iaid" (clergy^ yn cael ei dderctiafa. Fel hyn y bu

petban, ac fel hyn mae'n rbaid iddynt fed, yn mbob
oes. Cadwer allan o'r golwg, neu rhodder yn y cysgod-

ion awdurdod y Aieistr, ac yn yr un gradda» y rhoddir

dercliafiad {prominence) i eiddo y gwas. Mae yn

rbaid i un o'r ddau yma fod yn mlaenaf. O3 na fydd

Crist yn flaenaf, yna fe gymmer yr offeiriad ei le Ef;

a He mae y Gwaredwr wedi ei ddarostwng i fod

yn ail, j mae awdurdod yr offeiriad yn cael ei ddercliafa

i fod yn flaenof yn Eglwys Dduw. Yr oedd yr

arwydd sicr bwn o ddiry^viad yn oael ei uno â llu o

ddylanwadau anffafriol eraill, yn tewbau y tywyllwcli

ag oedd yn crogi nwchbcn yr Eglwys yn y canrif

hwD. Mor foreu a'r flwyddyn 303, darfii Satan

ddechreu ar ei waitb yn brysur iawn, trwy ddefnyddio

Diocletian, yr Ymerawdwr Rbufeinig, fel erlidiwr

chwerw i Eglwys Dduw. Yr oedd yr oflfeiriaid Pagau-

aidd, oelfyddyd ac elw y rbai oeddynt yn awr mewn
mwy berygl nag erioed, yn dylanwadu ar ofnau. y
tywysog gwan-feddwl bwnw, ac yn ei gymbell, yn y
iegfed erlidigaetli mawr, i benderfynu ar ddinystriadi
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y Cristionogion o'r holl Yraerodraeth Rufeinig".

Fe ddygodd allan fyfraith freninol, yn gorchymyn

distrywio yr holl adeiladau ag oeddynt wedi eu codi i

gynnal addoliad Cristionogol. ac i losgi yr Ysgryth-

yrau Sautaidd lie bynag y ceid gafael arnynt. Fe

gyhoeddodd yr holl Gristionogion yn anaddas i

unrbyw s^yydd anrhydeddas nea fraint yn y llywodr-

aeth wladol; gommeddodd iddynt bob hawüau gwlad-

wriaethol, yn nghyda'r bawl i apelio i lys cyfreithiol;

ac a orcliymynodd eu bod, pa un bynag' ai boneddion,

ai cyflfjedin, dinasyddion neu wladwyr, pawb o

honynt, i gael eu rhoddi i'r arteithiau a'r poenau

mwyaf ofnadwj a cbythreilig oni fuasai iddynt gyd-

synio i wneyd abertbau i'r duwiau Ebufeinig. Fe

gariwyd y gyfraitb gythreilig lion allan gyda'r fath

gynddeiriogrwydd, nes oedd crefydd y Groes yn yra-

ddangos fel bronwcdidarfod trwy yr boll fyd Rbufeinig.

Fe ymledodd yr erlidigaeth nes cyrbaeddyd y lleoedd

pellaf yn gystal a'r lleoedd mwyaf poblogaidd o'r Ym-
erodraetb; acnid oedd pellder lie, urddasolrwydd sefyll-

ía,nathynerwcbrbyw,yndiancrbageinberíbcreulawn.

Yr oedd yr Ymerodraetb, o un cwr i'r Hall yn cael ei

mbwydo â gwaed saint Duw. Mae ei beffeithian yn

Mrydain yn cael eu darlunio fel byn gan yr bynaf o"n

baneswyr Eglwysig, Gildas:
—" Fe ddyrachwelwyd

yr Eglwysi, pob copi o'r Ysgrytbyrau a allwyd cael

gafael arno a loagwyd yn yr ystrydoedd, agweinidog-

iondewisedig Eglwys Dihiw a gigyddiwyd, gyda eu

praidd diniwed, i'r dyben, os yn bosibl, na fyddai

dim Ô1 crefydd Crist yn aros mewn cymmaint ag un

p'r taleitbiau. Y fath fipoadigaethau cywilyddus a

gymmerasant le y pryd byny, y fath laddiadau a

marwolaethau a ddefnyddiwyd mewn lîordd o gosp

mewn gwahanol dduUiau—y fath wrtbgiliadau dy.

chrynllyd oddiwrth grefydd a gymmerasant le; ac o'r

ta arall, y fath goronau gogoneddus o ferthyrdod a
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ennillwyd, y fath greulondeb g-orphwylledig aarddan-

gosodd yr erlidwjr, ac amynedd o ociir j saint oedd-

ynt ya dioddef, y mae hanesiaeth eglwysig- yn ein

hysbysu: oblegyd yr oedd yr boll Eglwys yn ymdynu
yn un corff i adael o'a hoi betbau duon y byd hwn, ac

yn gwneyd eu goreu o'a ffordd i drigfanau dedwydd y
nefoedd fel eu priodol gartref-Ieoedd " (Sec. 9).

Yn yspa d yr erlidigaeth ofnadwy hwn, fe gyn-

nyrchodd Brydain " fyddin o ferthyron aurhydeddus"

dros wirionedd Duw. Yn mhlitli nifer mawr o rai

eradl, darfu y rhai canlynol, y rhai y mae eu henwau

wedi eu cadw, selio â'a gwaed eu hymlyniad wrtli

achos Crist:—Albanns, y merthyr Sacsonaidd cyntaf;

Aaron, Amphibalus, a Julius, yr oil o'r rhai a ddi-

oddefasant yn Yerulamium, a elwir yn awr, St.

Alban, swydd Hertford, oddiwrth Albanus. Fel hyn,

yn nihell o flaen Pabyddiaeth neu cy^n bod taenelliad

mabanod yn adnabyddus yn Mrydain, yr oedd Crist-

ionogaeth wedi gwreiddo mor g-adarn yn y tir fel ag i

gynnyrcliu merthyron ffyddlawn, mewn cyfnod o

tjrlidigaeth creulawn. Y rhai hyn oeddynt Fedydd-

wyr

—

lìêdyddwyr gwreiddiol—dynion, egwyddorion y
rhai, credir, na ddiflanasant erioed yn hollol o'r tir.

Yr oedd Constautius Chlorus, tad Cystenyn fawr,

y pryd hyny, yn Ilywydd Prydain Fawr, ac er nad

oedd yn ei allu ef i wrthsefyll y ddeddf freninol, etto

fe lafuriodd yn ymdrechol i liniara ei hangerdd.

Ond pan yn y flwyddyn SOG, y cyfarchwyd ei fab

Cystenyn yn ymerawdwr gan y fyddin, darfu sefyllfa

pethau yn fuan gyfnewid er gwell. Llwyddiant mawr
a ddylynodd, medd yr banesydd henafol a ddyf\nasom.

yn barod, "hyd y bradwriaeth Ariaidd, yn farwol fel

sarö, yn chwydu ei wenwyn o tu hwnt i'r mor, a

aebosodd annghydfodau diddiwedd rhwng brodyr a

breswylient yn yr un t." Mae yr hybarch Bede yn

dwyn tystiolaeth gvflelyb pan y dywed,—"Fe barlia-
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odd yr heddwch hwn hyd amser y gynddaredd

Ariaidd, yr hwn wedi iddo lygru yr boll fyd, a lygr.

odd yr ynys yma befyd, yr hon oedd mor bell oddi-

wrtb ranau eraill y ddaiar.gyda gwenwyn ei gyfeiliorn-

adau " (Chap. 8). Ni fyddai yn gysson ac amcan yr

banes bwn i fyned i mewn i'r neilldaolion blinedig

o'r ymryson Ariaidd annedwydd, na cbwaitb eiddo y
Donatiaid, y Fhttonic Philosojjhy , na dadleuon Trini.

tariaid, the Council of Nice. Nid jw y pynciau byn
yn pertbyn i'n bamcan; fe fydd gan byny yn ddigonol

i sylwi fed etboliad Cystenyn i orsedd Rhufain wedi

dwyn yn ol beddwcb i'r Eglwys Gristionogol, ond fe

ddygodd befyd gydag ef berygl dryg-fawr o natur

arall.

Gyda y bwriad mwyaf baelionns, cud cyfeiliornus,

y darfu yr Ynierawdwr bwn ddwyn i mewn yr eg-

wjddor fwyaf niweidiol i ganiatau i'r llywodraeth

yr byn .sydd yn llywodraetbyddiaetb (policy) dai-

arol koUol i ymyraetb ag amgylcbiadau ysprydo^

Eglwys Ddaw. Efe oedd y cyntaf a wnaetb y
cynnyg íFol o ano yr baiarn a'r pridd (Daniel

ii. 41—43), y gwleidiadol a'r ysprydol; ac fel canlyn-

iad fe niweidiodd yr acbos mawr, lies yr bwn yr oedd

yn bwriadu ei wasanaetbu. Fe weuodd wisg "o
gymmysg lin a glân," ac a'i rboddodd am yr bon y
mae ei gwisg i fod " o liain pur gwyn a gwlân." Fe

wisgodd yr Eglwys mewn gwisg o law-waitb bydol;

ac y mae bi, mercb y nefoedd wedi bod yn ddigon ffol

i ymfalcbio yn yr boew-wisg ddiras a gwag bono bytb

er byny.

Ond Bid byn oedd yr oil. Darfu yr Ymerawdwr
bwn droi dyledswydd Oristionogol yn fíynnonell elw

bydol,ac fel byn ddigyssegru, fydoleiddio Eglwys Dduw
tu bwnt i ddim adnabyddas o'r blaen. Rboddodd ei

balas i Esgob Sylvester i fod yn fedyddfa, ac a gyf,

Iwynodd eu rbyddid i'r caetbweision^ byny a wnaent
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iderhyn ledydd. Fe gynnygiodd wobr i eraill ar eu

gwaith yn «ofleidio Cristionogaetb,/eiy cafodd 12,000

ddi/nion, ktUaw gitragedd a rhai dan oed eu hedyddio

mewn un fwyddyn^ Yn y flwyddyn 319, fe ryddhaodd

yr oifeiriaid oddiwrth y trethi, ac a ddecbrcuodd fod

yn erlidiwr yn enw crefydd o gariad perffaitb, trwy

ddwyn allan ddeddf yn erbyn y Donatiaid. Efe a

adeiladodd eglwysi arddercbog wedi ea baddurno yn

bardd gyda paintings a delwau, yn dwyn tebygol-

rwydd neillduol i demlau paganiaid; ac fel byn fe

ddygodd i mewu cbwaetb tuag at ddyscleirdeb bydol,

yr byn sydd wedi bod yn fellditb i Eglwys Ddaw yn

rabob oes, yr hyn sydi yn jfynu cymmaint yn a%or ag

crimed. \ Yn y petbaa byn yn gystal ag mewn llawer

o bethau eraill fe ennillodd yr Eglwys mewn parcb

allanol i raddau galarus. Qallasai ddyweyd gyda

mwy wirioneddolrwydd nag erioed o'r blaen,

—

''Myfi a gyfoetbogais ac a gynnyddais mewn golud,

ac nid oes arnaf eisieu dim."

Darfu i'r gweitbrediadaa byn o eiddo Cystenyu

g3''nnyi*cbu dau o'r canlyniadau mwyaf niweidiol—yn

gyntaf, yr oedd yn rhoddi i'r ynad gwladol awdurdod

mewncylcbannbraetboluwcbna'r eiddo ei bun,acmewn
lie nad oedd gauddo un mafcb o awdui'dod cyfreitblon;

ac yn ail, yr oedd yn tynu i lawr y sefydliad anrbydedd-

usaf o eiddo y Gwaredwr ac yn ei osod ar yr an level a

gwobr wladol ddystadl. Ar y cyntaf ni wnawn un

nodiad. Os nad oedd Cassar yn adnabod ei le ei bun,

dylasai jr Eglwys, o leiaf, adnabod ei He ei bun.

Oni bai ei bod yn cysgu buasai yn dywedyd gyda ei

Harglwydd; " Rboddwcb eiddo Ccesar i Ctesar,"

ond nid y cysgod lleiaf yn mhellacb.

* Minors, sef rhai islaw oedran gwr.
{ Ni feddgwir GristioKogion Prjdeinig ddehvau o fewn eu cyg-

'^I'-leoedd, hyd yr adeg hon; "ond livry a ddeuant mewn amser."

Alae yr yspryd yn baiod," ac mae wedi bod feily am rai blyn-

_j-ddo«dd bellach.



Òl HAXES T BEDTDD^VTR.

Ond am yr ail, j mae djledswydd bwysig yn galw

arnora wneuthur rhai sylwadau arno. Meddylier am
dalu i ddynion am gymmeryd eu bedyddio!—eu

gwobrwyo â manteision gwladwriaethol am ymostwng

i ddyledswydd gyssegredig Gristionogol! am dala

cyflog arianol iddynt am gylioeddi eu iiunain yn

Gristionogion! Pwy allasai wrthsefyll y fath resymeg

auraidd? Pwy, ar ol liyn, na fuasai yn mabwysiadu

fiydd yr Tmerawdwr? A dyma ydoedd crefydd Cys-

tenyn! Y ffordd newydd a gwelliannol hon o gymmer-

yd i fyiiy y Groes! Gan nad oedd hysbysiadaa cyffred-

inol o gasiueb toag at y fath gynnyg dirywedig a

beius yn cael eu gTrneyd, mae byny yn gwasanaethu i

ddangos y sefyllfa lygredig a chnawdol yr oedd yr

holl Eglwys Gristionogol yuddi yn nyddiau Cystenyn.

Mor bellded ag y daliai bcdydd gjssylltiad â"r am-

gylchiadau, fe effeitbiodd Cystenyn ei ddiraddiad

liollol. dan ei weinyddiaeth [policy) ef, nid oedd

yn ddyledus o ddim i argyhoeddiad, end yr oil i

fndd bydol (míerest.) Fe ddaeth yn fashionalle.

Dyma oedd crefydd y Ilys, y pendeügion, y boneddig-

ion, ac yn annocheladwy {crefydd) y bobl. Gwnaeth

yr ymerawdwr bi. trwy esiampl ac elw bydol, yn

boblogaidd; ac 'roedd ei pboblogrvrydd, dan y fatb

nodded anrhydeddus, yn gwasanaethu i'\y dwyn i

barcb cyffredinol, ac mor belled, yn parotoi y ffordd i

dderbyn mabanod tu fewn i'w cbylcb noddedig. Ös

oedd yu gwneyd cymmaint i reini, pabam na wnai

llawn cymmaint i fabanod? Mewn unrbyw amgylch-

iad nid oedd argyboeddiad (gyda golwg ar rai meyra.

oedran) yn ammod angenrbeidiol, pabam, ynte, gau

allan y maban?

Kid ar unwai:b y cyrbacddwyd y casgliad bwn, ond

yr oedd y dynesiadau tnag ato yn annocbeladwj.

Pan unwaitb y troir seremoni grefyddol yu bwnc o

lès bydol (ifírt'sOî symudir bi o faes argyboeddiad
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a Sydd, yna ni ellir dwyn nn rheswm, na dychjmmygu
am un, i gadw allan fabanod, neu rhyw fodaa annwyb-

odus eraill, o -wynfydedigrwydd y cylch swjngyfar-

eddol. Os nad ydyw argyhoeddiad na íFydd yn reol,

paham y tybir mabanod yn llai cyfaddas na dynion?

Paliara y cauir hwj allan o'r lies gwleidiadol? Fel

yna yr ymresymai g^einyddiaeth {policy') Cystenyn;

ac fel yna y mae yr holl eghvysi gvtliiol wedi bod yn

ymresymu bytb, o hyny hyd y pryd hwn. Mae y
llywodraeth wedi bod yn ddigon da i noddi yr Eglwys,

ac i dderbyn i mewn holl fabanod bedyddiedig y byd

Cristionogol, i bob mantais wleidiadol a all y nodded

h-wnw o'i heiddo roddi. Mae yr Eglwys a'r llywodr-

aeth wedi bod fel byn yn chwareu i ddwylaw y naill y
llall. " Ymostyngwcb i mi," medd y llywodraeth, " ac

mi a'ch gwobrwyaf chwi â pounds, shillings, and pcnc»"
" Tr wyf yn cvduno," meddai yr Eglwys, " ac mi a

fyddaf yn ofudd diesge;iln«." Fel hyn y mae un yn

hawlio bod yn feistr, a'r llall yn cydsynio i fod yn

ga«th. Mae y llywodraeth yn darparu y credo, y
ddysgyblaeth, a'r taliadau; ac mae yr Eglwys yn

dawel yn rhoddi fyny bob pryder cydwybodol, yn

nghyd a phob peth sydd yn perthyn i annibyniaeth

mewn meddwl, gair, a gweithred.

Etto, er holl ddlrywiad dychryallyd y canrif

hwn, fe barhaodd bedydd i gael ei weinyddu, gyda

rhai eithriadan, yn ol yr arferiad Apostolaidd. Tn y
flwyddyn oGO, mae Áthanasius, gweinidog Alexandria,

yn aylwi, " Nid mewn modd ysgafn y darfu i'n Har-

glwydd orchymyn i fedyddio; canys ynmlaenaf oil Fe

ddywedodd,—Dysgwch as yna bedyddiwch; fel y
byddai i wir ffydd ddyfod trwy ddysgu, a bedydd i

gael ei berffeithio trwy if\dd." Yn y flwyddyn 378,

mae Jerom o Dalmatia, yn esbonio Math, xxviii. 19,

yn y geiriau canlynol:—" Maent yn gyntaf yn dysgu

jv holl genedloedd, yna wedi eu dysgu, bwy a'u bed-
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yddiant à dwfr; oblegyd ni all, j dylai j corfFdderbj'n

sacrament bedydd, oddieithr fod yr enaid yn gyntaf

wedi derbyn y wir ffydd." Yn yr un flwyddyn y mae
Basil, gweinidog yn Ciesarea, yn cyfarcli ei wrandawyr

fel hyn :
" Rhaid i un yn mlaenaf gredu ac yna i gael

ei selio A bedydd. Rhaid i íFydd fod yn gyntaf a myned
o flaen bedydd, Nid oes neb i gael eu bedyddio ond

y rhai sydd yn cael eu begwyddori (etiiechumen), a'r

rhai sydd yn cael eu baddysgu yn iawn yn y íFydd."

Yn y flwyddyn 380, mae Cbrysostom, gweinidog

enwog Caorcystenyn yn darlanio bedydd fel hyn:—"Y
mae cael ein bedyddio, ein tansuddo yn y dwfr, ac yna

ein dadsuddiad, neu ein codiad o hono drachefn, yn

arwydd-luno ein disgyniad i'r hedd, ac o'n dyrchafiad

o hono fe; ao, o herwydd hyn y mae Paul yn galw

bedydd yn gladdu, pan y mae yn dyweyd ein bod ni

wedi ein claddn gydag Ef," (Rhuf. vi. 4.) A thua

diwedd y canrif hwn, y mae Augustine, neu Austin,

gweinidog Hippo, yn Affrica, yn dwyn y dystiolaeth

benderfynol ganlynol i natur bedydd y crediniol, fel

yr oedd yn cael ei ddeail y pryd hyny ;

'

' Y mae gwir

fíydd gadwedigol yn gweithio trwy gariad; fel y mae
addysgiaeth ymgeiswyr am fedydd {catechumeii) yn

cynnwys moesoldeb yn gystal ag athrawiaethau; felly

mae y llafur o egwyddori yn neillduol ddefnyddiol i'r

Eglwys; ac fe ddylai personau gael eu begwyddori

(addysgn) cyn y derbyniont fedydd , fel byddo iddynt

wybod pa mor ofer ydyw laeddwl bod yn gadwedig

heb santeiddrwydd, fel gyda yr Eunuch, yr hwn
gafodd ei egwyddori cyn iddo gael ei fedyddio."

Y fath yna oedd bedydd yn y pedwerydd canrif, ac

yr oedd yr unig engraifffc sicr (^proved) o fedydd mab-

anod ag a gymmerodd le, yn un tra neillduol. Ac fe

ddygwyddodd hyn yn y flwyddyn 370, pan fynodd yr

Ymerawdwr Yalens, gael ei fab Galetes, yr hwn oedd

yn marw, wedi ei fedyddio.
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Mae wedi ei ysgrifenn am j teyrn duwiol hwn, ei

fod wedi ti/nffu na fynai ef gael ei wrthwynebu ya
yr amg-ylchiàd hwn. gwrs, yr oedd Ihv yr Ym-
erawdwr yn rheoli y seremoni; ond paham yr oedd

eisian iddo dyngu o gwbl, os nad oedd y bedyddmab-
anod hwnio yn newydd-beih i olwg dynion, (conseioufi

innovation.')

CANRI? r PUMMED.
Yr oedd y pummed canrif yn gam pellach, ac i fwy

o dywyllwch nag a ganfyddodd yr Eglwjs broifes-

edig erioed o'r blaeu. Yr oedd y goleuni yn y pellder

yn myned fwy fwy anamlwg, a thywyllwch,—tywyll-

wch du-dew, yn bygwth ymdaenu dros y byd Crist-

ionogol. Yr oedd esgeulusdod o'r Ysgrytbyrau Sant-

aidd ar gynuydd, ac awdardod Ymerawdwyr, urddas-

olion Eglwysig, cynghorau, esgobion, ac ofíeiriaid

yn cystadla à Gair y Duw byw am yr uwchafiaeth.

Yr oedd ymchwiliad annibynol yn y Gair hwnw,
gydag amcan gonest i wybod '

' beth a ddywed yr

Arglwydd," wedi dyfod yn beth neillduol o brin, ac

yn rhoddi lie yn gyflym i'r gofyniad caethwasaidd

—

" Beth a ddywed yr Eglwys a'r Ymerawdwr?" Fel

cyfangoriF, yr oedd yr Eglwys broflPeaedig yn suddo i

dywyll-bwll; acyny man lie dylasai "goleuni y byd"
fod, yno yr oedd torf o offeiriaid troellog, a gwr
llèn annghyfiawn, prif bwynt y cyfryw rai oedd

cael gwynt-dwU (vent) yn yr ymofyniad, "Beth a

ddywed yr esgob?" gam i gam yr oedd dynoliaeth

perifaith anrhydeddus yr Eglwys yn suddo i henaint

anamserol. " Yr oedd ceidwaid y t yn crynn, y rhai

oedd yn edrych trwy ffenestri yn tywyllu, ar ceiliog

rhedyn icedi dyfod yn faich, y llinyn arian wedi ym-
ddattod, a'r cawg aur, gerllaw y ffynnon wedi tori

(Preg. xii. 3—6), Tynai pawb a elai heibio ar hyd
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y ffordd ei grawn hi; y baedd o'r coed a'i twriai, a

bwystfil y maes a'i porai hi, (Salm Ixxx. 12. 13). Yr
oedd merch Seion wedi ei gadael megys llnestr mewn
gwinllan, megys Hetty mewn gardd cucumerau, megys
dinas Tvarchaeedig," (Is», i. 8). Tr oedd ysbryd

boneddigaidd y Bereaid wedi ymadael bron }n llwyr

o'rEglwys,ac ymostyngiad dirmygus i awdurdod dynol

wedi cymmeryd ei le. Heb fod mwyach yn ffyddlawn

i'w llheolwr Dwyfol, darfa i'l- EgUvys yn dawel dros-

glwyddo ei hufadd-dod i'r Ymerawdwr; ac _\n gym-

hwys i'r graddau yr oadd hi yn colli ei golwg ar awdur-

dod ei Harglwydd nefol, i'r graddau hyny yr oedd hi

yn cynnyddu mewn Tmostyugiad i'w harglwydd a'i

mheistr d»iaro]. Mewn oes barach y gofyniad oedd,

" Beth ddywed Crist? ' ond yn awr y prif ofal ymar-

ferol a ddeuai yn uchelaf oedd, "Beth a ddywed

Caesar?" Awduidod dynol, wedi ei ranu rhwng yr

oflfeiriaid a'r teyrn gwladol, ac yn cyfnewid yn y ffurf-

iau gwahanol hyn, Tmerawdwr, eglwys, ac oifeiriaid

,

fe dyfodd i fyny i fod yn ddeddf-lyfr yr oes blentyn-

aidd hono,nes yn raddol y daeth ymerawdvfyr,eglwys,

ac offeiriaid, yn baban bychain yn eu gwahanol gylch-

oedd, a hyny ar draul diarddeliad difrifol o Air Daw.

Fel yr oedd gwir dduwioldeb yn adfeilio, os nid yn

ymgilio, felly, yn ol y cyfartaledd, yr oedd ordinbadau

a seremoniau yn cynnyddu; y mwyrif o'r I'hai oedd-

ynt afresymol, ac nid ychydig o honynt yn niweidiol.

Fe luddeweiddiwyd Cristionogaetli i raddau dychryn-

11yd; yn gymmaint felly fel na chafodd geiriau byth-

deilwng Augustine, erioed eu hammheu, sef " fud yr

iau, yr hwn 'roedd yr luddewon yn flaenorol yn

grnddfan o dano, yn fwy goddefadwy ua'r bwn oedd

yn cael ei ddodi ar lawer o Gristionogion yn yr

araser hwn." llae Mosheim mewn modd diamrahenol

yn csidarnhau y dystiolaeth bon trwy ddvfynn tystiol-

aeth ysgrifenwyr goreu yr oes bono, sef, fod "gwir

^
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rinwedd a duwioldeb wedi eu llethu dan j baich

dirfawr o seremoniau, dan j rhai jv oeddynt yn gor-

wedd ac yn gruddfan yn y canrif hwa." Tr oedd

ymprydio yn cael ei gyflawni, fel ffordd i foddloni

digofeint Duw; gorymdeitbiau pererindodaidd i Pal-

estina, parch i saint ymadawedig, gydag addoliad

deWau a phetbau, a gweddilledigion (^relics) y meirw,

arogl-dartb mewn addoliad dwyfol, arwydd y groes,

maddeuantyn cael ei gyflwyno trwy fedydd; a Swpper

yr Arglwydd yn cael ei roddi i fabanod. Mae y
petbau hyn yn brawfion digonol o'r ymadawiadau

dychrynllyd oddiwrth wirionedd pnr Crist ag oedd yn by-

nodi ysprydynewydd-betbau pertbynol i'r canrif hwn.

Yr oedd crefydd yn gogwyddo i fod yn ddarn o beir-

iant, yn cael ei osod mewn symudiad gan ddwylaw

offeiriadol; eitbr beb fywyd, yspryd, na nertb o'i

eiddo ei bun; ac fel canlyniad naturiol o'r dirywiad

bwn, fe aeth y gwcinidogion yn ddiog, beilcbion, ac

yn ddrygionus i raddau arswydus. " Yr oedd drygau

y gwyr lien (medd Mosheim), yn cael eu cario i eitb-

afion dirfawr; ac mae boll ysgrifenwyr y canrif bwn,

y rbai y mae eu gonestrwydd a'u rbinwedd yn eu

gosod yn deilwng o grediniaetb, yn unfrydol yn eu

hanesiaetb o'r gloddest, coeg-falcbedd, tracbwant, a

thrytbyllwcb yr «rdd offeiriadol. Yr oedd yr esgob-

ion, ac yn neillduol y rbai o'r rbes flaenaf
,
yn meddu

matb o lysoedd, lie y byddai y gwr eglwysig

cbwyddedig byn yn rboddi gwrandawiad, ac yn derbyn

gwarogaetb oddiwrtb y dorf wag-ymostyngol." Gyda
bngeiliaid o fatb y rbai byn, beth ellid ddysgwyl

oddiwrtb y praidd? Nen, fe allai, i roddi y gofyn-

iad mewn ffurf mwy gwirioneddol, Betb nad oedd

dirywiad ofnadwy y bobl pan yn caniatau dynion fel

y rbai byn i fod yn ddysgawdwyr iddynt? Ni all bytb

fod gweinidogaeth ddrwg, i raddan belaetb, beb fod

ya gyntaf eghvyn ddneg. Fe gyrhaeddodd yr ymrysou
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fFol ac annuwiol rhwng' gweinidogion Caercystenyn a

Rhufain am yr uwchafiaetli y fath fesur o falchder , fel

y daeth ond ychydig islaw bod yn draisei hunan, ac a

osododd achos crefydd yn ddirmyg perffaith yn ngolwg

pob dyn meddylgar, Ni wnaeth penderfyniad Cyng.

hor ChalceJon, yn y flwyddyn 451
,
yr hwn a sefydlodd

gyfartalrwydd rhwng y ddau ddosparth o weinidog-

ion, ond ycliwanegu fflam at y cynnyd, a chynnyddu

ei angerdd, nes ydoedd yn fflamio gydag angerdd

ffrwydriad rhuadwy mynydd tanllyd. Darfu gwein-

idog Jerusalem, neu Elia, yr hyn oedd ei henw y pryd

hwnw, wneyd ei ran i fwyhau yr annghydfod halog-

edig hwn, trwy ddadleu hawl y fam eghcys i'r urdd

flaenaf yn mhlith yr eglwysi. Rhwng y tri "Arg-1-

wydd hyn ar etifeddiaeth Duw," fe anogwyd Eglwys

Crist mewn enw i arddangos nwydau mor greulon,

mor ffiaidd, ac mor gythreulig ag a felldithiasant

mewn unrhyw bryd loddest-wyliau Paganiaeth ei

hunan, Mewn gair, fe ddaeth yr Eglwys broffesedig

yn bla cyfFredinol yn mblith cenedloedd y byd Ewrop-

aidd a» Asiaidd; ac oni bai gofal byth wyliadwrus

Duw, buasai wedi trengu o dan bwys ei chamarfer-

iadau ei hun.

Yn mhlith y camarferiadau hyn, yn nghyfeiriad

defodau, fe ddechreuodd bedydd mabanod argym-

meryd lie uchel ac amlwg; etto, nid yn fwy amlwg

nag oedd o warthus a theilwng o dosturi. Ymdrech-

wyd yn awr ei orfodi ar ddynion trwy ddeddf eglwysig,

ac 'roedd y rhai a wrtbodent ufuddhau i gael eu ban-

athemeiddio mewn fifordd ag oedd yn ymgynnyg bod

llawn mor ddrwg ag eiddo amserau duaf Pabyddiaeth.

Fe gymmerodd Cynghor enwog Mela, yn Numida,

(Aflrica unwaith etto!) yn y fl. 416, y cyfeiliornad

gwibiog hwn dan ofal ei ddoetbineb deddf-wneuthurol

ei hun. Yn ei ryfyg tîbl fe basiodd y ddeddf gan-

lynol:
—" Hefyd ewyllys 3r esgobion yw gorchymya
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pwy bjnag a wado fod mabanod newydd 2;ael eu

g-eni o'u mhamau i gael eu bedjddio, neu a ddywedo

fod bedydd i gael ei weiuyddu er maddeuant eu pech-

odau (y bedyddedigion) eu hunain, ac nid ar gyfrif

pechod gwreiddiol wedi dyfod trwy Adda, ac i gael ei

lanhau trwy olchiad yr adenedigaeth—bydded fell-

digedig!" Dyma lie 'roedd taran eglwysaidd gyda
"

dialcdd; ond dylai y darllenydd gofio yn ofalus "fod

ewyllys yr esgobion i orchymyn" y felldith yma, ac

i ddwyn i fodolaeth (manufact tire) jv anathema ynfjd

yma. Nid yr lacbawdwr ydyw, na'r Apostolion, ond

yr esgobion (gweinidogion) Atfricanaidd hyn, dysg-

eidiaetb, iawuder credo, yn nghyd a duwioldeh per-

sonol y rhai sydd yn agored i ammheuon dwysion.

Paham na fuasent yn dadleu awdurdod yr Yagryth-

yrau, ac nid eu "hewyllys" eu hunain? Tn gyfan-

gwbl am nad oedd ganddynt Tsgrythyr i'w dadleu;

a chan nad oedd ganddynt awdurdod Ysgrythyrol dros

weithred mor ddisynwyr a chyhoedd-fygythiol, maent

yn haern yr ciddo en hunain; fel pe gallasai eu "hew-

yllys" hwy felldithio y rhai nad oedd Duw wedi eu

melldithio (Num. sxiii. 8), neu sefydlu deddf i Eglwys

lesu Grist. Fe gymmerwyd y cam yma, dan ddylan-

wad Augustine, neu, yn debygol, yn unol a'i orchy-

myn uniongyrchol, ac y mae yn dangos yn eglur i ba

eithafion dychrynllyd yr oedd awdurdod yr offeiriaid

wedi cymmeryd He awdurdod y Gwaredwr. Dylid

hefyd cadw yn y meddwl, mai fel 'roedd uwchafiaeth

yr offeiriadaeth ar y gallu gwladol yn gyflym ddyfod

yn brif amcan uchel-geisiol offeiriaid yr oes gnawdol

bono, yr oeddynt yn dechreu canfod mai yr hyu

fuasai yn rhoddi iddynt Ijwodraethiad mabanod,

fuasai yn y pen draw yn sicrhau tu hamcan yn lly-

wodraethiad pob cymdeithas. Ac yr oeddynt yn

ddigon cyfrwys i ganfod, mewn ti'efn i lywyddu lly-

wodraeth, na ellid dyfeisio un cynllun mor sicr o
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ddwjn hyny oddiamgylcli a bed/'ddio mabanod.

Buasent, tvwj yr jstracc hwn, yn gynnarach neu yn

ddiweddarach, yn cael poh cymieithat dan eu traed, yn

enwedig g'an eu bod yn weithgar yn lledaenu y
ddyfais Awstinaidd, sef fod bedydd yn cymmcryd

ymaith " bocbod gwreiddlol'' ac yn sicrbau iacbaw-

dwriaetb mabanod. Darfa y twyll hwn osod yn nwy-

law yr oifeii'iaid " agoriadau teyrnas nefoedd," ac

o'r cyfnod hwnw allan edrychai ofteii'iaid dichellddrwg

ar fedydd mabanod fel y gwir ddall i lywodraethu y
byd. Dynion ag mae eu crefydd ya ymdilibyuu ar

ffydd bcrsonol ac argyboeddiad goleuedig, yr byn

ydyw y rbeol bob amser He mae bedydd y crodiniol yn

ffyryU, ni allant bytb am amser hir oddef cael eu

marchogaeth gan oflfeiriaid. Mae cymraeriad en

crefydd, yn nghyda deddfau ei fFarfiad yn gwneuthur

byn yn hollol annicbonadwy. Ond raewn pwnc mor

bwysig, pan mae y maban yn cael ei osod yn lie y dyn,

y mae gweitbred annibynol yn cael ei hollol ddiswyddo,

a cbaniatAd i'r offeiriad i raddau helaeth i gael pobpeth

yn ei ftordd ei bun. Ac fel canlyniad y mae bedydd

mabanod a Phabyddiaeth, yr byn yw twyll-ofi'eiriad-

aeth wedi ei berft'eithio, wedi bod erioed yn myned
law yn Haw, ac mae yn bynod debygol y cyttimer

cwvmp y naill, le yr un pryd a chwymp y Hall,*

Fe ft'urfiodd y eeremoni, yn awr boblogaidd, o

fedydd mabanod, ei cbymmeriad yn raddol; a'r

elfenau o'r rhai y ffurfiwyd hi wedi bod yn gwnej'd

eu hymddangosiad yn araf, y naill ar ol y Hall. Ar y

* "Y ffaith yw, yr oedd mabanod, euog neu ddiniwed, cyftVedin

neu annghyíFredin, mor anbcbgorol angoniheidiol i eglwyswyr fel

yr oeddynt yn rhwym o'u cael trwy bob aiituri;ieth. Gyd*
plilentyn breninol darfii i'r euhvyswyr ddarostwng dinasnedd,

gyda pblant boneddigaidd darju'r monacbod adeiladu a gwaddoli
monacbdai. Gyda pblant tylodion (fel y mae Basil yn sylwi)

darfu'r offeiriaid ffurfio corau(r7í(7Jr.î)eglwysig: mewn gwirionedd,

plant fu'r acbos a'u gorfododd i ffurfio y Patbolic Church,"
Robinson's History of Baptiism, tudal. 237,
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cyntaf traddodiad apostolaidd ydoedd, wedi hyny,

canlynydd croesawedig- luddewiaeth; ac yn olaf,

cyfrwys-fudd (exjiedicni) gwleidiadol. Rhoddodd y
blaenaf i'r seremoni ymddangosiad o awdurdod

Ddwyfol; yr ail a'i hamgylcbynodd ag edrychiad eym-

meradwy; a darfu i'r trydydd ei throi i fod yu

angenrheidrwydd centdlaethol ae eglwysig. Trwy y
blaenaf argvmmerodd arni ei bod o'r Testament

Newydd. Trwy yr ail ei bod o'r Hen Destament; a

thrwy y trydydd, ei bod yn climax a pberffeitbiad y
llvwodyddiaetb gwladol. Yr oedd yn gwueyd yr hoU

bleidiau yu g-ymmodedig, yr luddewon a'r cenedloedd,

yr oft'eiriad a'r Tmerawdwr, yr Eglwys a*r Wladwr-

iaetb. 'Roedd hwn y peiriant mwyaf perftaitli a

ddyfeisiwyd erioed er dyrcbafa yr offeiriad i lywyddu

y genedl; mae wedi pron ei bun yn gadarn-le Pab-

yddiaetb yn mbob oes, a pbrif gynnaliad pob eglwys

sefvdledig ar y ddaiar. O ganlyniad, uid jw yn
rbyfedd ei fod wedi dyfod y sefydliad mwyaf poblogi

aidd o eiddo y byd Cristionogol diweddar. Ond mae
ei dd3^ddiau wedi eu rbifo, serch ei sefyllfa Iwyddian-

nus bresenol. " Cleddyf yr Tspryd, yr hwn yw Gair

Duw," a'i gosoda cyn liir yn gydwastad a'r llawr.

Er bollbwysigrwydd tybiedig cyiinadleddau (councils)

heuafol, ni ddarfu i'r rbai yn Aff'rica gael ond ycbydig

ddylauwad ar yr Eglwys yn gyffredinol. Ac felly ni

ddarfa penderfvniad ac anathema yr esgobion argl-

wyddaidd \ n Mela weithio ond ycbydig neu ddim o"u

flPurdd tuallan i'r ejlwysi Affricauaidd. Parbaodd

bedydd rbai mewn oedran, trwy drocbiad, i fod yn ar-

feriad yr eglwysi trwy yrban belaetbaf o Ewrop, neu

trwyddi oil, ac befyd yn mblitb y Äíachitieaid, Pris^

eillianists^ Pauliciuns, YaucloÌ!^, a'r Albigensiaid. Yr
oeddynt yn gwabaniaetbn yn fawr oddiwrtb eu gilydd

ar bynciau o atbrawiaetb, acmewn rbai amgylcbiadau

yr oeddynt yn mhell o fod yn gywir, etto gyda golwg-
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ar fedydd, yr oedd y sectau ^lluosog- hyn, yn dylj'R

gyda manylwch, }t arferiad Apostolaidd. Mewn rhai

amgylchiadau yr oeddynt yn ail-fedyddio y rhai a ym-

unent â bwy, ac oddiwrtb hyu y cawsant yr enw 0//-

ftdydduyr (^Analaptists)
,

yr hyn sydd yn arwyddo

bedyddio yn adnewyddol, ar y dybiaeth nad oedd y

blaenaf yn fedydd yn ol y Testament Newydd. Ond
yr oedd yr eithafion (ymddangosiadol) bwn o ufadd-

dod yn gwahaniaethu, yn nnig i ddangos nerth eu

hymlyniad wrtb y sefydliad decbreuol.

Heblaw byn, nid oedd y rhesymau ag oeddynt yn

cael eu dal allan dros fedydd mabanod, fel y rbodd-

wyd bwy gau y Gynnadledd Affricanaidd yn Mela

mewn un modd yn gyfaddas,
i
gjinmeradwyo y newydd-

betb i eglwysi eraill y byd Cristionogol; oblegyd gyda

eu holl ddirywiad mewn petbau eraill, yr oeddynt yn

gwybod nad bedydd mewn unrhxjw ddidl, eithr gwaed
Criat yn nnig a allai gymmeiyd ymaith bechod, pa

un bynag- ai gwreiddiol ai personol. Wrth liaern,

fel rheswm dros fedydd mabanod, ei fod yn golcbi

ymaith bechod gwreiddiol, nid oedd yr esgobion

Affricanaidd ond haeru mewn geiriaa eraill, yr

athrawiaeth beryglus ac anysgrytbyrol o ail-enedig-

aeth yn y bedydd, yr bon sydd wedi bod erioed yn

trosglwyddo y gobaitb am y nefoedd oddiwrtb waed

Crist i ddwfr bedydd. Tr oedd bwn yn gyfeiliornad

dinystriol, ac yn profi yn ddiammbeuol pa mor eglur

neu ysgrytbyrol bynag oedd golygiadau Augustine o

bartbed pecbod gwreiddiol, eu bod yn neillduoldywyll

a diffygiol o bartbed natur a djben bedydd. Tr oedd

ef yn gywir wrtb gredu fod toabauod yn dyoddef can-

lyniadau pecbod gwreiddiol, ond yr oeddyn anngbywir

wrth dybied y buasai unrbyw gymbwysiad o ddwfr yn

cymmeryd y pecbod hwnw ymaith. Mor belled ag

yr oedd yn [^myned, 'roedd y bedydd mabanod Affrican-

aidd bwn yn dymcbwelyd yr Efengyl mewn un peth
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mawr, trwy wneyd cymhw\siad allanol o ddwfr yn

gyfartal á gwaed Crist mewn effeithioldeb.

Ymattaliwn sylwi ar y dadleuon annedwydd a

achlysui'wyd gan Morgan o Gymmru, yr bwn a alwyd

ar ol hyny Pelagius, am nad ydynt yn dyfod o fewn

cylch yr banes bwn o fedydd. Efe oedd y dyn cyntaf

a ammbeuodd jn gÿfunclrefnawl,v^s neillduol Duw,ac a

ddygsodd brif egwyddorion Arminiaetb diweddar. Yr
oedd ef yn gwadu pecbod gwreiddiol, ac yn baeru y
buasai Adda yn marw, byd y nod, pe buasai beb becbu

o gwbl. Fe wnaetb ei ddaliadau gwenwynig niwed

mawr i'r eglwysi yn Mrydain, yn gystal ag mewn
lleoedd eraill. Yr oedd ei dwyll-ddaliadau yn trecbu

y gweinidogion Brytanaidd, y rhai i waredu yr eglwysi

rbag distryw, a wakoddasant Germanus o Anxerre, a

Lupus o Trover, y ddau yn weinidogion rbag'orol o

Ffrainc, i wrtbbrofi ei gyfeiliornadan. Darfa i'w

rbesymau Cristionogol orcbfygu amcanion Morgan,

a dwyn yu ol i fiydd yr Efengyl, y rbif luosocaf o

lawer, o'r eglwysi Prydeinig. Ond ni ellir gwadu er

byny i Morgan fod yn rby Iwyddiannus i ledaenii

athrawiaetbau rbeswm ansantaidd, y rbai sydd wedi

cael, er y pryd byny, gartref cydnawseddol yn moes.

oldeb oer-ddeallawl Sosiniaetb ddiweddar.

CANRIF Y CHWECHED.
Y GALLU bydol neu wleidiadol, yr bwn yr oedd

addysgiaetb bedydd mabanod yn drosglwyddo i'r

ofieiriadaetb, a ddaetb ei brif gymmeradwyaetb yn

mblitb yr offeiriaid yn y canrif bwn, yn ngbyd a'r

rbai nesaf ato ar ei ol. Yr oedd Eglwys Rhafain

yn cyfiym ucbeldremu am lywodraetbiad cyÖredinol,

ac fel moddion i gyrbaedd ei bamcan, bi a argyminer-

odd noddiad (j)atronage) mabanod, gyda golwg ar
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ychwanegiad ei djlanwad eglwysaidd a gwleidiadawl

trwyy byd. Etto 'roedd y gochelgJirwcli gjda'r hwu
yr o«dd y newydd-beth yma yn cael ei gji^i^jg, yn
ngbyd a phryder ei ddyfeiswyr, yn gwasanaetbu i

brofi, er fod llawer o grefydd ysprydol wedi ymadael

o'r Eglwys, etto fod gan fedydd rhai mewn oedran

afael rhy gryf ar feddyliaa y eyffrediuolrwydd i gan-

iatau iddynt i ymadael ag ef yn fuan er mwyn rboddi

lie i'r ymyrwr dyeitbr.

Mae yn amlwg befyd, fod y nevrydd-betb, sef bed-

ydd mabanol wedi gweitbio ei fibrdd yn Ogleddol a

Gorllewinol o Affrica, ac mai yn yr Hyepaen yr ym-
ddangosodd gyntaf yn Ewrop, oblegyd yr oedd yn \r

adeg bono gydfasgnach belaetb rbwng y ddwy wlad,

Áica a'r Tspaen. Cymmerodd byn le yn y flwyddyn

517, yn ninas Girona, yn Catalonia, ac mor belled ag

y mae banesiaeth, ag y gellir ei cbredu yn myned,

dyma y cydnabyddiad eglwysig cyntaf o fedydd mab-

anod a gymmerodd le yn Ewi-op. Ac byd y nod, y
pryd byny, nid oedd ond gweitbred neillduedig, fel pe

yn cael ei cbyflawni yn lledradaidd; er ei bod wedi

cael ei dylyn gan ganlyniadau, o'r braidd, cyffredinol

,

etto nid oedd ond peuderfyniad saitb o weinidogion yr

Eglwys Yspaenaidd. T rbai byn oeddynt, John o

Tarraco, Frontinianus o Girona, Paul o Ampurias,

Açritius o Barcelona; Hebridius o Egara, Orontius o

Eliberis, a'r seitbfed, nid oes wybod pwy ydoedd. Y
dynion byn yn gymbarol ddinidedd, a roddasant eu

benwau wrtb ddeg o reolau dysgyblaetb, yn un o

bonynt yr oeddynt yn cyduno i fedyddio mabanod ag

oeddynt gleijion, ac os bernid yn angenrbeidiol, byd

y nod ar ddydd eu genedigaetb. Mae amrywiol am-

gylcbiadau yn uno i brofi cyssylltiad y dynion byn i

Chartbage, ao i ddangos fod atbrawiaetb Angii3tine

o bartbed ail-enedigaetb fedyddiadol yn decbreu liygru

eglw) si Ewrop.
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Tr oedd hynyn g'anfyddadwy hefyd yn Rbufain, ac

mewn lleoedd eraill, a edrychent ar Rufain fel en

patrwn. Mor belled yn ol â'r Gynnadledd Affrican-

aidd y cyfeiriwyd ati yn y canrif diweddaf (416 A..D.)

Yr oedd Innocent y Cyntaf yn cymmeradwyo y cyf-

newidiad, ac fe ysgrifenodd at Augustine yn dadgan

y cymmeraflwyaeth hwnw. Ond yr oedd yr Innocent

hwn yn llawer mwy cyeson ag ef ei bun na'r Atlrican

aidd ddygwyr newydd-betbau, oblegyd fe ycbwan-

egodd ef gymmundeb mabanod at fedydd mabanod,

ac felly yn gosod j ddau sacrament yn gyfartal gyd-

bwys. Yr oedd ef yn barnu yn ddoeth, sef nad

oedd y ddau bytb i gael eu gwabanu; ond jn mba le

bynag y mae un, i fod rbaid i'r Hall fod yno befyd. Yr

ydoedd yn y pwnc bwn yn gywir, oblegyd os yw
bedydd yn perthyn i"r maban. yr unwedd y mae
Swpper yr Arglwydd yn pertbyn iddo befyd. Ac y
mae yn aros e byd i'r eglwysi diweddar i ddangos

wrtb ba reol o gyssondeb y maent yn'derbyn y maban
i un o'r sacramentau, ac yn ei gau allan o'r Hall.

Ni ellir ycbwaitb wadn fod bedydd mnbannd di-

weddar yn eglwysi mawriou Ewrop yn dal allan yr

atbravfiaetb dwyllodrus ac anysgrytbyrol o »il-ened-

igaetb yn y bedydd; yr byn oedd Augustine yn ddysgn

fel prif reswm dros ei ddygiad i fodolaetb. Ac, byd

y nod yn mblith Ymneillduwyr, mae rbai o i bleid-

wyr, pan ofynir iddynt, " Pa lès sydd mewn bedydd

mabanod?' yn myned yn mhell iawn yn yr un cyf-

eiliornad, ac fe elent yr boll ffordd, ond fod eo cared-

igrwydd yn gwabardd canlyniad naturiol eu dadl eu

hunain, sef fod mabanod difedydd yn golledig. Mae
eu duwioldeb a'u synwyr da yn eu gorfodi i adael eu

bathrawiaetb ddewisiedig pan ei gyrir bi i'w cban-

lyii'adau naturiol, a byny yn fiyfodi oddiar gydwybod-

olrwydd dystaw y byddai iddi arwain yn y pen draw

i ail-encdigaetb yn y bedydd,
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Mae yr atbrawiaeth dwvllodrus hon yn cael ei

Larddel yn g-yhoeddus (mewn geiriau) gan Eglvrys

Rhnfain, Eglwys Loegr, Eglwys Groeg, ac mewn
ffnrf yc^iydig yn wanacli gan yr Eglwysi Lutheraidd

ac Yscotaidd. Mae Eglwys Hhufain yn hyspysu

(Catechism of Council of Trent/ "y gellir darnodi

(define) bedydd yn gywir ac yn gymhwys, i fed yn ail.

eneiigaeth tricj ddufr yn y gair. Oblegyd wrth

natur yr ydym wedi ein geni o Adda, yn blant digof-

aint, ond trwy fedydd yr ydym yn cael ein hail-eniyn

Nghrist yn blant trugaredd." Mae Eglwys Loegr

yn dysgu yr un cyfeiliornad
,
pan yn gwneyd y maban

difeddwl i ateb yn y Catechism, "Fy medydd, yn yr

hwn y'm gwnaetbpwyd yn aelod o Grist yn blentpi

i Dduw, ac yn etifcdd teyrnas nefoedd." Ac mae ei

hofleiriad wrtli fedyddio y maban yn cael ei wneyd i

ddyweyd, " Yn gweled yn awr frodjr caredig ac an-

wyl, fod y plentyn hwn wedi ei ail-eni trwy fedydd,

ac wedi ei impio yn nghorti" Eglwys Crist, bydded i

ni roddi diolch i'r Hollalluog Ddaw am y bendithion

hyn,"&c. A all Eglwys Rhnfain ddysgu'r atbraw-

iaeth ail-enedigaeth yn y bedydd mewn termau mvry

eglur, neu mewn iaith fwj uniongyrchol nea fwy

eglur a pbendorfynol?* Mae Eglwys Groeg yn

* Mae'n alarus i ganfod y shifts ag mae offeiriaid anihydeddus

yn cael eu gyru iddynt yn eu dadleuou â'r Pabyddion mewn
canlyniad i'r bunaniaeth adnabyddus rhwng y ddwy eglwys o

barthed yr atbrawiaeth o ail-enedigaeth yn y bedydd. Vn ymwyb-
odus] o'u cyfeiliornad eu bun ar y pwnc hwn, ni ieiddiant

òibrwd cyhuddiad yn erbyn ea mbam Rufeinaidd neu fe wnelai hi yn

union droi arnynt a'u cjhuddo o fod yn wir "derbyn stolen goods."

Fe gadwyd y tawelweh cyfrwysgall hwn gyda doetliineb mawr yn

y ddadl yn Manchester yn 1839—40, pan ddarfu deuddeg oöèir-

iad draddodi rhea o dair-ar-ddeg o " Areithiau ar Babyddiaeth,"

ar bob pwnc »g y gellid meddwl am dano o " Rheol Ff dd," hyd

"2<o Peace with Popery." Ond pa le yr oedd ail-enedigaeth

fedyddiadol Pabyddiaeth Ì Foneddigion call ! Ar y pwnc hwn
yr "oeddynt yn dewi* dargos " Mor felus a hyfryd ydyw i frodyc

drigo yn nghyd."
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dysgu yr un athrawiaetli ond jn llai eglur yn y

geiriau hyn,— " Bedydd sydd sacrament yn yr bwn

pan mae y corff yn cael ei faddo mewn dwfr, y mae

eneidiau credinwyr yn cael eu golchi gan waed Crist."

Ac maen mhellach yn eglurhau yr athrawiaetla trwy

sicrhau o barthed y bedyddiedig, ei fod ef "yngyntaf

yn cael ei olcbi oddiwrth ei boll bechodau trwy waed

Crist; yn ail, mae yn myned i mewn i gyfammod

Duw; yn drydydd y mae yn cael ei eni dracbefn yn ol

gair Crist," (loan iii. 5.) Yma, mae'n amlwg fod

bedydd ac ail-enedigaetb yn cael eu buno â'u gilydd.

Mae yr Eglwys Lntberaidd, trwy ei gweinidogion jn

dysgu yr atbrawiaètb wenwynig bon trwy amr\wiol o

deyrnasoedd Ewrop, ac yn erlid y Bedyddwyr yn arw

am feiddio dynoethi y cyfeiliornad.

Yn y " SJwrfei' Assembly's Catechism " yr bwn jdyw

ifurf-lyfr cydnabyddedig Eglwys yi' Yscotland,

mewn atebiad i'r gofyniad,—" Betb ydyw bedydd?
"

mae pob person ieuanc yn cael ei ddysgu i ddyweyd

,

"Bedydd sydd sacrament yn yr bwn y mae golcbiad

â dwfr yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Yspryd Glân, yn

arwyddo ac yn selio ein bimpiad yn Ngbrist, ac o'n

cyfranogiad o fenditbion y cyfammod grâs, yn ngbyd

a'n hymrwymiad i fod yn eiddo i'r Árglwydd." Pan

mae bedydd yn cael ei wneyd i "ie//o ein bimpiad ya

Ngbrist," i.i all fod ddim yn llai nag ail-enedigaetb.

A cbymmeryd yr Arcb-esgob ProtesiaHaidd Wake yn

esboniwr yr atbrawiaetb dros yr oil, yr ydym yn

dysgu mai, "fel ivwj fedydd y cymmerir bwy i gyfam-

mod â Duic; yr adgenedlir bwy trwy yr Yshryd Glan;

y maent yn cael eu santeiddio a'u glanhau oddiwrtb eu

pechodau trwy waed Criêt; yn dyfod i fedda haicl yn

flafr Duw; ac yn cael en gwneyd yn etifeddion o'i

ieyrna^ neftJ; fel os bydd iddynt farw cyn cyflawni ua
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peclwd gweithreiol, yr ydym yn cael ein sicrLaxi trwy

Air Biiio, y lyddant yn ncr o fod yn gadiveiig" (TFah^s

Catechism, page loo.) A ddichon twyll-boniadau

cryfaf Pabyddiaeth fvned yn mbellacli na hyn? A
all goruwcb-fraint offeiriadol ddymuno allwedd sicr-

ach i deyrnas nefoedd nag mae y bedydd bwn yn

roddi? Ac mae y twyll hwn yn egwyddor arweiniol

yn ngbredo Tri chan' viiliwii o'r hil ddynol! Trueni

meddwl fod y bobl yu gwybod mor ychydig am
" ddidwyll laeth y Gair."

Yn un yn mhlith amryw ddyfeisiau eraill, fe dro-

wyd y bedydd mabanod bwn yn faan yn ff'ynnonell

elw ofteiriadol. Tua'r bedwaren olaf o'r canrif hwn,

neu yn nghylch y flwyddyn 572, 'roedd y taliadau am
fedyddio mabanod mor uchel, fel y darfu i lawer o fab-

anod farw yn golJedig (?) yr hyn oedd yn dychrynu

mamau ofnns i gydymfturfiod A'r ddefod; ac fel hyn

yr oedd y seremoni a'r fasgnacb o iachawdwriaeth mab-

anod yn myned yn mlaen efo eu gilydd." Ond nid

elw oedd yr unig gymhelliad a fîynai i roddi bodol-

aeth sefydlog i fedydd mabanod yn mhlith sefydliadan

cydnabyddedig eraill o eiddo yr Eglwys. Yn ddiam-

mheuol, fe fuasai yr elw deilliedig i'r offeiriaid oddi-

wrth y darganfyddiad newydd hwn, yn pwyso yn

annhraethol o'i blaid, fel y mae pob ffynnonell elw

wedi g^neyd yn mhob oes, yn mhlith y cyflog-ddjTiion

swyddogol; ond yr oedd pwnc arall heblaw yr elw, yr

hwn oedd yn cynnorthwyo yn nerthol i ddwyn i mewn
rai dan oed (^minors), a hyny oedd, sef eu gosod yn

ngwasanaeth yr Bglwys yn y swyddi lluosog a fod-

olai, neu oeddynt yn nghylch cael eu ffurfio. At hyn

y mae Gregory Fawr, yn cyfeirio yn ei epistol " at

Candidus, yr offeiriad oedd yn myned i etifeddiaeth

Gaul. I ofal yr hwn yr oedd yn cj'mmeradwyo

çtifeddiaeth Sainfc Pedr yn Gaul, cyfoeth yr hon oedd
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yn ei alluogi i brynu English boys, a dillad i'r t} lodion."

Yn y llytbyr hwn j mae yn addysgu Candidas fel hyn,
" Ond OS bydd i chwi dderbyn rbywbeth o'r trethi, y
rbai y dywedir eu bod wedi eu cymmeryd yniaith,

nyni a fynwn allan o'r rbai byny befyd ddillad i'r

tylodion, neu, fel y dywedasom o'r blaen, fecbg-yn y
rbai a fyddant offerynol yn ngwasanaetb yr Holl-

alluog" Dduw; ond gan mai Paganiaid ydjnt oil, y
rbai a geir yn y lleoedd byny, mi a drefuaf offeiriad

i gael ei anfon drosodd gyda bwy; fel os cymmerir

rbai o bonynt yn glaf mewn nnrbyw afiecbyd ar y
ftbrdd, y byddo iddo ef eu bedyddio bwy pan can-

fydda bwy yn myned i farw. Felly bydded i'cb

caredigrwydd weitbredu a gwneyd brys i gyflawni y
petiiau byn," {Samì/ies' Britannia Antiqua Illustrata,

p. 480). Rbwng yr elw a'r un llavr, a'r galwad cyn-

nyddol am wasanaetb becbgyn ar y Haw arall, yn

cael eu buno a'r gred ymledaenedig o ail-enedigaeth

fedyddiadol, fe ddarfu i fedydd mabanod gynnyddu yn

gyflym mewa poblogrwydd tua diwedd y oanrif bwn.

Gellir casgla ei bwysigrwydd tybiadol oddiwrtb ateb-

iad Gregory i Augustine pan ofynodd iddo. " Yn
mbeu faint o ddyddian ar ol geni y plentyn j gellir

ei fedyddio ef, rbag ofn i farwolaetb rwystro byny i

gymmeryd lie?" I'r byn yr atebodd Gregory,

"Nad ydyw mewn nnrbyw fodd yn cael ei wabardd,

byd y nod, yn yr awr y genir ef, oblegyd fel mae
gras y dirgelwcb santaidd i gael ei ddarparu gyda

llawer o ddoetbineb i'r byw a'r deallus, felly y mae
beb nnrbyw oediad i gael ei gynnyg i'r bwn fyddo'n

marw; rbag pau geisir amser pellacb i gj'flwyno

dirgelwch y prynedigaetb
, y bydd i ycbydig oediad

rwystro byny, ac i'r person sydd i gael ei brynu i

farw a myned ymaitb" (Bode, Book I., cap. 27).

Cymmerodd yr obebiaetb yma le yn 697, ac y mae
yn gwasanaetbu i ddangos y bras-gamou cyflym oedd

bedydd mabanod, neu yn bytrach ail-enedigaeth

C
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fedyddiadol yn wneyd, ac fel 'roedd yncyfodi i sefyllfs

gadarn yn mhlith Befydliadau sefydlog yr Eglwys.

Tn y canrif hwn y dygwyd cenadwri Augustine i

Frydain, ac hcfyd yn y flwyddyn a nodwyd uchod;

ond gan na chjTnmerodd ei ganlyniadau creulon le

am rai blynyddoedd ar ol hjny, mae y neillduolion yn

cael eu cadw fel pethau yn pertbyn i'r canrif nesaf.

Tn y üwyddyn 534 y cyhoeddodd yr Ymerawdwr
Justinian y Pab o Rufain yn ben ar yr holl Eglwys

Gristionogol, ac i fod y larnwr eglwysig uchelaf, er

nad oedd ef ei hun i gael ei farnu gan neb. Yr oedd

hyn yn gam arall tuag at gyflawniad y broflfwydol-

iaetb neilldüol bono o eiddo Paul, yn 2 Thess. ii. 4.

Fe gynnaliwyd y hummed gynnadledd gyífredinol yn

Ngbaercysteuyn, yn 553, yn yr hon yr oedd yn

bresenol tua 165 o'r ".tadau." Yr oedd yn gyn-

nadledd o gondemniad, ac yn orlawn o anathemau

yn erbyn " bereticiaid," pa un bynag ai byw, ai

marw oeddynt. Tr oedd hyn yn wenieithio yn y
modd íBeiddiaf i'r Ymerawdwr Justinian, yr hwn, i

ddano-os ei ddiolchgarwch, yn fuan iawn a drodd yn

heretic ei hunan. Mae y canrif hwn yn cael ei

hynodi ar gy frif dau amgylchiad arall, un oedd

genedigaeth Mahomet yn 5G9, neu 570, yn ninas

Mecca—a'r Hall oedd, argymmeriad rhyfygus o'r

teitl Esgob Cyfiiredinol gan loan o Gaercystenyn

,

mewn cynnadledd a gynnaliwyd yn y ddinas bono yn

588, yr hwn a gadarnhawyd iddo gan y pwyllgor

hwnw. Gan fod un amgylchiad yn cyssylltu ein

hanes a'r "gau broH'wyd" (Dad. svi. 13; xix 20;

XX. 10), a'r Hall a'r ymryson mawr yn nghylch yr

uwcbafiaeth arglwyddiaethol rhwng gweinidogion

gostyngeiig Gaercystenyn a Rhufain, hwy a gfmt beth

sylw fel yr elom yn mlaen.
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CANRIF T SEITHFED.
Tr amgylchiad pwysig cyntaf yn y canrif hwn ydyw

cenadwri Angustine yn Mrydain, yr hyn sydd yn

teilyngu sylw helaeth ar gyfrif dan beth:—Yn
g-yntaf, am ei fod yn profi fod rhifedi mawr o Grist-

ionogion yn y wlad hon cyn ei ddyfoiiad; ac yn ail,

fod y Cristionogion byn yn gwabaniaetbu oddivrrtb

Eglwys Rufain, yn mblitb petbau eraill, at y pwnc o

fedydd.

Mae yn fFaitb banesyddol, tubwnt i bob ammbeu-

aetb, yr byn sydd yn cael ei dystiolaetbu gan awdwyr,

bysbysiad a gwirioneddolrwydd y rbai nad oes neb

end dynion annwybodus, neu rai sydd am dwyllo yn

fwriadol, yn beiddio ei ammbeu, fod proffeswyr

Ci'istionogaetb yn lluosog yn Mrydain Fawr yn

flaenorol i'r genadwri Rufeinig swyddogol. "Mae
cymmeryd golygiad cyftredinol ar yr boll hysbys-

iadau a feddiannwn, yn ein tueddu i gredu fod eglwys

gywir yn y ftydd, a selog i ddercbafa teyrnas ogon-

eddua y Gwaredwr yn mblith dynion, wedi cael ei

sefydlu yu Mrydain yn yr oes apestolaidd; ac fod

gwybodaetb o'r gwirionedd vredi ymledaenu yn

gyflym trwy y rban belaetbaf o'r ynys; ac er ei fod

wedi ei wanbau trwy beresi Ariaidd a Pbelagaidd,

etto fod llawer o wybodaeth a dylanwad Cristionogol

wedi eu cadw yn M,rydain byd yr amser y gadawyd
hi gan y Rbufeiniaid."* Mae Foxe, yn ei ^^Acts and

Monuments of the Church" (Book 2nd), yn rboddi

profion eglnr o ffynnonellau diammbeuol, o'r nn

fiPaitb; ac mae awdwr yr ^'Incidenft of the Apostolit

Aye," yn dwyn yn ddamweiniol, dystiolaetb gyft'elyb

yn y geiriau gofalus canlynol:—"Mewn gair, er y
byddai yn fyrbwyll ac anwarantadwy, yn absenoldeb

tystiolaetb uniongyrcbol i sicrbau enw y cenadwr

Cristionogol cyntaf i Frydain, etto y mae llawer o

* Jìeîijioìi of Ancient Britain, chap. 5.
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bethau i'n tueddu i g-ydnno i'v dyb g-yffredin, sef nad

oedd J gweinidog aurhydeddus hwnw yn neb arall,

ond Apostol mawr y Cenedloedd—St. Panl."

Na ddarfu i'r "gweinidog anrhydeddus" hwnw,
pwy bynag ydoedd, gan yr hwn y dygwyd y íFydd

Griationogol gyntaf i Fi'ydain, lafurio yn ofer, sydd

yn cael ei gadarnhau yn ddigonol gan haneswyr

eglwysig ac eraill or awdurdod mwyaf ymddiriedol.

Yr oedd eglwysi Cristionogol wedi cynnyddu yn fawr

yn y wlad, a derbynvryr o athrawiaeth y Groes yn

helaethion yn holl ffrwythau cyfiavnder. Tn
amsor yr erlidigaeth dan Diocletian, yn nech] eu y
pedwerydd canrif.t Yr oedd eglwysi Frydain yn cyn.

nyrcbu eu mberthyron dros y gwiriouedd a cbyffeswyr

anrhydeddus i dysti»laetb lesu. Ar ddiwedd y pro-

fedigaeth tanllyd hwnw, a dychweliad heddwcb i'r

Eglvrys, fe alwodd Constantins gymmanfa (council)

yn Aries, yn ages i Marseilles yn Ffrainc, yn y
flwyddyn 314;. Yr oedd, o leiaf, dri o weinidogion

Prydeinig yn y g>nnadledd bono, ac yn cymmeryd
rhan yn ei plienderfyniadau. Y rbai byn oeddynt

Eborius o York, Restitutus o Lundain, ac Adelpbus,

mae'n debygol, o Gaerlleon. Yn j flwyddyn 359,

galwj'^d yn ngbyd gynnadledd arall gaa Constantins

yn Ariminum. yn Itali. Yr oedd uwcblaw pedwar

eant o weinidogion yn bresenol yn y gynnadledd

bono, yn mblitb y rbai yr oedd amryw o weinidogion

eglwysi Brydain. Ymddengys fod yr Ymerawdwr ei

bun wedi cyunyg talu treulion yr oil a ddaethtni .i'r

gynnadledd bono; ac fed gweinidogion Gaul a

Brydain (gyda tbri eitbriad) wedi gwrtbod yr bael-

ioni breninol bwn:—yr oeddyiit yn alluog; eu buaain

i gwrdd â'u treulion. Yr oedd tri eitbriad o'r eg-

lwysi Brytauaidd, y rbai, ymddengys, oeddynt yn

rby dylawd i dalu ti-eulion eu gweinidogion, a darfu

t Gwel Canrif y Tedwerydd, tudal. 27.
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iddynt liwytbaa mewn canlyniad dderbyn j cyn-

northwy breninol. Ond j mae presenpldeb gweini-

dogion o'r eglwysi Prydeinig ar ddau amgylchiad mor
bwysig, mewn.gwlad dr»mor ac mewn cyfaod nad oedd

y dulliau cyflym diweddar o drafaelu yn adnabyddas, a

liyny trwy draul mawr o amser r arian, yn gwasan-

aethu i brofi bodolaetb Cristionogaeth o ledaeniad

belacth yn y wlad hon. Y rhai a Jiethant i'r cynnad-

leddan hyn, yn ol pob tebyg oeddynt gynddrycb-

iolwyr—gweinidogion o enw a Bafle uchel; ac fel ar

amg'ylchiadan cyffelyb yn yr oes hon, rbaid fod y
nifer oedd gartref, nad aethant gyda y brodyr, yn

llawer mwy. A barnn oddiwrth ddeddf tebygol-

rwydd, yr ydym yn caagln fod yn rbaid fod yn y
cyfnod cynuar bwnw nifer mawr o eglwyai Cristion-

ogol yn ngwahanol barthau yr ynys bou.

Felly pan daetb Augustine yma fe gafodd y wir

flydd yn y lie; ac er fod y Sacsoniaid eulunaddolgar

wedi acbosi niwed, bron, annbraetbol ir eglwy«i,

etto ni ddarfu iddynt ddiwreiddio Cristionogaetb.

Yr ydoedd o byd yn y wlad, ac ymddengys ei bo<l

wedi cael cysgodfa ar gyrau Cymmru, rbag angerdd

yr eulunaddolwyr byny, ac mewn lleoedd dirgelaidd

eraill o'r ynys.

Yr oedd yn Ilangor Iscoed, yn swydd Fdint, yn y

cyfnod bwnw fouacbdy nodedig, ^yn cynnw/s uwch-

law dwy fil o bobl Gristionogol, y rbai oeddyn cynnal

eu bunain trwy eu diwydrwydd, a'r rbai oedd yn

cadw yn eu plitb lawer o Gristionogaetb bur—gyn-

tefig. Ond dylid cofio nad oedd y mynaehdy yma yn

dwyn un tebygolrwydd i'r gyfundrefn f ynacbaidd

ffiaidd o eiddo Pabyddiaetb, yr hon, sef y Babyddol,

a brofodd mewn oesau ar ol byn yn felldith gyffredin

i Brydain ac i'r boll fyd Gristionogol. Yr ydoedd

hwn yn sefydliad ag oedd yn cynnal ei hunan, a« fe

ddangosa y darluniad canlynol o'i gymmeriad ei fod o

j^.an ei gyfansoddiad yn dra cbyfaddas i gadw syml-
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rwydd bywyd Kfengylaidd y~a mhlith aelodau j gym-
deithas:

—"Yn Mang-or yr oedd athrofa yn cynnwys
2100 o Qristionog-ion, y rhai oeddynt wedi ymgyf-

Iwyno i'r Arglwydd, iV -wasanaetbu Ef yn y weini-

dogaeth fel yr oeddynt yn dyfod yn alluog, I'r rhai y
rhoddwyd yr enw mynachod JBangor. Etio ni ddarfa

iddynt mewn un ffordd gyduno gyda mynachod Pab-

yddol yr oes bono na'r un oedd yn canlyn, oblegyd

nid oeddynt wedi eu gosod mewn unrbyw drefn eg-

Iwysig, end yr oeddynt gan mwyaf yn lleygwyr, y
rhai oeddynt yn gweitbio gyda ea dwylaw, yn priodi,

ac yn dilyn ea galwedigaethau; yn unig yr oedd rhai

o honynt, ysprydoedd y rhai yr oedd yr Arglwydd yn

ea cymhwyso a'u tuedda idd ei waith mwyaf union-

gyrchol, yn cyssegru eu hunain i fyfyrio yr Tsgrytb-

yraa, ac ymarferiadau santaidd eraill mewn trefn i

waith y weiuidogaetb, y rhai a anfonasant allan

luaws o offerynau defnyddiol.* Mae Jameisonyn ei

*^ History of the Culdees" yn dyweyd am y mynacbdai

hyn, mai, "Eu bamcan mawr oedd, trwy gyflwyno

addysg, i ddwyn eraill i fynyi waith y weinidogaeth."

Oddiwrtb Bede, Robinson, ac eraill, ymddengys yn

amlwg fod trigianyddion y sefydliadau hyn yn cynnal

eu hunain trwy waith eu dwylaw eu bun, pan oedd-

ynt, yn yr amgylcbiadau mwyaf lluosog, yn ysgol-

feistri yr boll ardal (district). Mae Thierry yu. ei

^^History of the Xorman Conquest,^'' pan yn llefaru am
y Prydeiniaid, yn sylwi "fod eu mynachod yn fwy

llafurus nag oedd rbeolau y Pabyddion yn ordeinio;

oblegyd ni dderbynid cymmaint ag un i'r fynacblog

Brydeinaidd oddieitbr ei fod yn feddiannol ar rbyw

gelfyddyd neu alwedigaetb; yr oedd crefyddwjT pob

mynacblog _vn cael eu rhanu i ddau ddosparth, y rhai

oeddynt ar y nail yn arcs gartref i wed Ho a myned

allan oddiaragylcb i weithio " (Booh I). Mae Geoffry

o Monmouth ar ol desgrifio "yr eglwys hvyaf anrbyd-

• Panvers's History of Baptism, p. 336,
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eddus" yn Mangor, fel yn cynnwys saith o ddosparth-

iadau, a phob dosparth yn meddu tri chant o ber-

8onau, mae yn dyweyd am danynt **ea bod oil yn

byw trwy lafur eu dwylaw eu bunain.''

T fath yna oedd mynachdy Bangor Iscoed, yn

nghylcb y flyddyn 603, pan ddarfa Augustine o

Rufain, mewn modd trahaus, hawlio eu bufudd-dod

i'r Pab Greg'ory. Gellir yn bawdd gasgla beth oedd

natur yr hyn a orchymynid iddynt oddiwrth atebiad y
prif fynach yn Mangor, yr hwn a osodir allan fel hyn

gan hen awdwr:

—

'"''Bydded hysht/s, ac hel ammheuaeth

i cliict, gin bod ni oil, a phob tin o honom, yn ufuddac yn

ddeiliaid Eglwys Ddiiw, ac i Bab lihufain, ac i bob

Cristion du/ciol, i garu pob un yn ol ei raddau mewn
cariad perffaith, ac i gynnorthwyo pob tin o honynf, trwy

air a gweithred, i fod yn blant Dm9; ac nid tcyf fi yn

gwybod am tifudd.dod heblaw hien yn ddyJedus iddo, yr

hwn yr ydych chivi yn ei alw yn Bab, na clnoaith i hawlio

neu erchi
(J,

gael ei gydnabod) yn Bad y Tadau; a^r

ufudd-dod hwn, yr ydym yn bared i'w dalii iddo fe ac i

bob Cristion yn barhaut. Heblaw hyny, yr ydym ni dan

lywodraeth Esgob Caerlleon-ar-lFysc, yr hwn sydd i

lywodraethi dan Bduw drosom ni, i beri i ni gadw y
ffordd yn ysprydol." Am y gwrthodiad tyner hwn i gyd-
nabod y Pab arglwyddaidd, darfu iddynt dalu fíorffed

ea bywydau, pan mewn ymosodiad a wuaed arnynt,
yn fuan ar ol hyn trwy offerynoliaeth yr Augustine
hwn,* pryd y cafodd deuddeg cant o honynt eu lladd

mewn modd creulon, ac ni ddiangodd ond dag a deugain

faes y lladdfa! Fe gafodd y sefydlial ardderchog
yn Mangor, yn nghyd â'i lyfr-gell anmhrisiadwy eu
distrywio yn hollol, ac ni adferwyd ef byth ar ol y
difrod hwn; ac am oesau sydd wedi myned heibio o'r

braidd y ceid dim olion i arddangos yr yspotyn y bu
unwaith mewn bri.f

* Gwel Thierry ac eraill.

f Mae y lie hwn yn sefyll ar Ian yr afon Dyfrdwy,'yn nghylch tair



56 HANES T BEDTDDWTR,

Pel Bedyddwyr Prydeinigjrydymyn teimlo dyddor-

deb mawr yn y ddadl rliwng Cristionog-ion Bangor a'r

esgob coegfalcli o Rufiiin , oblogyd ymae yn pr ofi tuhwnt

i ammbenaetb eu bod yn gwrtbod bedyddio mabanod,

neu mewn geirian eraill eu bod yn ymavferyd bsdydd

y crediuiol, Tr oedd byn yn mblith pefhau eraill yn

drosedd anfaideuol yn erbyn Augustine; ac oddiwrth

byn y cyfododd y gelyniaetb cbwerw a ddangosodd

o'r decbren i'r diwedd. Cangen oedd j rliai byn o

gorff mawr y Criationogion Prydeinig, yn mblitb y
rbai yr oedd crefydd yn biodeno, "yr bon ni -wywodd

erioed o amser yr Ápostolion," a'r rbai a gadwasant

eu bnnain yn gywir yn y ffydd, yn bur yn eu baddol-

iad, trefn, a dysgyblaetb Crist fel y derbyniwyd hi

oddiwrtb yr Ápostolion a'r efenyylwyi*."* Mae y
tebygolrwydd, gan byny, mai Bedyddvryr oeddynt

—

Bedydduyr Cyntefig—jVL gfjî, ie, o'r braidd yn amlwg,

tuhwnt i bob math o ammbeuaeth. Ac mae y tebyg-

olrwydd hwn yn cael [ei gryfhau yn ddirfawr gan yr

byn a bawliodd Augustine oddiwrthynt, o barthed yr

arferiad hwn. Tr oedd yn gofyn iddynt "i weinyddn

bedydd trwy yr hwn yr ydym yn cael ein bail-eni i

Dduw, yn ol arferiad yr Eglwys santaidd, apostolaidd

niilldir o Overton, pump o Wrexham, a thair-ar-ddeg o Gaerlleon

{Chester). " Tr oedd y Mynachdy yn Mangor yn gyfoethog mewn
yigrif-lyfrau, ac iddo enw mawr cyifredinol ar gyfrif ei lyfr-gfll

v/erthfawrj ac y mac Speed yn dyweyd ei fod, o herwydd ei hen-
afiaetli, a nifer ei ddynion dysgedig, yn cael ei gydnabod yn
rhianl (parent) holl fynachdai eraill y byd." Mae ATilliam o
Malmfcbury, yr hwn oedd yn byw jn fuan ar ol y Ä^orrnan Con-
quest, yn sicrhau, nad oedd, hyd y nod, yn ei amser ef ond

J cliydig olion o'i orwychder henafol yn aros; yr oedd, medd er'e,

g\Tinifer o eglwysi adfeiliedig {mined) a'r fath bentyrau mawrion
o yjbwriel {rubbish) na cheid eu bath yn un lie arall. Mae
Leland yn dyweyd o barthed iddo, jn amser Harri VII. (1000
O.C.), "fod esgyrn y mynachod, yn nghyd à darnau o'u dillad,

wedi cael eu troi i w neb y tir gaii yr erydr wrth aredig, a byny
yn amser rhai personau ag oeddynt yn fyw y pryd hyny; hefyd
fod peth arian Rhufeiaaidd wedi eu cael."

—

Panorama of Nortl\

Wiles, page, 82.

Ge.offi-y.
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Rhufain." Hyny jw, eu bod i fedyddio mabanod,

oblegyd betli aralloedd jv "Eglwys santaidd apostoU

aidd" bono jn wneyd? Mae Tbierry,* jv bwn ydym
wedi ddyfynu eisioea, yn rboddi,yn sylweddol, yr an

esboniad ai' yr bawliad bwn, pan mae yu dyvreyd fod

y CristioQOgion Prydeinaidd byn yn gwrtbod creda

" damnedigaetb anfaddeuadwy y mabanod ag oeddynt

yn marw yn ddi-fedydd." Ac mae y " Fabian's Chron-

icle" yn gosod pob esboniad arall yn ddisynwyr, pan
yn aicrbau fod Augustine yn gorcbymyn, " Fod i chici

i roddi Cristionogaeth i blant,"—ystyr yr byn yw, "fod

i cbwi roddi iachawdwriaetb i fabanod trwy eu bed-

yddio hwy." Ni ellir rboddi ystyr arall i'r geiriau

beb wnentbur camwri a pbob flfaitb adnabyddus a

ddaliai gyssylltiad I'r amgylchiad. Gregory, gan yr

bwn yr anfonwyd Augustine i Loegr, ycbydig cyn y
cyfnod bwn a basiodd ddeddf fel y canlyn:—"Bydded

*Mae yr hanesydd diduedd nchod yn dwyn y dystiolaeth

werthfawr ganlynol i henafiaeth a phurdeb íFydd Cristionogion

Prydeinig y chweched, yn nghyd a'r canrifoedd o flaen bwnw.
Y mae yn cofnodi hanes boremol y Bretngne yn Ngogledd Orllew-

inol Ffrainc, " lie yr osdd y Britons neu Bretons wedi cymmeryd
noddfa rhag eu goresgynwyr Saxouaidd," ac y mae yn myned yn
mlaen i ddyweyd am danynt,—" wedi bod ya Griitiouogion am
rai oesau, ac feallai y Cristionogion rawya/ selog yn y byd, yr

oeddynt wedi dyfod i Gaul, a chyda hwy athrawou mwy dysgedig
a gwybodus na'r rhai oedd yn barod yn y Dalaeth bell, yn yi' hon
y sefydlasant. Hwy a burasant ifydd hen drigolion y wlad, yr

hon hyd • y pryd hyny oedd yn hynod anmherffaith; hwy a
aethant ac a bregethasant yn rhàd yn y tiriogaethau cylchynol;

aefel yr oedd eu cenadon yn dangos nad elw personol oedd niewn
golwg ganddynt. yn derbyn dim gan neb hyd y nod ymborth a
diod. Yr oeddynt yn mhoh man yn cael eu croesawi yn fawr.

Larfu dinasyddion Vennei ddewis Erython mudedig yn esgob
(gweinidog) iddvnt ; ac yr oedd y Brythoniaid eu kunain yn
ordeiuio esgobion mewm amryw drefydd yn eu gwhid newydd, lie

nad oedd un wedi bod eriocd ot blaen. 1 arfu idd> nt tl'urfio eu
crefyddyr un modd ag y darfu iddynt fFurfio eu sefydliadgwladol

heb ofyn caniatid neu gyughor unrhyw allu tramor arall."

Norman Conquest, hook I. Tystiolaeth fwy pendant na hon, ni

allem ddymuno gael, o barthed iymlrwydd, difrifoldeb a íêl y
Cristionogion Prydeinig Cyntetìg. A dyniou fel byn eedd y rhai

yr oedd y mynach Rhufeinig, Augustine yn sycbedu am eu dis-

trywio. Mcwn gwiiionedd y mae Duw a wna farn ar y ddaiar<
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i'r holl blant ieuanc gael eu bedyddio, fel y dylent

gael, yn ol traddodiad yTadau;" acnidoedd ondpoth
natariol iV ddisgwyl y buasai gwrthwynebiad i'r

meistr mewn pwnc mor bwysig-, yu cynbyrfu digof-

aint y gwas balcb bwn o eiddo y Pab. Felly pan

ddarfu i'r Cristionogiou Prydeinig' byn o Fangor
wrthod ^* rJioddi Cristionof/aeth i bla)it," wrtb arcbiad

yr Eglwijs Santaidd Ä2)ostolaidd Riifeinig, eitbr mewn
modd duwiol i ddewis "ufuddhau i Dduw yn fwy nag
i ddynion," darfu iddynt gynhyrfa digofaint mab i'r

Eglwys bono, gweitbredoedd yr bon a'i gwnaetb *'bi

yn feddvsr ar waed y eaint, ac *r waed mertbyron

lesu," (Dad. xvii. 6.) Mae ei boll banes yn un o

erlidigaetb; ond, bendigedig fyddo Daw, y mae ei

diwedd yn agos a'i barn nid jw yn oedi, (Dad.xviii. 8.)

Yr oedd rbai pynciau eraill, yn ngbylcb y rbai yr

oedd y Cristionogion Prydeinig byn ac Augustine yn

gwabaniaetbu, y penaf o'r rbai byn oedd y cyfnod i

gynnal y Pasc; ond gan na ddaliau y petbau byn ond

cyssylltiad pell â'r amgylcbiad, mor bell ag y mae yn
pertbyn i'r Bedyddwyr, nid oes angen eu bolrbain

yma. Digon yw dyweyd am yr boll drafodaetb, i un

o sefydliadau mwyaf pwysig yr oes bono gael ei ys-

gybo oddiar wyneb y ddaiar o berwydd gwrtbod ym-

ostwng i'r Pab.

Er fod yn amlwg fel byn fod bedydd mabanod wedi

ymdaenu yn helaetb yn y Gorllewin yn y canrif bwn,

etto yr oedd bedydd y crediniol yn fíynu yn y Dwy-

rain, ac hyd y nod yn yr Aipht. Yr oedd dynion

fíyddlawn, yma a tbraw, yn ymdrecbu dros symlrwydd

cyntefig, ac beb ddysgu etto dycbrynu rbag y Pab o

Rufain, yr oeddynt yn sefyll i fyny yn wrol i am-

ddiffyn yr ben wirionedd. Yn mblitb y rbai byn, yr

oedd Adrianus, gweinidog yn Ngborintb, yn sefyll yn

neillduol ucbel. Nid \n unig fe ddaliodd wrtb yr

arferiad cyntefig, ond fe wrtbwynebodd fedydd mab-

anod, trwy wrtbod eu bedyddio eu hunan, a tbrwy
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hefyd ddarbwyllo pawb ag- 'roedcl ganddo ddylanwad

arnynt, i wrthod bedydd iddynt. Fe g-afodd mewa
canlyuiad i hyn, ei gyhuddo g-an y Pab Grreg-ory,

wrth John, g-weinidog", yn Lai'issa, a'i gyfrif yn euog

o'r trosedd "o droi ymaith blant ieuauc oddiwrth fed-

ydd, a g'adael iddynt farw hebddj," am yr hyn y
daethaut yn ei erbyn fel troseddwr mawr. Yr oedd

Gregory wedi yfed yn ddwfn i'r twyll Augnstinaidd o

ail-enedigaeth bedyddiadol; ac o herwydd hyn ei siom-

edigaeth fod dyn etto i'w gael, yr hwn a feiddiai ddal

atycommisswnEfengylaidd,—" Ynebagredoac afed-

yddier a fyddcadwedig.*' Ei amcan oedd, dodi bedydd

yn llo íîydd, a gwneyd y seremoni allanol yn drwy-

dded i'r nefoedd. Mae y ddyfais hon—y traddodiad

dynol hwn, wedi parhau o'r dydd hwnw hyd yn awr,

neu uwchlaw mil o flynyddoedd.

Yr oedd ymlyniad cyffelyb wrfch yr ymarferiad

apostolaidd yn parhau yn yr Aipht mor ddiweddar

a'r flw3lyn 670. Mae awdnrdod ag y gellir ym-

ddiried iddo yn hysbysu "fod bed\dd Crist, ar ol

pregethiadjjy;lcl mewn dull cywir yn cael ei arferyd yn yr

Aipht, diC jn y fath barch, fel dar fa rhai gwledydd

eraill adferyd y grefydd Gristionogol. yn ol eu hes-

iampl hwy (yn yr Aipht) y rhai oeddynt fel hyn yn

gwahaniaethu oddivvrth Eglwys Rufain, ac a osodas-

ant grefydd ar ei sail gyntaf apostolaidd. Hyd y nod

yn yr Hyspaen, nid oedd ffydd gyntefig wedi darfod,

oblegyd yr ydym yn cael f.d Isidore, o Seville, yn

nghylch y flwyddyn 610, yn cyhoeddi traethawd ar y
Gosodiadau Egìwysìg (Clnirch Institules), yn yr hwn

y maeyn defnyddio yr iaith ganlynol :
—'"Mae bedydd

yn gynnwysedig o soddiad, yn arddangosiad o gladd-

edigaeth Crist, ac o ddadsuddiad, yn arddangosiad o'i

adgyfodiad."

Ond yn y Gorllewin, lie yr oedd awdnrdod y Pab

—

Dyn newydd Pechod, yn cael ei arferyd yn fvvy union-

gyrchol, yno yr oeddy newydd-beth, sef bedydd mab-
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anod yn cwrdd â bynawsedd, o'r braidd beb nn

rhwystr. Fe ddaetb yn ddefod (fashion) llysoedd, ac

a drawBfeddiannodd yn raddol ddylanwad ac awdur-

dod deddf Genedlaetbol. Mewn gwirionedd, y mae

yn ammbenua a fuasai bytb yn dyfod y petb ydyw yn

avfr, a'r petb ag mae wedi bod am rbyw 1200 o

flynyddoedd, ond trwy nodded y llywodraetb-wyr

gwladol. Y Llywodraetb ac aid eg-wyddor nac Ts-

grytbyr sydd wedi ei wneyd y pelb ydyw; ac nid oes

ynom unrbyw betruster i ddyweyd, na fuasai bytb

wedi byw mewn unwedd oni bai cefnogiad ac am-

ddiifyuiad (fivhidiadol. Pe buasai wedi cael ei adael

i'w bawliau cynbeuid—pe buasai wedi gorfod ym-

ddibynu ar ei baeddiannan ei bun, beb gael ei gyn-

nortbwyo gan wênau dau-ddyblyg Csesar, buasai wedi

myned íFordd yr boll ddaiar yn mbell cyn byu, ac

wedi suddo i ebargofiant, yr byn etto fydd ei dynged

olaf ef. Esgeulustra o'r Beibl a roddodd enedigaeth

iddo; ond lie bynag y daw y llyfr bwnw yn ddeddf

meddwl y byd Criitionogol, o'r ailiad bwnw fe fydd

yn marw.

O'r braidd y gwnaetb y newydd-betb mabanaidd

bwn, yn un rban o'r byd Cristionogol, ymdaenu gyda

cbymmaiut o eíFaitb ag y gwnaetb yn Lloegr. Tn y
canrif bwn yr oedd yn cadw lie ucbel yn neddf-wneutb-

uriad y cyfnod bwnw, ac ymddengys nad oedd brenin

yn wrtbwynebol i roddi lie iddo yn ei ddeddf lyfr.

Darfu Ina, brenin y Baxoniaid Gorllewiuol (Berkshire,

Hampshire, Wiltshire, &c., i Cornwal), wneyd deddf

yn mblitb deddfau eraill, tua'r flwyddyn 694, "fod y
plentyn i gael ei fedyddio o fewn cylch 30 diwrnod ar

ol ei eni, ac os na, bydd i'r esgeulustra gael ei gospi

â dirwy o ddeg-swllt-ar-ugain,* ac os bydd efe farw

cyn cael ei fedyddio, byddyn fforffedu yr oil a berthyn

iddo." Tma yr oeid y brenin yn llefaru dros yr

oiFeiriad, ac yn gwneyd yn drosedd cospadwy, yr byn

£wm mawr imon yn y dyddiau hjny.
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nad oedd Crist na'i Apoatolion wedi ei orchymyn jn

unman. Mae'n atnlwg fod j Brenin Ina hwn yn

bawen i'r offeiriaid, adarfuiddoyn ynfyd feddwl ei fod

yn gwneuthur gwasanaeth i Ddaw trwy draws argym-

meryd awdurdod na roddodd Daw i un dyn erioed.

Etto y mae dylanwad eglwysig yn amlwg yma, ac y
mae ymo3tyngiad y brenin i'r dylanwad hwnw, yn

profi tuhwnt i bob ammheuaeth resymol gynnyddiad

dylanwad yr Eglwys Rufeinig yn neddf-wneuthuriad

Lloegr.* Yr oedd hyn yn ymadawiad distaw oddi-

wrth pob apeliad at yr Tsgrythyr, a"i drosglwyddo

oil at y llywydd gwladol, yr hwn fel hyn mewn modd
tawel a gafodd yr awdurdod o fod yn ben yr Eglwys.

Ond yr otfeiriad oedd wrth wraidd yr holl drafodaeth,

«c ni wnaeth Ina ond cyhoeddi ewyllys ei arglwydd yn

Rhufain, yr hwn oedd fwy nag ef

Mae yn syndod fel darfu i'r newydd-beth—bedydd

mabanod brofi ei hun yn yr oea lac ac annwybodua

hon, etto, hyd y nod, j pryd hyn, yr oedd bedydd o

ran ei ddull yn eael ei gadw yn ei burdeb dechreuol.

Wedi'r cwbl, hedydd ydoedd o hyd, ac nid taenelliad.

" Tr oedd Angustinii a Panlinue," medd Foxe the

Martyrologist, j pryd hyny yn bedyddio mewn afan-

ydd, ac »id mewn fonts cyssegredig." T mae Gre-

gory o Rufainyu ysgrifenu at Eulogius, o Alexandria,

yn hysbysu ac yn llawenhau, " fod, ar gadwad gwyl

genedigaeth ein Harglwydd, yr bwa a gymmerodd
le yn ol yr indiction cyntaf hwn uwchlaw 10,000 o

Saeson wedi cael eu bedyddio gan ein brawd hwn a'n

• " Usage prevailed among the Saxons in eeolcsiastic»! as

much as it did in secular affairs ; but which required the express

sanctioo of the legislature was» determined iu councils, s. nods, or

as they were then called circgemots; which were 8uinmoued, either

by the King's authority or by the archhiiihop^ of Canterbury. The
first councils of any importance among the Saxons was summoned
A.D. 664, by Oswi, Brenin ^íorthumberlaud, for the purpose of
settling the time of keeping Easter, when it was determined that
it should be kept after the Moiiian manner." Crabb's History of

English Law, chapter, 2.
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cyd-esgob," sef Augustine.* Mae ysgrifenwr diweddar

ar banes yr Eglwys, yr bwn sydd ofi'eiriado'r Eglwys
Sefydledig, a'r bwn ellir gymmcryd fel tystiolaetb

anmbartiol ar y pwnc bwn, yn dyweyd fod bedydd

yr amseroedd byny, yn cael ei weinyddu trwy drochiad.

Pan yn cofuodi gvveitbrediadau cymmanfa (syiod) a

gynnaliwyd yn Calcuitb, dan yr Arcb-esgob Wulfred,

O.C, 81G, mae yn dywedyd, " fod yr unfed ar ddeg

rbeol yn danjos fod bedydd, yn gytiVedin yn cael ei

weinyddu trwy drocbiad, gan ei bod yn condemnio
taenelliad fel newydd-betb.'' t Os fel byn yr oedd yn

bod yn y nawfed canrif, o'r braidd y gellir tybied fod

taenelliad yn cael ei arfer a'i gymbell gan Augustine

yn y cbwecbed a'r seitbfed canrif. Ac mae y ffaitb,

fel y mae yn cael ei osod allan gan Foxe, wedi ei

ddyfynu yu '^Adam lai/lor's Church History ^^^ fod y
10,000 ucbod wedi cael eu bedyddio gan yr esgob

Rbufeinig, yn yr afon Swale, yn Yorhhire, yn brawf

cyfocbrog mai trocbiad, ac nid taenelliad, oedd y dull

yn yr oesoedd byny. Mae yn canlyn, gan byny,

mor belled ag 'roedd unrbyw ddadl fedyddiadol

yn bodoli yn y cyfnod bwnw, nad oedd gan-

ddynt unrbyw gyfeiriad at y dill, ond at ddeddf

newydd Rbufain yn rboddi " Cristionogaeth i llant,'*

trwy eu derbyn i fedydd. Troeddyn bawlio trochiad

ac nid taenelliad (yr bwn oedd y pryd byny yn bollol

anadnabyddus) i'r maban yn lie un yn creda.

Gyda golwg ar yr ymrafael ffol a gwartbus, a

barbaodd rbwng esgobion Rbufain a Cbaercystenyn,

am y titl cymben-falcb o esgob (yffredinol, ni wnawn
sylw o boni. "Nod y bwystfil" ydoedd, ac fe ddarfu

iddo fe, yr bwn a ymffrostiodd yn y meddiant o bono

yn bollol brofi ei hawl i'r rbagoriaetb gwaradwyddus.

* Indiction, hyspysiad, cvhoeddiad; cylch (mewn amseiydd-
iaeth) o 15 mlwydd, a sefjdlwyd gan Cystenyn Fawr yn y flwy-

ddyn,313 er còf am y frwydr fawi" a ennillodd efe ar Facsen Wledig

t Church History, by J. A. Baxter, M.A., perpetual Curate of

Christ Church, Cosely, page 147, (Second hditiou.)
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T roae hjn mor wrfhwj'nebol i bob peth sydd yn

ostyngedig- yn y fFydd Gristionogol, fel y darfa iddo

lanw ei feddiannydd â balchder ifiaidd, fel yn fuan

iawn y darfu iddo " ymddyrcbafa goruwcb pobpeth

a elwir yn Dduw, neu a addolir; byd onid jw efe,

m'îgys Duw, yn eistedd yn nbeml Duw, ac yn ei

ddangos ei hun mai Duw ydyw," (2 Tbes. ii. 4).*

Mae un amgylcbiad arall a gymmerodd le yn y
canrif bwn yn baeddu sylw, byny yw, ymddangosiad

Mabomet neu Mabomed yn Arabia, cenadaetb yr

hwn, fel crefydd wabaniaetbol, syddyn dyddio o Gor-

pbenaf, 16, 622 o O.C. Mae ef, yn gyffredin, wedi

cael ei ystyried fel " gau broftwyd" llyfr y Dadgudd-

iad (Dad. xvi. 13; xix. 20; xx. 10), ac fel gwrtb-ran

(counterpart) Dwyreiniol "y bwystfil" yn Rbufain.

Mae ei fod ef, a'i ganlynwyr, wedi bod yn fflangell

ofnadwy i'r Eglwys, yu bwnc o banesyddiaetb tubwnt

i ammbeuaetb, ond nid ydyw yn cael ei gadw mewn
côf, yn ddigonol, fod esmwytbdra, ysbryd cynbenu3,

ac anffyddlondeb yr eglwysi Dwyreiniol wedi gwabodd

03 nid creu y fflangell, yr bon y darfu i'r nefoedd gyf-

lawn ganiatdu i ymddangos er eu cospedigaetb baedd-

iannol. Oblegyd fel y darfu i'r Pab o Rbufain darddu

allan oddiwrtb gnawdolrwydd yr Eglwys Orllewinol,

felly y darfu i Mahommed gyfodi allan o lygredigaetb

dycbrynllyd yr Eglwys Ddwyreiniol; ac mae y ddau, fel

eu gilydd, yn arddangos y ddeddf gNÍfredinol, sef lie

bynag y byddo dyfroedd llygredig a llonydd, y ceir yno

yn wastad flfrogaod a llyffaiut. Bydded i'r eglwysi

presenol gymmeryd rbybydd. Mae "y bwyotfil a'r

gau broíFwyd'' yn cyboeddi fod pob ymadawiad

oddiwrtb wirionedd syml yr Efengyl—pob dyuesiad

at falcbder bydol, a pbob cydsyniad a cbyfeiliornad

er mwyn budd a lies presenol, y bydd iddynt yn an-

* "Ein Hai'nlwydd 'Dduw y Pab," oedd yn fynycli yn cael ei

hawlio gan y Pab o Rutain, ac mne y "cnnon Inw" yn ei gan-

ifttau etlo, oddieithr ei bod wedi ei chyfnewid yn ddiweddar.
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fi'aaledlg' ddwyn eu cospedigaeth eu hun, nes o'r

diwodd y bydd triflers gyd» pethau dwyfol " yn cael

eu rhoddi fyny i gredu celwydd" (2 Thes. ii. 11).

Gyda yr eitbriadau lleiaf, y raae saitb Eglwys Asia,

Eglwy«i ColosBe, a Oalatia, yr Eglwys yn Jerusalem,

yr bon "ydyw ein mbam ddaiarol ni oil," gydag am-

rywiol eglwysi Cristionogol eraill yn y partbau eang

byny, wedi boUol ddiflanu oddiar wyneb y ddaiar er

ys amser maitb bellacb, Tn gwrtbod gwrando ar

gjTigborion tyner y Gwaredvrr cariadlawn i wneyd

"y gweithredoedd cyntaf," bwy a suddasant o lygred-

igaetb i lygredigaeth, byd yn rhy ddiwertb ac an-

nuwiol i'w goddef yn bwy, fe'u byswyd yn bantwr o

adfeilion gan ddiluw tanllyd, sel ynfyd-grefyddol

Mabommedaniaetb; ac mae y geiria» dycbrynllyd

hyn wedi eu bysgrifenn ar eu gweddillion golosgawl,

megys mewn llytbyrenau o fflamiau—"A'r boll

eglwysi a gânt wybod mai myfi yw yr Hwn sydd yn

cbwilio yr arenau a'r calonau; ac mi a roddaf i bob

un o bonocb yn ol eicb gTy^eitbredoedd," (Dad. ii. 23.)

Dyna oedd cyflwr gwartbraddol yr Eglwysi Dwy-
reiniol pan ymddangOBodd Mabommed. " Yn wir,"

medd Waahington Irring, yn ei banea ddyddorol o

fywyd y proflFwyd, "yr oedd y rbwygiadau a'r an-

nghydfodau cbwerwon yn mblitb y Cristionogion

Dwyreiniol wedi anmbaru eu barn o bartbed cywirdeb

y ffydd {orthodoxy), gwaubau eu sel, ac wedi eii

gwneutbur yn dueddol i gael eu barwain ymaitb gyda

bawdd-der gau atbrawiaetbau newyddion." Bet.b

raid fod angerddoldeb eu cyflwr drygionus, eu sefyllfa

gnawdol, lygredig, pan y gallai yr un ysgrifenydd

ddyweyd am foreu oes Mabommed, a'i atbrawiaetbau

enawdol, sef "fod y ifydd ag oedd ef wedi ei baddysja

byd yn byn, ya buracb na'r un cedd yn cael ei dal

allan gan gau-Qristionogion Arabia?" Yr oedd yr

enw Criation wedi dytbd yn ddiareb ac yn wawd, a

Mabommed oedd y fflangell at y rbai anSyddlawn
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hjn, sef, j rliai oedd wedi "gadael eu cariad cyntaf."

Onid oes ya hyn oil wei-a i eg'lwysi presenol

Prydain? At beth mae eu lalchder yn taeddu yn eu

Ladeiladau gorwych, gyda chloahdai uchel a phin-

aclau diddefnydd, y rhai sydd yn mhob man yn britho

y wlad? I ba beth mae eu parcJiusrwi/id, yn yr hwn
yr ymffrostiant, yn arwain, pan mae dynion yn cael

eu banrhydeddu 3'n ol eu cyfoeth, a'u hystyried jn

gymhwya i swydd mewn cyfartaledd i swm eu harian?

Ac at beth mao eu cymmiindel agorei yn cyfeirio, ond

at sefyllfa pethan. lie y caiff llwyddiant a budd pres-

enol fod yn rbeol, ac ufadd-dod cyflawn a manwyl i

Grist yn eithriad? Bydded iddynt ar bob cyfrif

ystyried! Os bydd iddynt barbau yn falch, yn fydol,

ac yn llac; os bydd iddynt yn ymarfercl ddewis, "yr

ani'bydedd sydd yn deilliaw oddiwrtb ddyn," gallai y
çaiíFrhyw íBangell gyBelyb ganiatàd i'w dwyn yn ol

i edifeirwcb ac at j Bibl.

CAN R IF YR WTTHFED.
" Yk necbreuad yr wythfed canrif, yr oedd yi' hoU

fyd Cristionogol (OatAòlie) mor druenns ac auuuwiol

ag y gellir dycbymmygu am dano. Yr oedd y gam-

drefn resynol, o gymbwyso wyddoriaeth Inddewig at

greíydd syml lesu ^7edi cymmeryd j llywodraeth

oddiar ei sylfaen naturiol, a darfu 'r holl deyrnasoedd

ddymcbweljd i un pentwr mawr o adfeilion. Pa le

bynag jv oedd cyfundrefn ben-arglwyddiaetb, llyw-

odraethiad eglwysig yn dyfod, yr oedd llywodraeth-

wyr gwladol yn foan yn canfod y dylai y rbai a

gymmerent arnynt arolygu dynolryw, gael eu

harolygu eu bunain; ao 'roedd yn rhaid iddynt sefydlu

rhyw hawliau newyddion dros eu deiliaid er gwrth-

bwyso dylanwad ofìeiriadol. Darfu i'r rban fwyaf

p'r tywysogion ymgyngrheirio á'r goresgynwyr per-

yglus hyn, ond yr oedd tra-arglwyddiaeth grefyddol
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jn cael ei chryfhan gan gyngreiriau tramor, yn
tueddu tuag at lywodraeth gyffredinol, yr hon yn y
diwedd a wrthbwysodd lywodraethaa gwahanedig.

Dyma y Gristionogaeth a ddistrywiodd yr ymerodr-

aeth Rufeinig."

Fel yna y mae Robinson mewn dull galarus, yn

ysgrifenu yn ei ^^ ecclesiastical Researches" am gyflwr

" truenus" ac "annawiol" y byd Cristionogol, gydag
agoriad yr wythfed canrif; ac mae y dystiolaeth hon

yn cael ei chadarnhau gan Mosheim, yr hwn sydd yn

eylwi, "Fod llygriad moesau, yr hyn oedd yn dian-

rhydeddu yr oHeiriaid yn y canrif blaenorol, yn cyn-

nyddu yn lie lleihaa yn yr un presenol; ac yn ar-

ddangos ei hnnan yn y dullweddau mwyaf ffiaidd yn

y taleithiau Dwyreiniol a Gorllewinol." Ac mae'r

hanesydd hwH yn ychwanegu, "Ac ni allasai yr am-

rywiol ddeddfau a ddygwyd i fodolaeth yn eu herbyn

gan Carloman, Pepin, a Charlemagne, roddi terfyn

iV penrhyddid anystyriol, na chwaith ddwyn oddi-

amgylch eu hedifeirwch."

Gyda'r fath offeiriaid,—dysgawdwyr, y rhai ag

'roedd eu holl fywyd yn un arddangosfa fawr o ben-

rhyddid cnawdol, beth raid fod sefyllfa yr Eglwys ei

hunan? Gyda bugeiliaid, ymddygiad gwastadol y
rhai oedd yn waradwydd cyffredin, ac yn wawd cy-

hoeddus, fe fuasai mor ofer dysgwyl Eglwys bur

—

Eglwys wedi ei iFurfio ac yn cael ei rheoleiddio ya ol

ordinhadau Duvv, ag fyddai dysgwyl cael awjr pur

ac iachua yn mhlith beddau y meirw. Yr oedd yr

offeiriaid a'r bobl yn halogedig, a gellir dywedyd,

bron am yr holl Eglwys yn y cyfuod hwn, gyda'r

gwirionedd cadarnaf, "o wadn y troed hyd y pen, yr

oedd archollion a chleisiau, a gweliau crawnllyd."

Tr oedd yr Eglwys yu d aflan y gwahan-gleifion, ac

nid oedd y preswylwyr aflan a ymsymudent o amgylch

ond dangos pa mor auaddas oeddynt i drigo /'yn

uhir y rhai byw,"
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Mewn canljniad i hyn yr oedd bedydd y crediniol

yn cael ei drafod gydag anmharch cynnyddol, ac fe

aeth, o'r braidd, yn hollol o'r golwg-, o'r byd Crist-

ionogol. Tn unig, yma a thraw, mewn lleoedd neill-

dnedig, a cbonglaa pell,—yn mbell oddiwrth y canol-

barthau poblogaidd sifashionahle, yr ydoedd yn cael

lie i roddi gwadn ei droed i lawr. Yn cynnwys, fel

mae yn rhaid iddo yn wastad wneyd, íFydd hersonol

yn y Gwaredwr, ac ymlyniad gwirfoddol wrth ei

ddoddfau Ef, fe ddaeth, o'r hoU ddefodau crefyddol,

y fwyaf anmboblogaidd a gwrtbwyneblyd. Yr ydoedd

(bedydd y crediniol) yn «ael ei wrthwynebn gan yr

ofteiriad a'r bobl
;
gan yr offeiriad am ei fod yn hòni

awdurdod uwch na'r eiddo ef ; a chan y bobl, am ei

fod yn ol eu tyb ffol hwy yn gwadu iaclxawdwriaeth

maianed. Oblegyd gan fod y twyll Augustinaidd o

ail-enedigaeth yn y bedydd wedi ymdaenu yn mhlith

pobl, y rhai a gredent yr offeiriad yn hytrach na'r

Bibl, fe ddaeth yn erthygl yn nghredo proffesedig y
byd Cristionogol, gan fod bedydd yn angenrheidiol i

ail-enedigaeth, ao fod y nefoedd yn ymddibynu ar yr

ail-enedigaeth yma i ddyn, ac oni fyddai i'r maban
gael ei fedyddio, na allai c/an hyiiy gael ei ail-eni; ac

oni fyddai iddo gael ei ail-eni, na allai fod yn gadw-

edig; ganlyniad, yr oedd gwrthwynebwyr bedydd

mabanod yn cael eu cyfrif gan y lluaws annwybodus,

fel yn wrthwynebwyr i iachawdwriaeth mabanod; ac

o herwydd hyny yn cael eu cashau gyda chasineb

creulawn ao adwythig. Fel hyn fe ddaeth yn bwnc
o angenrheidrwydd ac o gallineb cyifredin i gilio i

leoedd cymharol annghysbell, tuhwnt i gyrhaedd,

neu o leiaf, tu allan i awdurdod yr erlidigaeth pobl-

ogaidd; ac yno, yn yr encil-leoedd dirgelaidd hyn, i

ymlynu yn ddiysgog, wrth y gwirionedd, ac i'w gadw
rhag cael ei ddiffoddi yn bollol o blith dynion, Ac
fel hyn y darfu cefnogwyr bedydd y crediniol ym-
fteillduo, ac i'r ffyddlondeb hwn yr ydym yn ddyledus
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trwy Dduw, fod yr ordinhad Gristionogol henafol o

ymroddiad personol i'r Gwaredwr, trwy gyffelybiaeth

ajiwyntiedig o'i farwolaeth ac o'i adgyfodiad Ef, wedi

cael ei diogela hyd yn awr yn y byd. Yr oedd yr

ymlynwyr anrhydeddus hyny. wrth wirionedd pur

Crist, yn gallu gadael llysoedd, dinasoedd/a thyrfa-

oedd defodol (fashiatiahle), ond ni allasant adael íFydd

etholedigion Duw; yr oeddynfc yn llaweu, yn gallu

aberthu cymdeithas y moesgaryddion (polished), man-
teisicn swydd, a'r boll íFyrdd i gyfoeth ac anrbydedd

daiarol, ond ni ailent aberthn en Gwaredwr, eu cyd-

Trybodan, na'u Duw. Rhodder pob anrbydedd i'r

cyfryw ddynion, "y rbai nid oedd y byd yn deilwng

o honynt." Idd en nheillduedigaetb fynyddig, idd eu

eel bunan-ymwadol, a'u cariad anniffoddadwy at wii^

ionedd Dwyfol, yn nesaf i Dduw, yr ydym ni yn

ddyledus am ein rbyddid, am ein crefydd, ac am cin

Biblau. I bob golwg dynoi, oni bai'r ymddygiad

bwn o eiddo y fatb ddynien, buasai yr oil sydd gys-

segredig a eantaidd, er ys amser maitb cyn hyn,

wedi eu balltudio oddiar wyneb y ddaiar. Hwy
oeddynt wirioneddol " lialen y ddaiar,'' ac oni bai eu

ffvddlondeb diyi?gog hwy, fel offerynau wedi en defn-

yddio gan Dduw y gwirionedd, baasai ein byd ni wedi

myned yn esgyrn-dy, yn Gehenna, ac yn fedd mawr
agored, yn llawa o esgyrn dynion meirw, yn ngbyda

pbob aflendid.

Tn mblitb y dynion ffyddlawn byn, mae gwedd-

illion gwasgaredig y gymdeithas ag oedd yn Mangor,

a ddisgrifiwyd yn y canrif blaenorol, yn baeddu lie

anrhydeddus. Oblegyd er fod y sefydliad gwerthfawr

hwnw wedi ei bollol ddistrywio, llawer o'i aelodau

wedi eu lladd, a'r gweddill wedi eu gwasgaru, ett»,

fe fyddai yn groes i bob fFaitb adnabyddus, o'r un

natur, i dybied, fod eu hegwyddorion wedi bollol

ddifianu. Tn ol y cyfrifon goreu sydd genym ar y
pwnc, yr oedd yn Mangor, 2100 o "fynacbodj" ar.
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or rhai hyn yr oedd 1200, jn agos i le yr ynladdfa.

rhwng y Brythoniaid a'r Saxoniaid, ac ni djiangodd

onid deg-a-deugain o honynt. Etto, betb a ddaeth

o'r deg-a-deugain hyny, yn nghrii a'r 900 arall a

arosant yn Mangor? Y casgliad teg yw, iddynt ym-

neillduo efo eu gilydd, neu fyned yn wasgaredig i

amddifFynfeydd mynyddig Cymmru, lie y cawsant

ddiifynfa iddynt en hunain, ac i"r ftydd, ag oeddynt

yn gadw yn anwylach na bywyd. Yno, yn ol pob

tebyg, y darfu iddynt sicrhau cartrefle, a dyfod yn
Waldinsiaid Prydeinig—yn warclieidwyr egwyddorion

y Bedyddwyr, trwy yi' oesau hyny pan ydoedd tywyll-

wcli Pabyddol yn dallu mtddyliau pawb eraill trwy

holl barthaa Gorllewinol a Dwyreiniol y byd Ewrop-

aidd. Mae Dr. Benedict,* yn dyweyd, "Mae yn dra

sicr am y Bedyddwyr Cymmreig, fod eu hegwydd-

orion wedi byw yn gysson yn eu nheilldueddaa

mynyddig, o'r oes apostolaidd byd yr amser presenol,

er nad oedd y bobl bob amser yn ymgynnull mewn
Eglwysi. Yr oedd eu gwlad yn eu golwg yn Pied-

mont arall, lie yi' oedd y tystion dros y gwirionedd

wedi cael diíFynfa ac ymguddfa mewn amseroedd o

dywyllwch a choelgrefydd cyffredinol. Gyda y
gwawriad cyntaf o'r goleuni dychweledig, yn mhell o

flaen y cyfnewidiadau eyhcysig ar y cyfandir neu yn

Lloegr, yr ydym yn canfod y Bedyddwyr Cymmreig
yn mhlith y diwygwyr cyntaf; ac nid ymddangosent

i fod yn newyddianyddicyr yn y gorchwyl, ond hwy a

ddaetbant allan i amdditlyn eu hegwyddorion, ac i

ddwyn allan weithrediadau arferol yr enwad, gyda

golwg ar eglwysi a chymmanfaoedd, fel rhai ag oedd

yn berffaith hyddysg ffamiliarJ yn eu hegwyddorion."

Mae y diweddar Mr. Thomas, o Leominster, yr

hwn, nid oes un ysgrifenwr diweddar wedi tala sylw

mauylacb nag ef, i'r rhan hon o hanes y Bedyddwyr,

yn cadarnhau yr hysbysiad uchod mewn geiriau

* History of the Baptist Denominatio», pages 344, 345.



70 HÀNES T BEDTDDWTR.

hynod o eglur, "Tr wyf jn cael fy nhuedda i gredu"

medd Mr. Thomas, " fod personau jma a thraw,

trwy holl dywyllwch Pabyddiaeth, yn mhlith yr hen

Frythouiaid ag oeddynt yn meddu gwybodaeth gadw-

edigol Grist, er nad oedd ganddynt ddigon o wrol-

der i ymddangos yn gyhoeddus yn erbyn Uygredig-

aetli cyanyddol yr Eglwys Rufeinig. Fy marn I j\r

fod ymrysoniadau agored cyntaf goleuni Protestan-

aidd yn erbyn tywyllwch. Pabyddol yn mhlith ein cyd-

wladwyr wedi dechreu yn, neu yn «yos i Olchon, ac

yn mhell cjn bod yr envr Protestant yn adnabyddua,

hyd y nod yn Gcrmany^ At hyn gellir ychwanega

tystiolaeth anmhartiol Eglwyswr, yr hwn sydd yn

sylwi o barthed ymledaeniad Pabyddiaeth mewn lie

arall, ac yn dyweyd,—"Nid oedd darostyngiad y
Cvmmry, mewn gwirionedd, end ychydig mwy nag

mewn euw. Yr oedd golygiadau ag oeddynt yn

mhell gyduno â golygiadau yr Anglo-Italian, yn

parhau yn helaeth i gael eu mhabwysiadu gan ddis-

gynyddion o ein Heglwys henafolol yn mharthaa

Gogleddol y Dywysogaeth; ac mae y ft'aith yn bob

peth ond yn sicr, fod yr Ysgrythyrau Santaidd yn

feddiannol ganddynt yn en hiaith frodorol eu hunain,

yn ein tueddu yn rhesymol i edrych arnynt fel )n

meddu mwy o gyrameriad Oristionogol na'r rhai hyny

oedd yn cael eu harfer yn mysg eu cymmydogion llai

breintiedig.'' *

Oddiwrth j tystiolaethau unol hyn, at y rhai y
gellir gwueyd ychwanegiadau mawrion, pe gofod yn

caniatau, gallwn yn briodol iawn gasglu y ddau beth

canlynol,—Yn gyntaf, Fod y gweddill hwnw o fya-

achdy Bangor, pan yrwyd hwy o'r eisteddle bono o

ddysgeidiaeth a duwioldeb, wedi cymmeryd noddfa yn

mysg mynyddoedd Gogledd Cymmru. Yn ail, eu bod

hwy ya y dirgel-leoedd mynyddig hyn wedi cadw athr-

awiaethau mawrion a gorchymynion Cristionogaeth

* Baxter's Church History, page 261.
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ddeclireuol trwj oesau tjwjllion j goelgrefydd Bab-

yddol, ac fod j gwirioneddau Ysgrythyrol hyn wedi

cael eu dwyn i oleuni ar ol hyny, gan eu hiliogacth,

hyd y nod, cyu y Diwygiad dan Luther. Fel hyn, fe

ddaeth mynyddaa Cymtnru yn amddifFynfa gyssegr-

edig i'r gwirioneddau, y rhai yr oedd Pabyddiaeth

wedi llafurio yn ofer i'w halltudio oddiar y ddaiar.

Ar gyfandir Ewrop, fe gafwyd amddiffynfa gyíFelyb

i'r arferiad dechreuol, yn nghlych ymylon ac yn nir-

gel-leoedd y Pyrenees, y rhai sydd yn gwahanu

rhwng Ffrainc a'r Yspaen. Asturias, Old Castile,

Arragon a Catalonia ar yr ocbr Tspaenaidd, Langne-

doc, Tholouse, Rousillon, Narbonne, a pharthau

eraill, ar yr ochr FtVengaidd, fuontyn gartrefleoedd i

rifedi mawr ag mae Eglwys Rufain erioed wedi eu

cyhoeddi yn hereticiaid. Mewn athrawiaeth yr oedd-

ynt yn mhell o feddu unoliaeth barn, ac i raddau

helaeth heb fod yn gywir-farn; eithr mewn un pwnc o

arferiad Cristionogol, yr oeddynt mor unol â'u gilydd

a phe buasent un person, a hyny oedd yn eu gwrth-

odiad o fedydd mabanod. Ni fedyddient neb heb

broftes bersonol o fiydd; ac ar gyfrif eu gwaith yn

ail-fedyddio y rhai a ddelai i'w cymdeithas oddiwrth

yr Eglwys Babyddol, hwy a alwyd yn ail-fedyddwyr.

Y rhai hyn oeddynt dadao y dynion dewrion a

ffyddlon hyny, y rhai yn y deuddegfed canrif, a

gawsant yr enw Albigensiaid, a'r rhai a erlidiwyd

mor greulon gan yr Eglwys Babyddol. Ac, hyd y
nod, yn y canrif hwn, prif offeryn yr Eglwys bono a

ddechreuodd y gwaith hwn o dywallt gwaed. Pen-

derfynodd Charlemagne, neu fel mae'n cael ei alw'n

gyffredin, Charles the Great, os yn ddichonadwy, i

ysgubo yr holl hereticiaid o'r byd; ac yn nygiad oddi-

amgylch ei amcan fe ddefnyddiodd gleddyf y Uywodr-

aeth i dywallt gwaed dosparth helaeth o'r cyfandir,

Gyda medrusrwydd y ryfelwr, a chreulondeb yr

annwaraidd-ddyn fe ddarostyngodd, ar ol eu gilydd,
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y Saxoniaid, y Frisians, a'r JTuns i gydnabyddiaeth

o'r ffjdd Babyddol. Ac er mwyn cyflawai ei gynllan

ya fwy effeithiol, fe gymmorodd gynghor eglwysydd-

ion blaenaf yr oes liono, ond yn fwyaf neilldaol

Alwin, Abbot, Canterbury, yr hwn a waboddodd o

Loegr; a darfu yr esgobion duwiol byn gyngbori ei

fairrbydi, n» fuasai dim yn profi mor barbaol effeitb-

iol i attal gaagred (hsrtsy), a bedydd mabanod. Yna
efe a orcbymynodd i'r llwytbau gorchfygedig, en bod

i gymmeryd ea bedyddio eu bunaiu, neu ddyoddef

marwolaetb, am esgeuluso byay, ac fod ea plant

befyd i gael eu bedyddio yn ngborfF blTfyddyn ar ol ea

genedigaefh neu fod yn ddciliaid dirwyon trymion.*

Yn y dull cytbreulig bwn y gosododd efe ran belaeth

o'r Cyfandir wrtb ei draed, ac yna a alwodd y gwaith

yn argyboeddiad! "Ydynhwn," medd ysgrifenydd

Ffrengaidd, "yr bwn a dywalltodd y fatb geullif o

waed, a yspeiliodd ci neiod o'u betifeddiaetb, ac

sydd wedi cael ei osod gan Eglwys Rufain yn mblitb

rbifedi ei saint."

Yn mblitb dyffrynoedd a dirgel-leoedd mynyddig

Ffrainc a'r Yspaen, fe gafodd hereai—yr beresi o

ufuddbau i Dduw yn bytrach nag i ddyn, gartrefle

am amryw ganrifoedd; a chyda yr eitbriad o''r erlid-

igaetb dan Cbarlemagne, fe gafodd ei pbrofieswyr

aros beb eu baflonyddu byd y flwyddyn 1270. üros y
cyfuüd maitb bwn, er eu gwabaniaetban o bartbed

amrywiol bynciau eraill, fe gredir oddiar dystiolaeth

bynod gref,. fod trigolion parthaa y Pyrenees yn dal

yn ddiysgog wrtb yr arferiad o fedydd y crediniol, ac

yn y pwnc gorbwysig (^litai) bwn fe fuont yn dystion

ifyddlawn i wirionedd Duw. Yr oedd y Paterines yn

Itali, a'r Pauliaid yn y Dwyrain, befyd, yn gadarn yn

eu gwrtbwynebiad i fedydd mabaned. Mae, byd y

* Hon ydoedd y ddeddf gyfre'dhiol gjiitaf yn Ewrop o blaid

bedydd raabanod.



BUDR ELW. 73

ond, Mosheim, yn addef hjn, pan mae yn dywedyd

am y Pauliaid, "Mae'n ddigou amlvvg eu bod yn

gwrthod bedjdd mabanod. Nid oeddynt yn cael

eu cybuddo o unrhyw gyfeiliornad gyda golwg ar

fedydd."

Yr oes hon er byny, a'i chymmeryd ar y cyfan,

ydoedd yn un o "ennill" ((/((in) ac nid o "dduwiol-

deb." Tr oedd bedydd mabanod yn cael ei gefnogi

nid yn unig fel moddion i dderchafu offeiriadaeth

lygredig, oud am ei fod yn dwyn "budr elw" i'w

coiFrau. Fe brofodd ei hunan yn ddyfais ag oeAd yn

talu yn dda, ac fe ddarfn y chwant am aur ei wneyd,

o'r divredd, yn ifynnonell gormesiad arianol ar y bobl

yn gyffredinoi. Tr oedd rbai o'r offeiriaid mwyaf
meddylgar ya canfod y canlyniadau niweidol fnasai y
prisoedd mawrion afresymol hyn, yn faan yn gyn-

nyrcbn; ac o herwydd hyny, mewn cynnadledd o

esgobion Prydeinig a gynnaliwyd yn agos i la a elwid

y pryd hyny Clonesbo, yn y flvyyddyn 747, fe bender-

fynwyd yn mbbth pethau eraill, "nad oeddynt hwy
(yr offeiriaid) i gymmeryd arian am fedyddio

mabanod." Gellir tybied, oddiar dir teg fod y ddeddf

ddoeth hon yn tueddu i wneyd y newydd-beth ei huu

yn llawer mwj derbyniol gan y bobl.

Oddiwrth y ffeitbiau blaenorol j mae yn hollol

amlwg fod bedydd mabanod yn ddyledus am ei led-

aeniad, yn hmaf, i gleddyf Charlemagne; fod bedydd

y crediniol yn ta«l ei ystyried yn heresi yn haeddu y
gosp drymaf, ac nad dim ond nerth y gwirionedd, a

grâs neillduol Daw a gadwodd yr ordinhad fawr

apostolaidd hon rhag llwyr ddifodiant yn yr wythfe^

çanrif o'r cyfnod Cristionogol.
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CANRIF Y NAWPED.
Yr oedd Cristiouogaeth wleidiadol yn awr wedi ei

gorsedda. Yr oedd yr OfFeiriad mawr o Rufain wedi

dyfod o amgylch Tywysogion y byd Gorllewinol gyda

ei ddylanwad dichellg'ar, nes y daetbant yn ddeiliaid

(vassals) parod iddo, a cbyfrifent yn anrhydedd i

gael eyflawni ei arch. Yr oedd "teyrnasoedd y byd

wedi dyfod yn deyrnasoedd" y Pab o Rufain, yr hwn
trwy ei oruchwylwyr diofrydedig a'i gefuogwyr oedd

wedi gwneyd y breniuoedd Gorllewinol i fod yn

greaduriaid hollol o dan lywodraeth yr ofFeiriaid—^yn

gymmaint felly ag y gallasai eu balchder byth ddy-

muno iddynt fod. Nid oedd eu crefydd (os oedd

rhywbetli a feddianent yn deilwng o'r enw) yn ddim

amgen na gwers bachgen ysgol oddiwrth y Pab, ac

nid oedd lioll wrthddrycliau eu duwieldeb ifugiol ond

cynnifer a liyny o foddau i dderchafu yr eghvys, pen

a llywodraethwr yr lion a eisteddai mewn seguryd a

gloddest ardderchog- ya mhrif-ddinas adfeiliedig y
byd.

Fel canlyniad rhy naturiol, fe dderbyniodd defodau

mwyaf cyssegredig crefydd, ond yn neillduol yr

ordinhad o fedydd, arwyddogrwydd gwleidiadol yn

hytracl» nag yKprijdol; ac fe wisgodd holl we-waith yr

ordinhadau Efengylaidd ymddangoeiad dernyn o

beiriaut, Gwleidiadol, yn fwy na gwasanaeth yn cael

ei roddi o galonau deal Igar i Reolwr mawr y gread-

igaetb. Yr oedd hyn yn cael ei gario mor bell, fel

y darfu i Lewis, mab Charlemagne, pan geisiodd

Harald Klack, brenin bychan Jutland, ganddo ei

adferyd ef i'w orsedd, jr hon jr oedd Regner wedi

ei ymddifadu o honi,—^y darfu i Lewis addaw cyd-

Bynio ar yr ammod fod Harald i gofleidio Cristionog-

aetb; ac fel mater o gwrs, ei fod i gymmeryd ei

fedyddio. Ar byn, y cydsyniodd Harald, ac efe

yn ngbyd a'i frawd, a fedyddiwyd yn Ments, O.C.

826. Dychwelodd i'w wlad ei bun, a dau dduwinydd.
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o'r Eglwys Babyddol gjdag ef; ac fe gafodd j cyd-

syniad hwn a'r ammodau a vrasgwyd arno gan Lewis,

ei anrhydeddu a'r enw argyboeddiad (conversio7i)\

Ond pa fodd yr oedd ef yn gwybod beth oedd argy-

boeddiad gwirioneddol yn olygu, neu betb oedd bed-

ydd yn gynnwys, ni chafodd, mewn un modd ei

wneyd yn bwnc o ymofyniad. Fe ddaetb yn union,

yn Gristion gwleidAaitl; a dyna yr oil oedd yr Eg-

lwys Babyddol yn ofalu am ei gyflawni. Yr oedd

hyn yn arddangosiad, pa fatb grefydd oedd yn cael ei

lledaeun yn y canrif hwn; ac niae yn gwasanaetbu i

ddangos mor ychydig oedd y bobl yn wybod am fed-

ydd y crediniol, ac mor ychydig oedd y gofal a gym-

merid i gadw i'r byd ei arwyddocad gwirioneddol.

Fe barhaodd y Paterines yn Itali, a'r Paulicians

yn y Dwyrain yn ansigledig, er yr holl ddirywiaeth

mawr oedd yn cymmeryd lie o'u hamgylch. Fe hys-

bysir, mewn modd credadwy, am y Paterines, fod

"y rhai hyny o'u heglwysi, lie yr oedd bedydd yn

cael ei weinj^ddu, yn cael eu hadnabod wrth yr enw,

eglwysi bedyddiadol; ac 'roedd yr holl Gristionogion,

yn y gymmydogaeth, yn ymdyru i'r cyfryw eglwysi i

gael eu bedyddio. Pan ddarfu Cristionogaeth ymledu

i'r wlad, yr oedd y bobl yn cyfarfod i addoli lie y gall-

ent; ond yr oedd yr holl ymgeiswyr am fedydd yn dyfod

i'r eglwys fedyddiadol i dderbyn yr ordinhad." Yn
Asia, darfa y Paulicians gymmeryd gafael ar y
goddefiad a ganiatawyd iddynt gan yr Ymerawdwr
Nicephorus, yn nechreaad y canrif hwn, ac a wasgar-

asant eu golygiadau mor helaeth, nes y daethaut yn

arswydus luosog a chryfion, trwy yr holl Ddwyrein-

fyd. Ond er hyny, ni pharhaodd hyn yn hir, oblegyd

o dan Leo gynddeiriog, cawsant eu hela ar hyd y
mynyddoedd; ao o dan yr Ymerodres farbaraidd,

Theodora, yn y fl. 842, cawsant ddyoddef y erenlon-

derau mwyaf dychrynllyd. Cafodd can' mil o honynt

eu rhoddi i farwolaeth gyda holl boenedigaethau
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coethedig malais uffernol, ac jmlidiwyd j gTreddill

ar wasgar i blith j ceiiedloedd cymiaydogaethol.

D»rfu lluaws o houynt grwvdro i Ewrop, lie yr hau-

astnt yr hadau oeddynt yn wrthwynebol i'r uwch-

arglwyddiaeth Rufeinig, ac a osodasant sylfeini i

amryw eglwysi, gan y rhai yr oedd bedydd y crediniol

yn cael ei arfer a'i gadw am oesau cyn toriad allan y
diwygiad mawr Lntheraidd.

Tn mblitb y rhai a ymwrthodasant, nea y rbai na

ddarfu iddynt arioed. fabwysiadu bedydd mabanod, fe

gymmerodd Hinchmar, Esgob Laudan, yn Ffrainc,

safle dra uchel. Meddiannodd ef y gwroldeb dynol i

icrtltod yr arferiad; ac 'roedd ei escobaetb a'i bobl yn

cael eu cyhuddo yn Ngbymmanfa Accinicus o beidio

bedyddio plant. Cymmerodd hyn le o gylch y
flwyddyn 850. A cban fod y dyn annibynol hwn -wedi

bod yn cael ei ddifrio g»n Brotesianiaid a Phabydd-

ion, mac yn nesaf i sicrwydd ei fod ef yn beiddio

gwabaniaetbu oddivrrth y ddau ddosbartb trwy vrrthod

bedyddio mabanod annwybodns yn ddeiliaid öydd, yn

ngbylch yr bon ni allent feddu un math o wybodaeth.

Ond tra mae y profion tubwnt i ammbeuaetb fod

bedydd mabanod wedi ymledu yn ddirfawr yn y can-

rif bwn, etto y mae yr un mor sicr mai heiydd oedd

yn cael ei arfer ac nid taenelliad. Er fod yr eglwysi

wedi myned yn mbell oddiwrth y gwirionedd o barthed

i ddeiliaid bedydd, er hyny, yr oeddynt wedi parhau

yn ff>ddIon gyda golwg ar y dull. Fe brofwyd byu

yn ein gwlad ni, gan gynnadledd ueu gymmanfa
daleithiol a gynnaliwyd yn CalcQith, dan TVulfred.

Arcb-esgob Canterbury, yn y flwyddyn 816; ac o

lîynonellau eraill o'r un natur. Tr oedd y ddadl

(mor belled ag 'roedd un yn bod befyd) yn gorwedd

rbwng y maban ac an mewn oedran (adult^; ac nid

rbwug taenelliad a tbrocbiad; ac fe ddangosir, mewn
rbanau dyfodol o'r banes byr bwn, fod taenelliad

wedi gweitbio ei fi'ordd i'r Eglwys trwy newydd-
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bethau {innovations) ar»f a graddol, yr hwn bob yn

ychydig ac ychydig" a argymmerodd le ag oedd yn

perthyn yn gyfiawn i ordinhad llawer m\Ty darlun-

iadol ac arwyddluniol.

Mae Walafridus Strabo, yr bwn oedd yn byw yn y
canrifhwn, yn ysgrifenu fel j canlyn:—"Feddylid

sylvri fod y grâs bedydd, yn yr amser cyntefig, yn arfer

cael ei roddi i'r rhai byny yn unig ag oeddynt wedi

cyrhaedd y fath addfedrwydd corff a meddwl, fel y
gallent ddeall beth oeddynt freintian {henefits)'b9ájdià,

betb oedd yn cael ei gyffesu a'i gredu; ac yn ddi-

weddaf betb oeddynt y petbau ag oeddynt i gael eu

cyflawni a'u cadw gan y rbai byny ag oedd yn cael

eu hail-eni yn Ngbrist. Mae Coloniesias, fel y mae
yn cael ei ddyfynu gan ysgrifenydd arall, yn sylwi

fel y canlyn ar y frawddeg bon—"Oddiwrtb hyn,

gyda rbeswm, y gellwcb gasglu, mai personaa mewn
oedran yn unig ydynt briodol ddeiliaid bedydd."

Mewn periFaitb gydgordiad â byn, y mae rbeol cyn-

nadledd Paris, yr bon a gynnaliwyd yn y flwyddyn

829, yr bon (reol) sydd yn darllen fel byn:—"Yn
necbreuad Eglwys santaidd Duw, nid oedd neb yn

cael ei dderbyn i fedydd, beb ei fod yn flaenorol i

byny wedi cael ei addysgu yn y sacrament o ffydd

a bedydd, yr byn sydd yn cael ei brofi gan eiriau

Paul; Rbuf vi. 3, 4." (Bootb's P. E., vol. i. p. 374.)

At y tygtiolaetbau byn y gellir ycbwanegu yr nn o

gyngbor Laodicea, fel mae yn cael ei ddyfynu gan

awdwr y Centenary Trace» of Baiúism^ &c., yr bon reol

oedd yn penderfynu, " fod y rhai byny a ddeuant i

ymofyn am fedydd, i gael yn gyntaf eu baddysgu yn

y ifydd, a gwneuthur cyffes o boni." Oddiwrtb yr

awdurdodau byn, mae'n amlwg fod yn y canrif

bwn, sef y nawfed, luaws o eglwysi, y rhai oeddynt

yn cael eu cynddrychioli mewn cynghorau pwysig,

etto oeddynt yn ffyddlawn i'r gwirionedd cyntefig o

eiddo Duw, gyda golwg ar fedydd y crediniol. Tr
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oedd Rhufain, a'r eglwysi Gorllewinol, yn gyífredín,

mewn gwirionedd, wedi jmadael oddiwrth y gwir-

ionedd hwnw; ond er hynj, nid oedd y Dyn Pechod

etto wedi gorchuddio yr boll ddaiar gyda thywyllwch ei

gysgod gorgynnyddol. Tr oedd yn nhir yr Aipht lawer

Goshen fach wedi ei gadael yn ngoleuni neillduedig y
rbai yr oedd gwir Israel Duw yn diogelu ei Hydd bar

oddiwrtb balogedigaetbau yr eulunaddoliaetb ag oedd

amgylcb ogylcb.

Fod y tywyllwcb yn dew, y cyfìryw ag y gellid ei

deimlo, yn enwedig yn Lloegr, (ac nid oedd y Cyfan-

dir, ar y cyfan, yn ddim gwell), sydd amlwg oddiwrtb

lytbyr neillduol o eiddo y Brenin Alfred; yr bwn sydd

yn cael ei roddi gan Dr. Henry o Spelman. Tsgrif-

enwyd ef, ymddengys, at Wulfseg, Esgob Llundain;

a pban yn disgrifio yn eglur yr annwybodaetb dy-

cbrynllyd i'r bwn yr oedd Lloegr wedi suddo yn amser

Alfred, mae befyd yn profi, tubwnt i bob cecraetb

ragoroldeb duwioldeb, yn ngbyda gwybodaetb y
Prydeiniaid, yn flaenorol i genadwraetb Awttin o

Rufain. Mae y llytbjr yn dyweyd, "Rbaid i mi eich

bysbysu, fy ngbyfaill anwyl, fy mod I yn fynycb wedi

dwys feddwl am y dynion dysgedig a doetbion, y rbai

gynt a flodeuasant yn y genedl Sacsonaidd, yn mblitb

yr offeiriaid a dynion eraill. T fatb amseroedd ded-

wydd oedd y rbai byny! T pryd byny yr oedd y
tywysogion yn llywodraetba en deiliaid gyda doetb-

ineb mawr, yn ol Gair Duw; ac a ddaetbant yn glod-

fawr ar gyfrif eu gweinyddiad doetb a cbyfiawn.

Pryd byny yr oedd yr offeiriaid befyd yn ddiwyd

mewn darllen, myfyrio, ac addysgu; ac 'roedd

y wlad hon mor enwog mewn dysgeidiaetb fel

yr oedd amryw yn dyfod yma o bartbau tramor i gael

ea baddysgu. T pryd byny (cyn i bob petb gael ei

annrbeitbio a'i losgi) yr oedd yr eglwysi a'r mynacb-

dai yn cael eu llanw à llyfrau rbagorol, mewn am-

rywiol ieitboedd. Pan wyf yn edrycb yn ol ar byn,
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yr wyf weithiau yn rhyfeddu na ddarfu y dynion

dysgedig liyn, y rhai oeddynt wedi en gwasgara dro3

holl Loegr, gyfieithu y goreu o'r llyfrau hyn idd eu

hiaith frodorol eu hunain. Ond yn fuan, yr wyf yn

ateb fy hunan, na allasai y dynion doethion hyn
byth ddychymmygu y buasai dysgeidiaeth yn cael ei

besgenluso gymmaint fel ag i wneuthur hyn yn
angenrheidiol; ac eu bod yu credu, mwyaf o ieithoedd

fuasai yn cael e» deall, mai mwyaf fuasai dysgeidiaeth

yn ffynu mewn unrbyw wlad."

Mewn yebwanegiad at y llythyr hwn gellid dyfynu

rhagymadrodd Alfred idd ei gyfieitbad o " Grego-ry's

tract on the Duties of Pastors," i ddangos dyfnder yr

annwybodaeth ag oedd wedi ymdaenudros yr holl dir.

Yn y gwaith hwnw mae y brenin yn cwynfau nad

oedd cymmaint ag un offeiriad yr ochr Ddebeuol i'r

Thames, ac ond ychydig iawn yr ochr Ogleddol i'r

Humber, a allent esbonio y gwasanaeth Lladinaidd.

Ac er ei holl sel o blaid dysgeidiaeth, yn nghyd a'r

«yfleusderau a ddygodd oddiamgylch er ei gyrhaedd-

iad, etto yr oedd y difaterwch cyhoeddus mor fawr,

fel y pasiwyd cyfraith fod pob freeholder ag oedd yn
feddiannol ar ddim Uai na dau hide* o dir, yn cael

gorchymyn i aufon ei blant i'r ysgol. Gan fod hyn

yn gyfartal i feddiant yn ngbylch dau cant erw o dir,

bath raid fod cyflwr y hohl,—y gweithwyr neu fel j
gelwid hwy y pryd byny, tlie filleins, y rhai oedd yn

gwneyd i fyny gorff y boblogaeth? Os oedd dysgeid-

iaeth orfodol yn angenrheidiol mewn cyssylltiad a tbir-

feddiannwyr mawrion, a byny byd y nod, yn amser

Alfred,'bath raid fod annwybodaeth ddofn, dywell, a

difesur, y miloedd nad oedd y cyfryw ddarpariad wedi

ei wneyd ar eu cyfer?

Yn y fath sefyllfa o annwybodaeth, bron, farbar-

aidd, yr oedd barn gywir a goleuedig o bartbed bed-

ydd y crediniol yn beth annicbonadwy i fodoli.

* Hide o dir— dlgon o waith i un aradr yn y livv^ddya
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hcnrydd hyny, yr oedd yr ordinhad yn cael edrych

arni fel peiriant y llywodraeth, n«u ddarn o beirian-

waith gwleidiadol. Yr oedd hyd y nod Alfred ei

hunan, yr hwn tuhwnt i bob ammheuiieth, oedd y dyn

blaenaf yn ci oes,—yr oedd efyndefnyddio bedydd yn

y modd y nodwyd, pan orchfygodd ef Gnthrum y
pagan a'i finteiodd Danaidd, un o'i ammodau hedd-

wch â bwy oedd, fod y Daniad a"i ganlynwyr i ymost-

wng i fedydd. "Md oedd gan Quthrum a'i fyddin,"

medd Home, "wrthwjnebiad i'r cynnyg, ac heh un-

rhyiv addysgiaeth, dadl neu gynnadiedd derhyniinyd huy
oil i fedydd. Atebodd y brenin dros Gnthram wrth y
bedyddfa, rhoddodS iddo yr enw Athelstan, aca'i der-

byniodd fel ei fab naabwysiedig." At hyn y mae
Theirry yn ycb-wanegu pwnc o bwys. Mae yn dyweyd
i Guthrum "addaTf os buasai iV orcbfygvryr, (Alfred

a'i fyddin) roddi fyny iV herlyu, y baasai iddo ef

(Guthrum) a'i wr, gymmeryd eu bedyddio, ac y
buaseut yn ymneilldno i gyfandir East Anglia, (Gor-

llewin-bartli Lloegr) i drigo yno mewn heddwch. Y
brenin Saxonaidd (Alfred) yr hwu nid oedd yn ddigon

cefnog i ddwrn y rhyfel i'w eithafion, a derbyniodd y
cynnygion hyn am heddwch (O.C. 879.) Darfii

Guthrum., a chadleniaid ^xfgcnaidd «raill dyngu, yn enw

breichsl {oractle'.) jig oedd icedi ei chyssegru i'w duiviau eu

iiunain, y huasent yn derlyn ledydd yn ffyddlawn."

Yn ddifrifol,— a oedd modd bod rhywbeth yn fwy
coeg-chwareuol, neu Lyd y nod, yn iwj halogedig?

Penaeth paganaidd a'i gadpeniaid yn derbyn hedydd

(^Cristio7iog»i)? SiC jn tjngn yn e7iw eu heulun-ddrnviau

paganaidd eu Jiunain, i fod yn ffyddlon idd ei rwymed-

igaethau! A fu erioed bethau mwy gwrthwynebol a

gwrthun? Neu a allai fod, trwy uni byw ddichonol-

rwydd wa'vrdiaeth mwycyflawn ar grefydd Mab Diiw?

Ac yr oedd hyn yn cael ei alw yn fedydd Cristionogoll

Ac fe safodd ein Halfred anrbydeddus ni yn fachniydd

{t2)onsor) dros ffyddlondeb y barbariad paganaidd
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hwn? Etto i gjà yr oedd hwn yn fedydd Cristionsgol

jTtt y nawfed canrif ! Wedi unwaith symnd peth o'i le

priodol, nid oes wybod pa mor bell yr à o'r He

hwnw.

"Wedi casglu yn ngbyd yr boll dystiolaethau sydd

yn eiu meddiani ar y pwnc o fedydd, mor belled »g
mae ynperthyni'rcanrif bwn,iii allfodond un casgliad

gyda golwg ar yr arcbiad gwleidiadol trwy yr bwn
yr oedd yn cael ei orfodi ar ddynion, yn ngbyd a'r

annwybodaetb blentynaidd trwy yr bon yr oedd yn

cael ei dderbyn. Tma a tbraw, mewn Ueoedd an-

ngbjebell, a tbuallan i ddylanwad awdurdod gwladol

uniongyrciiol, yr oedd eitbriadau anrbydeddus o

Gristionogion goleuedig, y rbai ni weinyddent fedydd

i neb end i'r rbai a gyffesent ea buaain yn gredinwyr

yn Kgbrisfc. Tn mbob cyfeiriad arall yr oedd yr

ordinbad gysseyredig bon yn cael ei diraddio i safle

breintiaetb wleidiadol, ac yn mbob man yn c»el ei

defnyddio i wasanaetbu eglvrysi gwladol {state churches.)

Tr Eglwys Babyddol oedd mam gyifredinol yr eppil

Inosog yma; ac felly y mae amddiffynydd mawr bed-

ydd mabanod, Dr. Wall, yn onest yn addef mai Pab-

yddiaetb, tuhwnt i bob dadl, ydyvrrhiant taenelliad^yv

bwn, bydded iddo bytb gael ei gofio, sydd ddyfais

gyfrwys offeiriadol i wneyd yr amcan gwleidiadol yn

unig yn fwy derbyniol gan y bobl yn gyffredinol.

Mae Dr. Wall yn dyweyd fod ^^ yr hoU ivledydd yn y
rhai y mae gallu traivs-feddiannol y Pal, neu yn y rhai y
hu gynt yn cael ei hatvlio, wedi rhoddi heibio i drochi

plant yn y hedydifa; ond fod yr holl uledydd craill yn y
lyd, y rhai ni chydnnhyddasant awdurdod y Pal yn ei

ar)0r, stf trtchi; ac ni chafodi basins, oddieithr mewn

iimgylchiadau o angenrheidrwydd cu harfer crioed gan

Babyddion, na chan unrhyic j'ath o Gristionogion eraill

yn yr hollfyd, nes cael eu harfer yn gyntafganddynt hwy

eu hunain (sef y Pabyddion.") Mae yr addefiad bwn

eiddo Dr. Wall yn dra pbwysig gan ei fod yn profi



HANES T BEDTDmVTR.

rbyswr {champion) raawr bedydd mabanod yn g-ystal

a cbyifesu, mai dyfais Pabyddiaeth ydyw iaenelliad, ao

na all ymffrostio o uwcb na gwell tadogaetb.

CANRIF T DEGFED.
BOB ffurf o balogiad crefyddol, Crist ionogaeth

wleidiadol fel offeryu offeiriadaetb lygredig ydyw y
waetbaf a gystuddiodd ddynolryw erioed. Ni ddarfa

Paganiaetb, yr bou sydd grefydd wedi ei materioli,

erioed wisgo ei swyddwyr gydag awdurdod mor gyf-

lawn dros amgylcbiadau y byd presenol, ag y mae

Cristionogaetb wyrdroedig wedi bod bob amser yn ei

wneuthur; oblegyd ni ddarfu un grefydd erioed o'r

blaen gyssylltn y ddau fyd mor agos a'u gilydd, (agy

darfu gwir Gristionogaetb) trwy wneuthur dedwydd-

wch y naill i ymddibynu ar y cymmeriad a ffurfir yu

y Hall. Egwyddor flaenaf a sylfaenol y cymmeriad

hwnw ydyw yraostyngiad ac ufudd-dod i Dduw; end

pan y mae swyddwyr llygredig yn cyfryngn i dywyllu,

as i wanbau g-weithrediad cyfreithlawn yr egwyddor

fawr bon, nid oes angen ond am ycbydig gyf-

rwyetra i droi y gweitbrediad bwn atynt bwy eu hun-

ain; ac yn lie ymostyngiad ac ufudd-dod goleuedig i

Dduw, mae yr egwyddor gyssegredig bono yn cael ei

tbroi yn ymostyngiad ac ufudd-dod i'r otteiriad. Tn
mbob oes ac yn mhob amgylcbiad, pryd bynag mae y
bobl yn gwrthod cydnabod ac addef awdurdod Duw, y
maent, yn ddieitbriad, yn trosglwyddo eu hanrbydedd

i'r oifeiriad.

Dyma, beb yr ammbeuaetb lleiaf, oedd prif amcan

Satan yn y ddyfais beríFeitbgwbl bono o dwyll, a

elwir Pabyddiaeth. Cyfundrefn rawy llygredig yn ei

boll ganlyniadau—un mwy cyfaddas i yspeilio dyn o'i

ddynoliaeth, trwy ymddiried cydwybod a gobaith i

drugaredd dyn arall—ni ddychymmygwyd am dani

erioed yn nyfnderoedd y Uygredigaeth duaf. T mae
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yn troi rlieswm ei hnnan i fod yn oíTerjn dicliell, ac

yn gosod milÌ3maa dirifedi o ddynolrjw wrtk ewyllys

dynion, prif arncan y rhai ydyw g-wneyd y bobl yn

gaetliion mewn trefn i aymud ymaith pob perygl oddi-

wrth orseddau eu gorraeswyr. Gorines a chaethwas-

iaetli oeddynt ddau bea y gadwyn, y rhai yr oedd

Cristioagaeth wleidiadol yn cael ei defnyddio iV
hasio i un undeb anngollyngadwy.

Dyma ydoedd cyflwr y byd E,hufeinaidd yn y deg-

fed canrif. Yr oedd meddwl, cydwjbod, rheswm, ac

i raddau arswydas. jr oedd dynoliaeth ei hunan, wedi

bron yn hollol ymgoUi o blith y cenedloedd. Yr oedd

yr ofFeiriaid yn. rheoli y breninoedd, a'r bieninoedd

yn llywodraetkn er mwyn yr offeiriaid, "Eglwys a

Gwlad" (^Church and State) oedd yn bod i berlî'eith.

rwydd; ond yr eglwys oedd y flaenaf, a'r " llywodr-

aeth" wedi byny: neu mewn geiriau eraill, yr offeir-

iaid yn (jy)iiaf, yua y llywodraetbvvyr; a draw, draw,

yn y pellter, yn tebygu i dir tu-cefn yn cael ei gyagodi

mewn rliyw olygfa banner nosawl gwelid y bobl yn

llafurio yn y tywyllwcb, i roddi mwy o f'antais i'r

personau mawrion yn front y darlun. Yn nghanol y
" tywyllwcb tew a cbaddugawl" bwn, ni fyddai ond

gwaitb ofer, a hollol afresymol i ddysgwyl canfod

bedydd y crediniol. îsi all dynion heb gydwybod

ddyfod yn gredimiyr mewn nn modd, ac os heb fod yn

gredinwyr, yn mba le wed'yn y mae bedydd Crist? Pan
mae pethau mewn cyflwr mor dywyll, gymmaint dan

law yr offeiriaid, ac mor llygredig, y mae ymroddiad

perstnol goleuedig i Dduw trwy fedydd, yn betb bollol

annicbonadwy—yn gymmaint felly a gweithred wir-

foddol yn mhlitb y nieirw. Mae yr ordinhad Gristion-

ogolfawr bon,os yn ddichonadwy felly yn fwyoresymol

wasanaetb na'r lleill, ond pan oedd rheswm ei bunan

wedi cael ei roddi fjny i offeiriadaeth aunuwiol a

drwg, betb oedd \n aros wedi hyny yn y dyn i dalu

gwarogaeth iddi? Lie aa all, neu na feiddia cydwy-
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bod xreithreda, j mae maban, neu foncyff pi'eu yn
gyfartal briodol ddeiliaid bedydd, gan mai r meddtel

yn unic/ a all roddi gwerth «r, a grymusder i'r weitli-

red. Cymmerer l/yn yna ymaith, /^ac y mae yn bollol

farw yn y maban)—«s na fydd yno gydwybod, fe

fyddclòcb, neu faban yn meddu yr un bawl a'u gilydd

^'r ordinhad.

Yr byn sydd waetb na bod yn ddrygioni, y mae
anllad- ©feredd perffaitb yr ofieiriadaetb yn y canrif

b\Tn yn cael tystiolaethii am d»no, gan boll banes-

wyr y cyfuod bwn. Nid yw M»sheini yn defnyddio

iaitb rby gréf, pan mae'n dyrreyd, fed llygredig-

aetbaa yr ofteiriaid yn "drnenns tnbwnt i bob dis-

grifiad," ac eu bod wedi " vmdyrchafa i ucbder dir-

fawr" mewn llygredd yn yr adeg druenus bon ar yr

Eglwys. Mae efe yn sicrbau yn mbellacb fod yr

offeiridid, gan mwyaf, yn let o ddynion mwyaf dues,

" wedi eu caetbiwo gan gnavrdolrwydd a cboelgref-

ydd," ac }ti alluog i gyflawni y gweitbredoedd ffieidd-

iaf a mwyaf ysgeler. Mae yn dyweyd fod y dirywiad

anfad bwn, " ya ddyledus yu benaf, am ei fodolaetb,

i benaetbiaid a llywodraeLbwyr gwagbonedig, yr

Eglwys gytìredinol, y rbai oeddynt yn mwynbau eu

bunain yn ngbyflawniad y troseddau mwyaf adgas,

ac yn ymollwng gyda cbynbyrfiadau gwylltaf y nwyd-

au cnawdol, beb un matb o wrtbwynebiad, na gofid

o'u berwydd;" ac eu bod wedi myned mor bell fel ag i

gymmyagu cydawnder ac anugbyfiawnder; ac fel byn

yn waeth, hyd y nod, na'r gor.brymwyr gwlad«l, y

rbai oeddynt iflangellau cyffredinol dynolryw. Mae
yn mbellacb yn ycbwanegn, y gallwn ffarüo rbyw

syniad am y patriarcbiaid Groegaidd, oddiwrtb

esiampl unigol Tbeopbylact, yr bwn yn ol tystiol-

aetbau yr ysgrifenwyr mwyaf parcbus, oedd yn

gwneuthur y fasgnacb fwyaf annuwiol o ddyrcbafiadau

(^promotions) eglwysig, ac nid oedá yn dangos un

matb ofal amddim oddieitbr am ei gn a'i geífylau^
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Pa mor ddirywedig, a phen-rhydd bynag- ydoedd y
patriarchiaid hyn, a llefaru yn j-yftredinol, yr oeddynt

ynllaianfaä ae annweddaiddna'r esgooion FJiufeinig, hanes

J rhai, medd yr ysgrifenydd dysgedighwa, " lydd ya

hanes cynnifer o angeufilod ac nid dynioB, ac yn ar-

ddangos y fath gyfres ofnadwy o droseddaa anfad,

ysgeler-fawi', a chymmysg-ryw.

Un fFaith a gadarnha gywirdeb y dai'luniad mwyaf
truenus ac isel hwn. Yn nechreuad y caarif bwn yr

oedd Eg'lwys Rufain yn hollol dan reolaeth menyw
o'r enw Theodora, yr lion oedd ferch i seneddwr

Rhufeinig, ond menyw ag oedd wedi ymollwng yr»

hollol gyda chwantau cnawdol a ffiaidd. Trwy ei

dylanwad hi yn gyfangTrbl y cafodd John X. ei wneyd

yn Bab. Tr oedd ei mherch Marozia yn waeth na'i

mham, oblegyd ar farwolaeth j Pab Stephan VII, hi

a gododd i'r gadair babyddol ei mliab, oV Pal) Sergius

III., yr hwn yn ei argymmeriad rhyfygus or an-

rhydedd hwuw, a gymmerodd yr enw John XII.

Dyma y peth ydoedd B/hufaia santaidd yn y degfed

canrif—mam puteiniaid, mewn ystyr helaethach na

fiBgurol, yn nghyd a melldith yr holl ddaiar.*

Ond tra yr oedd y ddwy Eglwys,—Rhufeinig a

Groegaidd yn fíynu o'r braidd yn gyffredinol mewn
annwiredd, ac yn profi ea hunain yn bliau cyffrodinol

yn mhlith yr amrywiol genedloedd, yr oedd y Paul-

icians, y crybwyllwyd am dany«t yn y canrif diweddaf,

yn ymledaenu yn ddirfawr trwy holl Ewrop, ac yr

oeddynt jn cael eu hanrhydeddu gan Dduw yn nghad-

• Pope John the XII. was oven worse than his predecessor In
a general council before the Empöror Otho I., he was accuâed «f

the most horrid crimei, convicted, and depoied. Among other
«barges, sa^s Foxe, were the folowing, that he was " noted to bo
very wicked aad infamous, with abominable vices ; an adulterer,

gamester, an extortioner, a perjurer, a fighter, a murderer, cruel

and tyrannous. Of his cardinals, some he put out their eyes, from
some he cut olf their tongues, some their noses," &;c. Suck wa«
His Holiness, Pope, John XII.

Evan Boronius admits that some of the Popes of this period
îTere " iAoniter.s rather than men,"
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wraeth Ei Air rhag cael ei ddiffodd yn hollol, Hwy
a sefjdlasaiit yn bcnaf yn ngwlad jr Albigeois, yn

lieheubai'tli Ffrainc, ac oddiyuo, fel canol-barth cyff-

redin, hwy a weit'niasant i g-adw yu fyw hen arferiad

cyntefig yr Eglwys. Yr oeddynt yn parotoi eu hym-

geiswyr am fedydd trwj addysgiaeth ac ymprydiau

gosodedig—yu gwrthod bed3ald i f'abanod, ac yn

gwadu Ibd bedydd Eglwys Rufain yn Ysgrythyrol.

Trwy ddal yr athrawiaeth. fanwyl hon
, y mae wedi ei

ysgrifenu am danynt " eu bod wedi bod yn achos o

drallod mawr i'r pabau Rhufeinaidd ar amrywiol

achlysuron." Darfu iddynt deithio mewn llafar mawr
er mwjn lledaenu y gwirionedd; ac yn mhob lie yr

oeddynt yn mjned, yr oeddynt yn dàl allan, nad oedd

yn nechreuLid Crisiionogaeth y fath beth a bedyddio

plant, ac nad oedd eu cyn-dadau yn arfer y cyfryw

beth."

Tr oedd y Paterines, y rhai yn benaf, oeddynt yn

trigo yn Itali, gyda ffyddlondeb cyfartal yn amddiSyn

gwirionedd cymtefig Duw. "Trwy gyfrwng y Pater-

ines," medd Dr. AUix, "y caibdd y gwirionedd ei

gadw yn esgobaethau Milan a Turin." Tr oedd y
rhai hyn yn bobl esmwyth, tirion, a charedig, y rhai

oeddynt yn dal allan fod y bywyd dynol yn beth cys-

segredio-, ac nad oedd yn gyfreithlawn i gymmeryd
llwon. Yr oeddynt yn frwdfry'dig yn wrthwynebol i

fedydd mabanod, ac yn ei gondemio ef fel cyfeiliornad.

Tn y flwyddyn 946, darfu Atto, esgob Vercelli wneyd
achwyniad o barthed y bobl hym, fel yr oedd offeiriaid

eraill wedi gwne3^d yn flaenorol; ond ni allasai ef

wneyd rhagor nag achwyn arnynt, am nad oedd yn y
cyfnod hwnw, awdurdod cyfreithiol yn Itali, i gosbi

hereticiaid mor ddiniwed. Y ddau gorfif hyn o bobol

dan amrywiol enwau, oeddynt yr unig ddiogelwyr,

adnabyddus^ o'r gwirionedd i Ewrop ac i r byd;

oblegyd, er fod yn y dyHrynoedd Waldensiaidd, mae'n

debygol, nid ychydig o'r rhai ag oeddynt yn parhau
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yn en purdeb, etto nid oedd amgylcliiadau wedi

caniatau eu gweithrediad oyboeddus yn yr oes foreu

bono.

Ni ddarfu bedydd gan Eglwys Rhnfain ddybenu gyda

mabanod; ond fel newyddiadau o bob matb, darfu

hwn estyu ei garedigrwydd i wrtbrycbau llai oyfaddas,

OS oedd modd, na mabanod. Mcwn gwirionedd, y
mae cyfeiliornad bob amser yn garedig, beb fedda

dim oi eiddo ei bun i'w roddi, y mae yn ddieitbriad

yn cbwiw-ledrata oddiar arall, ac yn bod yn dylawd

fel y creadur gyda yr bwn y mae yn decbreu, y mae
yn cymmeryd rhyddid gyda Duw, ac yn dra bael-

frydig y mae yn rboddi jmaith ei eiddo Ef. Felly y
lae gyda cbymmundeb rbydd yn awr, ac yr oedd

yn bollol yr un fatb gyda bedydd yn y degfed canrif.

Nid oeddyn ddigon i fedyddio y maban; cauys bernid

ei fod yn betb bollol mor santaidd,neu lesol i fedyddio

J glocb.* Yn ngbylcb y flvvyddyn 960 y Pab Jobn

XIII. a gyssegrodd glocb gyntaf yn y Laterau, ac a'i

benwodd bi yn ol enw loan Fedyddiwr. Yn canfod

ei bod yn ddefnyddiol, fe orchymynwyd fod i bod

eglwys i gael dwj o leiaf, neu os yn ddicbonadwy,

dair. Cyn y defnyddid bwy, yr oeddynt yn cael ea

golcbi, dodi arwydd y groesarnynt, a'u bendiibio gan
yr esgob, neu mewn geiriau eraill, yr oeddynt yn

cael eu bedyddio a'u cyssegru. A pbabam nad

allent gael byn? Os fel yn y maban, nad oedd

meddwl na chydwybod yn otynol, pa fodd y gellid

gwrtbod cloch? Y mae, byd y nod, clocb gyH'redin,

yn y heiydd, yn bollol mor adnabyddus o natur y

ddefod ag yw maban; pabam ynte gwrlbwynebir

bedydd i'r naill mwy nag i'r Hall?

Yn ein gwlad ni, fe ddaeth bedydd mabanod, yn y
canrif bwn, yn ymarferiad sefydledig, ond mae rhai

o'r deddfau a wnaed er ei reoleiddiad, y fatb ag i gyn-

* y gwir yw fed yr un faiut yn gymbwys o Fibl dros fedyddio y
n»iU a'l- Hall 3 a hyny yw DIM. Cyf.
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byrfu g-R-ên. Mae deddfau y Northirnhrian Pritstí,

yn O.C. 950, yn gorchymjn fel y canljn:—"Bydded

i bob maban gael ei fedvddio o fewn. naw diwrnod,

neu gosp o cbwecb ores; ac os dyg-wydd i'r maban
farw pi bagan, o fewn y naw diwrnod (Ji.y- hel gatlci

feâyddio)^ brdded iV rieni wneyd iawn i Dduw, lieb

unrhyw ddirwy ddaiarol ; os ar ol naw diwrnod oed,

bydded iddynt dala deudeg oret i'r offeiriad yn

ychwanegol." Yn O.C. 9G0, fe wnawd deddf arall

yn nheyrnasiad y Brenin Edgar, fel y canlyu:—"Fod
i bob mabau gael ei fedyddio o fewn tair-deg a saith

nosao; ac na fydded i neb oedi yn rhy hir i gael

''ledydd csyoò.'' Ond mor belled ag j gellir gwybod
yn awr, yr oedd y bedyddwyr mabanodhyn yn gysson

yn ngweinyddiad y ddwy ordinbad. Gyda hwy nid

peth rhanol ydoedd, nid gweinyddiad nn-ochrog, fel

yn yr amseroedd diweddaf hyn. Y pryd hyny, yr

oedd cymmiitìdi'b mahanod yn bod, yn gystal a bedjdd

mabanod. Tn ei araeth i'r ofl'eiriaid, yn j flwyddyn

957, O.C., mae Aelfric yn dyweyd: "Yr ydych i

roddi y Cymraun i blant ar ol ea bedyddio, a dyger

hwy i'r offeren {mass) fel y byddo iddynt ei dderbyn

yr hoU s»ith niwrnod y byddont heb eu golchi." ^c
fel y byddai iachawdwriaeth y maban annwybodus i

gael ei gwneyd yn sicr trwy gymiiwysiad o ddwfr

(oblegyd yr oedd ail-enedigaeth yn y bedydd yn

sylfaen yr boll drefniant), fe «rdeiniwyd yn nheyrn-

asiad y Brenio Aethelred, O.C., 994, fod, '"Os byddai

i rywmi ddwyn maban clâf at ofì'eiriad, nid ytc wahan.

iaeth % ddjsparth pa offeiriad y perthjna, bydded iddo

yn ddiattreg ei fedyddio ef." Hon oedd y drwydded

ddealledig i"r nefoedd, ac mae yn berffaith amlArg,

fod yr boll gyflawniad yn ddistaw yn trosglwyddo y
gobaitb am fywyd tragywyddol oddiwrth ^dd y

gwrtbddrycb i'r weithred o eiddio'r offeiriad, Fe

ddaeth yr offeiriad, fel byn, yn bollalluog yn ngclwg

y dorf annwybodus, mewn pwnc ag 'roedd bywyd
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tragywyddül yn gynmrysedig ynddo, ac fel un oedd

yn cadw, trwy ddwyfol apwyntiad, "allweddau

teyrnas nefoedd." A ydoedd gan hyny yn beth i'w

ryfeddu ynte, fod bedydd y crediniol wedi myned o'r

golwg ynbollol yn mhlit b y bobl? Beth yn wabanol

ellid ddisgwyl oddiwrth s«fyllfa petbai ag oeddynt

"wedi gwneuthur Gair Duw yn ddirym," trwy ddyfais

ddynol afresymol a tbwyllodrus?

Mewn geiriau eglnr, fe wnawd iacbawdwriaetk i ym-

ddibynu ar weitbredoedd, ac fe gymmerodd bedydd yr

arweiniad yn mblitb yr elfenau byn o gyfiawnder

deddfol. Ond darfu tarddellau eraill o haeddiant

dynol ddilyn byn, a cbynnortbwyo i adeiladu gobaith

disail am y nefoedd. Mae byn yn amlwg oddiwrtb

araetb y Brenin Edgar i Dunstan, y dysgawdwr

balcb bwnw o bunan-gyfiawnder, yn yr oes annwy-

bodus bon. Mae y brenin yn gofyn iddo,
—"Pa

feddiannau na ddarfu i mi eu dirmygu, pan oeddit ti

yn gorcbyrayn i mi? Os oeddit ti yn barnu yn

briodol roddi rbywbekb i'r tylodion, yr oeddwn i yn

barod. Os oeddit ti yn barnu yn briodol i roddi

rbywbetb i'r eglwysi, ni oedais i ei gyflawni. Os

oeddit ti yn acbwyn fod y mynacbod, neu swyddwyr

eraill {^clerics) mewn angen am unrbyw betb, oni

ddarfu i mi ea diwallu? 2yâi a ddyicedaistfod elusenau

ynparhau lyth, ac nad oedd dim yn f*cy ffrwytldawn na^r

hyn a roddid at fynacJilogydd ac egitcysi, oblegyd trwy

byn y mae gweision Daw yn cael eu cynnal, a'r hyn

Bydd yn ngweddill yn cael ei roddi i'r tylodioa." Yr

oedd y math bwn o dduwioldeb rai prydiau yn cael ei

gyfnewidi gyflawniadau o addoliadpersonol, yn neill-

duol yn amgylcbiadau tylodi neu afiecbyd, "Os yn

rhy dylawd i wneyd cyfr-dal arianol, caniateid i'r

person afiacb, yn lie diwrnod o jmpryd, i adrodd (ar

dafod-leferydd) 220 o Salmau, neu y 119 Salm ffattr),

a Gweddi yr Arglwydd cbwech o weithiau, neu dri

ugain o paternosters (Gweddiau'r Arglwydd), gan
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blygu J gliniau o'r newydcl gyda phob adroddiad,

neu y 51 Salm, a Gweddi yr Arglwydd bymtlieg o

weitbian a'r wyneb yn y llwcli. Yr oedd ympryd
Saith-mlwyddol yn cael ei di-oi i ddeuddeg mis o

adroddiad o boll Lyfr y Salmau bob dydd a tos, gyda

deg a dengain o Salmau yn y prydnbawn." Gyda'r

fath dduwioldeb, dim ond ymdrech crefftwrol o eiddo

y côf, pa le'r oedd argyhoeddiad goleuedig, neu ym-
gyflwyniad deallawl i Dduw? Ac os nad oedd y
"rbesymol wasanaetb" bwn yn bodoli, oiii fuasai yn

watwargerdd arawydos i ddysgwyl bodolaeth bedydd

y crediniol?

Tn y Dwyrain, ac yn neillduol yn ngbylcb Anti-

ocbia, yr oedd llawer llai o ddichell oííeiriadol {prietU

craft), ac o ganlyniad llawer mwy o greiydd bersonol.

Cristionogion y partbau byny, beb gymmeryd eu

dychrynu gan awdurdod wladol, a geisiasant grefydd

iddynt eu bunain, beb ofalu am y sect oedd yn cael ei

nhoddi gan y Llywodraeth. Fel canlyniad i'r gweith-

rediad annibynol bwn, fe gyboeddwyd fod patriarcb-

aetb Antiocbia yn llawn o "bereticiaid," yr byn yn

natariol a fu yn acblysur o betb aflonyddwcb i

Tbeodorns, patriarch y dospartb. Efe a acbwynodd

o berwydd byn wrtb yr Tmer&wdwr Jobn Zinlisces,

ac a ddymunodd ar yr Ymerawdwr i anfon ymaitb y
rbai oeddynt yn peri aflonyddwcb i'w anweitbgarwch

ef. Fe ganiataodd yr Tmerawdwr ei gais, trwy

foddion tyner, sef, eu symud bwy i Pbilippolis, o'r

lie bwnw bwy a ymwasgarasant dros bartb eang

o Ewrop, a tbrwy lafur diflino bwy a osodasanti lawr

sylfaen i ln«edd o eglwysi, yn mblitb y rbai yr oedd

yr ordinbad o fedydd y crediniol yn cael ei pbarcbu

a'i dal i fyny, pan oedd yr boll fyd Ewropaidd, oddi-

eitbr y lleoedd byn, yn gwibio ar ol y bwystfil."

Dyna ydoedd crefydd yn y degfed canrif. Yr oedd

yr oifeiriad yn frenin ac yn arglwydd ar gydwybod,

calon, a meddwl. Ei ewyllys of oedd yn rbeoli y Uys
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y mawrion a'r bobl. Yr oedd ei gysgod du llydan,

wedi myned rhwng y bobl a'r haul, ac fel canlyniad

annocbeladwy, byd y nod, yn y byd Cristionogol ei

bunan, "tywryllwcb a orchuddiai y ddaiar, a'r fagddu

y bobl."

CANRIF TR UNFED AR DDEG.
Os cafodd y degfed canrif, mewn canlyniad i uchel-

geisiaetb, ann-vrybodaeth a diogi yr offeiriaid, gyda

phriodoldeb ei alw "yr oês haiarnaidd" mae yr unfed

canrif ar ddeg wedi haeddu yn hollol yr un disgrif-

iad. Yr oedd yr unrbyw ddrygan yn cael eu cyflawni,

yn eu boll amrywiaeth a'u beithafion ; end fod yr

eitbafion yma'n ymddang-os wedi cyrhaedd pwynt, tu

draw i'r hwn yr oedd yn annicbouadwy myned yn
mlafìn, y man y mae gwelliant nacaol yn cymmeryd
He, yi' byn sydd yn cyfodi oddiwrtb yr anniebonol-

rwydd i fyned yn mbellacb. Yr oedd balcbder oiFeir-

iadol wedi cyrbaeddyd ei binacl uwcbaf, ac fel arwydd

o welliant, yr oedd cyngboran yn y cyfood hwn yn ym-
yraetb er lleihau rbifedi y ceflTylau i gael eu defnyddio

gan yr offeiriaid ar ei teitbiau. Pan oedd yr offeiriaid,

y cynddrycbiolwyr gwystledig byny o'r addfwyn a'r

gostynedig lesu, yn sefyll mewn angen amy fatb eufa

(curb') wartbus ar eu gorwagedd, betb raid fod cyflwr

yr eglwys ag 'roedd y rbai byn yn addysgwyr iddi

ac arolygwyr arni? Os oedd balcbder yr arweinwyr

mor aflywodraethus, betb oedd rbaid fdd y bobl y rbai

a arweinid ganddynt?

Yr oedd yr ysbryd hwn o ucbelgeisiaetb bydol a

cbnawdol wedi llygru yr boll gorff, ac wedi ymledu i

lawr trwy yr boll resau swxddogol. "Yr oedd y
Pabaa Rhufeinaidd yn y canrif bwn ya gyffx'edinol

ac yn barbaol wedi eu baddurno a'r teitlau cbwydd-

edig Feistri y Byd, a Phahau, neu Dudau Cyffredinol;
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jv oeddynt yn llywyddu yn mliob man yn y cynghorau

trwy eu cenadou; yr oeddynt yn rhyfygns wed
argymmeryd yr awdurdod i fod yn uwchlywodraeth-

wyr yn mhob dadl a allai gyfodi o barthed crefydd

nen ddysgyblaeth Eglwysig. Ond nid oeddynt yn

foddlon ar y cymmeriad o'r deddfroddwyr uchelaf yn

yr Eglwys, eithr argymmerasant j n rhyfygus y cym-

meriad o arglwyddi y cread, yn gyflafareddwyr

tynged teyrnasoedd ac ymerodraethan, a llywyddwyr

uchelaf breninoedd a thywysogion y ddaiar."*

"Fe ddarfa'r athrawiaeth " medd Hume, "yr hon

a ddyrcbafodd y Babaetb uwcblaw pob awdurâod

ddynol, yn raddol ymledu o ddinas a llys Rbufain;

ac yr oedd yn yr oes bono yn llawer mwy cyfiredin a

dylanwadol yn nbeyrnasoedd debeubarth, nag' yn

nheyrnasoedd gogledd-bartb Ewrop." Mae'r Esgob

Newton ar y Proffwydoliaetbau jn dwyn tystiolaeth

o'r un nai.ur, pan mae yn dywedyd, tudalen, 510,

fod,
—
"y gallu Pabyddol yn y canrif hwn wedi ei

ddwyn tubwnt i bob terfynau, trwy ucbelgeisiaeth a

thraba y pabau oedd yn teyrnasu, ac yn neillduol gan

greulondeb a gorfalcbder Gregory VII., enw blaen-

orol yr bwn oedd Hildebrand, neu Relebrand fpen-

teicyn uffernolj, fel mae yn fynycb wedi cael ei alw.''

At byn gelbr ycbwanegu tystiolaetb Mosbeim, yr

hwn pan yn ysgrifenu am grefydd yr oes bon a sylwa,

"Gellir yn hawdd ddychymmygu, fod ei bagweddau

yn llawn o afluneiddiwch, pan yr ystyriwn fod ei

nhoddwyr (guardiansj yn llawn mor amddifad o

wybodaeth a rhinwedd, ac fod penau a rbeolwyr yr

Eglwys Gristionogol, yn lie arddangos eu hunain yn

esiamplau o dduwioldeb, yr oeddynt }n esiamplau o

droseddau gwartbus ac ysgeler. Yr oedd y bobl

wedi suddo i'r sefyllfa fwyaf truenus o goelgreiydd,

ac yr oeddynt yn defnyddio eu boll frwdfrydedd mewii

adcloliad delwau, a cbreiriau freJics) ac yn y cyflawn-

* Church History, by G. Gregory, D.D. Tol. ii. p. 30.
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id o ofera (trifle) o amgylch seromoniau, y rbai oecld-

ynt yn cael eu gosod arnynt g-an ormesiaetli ofieiriad-

aeth dra-arglwyddiaethol."

Oddiwrth y balchder ofíeiriadol hwn ar nn llaw, a

dygn annwybodaeth y cyífredim mewa canlyniad ar y
llaw arall, a ellid disgwyl am rywbeth yn debyg i

grefydd bersonol, nea ysprydolP Oui faasai hy»

yn edrych am rawnwin oddiar ddrain a ffigys oddiar

ysgall? Tn y fath gors foesol, yn mba le 'roedd tir

caled wedi ei adael, ag y gallasai bedydd y crediniol

roddi gwadn ei droed i lawr? Pa chance oedd yno i

ordinhad bur o eiddo Crist, lle'r oedd yr holl Eglwys

gyda'r eithriadau Ueiaf, wedi myned dan ddiluw tra-

ddodiadau a gorchymynion dynion? Y Pab oedd yr

arglwydd cyfFredinol, a'r ofteiriaid yn offerynau ac yu

oruchwylwyr parod iddo, y boblyn derbyn eu deddtau

o RufaÌD, ac nid o un ffynnoiiell arall; ac fel canlyn-

iad yr oedd bedydd y crediniol wedi ei hoUol golli o'r

byd Rliufeinig, ac os oedd i'w gael mewn un modd,

nid ydoedd i'w gael ond tuallan i'w gylch ef. Yr
oedd yr Eglwys, fel ag yr ydoedd, yn dechreu gyda

mabanod, ac, yn naturiol ddigon, nid ydoedd ja
arddangos dim ond jQTolineb plentynaidd o'r dechreu

i'r diwedd.

Fodd bynag yr oedd yr ordinliad ysgrythyi'ol hon

yn parhau mewn bodolaetb nychlyd, mewn lleoedd

annghysbell; ac yn awr y torodd allan yspryd newydd
oddiwrth >r olSieiriadaeth Babyddol i ymwneyd a'r

ordinhad, yr hyn oedd, gwneyd defnydd o'r gallu

gwladol i'w dyfetha, neu i'w gyru ailan o blith dynion.

Nid oes un teimlad a berthyn i'w llygredigaeth mor
naturiol gyssylltiedig ag erlidigaeth a balchder, a

phan daeth y teimlad hwn yn uwchaf yn Eglwys
Rufain, ni allai oddef yn hwy y fath anuibyniaeth o

eiddo dynion, y rhai (o barthed pwnc mor bwysig i

awdurdod offeiriadol a bedydd mabanod) a ufuddha-

ent i Dduw yn hytrach nag i ddynion. Ac oddiyma y
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cawn ymddangosiad erlidigaetb yn ol cjfraith y canrif

hvru, a defnyddio y ffagod, y tan, a'r cleddyf i gospi yr

"hereticiaid," y rbai a gydnabyddent awdurdod uwch
nag eiddo y Pab o Rufain.

Fe ymddangosodd yr yspryd angeuol bwn o eridig-

aetb, yn gyntaf yn Orleans, yn Ffrainc, y lie yr oedd

y Paalicians yn y flwyddyn 1017, wedi sefydlu cyn-

nulleidfa grefyddol, yn mblitb y rbai yr oedd deuddeg

cynonwr {canon) o eglwys gadeiriol y ddinas bono,

dynion o ddysg a duíTÌoldeb neillduol, beblaw nifer

lluoiog o ddinasyddion o ddospartb parcbus mewn
cymdeitbas. Yn mblitb atbrawiaetbau eraill addelid

gxn J bobl byn, yr oedd y gwrtbwynebiad i fedydd

mabanod. Mae Dupin, yn dyfynu o Dacbery, yn

dyweyd am danynt, '

' En bod yn d»l allan nad oedd

bedydd yn symud ymaitb becbod gwreiddiol," yr byn

oedd y ddadl gyíìredin a ddygid yn mlaen o blaid

rboddi bedydd i fabanod. Fe gynnaliwyd cyngbor yn

Orleans, yr bwn a ymdrecbodd i'w tueddu i ymwrtbod

a'u bargyboeddiadau, ond byn mewn modd ffyddlawn

a wrtbodasaut ei wneyd, a'r canlyniad fu i driarddeg

o honynt gaol eu llosgi mewn tan, yn ngbanol yr

bwn y dewisiasant farw, yn bytracb nag abertbu yr

byn oeddynt bwy yn gyfiawn gredu oedd yn wir-

ionedd Duw.

Fe ymledodd tânau erlidigaetb yn fnan i bartbau

ereill. Yn ngbylcb y flwyddyn 1019, fe gafodd

rbifedi mawr (mae rbai awdurdodau yn dyweyd can-

noedd), o ganlynwyr Berenger eu cigyddio i farwol-

aetb " am wrtbwynebu bedydd mabanod, ac am eu

bod wedi eu bedyddio." Yn ngbymmydogaetb Tryers,

yn gystal ag yn Flanders a Germani, fe jafodd y Bed-

yddwyr eu herlid gyda geirwindeb diosteg, yn gym-

maint felly, fel mae yn cael ei gadarnbau mewn modd

credadwy gan Danvers, o amrywiol awdurdodau, fod

y nifer o 150.000 o Fedyddwyr wedi cael eu rboddi i-
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farwolaeth grenlawn. Nid eu g-wadiad o fedydd mab-

anod yn um'c/, a greodd yn eu herbjn j g-elyniaeth

cythreulig hwn o eiddo Eglwys Rufain, oblegyd yr

oeddynt hwy jn condcmnio cy feiliornadaa eraill o eiddo

yr Eglwys bono yn Jlawn mor angerddol a bwn; ond

credir mai bwn a roddodd y traragwydd mwyaf, ac a

gynhyrfodd y casineb mwyaf. Yr oedd yn cyiFwrdd

a'r awdnrdod ag yr oedd yr oiFeiriadaerb wedi ei

thrawsfeddiannu yn y man mwyaf pwysig; ac a gyff-

ródd eu digllonedd crealonaf trwy geisio tynu o'a

gafael allweddau teyrnas nefoedd. Yr oedd swydd-

ogion yr eglwys bon yn bawlio awdurdod i roddi

mynediad i'r byd nefol fel eu hawl-fraint ddiam-

mbeucl, ac yn perthyn yn gyfangwbl iddynt bwy eu

hnnain; pan ddarfu'r Bedyddwyr, gan byny, mewn
effaith ddymcliwelyd yr hawl bono, yr oeddynt yn

naturiol yn cael edrycb arnynt fel ffolynion union-

gyrchol i'r oifeiriadaetb ariangarol bono, acymwelwyd

â hwy gyda'r gospedigaeth lemaf a allasai digasedd

ddefnyddio.

Yr oedd y Paterines yn Itali a Milan yn dal golyg-

iadan cyfíelyb i eiddio y Paulicians, ac maent wedi

cael eu hystyried, gan amryw awdwyr yr un a'r

unrbyw bobl, ond jn meddu enwau gwabanol. Yr

oedd symlrwydd a pliurdeb eu bywyd, gweddusrwydd

a gostyngeiddrwydd eu bjmddygiad, yn cael eu cys-

sylltu gyda eu g'weitbgarwch tawel a diflino, yn

tueddu i'w cynnydd cyflym yn Itali a Ffrainc. Yn y
flaenaf (Itali), yr oedd ganddynt un ar bymtbeg, or

rhai fuasent yn cael eu galw yn awr yn ''Gym-

manfaoedd," yr oedd un o'r rhai hyn, sef, Cym-

manfa Concorezzo, yn nosparth Milan, yn cyn-

nwys dros bymtbeg cant o aelodan. Yr oeddynt yn

addoli, yn benaf, mewn 4ai dirgel, yn gymdeithasau

o wytb, ugain, deg ar ugain, ond nid oeddynt byth
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yn rliif mawr, rhag ofn cael eu liaflonydda. Fe

gafodd un o'u blaenoriaid, a el^rid Gundulphus, yr

hwn ymddeugys oedd wedi bod yn neilldaol Ivrydd-

iannms yn ei lafar, ei wysio o flaea Gerard, Esgob

Cambray ac Artai, yn j flwyddyn 1025, a'i holi yn

fanwl ar amrywiol bynciaQ yn eu credo cyffredin.

Mewn atebiad i oiyniad o barthed bedydd mabanod,

dywedodd eu bod hyry yn wrthwynebol iddo, "oblegyd

fod maban na allai nag cwy^llysio, na rhedeg, »c na

wyddai ddim am ftydd, yn anawybodus urn ei iachaw-

dwriaeth a'i ddaioni ei hun, yn yr hwn ni all fod dy- .

mnniad am ail-enedigaeth neu gyflPesiad o ftydd; nid

ymddengys fod ewyllys, ftydd nea gyffesiad dyn arall

yn dal y berthynas leiaf ag ef."* Yn y flwyddyn

1035, ysgrifenodd Deodwinus, Esgob Leige, lytbyr

at Henry I., Brenin Ffraino, yn achwyn ar Bruno,

Esgob Anglers, yn ngbyd a'i archddiacon, Berengar-

ins,
—"Fod hysbysiad wedi dyfod allan o I'frainc, yr

hwn sydd yn myned trwy holl Germani, fod y ddau

ddyn yma yn dal, nad ydyw corff yr Arglwydd

(abertk yr ofFeren) y corff, eithr cysgfod ac arwydd o

gorft yr Arglwydd; f ac y maent, mor belled ag mae

eu gallu yn myned, yn dymchwelyd bedydd mabanod."

Fe ddygodd Guimundus, Esgob Aversa, yr un

cyhuddiad yn erbyn Berengarius, sef ei fod "yn

gwadu—gwrthod bedydd i rai bychain;" ac fe ym-

ledaenodd y golygiadau hyn yn erbyn bedydd mabanod

gymmaint, fel yr ymdrechodd Lanfranck, Arch-

esgob Canterbury eu gwrthbrofi, yn ei lyfr a elwir

"Seintillaris," lie mae yn dyweyd fod ei wrthwynebwr

* " Tr oeddvnt yn gwrthwynebu bedydd mabanod yn neillduol,

am eu bod yn hoUol annalluog i ddeill, neu i g:yff«su y gwirion-

edd.' Milner and Harries, History of the Church. Vol. iii.

page, 194.

+ Hoitt, sef y bara yn nghymmundeb Fglwys Rhufain,—

y

gwadiad oedd, fod hwnw yn wir gorff Crist—eithr mai arwydd
ydoedd.
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**trwy hyn jn gwrlhwynebu'r fitlirawiaeth ofyffredinol,

yn ng-hyd à cliydsyniad unfrydol yr holl Eglwys." Y
mae yn dybygiad liollol deg fod rhai o'r Bedyddwyr

hyn yn aflonydda yr arcbesgob, ac eu bod idd eu

cael, byd y nod, j'n Lloegr yn yr unfed ganrif ar

ddeg, neu pabam yr oedd cf, mewn un modd, yn

ysgrifenu yn en herbyn? O'r braidd y mae yn

debygol y bnasai ef yn ymdrafForthu i droi yn ol

olygiadau sect mor bell oddiwrtbo ag Itali, neu

Ddeheudir Ffrainc; ond y mac yn llavver mwy naturiol

i'r amgylcbiad i dybied fod egwyddorion y Bedydd-

wyr yn cael eu dysgu yn ei gymmydogaeth eglwysig

ef ei hun; ac yntau, fel mab íFyddlon i Kufain yn

ysgrifenu i amddiffyn ei bawl hi i ddisodli sefydliad

Dwyfol trwy ddyfais ddynol. Mae Dr. TJsber, yn
gwneyd byn yn dra tbebygol pan niae'n dyweyd, fod

"amrywiol o sect Barengarius wedi Uedaenu ei

atbrawiaotli yn amrywiol wledydd yn Belgium, y rbai

wrth eu boli a ddywedent, nad oedd bedydd o un lies i

blant er iacbawdwriaeth." Yr oedd trafnidaeth

mawr rhwng y '^BeJgic coimfrtes" byn a Lloegr, ac ni

ellir dwyn yn mlaen wrtbwyuebiad o unrbyw bwys i'r

grcd, mai yr hyn a gyliròdd niferi yn y ^'Belgic

countries" oedd wedi deíí'ro hefyd ymcbwiliad yn
Lloegr. Ar ba dir arall y gellir tybied fod Arcb-

esgob Canterbury, yn ysgrifenu o gwbl yn erbyn y
Bedyddwyr? Os nad oeddyut bwy ar yr yspotyn, a
ydyw yn debyg y buasai ef yn cyfeirio ei saethau yn
erbyn gelyn pell? Mae Dr. UsLer yn gosod y pwnc
hwn, o'r braidd, tubwnt i un math o ddadl, pan yn
dyfyuu o hen haneswyr, y mao yn dyweyd, fod

canlynwyr Berengarius wedi llygru Ffrainc, Itali,

Germani, Lloegr, &c., gyda ei cgwj^ddorion ef, oddi-

wrth yr byn yr ydym yn casglu fod Lanfranck yu
ymdrafod a gelyn oedd ar y s2)ot, ac mewn canlyniad
rhaid fod Bedyddwyr yn Lloegr yn yr unfed ganrif

ar ddeir.
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Un rlieswm mawr, os nid yr unig reswm, dros

elyniaeth avrdurdodau eglwysig yr oes bono, tuag at

bob agosâd at ddaliadau y Bedyddwyr, oedd y ffaitb,

nad oedd, yn ol eu daliadau bwy, le i fabanod yn yr

Eglwys; ac fel y tybid y pryd hyny, yn annwybodus,

na allasenfc fod yn gadwedig- beb hyny. Fe gyfododd

hyn oddiwrtb grediniaetb gyffredinol yn y cyfeiliornad

mawr, fod bedydd ac ail-enedigaetb yn cydfyned, ac

na ellid en dadgyssylltu; ac fel canlyniad, aa allai y
plentyn oedd beb ei fedyddio, bytb fod yn gadvredig,

Yr oedd y plentyn bedyddiedig gan byny yn cael ei

ystyriedyn aelod cyflawn o'r Eglwys; ac felly, yr oedd

cymmundeb mabanod, mor gyffredin a bedydd

mabanod ei hun. "Yr oedd mabanod yn cael eu

derbyn i gyfranogiad o bono (Swpper yr Ai-glwydd)

mor fuan ag y bedyddid bwy. Yn y meddwl Anglo

Sacsonaidd, yr oedd Bedydd Sanctaidd bob amser yn

cael ei gyssyllta gydag ail-enedigaeth dyn yn Ngbrist,

ac y mae sefyllfa beryglos y rbai oedd yn marw beb

ea bedyddio yn cael ei gynwys, yn nerthol, yn y
rhybadd,—'os byddai i unrhyw blentyn farw beb ei

fedyddio, trwy esgeulustra'r offeiriad, y byddai rhaid

iddo fe ateb dros enaid y plentyn yn nydd y farn.'
"*

Y crediniaetb cyfeiliornus ac anysgrytbyrol hwn oedd

amddiffynfa bedydd mabanod, ac byd y dydd bwn y
mae yn aros y rheswm dirgel dros gadw yn fyw

arferiad yr bwn nad oes ganddo un math o sylfaen yn

Nghair Duw, etto i gyd, tra'r oedd Eglwys y cyfnod

bwnw yn cyssylltu bedydd mabanod a cbymmundeb

mabanod â'u gilydd, nid oedd y pwyaigrwydd oedd yn

cael ei briodoli i'r cymmundeb, y cyfryw ag oedd yn

mbob man yn cael ei bawlio i fedydd mabanod.

Mewn llythyr a ysgrifenwyd gan yr Archesgob

Lanfranck i Donatus, Esgob Gwyddelig, yn O.C.,

1073, mae yn dyweyd,—"Gellwcb fod yn sicr gan

byny, nad ydyw yr eglwysi tramor, na siaau, y

• Baxter's Chuich History, page, 196.
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Saeson, yn dal j fath athrawiaeth o barthed mabanod,

ag ydych chwi yn dybied (sef fod cymmundeh mahanod

yn anhelgorol angenrheidiol er ei HachaicdwriaetK).

Canys yr ydym ni yn gyfFredin yn credu ei fod o

wasanaeth mawr i bawb o bob oedran, pa un bynag-

ai yn fyw ceu pan y byddont yn naarw, i gryfhau eu

hunain trwy dderbyn o gorff a gwaed yr Arglwydd

ettb, OS er byny, y dygwyddai fod personau yn ym-
adael íì'r bywyd hwn yn ddiattreg, ar ol bedydd, a

chyn derbyn o gorff a gw»ed Crist, na atto Duw i ni

i gredu eu bod bwy o berwydd byny yn dragywyddol

golledig."* Ond pa leiaf o bwysigrwydd a briodol-

ent i gymmundeb mabauod, mwyaf yn y byd a

briodolent i fedydd mabanod, fel path anhebgorol i

iachawdwriaeth; ac oddiyma yr oedd eu gelyniaeth

gwgus, yn erbyn y Bedyddwyr yn cyfodi, y rbai oedd-

ynt yn gwneyd iachawdwriaetb i ymddibynu ar ffydd

yn unig ac nid ar fedydd.

Yr un dyfais du, yr h\Tn uwcblaw yr oil eraill, a

dueddodd i wrth-hoelio (n'vcf) y cyfeiliornad bwu o

fedydd mabanod ar yr boll Eglwys Babyddol, oedd,

attaliad yr Ysgrytbyrau oddiwrtb y bobl yn eu biaith

eu hnnain, a tbrwy hyn yn eu trosglwyddo yn un

corfl' i drugareddau tyner oifeiriadaeth ag oedd k'i

bryd ar dwyllo. Yn necbx'enad y canrif hwn, cyfar-

wyddodd Elfric, Arcbesgob Canterbury, fod pob

offeiriad plwyf, yn rhwym ar y Sabbatliau, a gwyliau

eraill, i esbonio Gv^eddi'r Arglwydd, y Credo, a'r

Efengyl am y dydd hwnw, o flaen y bobl yn yr iaith

Saesonig. Ond pan cafodd Gregory y 7ied {HUde-

brand) awdurdod cyflawn ar yr Eglwys, efe a attal-

iodd, byd y nod, y gyfran fach hon o wybodaeth, y
pelydr unigol hwn o oleuni, trwy "fynu, yn mhob
man, ddwyn i mewn y defodlyfr (ritual) Rhufeinig,

a gwahardd addoliad Bicyfol i gael ei gyflawni, neu i'r

Ysgrytbyrau i gael eu meddiannu gan y bobl yn ea

* Hart's Eccleiiastlcal Records, page, 200.
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tiiaith ea hun." Mac ei lythyr i Frenin Bohemia, JT

hwn a ysgrifenwyd tua'r flwyddjn 1079, yn dangoS

inewn modd bynod, ddicliell :ic atncan y pab cywrain

ond drigionus bwnw. Mae yn dyweyd, "Wedi
ystyried y pwnc yn Ihvyr, mae'n ymddangos fod Duw
yn dewis, yn acblysurol, i'r Ysgi-ytbyrau i fod yn

aneglur, rbag, os buasent yu eglur i bawb, y buasent

yn dyfod yn ddirmygus yu eu golwg, yn ngbyd â

cbreu cyfeiliornad trwy gael eu deall yn anngbywir

gan bersonau cyfîredin. Nid ydyw yn esgus dros yr

arferiad bwn. fod rbai dynion santaidd, yn amynedd*

gar wedi caniatau y petbau yr oedd y bobl yn eu

gwirioudeb jn ofyn; oblegyd fe ddarfu yr eglwjs

gyntefig gyflawni amryw betbau nad oeddynt gywir,

y rbai wedi byny a gywirwyd ar ol ymcbwiliad

gofalu3, pan daeth crefydd yn fvvy cadarn ac eang ei

therfynau. Yr ydym ui gan byny yn gwabardd ar

«wdurdod St. Petr (!) y petbau mae cich deiliaid jn

annoeLb yu eu gofyn, ac yr ydym yn erchi i cbwi,

gyda eich boll allu, wrfchwynebu ea rbyfyg fi'òl."

Bydded i'r darllenydd feddwl am fynyd am y balchder

ffroenucbel, y rbyfyg digywilydd, yn ngbyd âg
anwiredd noetb cynnwysiad y llytbyr bwn. Heb
Bylwi dim ar y rbyfyg penogaetbol, neu y creulondeb

dideimlad mae'n ddangos tuag at y brenin a'i boll bobl,

ond bydded i ni sylwi ar fawredd twyll y ddadl (plea)

ar gyfrif yr bwn, y mae ef yn gorcbymyn y ifordd

war til us bon—sef, ar awdurdod St. Petr! Pa bryd y
darfu i'r apostol bwnw gyngbori cyflawniadau mor

dywylliûu? Pa bryd y darfu iddo fe gyrameradwyo

fod Gair Duw i gael ei gadvv oddiwrtb y bobl?

Bydded i unrbyw ddarllenydd gonest ddarllen ei

eiriau ef ei bun, 2 Petr, i. 19. " Yr hwn day gwnewch

fod yn dal arm msgys ar ganuyJl yn Ueivyrchu mewn lU

tywyll," ac yna dyweded o3 nid twyll ydyw dadleu

fod cadw ^r Ysgrytbyrau oddiwrtb y bobl yn cyduno

oÿ aicdurdod St. Fetr^ Mae y Pab Gregory bwn, y
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dyn hwn o eiddo'r tywyllwcli, yn mhellach yn

dywedyd, "Ewyllys yr Hollalluog Ddaw ydyw, fixi

gwasanaeth Dwyfol yn cael ci ddwyn yn mlaen mewn
iaith ddirgel (anadnabj-dJus), serch nad ydywpawb yn

ei deall hi, oblegyd pe byddai y canu yn gyö'redia ao

yn uc'nel, gallai yr iaitli yn havvdd syrtbio i ddirrayg

ac afcgasrwydd." Pa fodd y gall addoliad, yr hwn
nld ydyw yn cael ei ddeall, lai na bod (yn rbyw fath

o) watwargerdd arbcnig, y mae yn annicbonadwy

dychymmyga; nid ydyw yr hwu gan hyny, bydded ef

bab, brenin, neu ofl'eiriad, a orcbymyna fod addoliad

Duw yn cael ci ddw\ n yn mlaen mewn iaith ddyeithr,

end cynnorlhwyo mown gwatwargerdd Dwyfol, ac yn

ddiau fa gaiíî dderbyn ei wobr.

Yr oedd effaith yr ordeiniad rawyaf niweidiol hwn
yn dyftihau annwybodaeth gyffredinol (public) ar nn

Haw, ac yn cynnydda yspryd erlidigaethus yr oes ar

y Haw arall. Acoddiwrth hyn y cyfododd y brofedig-

aeth danllyd, yr lion ya-awr a ddecbreuodd ddilyn y
Pauliaid, y Petriaid a r Waldensiaid i ba le b}Tiag yr

eleut. Yr oedd gan yr ofteiriadaeth faleisddrwg, yn

barod wrth law, yn y bobl annwybodus, offeryn

cyfaddas at roddi i farwolaeth, a dinyitrio, pryd

bynag y gwelent yn dJa eu galw i weithrediad; ac yr

oedd yn Uawn ddigon i gyhuddo dynion o fod yn

wrtbwynebol e iachaiodwriaeth y rhai lychain, i osod

holl Ewrop yn fflam.

Ac oddyma hef^-d y cyfododd y gorferwad gwarthua

o sèl ddall, a'r uchelgeisiaelh droseddol, a alwyd yn

Crusadss"* j rhai gynhyrlasant Ewrop a'r byd, taa

diwedd y canrif liwa. "Yr oedd Ewrop" medd

Hume, "yr amser hwn, wedi suddo i ddygn annwy-

bodaeth a choelgrefydd. Yr oedd y bobl, y rhai nad

oeddynt yn cael eu rhwystro ond ychydig gan hunan-

* Cuistides,— Rhyteloaild y groes—set" yv yingyrehiadau

ofuadwy a wnawd gj.u Giiáti4)uo^iou y cyt'uod hwu yu erbyn j
iLui na clii-cdeat.
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barch (honour), a llai gan gyfraith, wedi yraroddi i'r

annhrefn a'r troseddaa gwaetbaf; ac nid oeddynt yn

gwybod am un iawn ond cyflawniad j defodau a osodid

arnynt gan en bugeiliaid yiprydol; ac yr oedd yn

bawdd arddangos y rbyfel santaidd yn aleb ynlle pob

penyd, ac yn iawn am bob treisiad ar gyfiawnder a

dynoliaeth. Tr oedd y troseddwyr mwyaf yn mlaen-

llaw yn y gwapanaetb, yr bwn yr edrychid arno fel

i»Tfn am bob math o droseddau, yr oedd yr afreol-

aethau mwyaf djcbrynllyd yn cael eu eyflawni gan

ddynion ag oeddynt wedi ymarfer a drygioni, ac yn

cael ea cymbell gan esiampl, a'u banog gan angen-

rheidrwydd." Y rbai hyn oeddynt amddifFynwyr y
ffydd—rbyfelwyr y Groes, yn yr oes dywyll a chym-

ylog bono ! Yr oeddynt yn annwybodus o egwydd-

orion cyntaf crefydd a rbinwedd
;

yn offerynau parod

o greulondeb neu angau, yn Haw gwr eglwysig

llygredig, yr oeddynt yn fwy na pbarod i gyflawni

arcb offeiriaid cyfrwys-ddrwg, pa un bynag ai mer-

tbyru aant, neu bolioni* Ismaeliad. Heb feddu ar

gydwybod, credo, na deddf ar waban oddiwrth yr

eglwys fwyaf llygredig a ganfyddodd y byd erioed;

ac beb erioed ddarllen Gair Duw drostynt eu bunain,

nac wedi derbyn cymmaint ag un pelydryn o oleuni

Efengyl bur y cariad neibl, edrycbent arno, yn waith

cyfartal mewn duwioldeb, i losgi heretic, neu ddi-

strywio anftyddiwr, Yn cael eu gyru yn mlaen fel

bnad-gwn gan eu banogwyr oflPeiriadol, edrycbent

arno, yr un mor rbinweddol i ddistrywio pob syniad

da perthynol i'n nbatur ddynol, arteithio (torture)

Bedyddwyr,, a cbyflawni pob trosedd dicbonadwy, yn
ngwasanaetb cytbreulig "rbyfel santaidd." Mae y
byd yn dychrynu wrtb gofio'r ysgelerderau a'r drygau

yr oedd y Crusaders dideimlad byn yn cael caniatad

* Polioni,—\r arferiad creulawa i ladd dyn trwy wthio polyn o
bren mawr trwy ei eisteddle tuag i fyny, nes y deuai allan trwy ej

war, a'i adael arno, yn uchel oddiwrth y ddaiar ues y byddai
farw arno.
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î'w cyflawui, gan eu harweinwyr eglwysaidd; ac y
mae dynolryw yn gyffredinol wedi clafychu o herwydd

llygredig-aethau yr oesau sydd wedi myned heibio, yn

gruddfau, ac mewn gwewyr poenus am ddyfodiad

buan y dydd gogoneddus hwnw, pan gaiff y Bibl ym

üNiG, ac nid offëiriadaeth. lygredig ac annwybodas,

flFurfio rtydd a moesau holl drigolion y ddaiar.

CANRIF T DEUDDEGFED.
Mae yr boU haiieswyr eglwysig credadwy yn addef

fod offeiriaid y canrif hwn, yu eael eu hynodi gyda'r

uni'byw ddrygau ag oeddynt yn bodoli yn y ddau

ganrif diweddaf, y rbai a brofasant eu bunain mor
waradwyddus i'r eglwys, ac mor ddin^^striol i'r bobl.

Mae Mosbeim yn ei ddull eofn a ífyddlawn yn dyweyd
am danynt, "Pa le bjnag y trown ein llygaid yn
mhlith y gwahanol urddau a'r graddaa o otîeiriaid,

yr ydym yn canfod yn y canrif bwn yr arwyddion

mwyaf gwartbus o benrhyddid cnawdol a thwyll,

annwybodaetb a gloddest, yn ngbyd a drygau ereill,

eíFeithiau gwenwynig y rhai oedd yn cael eu teimlo

yn ddwys yn yr Eglwys a'r Wlad (state)" ''Eu. hoU
amcan oedd boddloni ea cliwantau, lluosogi eii rbag-

orfreintiau, trwy grafangu yn barhaus am urddasau,

a rhagoriaethau newyddion; ac yn esgeuluso yn.

hollol bethau crefydd, a gofal am eneidiau, er mwyn
byw mewn esmwyfcbdra a mwyniant, a threulio allan

eu dyddiau mewn diogi annyuol a gloddestaidd."

Mae hanesydd arall yn sylwi fod "holl ddysgyblaeth

yr Eglwys yn awr wedi ymollwng ymaith- a bod

dynion, y rhai yr oedd modd gauddynt i brynu trwy-

dded i bechu, wedi eofni, a gollwng jn rbydd awenau

drygioni. ac yn dilyn eu holl ddeisyfiadau (dryg.

iouus) a'u dychyraygion." "Yr oedd Annghrist

mewn gwirionedd yn teyrnasu yn dawel a buddugol-
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iaefchus trwy Ewrop."* Yr oedd rhyfelwyr y Groes

wedi agor dyfr-ddorau pcnrbyddid cnawdol cy-

hoeddus; ac yr ocdd yr Eglwys yn gwiieyd elw o'r

penrhyddid aflan hwnw yn ngwerthiad cytbreulig y
trwydded i'w cyflawni. Yr oedd addysgwyr proffes-

edig moesoldcb a chrefydd wedi dyfod fel liyn, yn

•werthwyr cyhoeddus troscdd, ac yn hivxsters cy-

hoeddus anfoesoldcb.

Ni ddarfa i'r Duw bendigedig, er Lyny oil, adael y
byd Ewropaidd i drugaroddau tyncr oHeiriaid annuw-

iol; eithr, yma a thraw, fel yn nyddian Elias, yr oedd

yn "Cadw iddo ei Hun," yn Eglwys Rhufain, ond yn

benaf tu allan i'r Eglwys bono, dystion ifyddlon o

blaid y gwirionedd a duwioldcb, y rhai, er peryglu

eu bywyd, oeddynt yn dywcdyd yn gyboeddus, gyda'r

ffyddlondeb mwyaf, yn crbyu llygredd arweinwyr

ysprydol y bobl. Y mae Bernard, er ci fed yn Bab-

ydd, yn dywcyd yn galcd, gyda gryra ac eglurder

mawr yn erbyn drygaii y pabau a'r oflfeiriaid. Ee

ddarfa i Peter de Bruis; Henry, Italiad; Arnold, o

Brescia; Peter "Waldo, a niferi yn rbagor a cafasant

yn eofn dros Dduw a'r gwirionedd, ac a godasant

mewn arnrywicl bartliau o Ewrop, faniar íîydd ber-

sonol, fel unig ammod bywyd tragywyddol, fe

ddarfu gwawr adfywiad mewn dysgeidiaeth yn y can-

rif bwn, yn ngbyd ag ymledaeniad, er yn araf,

yspryd ymcbwiliad roddi pelydr ycbwanegol o obaith

o blaid cyfnod gwcll i ddylbd. Ond diwrnod tywyll

ydoedd, ie, dudew dyw3'll, er byny; otto yr ocdd toriad

allan y wawr fach yn y gorwel pell yn arddangosiad

Biriol, fod y üyn Pecbod wedi gwneutbur ei waetbaf,

ac na allasai fygwtb mellditb arall ar y byd. Yr

oedd canolbarth llcoedd dysgeidiaeth yn Oxford,

Paris, Angiers, Monlpelier, Bolonia, Salernum, ao

hyd y nod yn Ebüfain cuog ei bun, yn decbreu ym-

ysgwyd o'u cysgadrwydd bir; ac os na fyddaî yu

• Alilner and Ilawies, Vol. III.
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gywir i ddjTveyd eu bod yn liollol eiTro, etto, gcllir

heb betruster, ddyweyd fod eu cwsg marwol wedi

myned heibio, ac nad oedd i ddychwelyd byth mwj,

Ond yr hyn a weinyddodd yn fwyaf uniongyrcbol i

agor llinellau y goleuni boreuol, ac idd eu taflu ar

draws y dyfnder tywyll, oedd yspryd erlidigaethns

Eglwys E-hufain, yn ei ymdrechion ofer i ddislrywio

y cyfryw ag a gafwyd yn ddigon fFyddlon i wrthdystio

yn erbyn ei llygredigaethau dyclirynll^-d. Oblegyd

yr oedd Duw wedi trefnu felly yn ei ragluniaeth, lei

mai mwyaf yr erlidid hwy, mwyaf yr oeddynt

hwytbau yn ymledacnu, fel yn y dyddiau apostolaidd,

(A.ctau viii. 1.) y darfu i'r offerynau a ddefnyddiwyd

i ddinystrio y gwirionedd fod yn foddion i roddi iddo

ddylanwad helacthacli trwy boll Ewrop Mewn
cyngbor a gynnaliwyd \n Toulouse, O C. 1119, fe

basiwyd y ddeddf ganlji^uol: "Yr ydym ni yn con-

demnio ac yn taüa allan o Eglwys Dduw, fel beretic-

iaid, y rhai byny, o dan yr esgus (pretence) o grofydd»

ag sydd yn gwrthod sacrament o gorff a gwaed lesu

Grist,* hedi/dd malancd, &c.—Yr ydym ni yn gor-

cbymyn fod iddynt gael en dodi i lawr (^suppress) gan

y gallu gwladol." Yr oedd byn yn cael ei gyfeirio

yn erbyn y Pauliaid, y rbai oeddynt luosog yn j
partb bwnw. Oad er gwaethaf y gwrtbwynebiad

off'eiriadol, fe ymledaenodd yr "beresi" gymmaint
yn Gascony, Langucdoc, Proveuce, ac Aquitane, fel

J daetb yn oüd blin i wr eglwysig y partbau byny

trwy yr boll gaiirif bwn. Mae Arcbcsgob Narbonne,

pan yn ysgrifenu at Louis VII. yn acbwyn, "Yr ydym
ni yn cael ein bhno yn ddirfawr gan amrywiol drall-

odau, yn mblitb y rbai y mae un ag sydd yn ein

• With sacrament o waed a cliorph lesu Grist y golygent fod y
corph a'r gwaed yn icinoninUol ac yn sylwcd !ol yn y cymmun,

neu niae cig a gwaed oeild y bara a'r gwin. Gwrthwyncbu y
cyfeiliornad damnid] liwn yn ngliyd a'i frawd hedi,dd mabanod
oedd yu drosedd bywyd II!
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gofidio fwyaf oil, sef, fod y flijdd Babyddol yn cael ei

hysgicyd yn ddirfawr yn ein besgobaeth ni; ac y mae
cwch St. Pedr jn cael ea luchio mor greulon gan y
tònau, fel y mae meivn perygl o suddo." Yr oedd

Henry Abbot o Clairvaux, hefyd yn galaru "fod y
pîa hwn wedi cynnyddu cymmaint yn y wlad bono,

fel ag yr oeddynt wedi gwneuthur iddynt eu hunain,

nid yn anig oifeiriaid a phabau, ond fod ganddynt

hefyd ei hefengyliiyr!" Yn ddiweddaraoh yn y canrif

hwn pan oedd Waldo a'i gymdeitbion mewn perygl

oddiwrth Arcbesgob Lyons, "hwy a ffoisant i barthaa

eraill, ac yn fuan daethant yn wasgaredig ar hy(J

Ffrainc, Itali, Germani, Lloegr, a Spaen. Ymsef-

ydlodd rbai yn Narbonne, yr bwu sydd yn cynnwys

Provence, Daupbine, a Savoy; eraill a ffoisant i'r

Alps a Lombardy. Fe ddaetb Pedr Waldo i Belgium,

ac yn Picardy, fel y gelwir ef yn awr, efe a gfffodd

lau*r ganlynwyr. Wedi byny fe aetb trosodd i Ger-

mani, ac o'r diwedd fe ymsefydlodd yn Bohemia.'

Fel hyn, ni wasanaethodd y dymbestl Rufeinig ond i

wasgaru bad y gwirionedd Dwyfol yn fwy ar wasgar,

ac i barotoi defnyddiau mwy lluosog er dymcbweliad

dyfodol Pabydciiaeth. Yr oedd yr oifeiriaid wedi

bwriadu lletbu y gfwirionedd bwnw, ond fe ddarfu i

Fugail byth-wyliadwrus y defaid wneyd i'r gorferwad

eiddil hwn o "gynddaredd dyn i'w foliannu Ef."

Mae yn anbawdd penderfynu yn gywir beth oedd-

ynt ddaliadau y gwahanol sectau ag oeddynt yn y
cyfnod bwnw yn gwrtbwynebu drygau a chyfeiliorn-

adau Eglwyg Rbnfain. Eu bod hwy yn gwaban-

iaetbu oddiwrth eu gilydd o bartbed amryw bynciau

atbrawiaetbol, sydd ffaitb tabwut i ddadl, pan na

ellir yn awr gael gwybodaetb gywir am fanylion eu

gwabaniaethau, er fod rbeswm cryf i gredu fod rbai

o'r dynion cydwybodol hyn yn mbell ö fed yn iach yn

y ffydd gyda golwg ar amrywiol neillduolion. Etto,

beth bynag allasai y gwahaniaethau hyn fod—mewn



BEDTDDWTR TN DWTN TT3TI0LAETH. 107

un pwnc, hyny yw, gwrthwynehiad i fedydd inabanod,

yr oedd yr unffurfiaeth mwyaf yn bodoli. Gyda
golwDf ar yr athrawiaeth yma, gellir dweyd am
danynt, eu bod o an galon, pa un bynag* ai Pauliaid,

Pedriaid, Waldensiaid, Albigensiaid, Cathari, neu

Petrobrussians.î Tr oeddynt oil (gydag ychydig

iawn eithriadau) yn cyduno i osod allan fedydd

mabanod fel dyi'ais ddynol yu unig, ac yn honi

fod gwybodaeth a fl^dd yn anhebgorol er gwneyd

bedydd y peth ddylai fod (valid) i bwy bynag y
gweinyddid ef. Yn ages i ddiwedd yr anfed canrif ar

ddeg fe ysgrifenodd Bonizo, Esgob Placentia, yn

Itali, lyfr ar y sacramentau, yn yr hwn y mae yn

dyweyd, "fod lesu wedi gorchymyn i'w ddysgyblion

i addysgu a bedyddio; fod addysgiaeth i fyned o flaeo.

bedydd, oblegyd flydd heb weithredoedd marw yw, ae

fod yn annichonadwy bod gwcithredoedd heb fíydd;

ac nid hyd nes yr oedd Petr wedi gorpben ei bregefch,

a'r bobl wedi cael eu dwys-higo yn eu calonau a dy-

wedyd, Ha uyr frodyr leth a icnaicn ni? y dywedodd

yr Apostol Edifarhewch, a hedyddier poh un o honoch."

Mae Erbradns, doctor enwog yn yr amsei- hwnw, yn

cybuddo y Cathari o fod yn gwadu bedydd mabanod,

am fod arnynt angen dealltwriaeth, ac fe ddefnydd-

iodd un bennod gyfan i'w gwrthwynebu. Fe gafodd

Arnold o Brescia, a Peter Bruis eu dau eu condemnio

gan gynghor y Lateran, dan Innocent II., am wrth-

•wynebu bedydd mabanod, yn nghyd ag atbraw-

iaethau Pabvddol ereill. Ffrancwr enwog oedd Peter

Bruis, ac yr oedd yn ddiwygiwr crefyddol diflino.

Mae Dr . Wall yn dyweyd mai Peter Bruis, a'i gan_

lynydd, "oeddynt y pregethwyr gwrth-faban fedydd.

wyr cyntaf erioed a osodasant i fyny eoflwys, neu gym-

deitbas o ddynion yn dal y dyb yn erbyn bedydd

mabanod, ac yn ail-fedyddio y cyfryw ag oeddynt wedi

Î Yn cael eu galw gan J. A. Fabricius, "Ailfedyddwyr yr oes

bono.
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cael ea becljddio yn en mhabandod." Fe gaiodd

Bruis ei losí,á wrth y pawl yn 1144; ond y mae Dr.

Allix yn sylwi, "na ddarfu llosi^i Peter de Bruis

fogi'r atlirawiaetli oedd ef ynamddiflyn; yr oedd wedi

gwreiddio yn thy ddwfn yn yr esg-obaetbau hyn,

[Toulouse, Proviucia, Narbonensis, Gascoigne, &c.]

Ond i'r gwrtbwyneb, fe gynnyddodd yn ddirfawr ar

ol'iddi gael ei dyfrhau unwaitb â gwacd y merthyr

hwnw." Yr atbrawiaetbau a addysgodd efe o berth*

ynas i fedydd ydynt y rbai eanlynol:

—

,, I. Nad ydyvv mabanod i gael eu hachub na'u bed-

yddio trwy ffydd un arall, ond mao pawb i gael eu

bedyddio ac i ddys^-wyl cael eu cadw trwy eu ffydd

briodol eu hunain.

,, II. Nad ydyw bcdydd heb ffydd briodol yn achub

neb.

,, III. Nad ydyw y plant bychain, ag ydynt dan oed,

ac heb ddeall, ac a ddygir i gael eu bedyddio—nid

ydynt yn cael eu hachub trwy hyny,

,, IV. Pod y rbai a fedyddir yn eu mhabanod i gael

ea bedyddio drachefn ar ol iddynt ddyfod i (foddu ar

ddealltwriaeth), yr hyn nid yw i gael ei ystyried ya

ail-fedyddiad {Anahaptism) eithr y bedydd iawn."

Yn nghyngor Galliean, yn y flwyddyn 1176, yr

hwn a alwyd yn nghyd gan y Pab, Alecsander HI.,

fe gondemniwyd "heresi" yr Allegensianiaid, sef

oedd hyny, "gwadu—gwrthod bedydd i fabanod;" ac

yn nghyngcr cyffredinol Lateran, yn y flwyddyn 1179

fe gondemniwyd ac fe anathemaeiddiwyd y Cathari

am amrywiol gyfeiliorniadau, fel yr oedd y Pabyddion

yn eu galw, ac yn inhlith eraill, am "wadu—wrthod

bedydd i fabanod.' Yn ngliyngor cyffredinol Vercnaj

dan y Pab Lucius, fe gondemniwyd ac fe anathema-

eiddiwyd yr Albigensiaid, dan yr enwau Cathari,

Patrini, Humiliati, pobl dylodion Lyons, a'r Arnold-

iaid, am feiddio gwrthwynebn Eglwys Rhufain, ac

yu mhlith pethau eraill am ci gwrthwynebu ar fcdjdd
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Fe achosodd Phillip Aagustus i 600 o'r Albig-onsi.cil i

pfael eu llosg-i mewa un dydd. Yn y il^-jddjn 1182,

fe ddyoddefodd llaaws o'r Waldeusiaid farwolaefch yn

Flanders, ac eraill a losgwyd i farwolaeth yn Ger-

maiii, am feiddio meddwl drostynt cu hunain, ac yn

mhlith pyaciaa eraill, am feddwl drostynt eu hanain,

o bartlied bedydd mabanod (sef am feddwl am dano

yn wabanol i'r awdurdodau eglwysig—nad ydoedd

end dyfais ddynol yn unig).

Mae yr Arcbesgob Usher, ar awdurdod Matthew

Paris, o Yfesminster, yn sierhau, " fod heresi y Ber-

engariaid, neu y ^Yaldensiaid, yn nghylch y flwydd-

yu 1180, wedi dyfod yn fath o bla yn boll Ffraiiic,

Itali, a Lloegr." Mae Foxe yn mhellach ynhysbysu,

fod ychydig yn gynt na'r adcg ucbod, ddau bregethwr

Waldensiaidd enwog, Gebardus a Diilcinus, wedi dy-

fod i Loegr i gyboeddi yr Efengyl; ac y mae Usher

yn dyweyd "i amrai o'r Waldcnsiaid a ddaethant o

Ffrainc gael eu dal, a thrwy orcbymyn y brenin idd-

ynt gael eu mharcio yn eutalcenau gydag allwedd,nen

haiarn poeth." "Yr oedd y sect hon," medd Will-

iam o Newbury, "yn cael ei galw yn Puhlicani,

dechreuad yr hon oedd o Gascoyne; a'r rhai oeddynt

mor lluosog a thjwod y môr, a wnaethant ofid blin yn

Ffrainc, Itali, Spain a Lloegr."* Mae Dr. Henry,

yn ei Hanes o Brydain Fawr, yn adrodd "fod

cymleithas (^compamy') o gylch deg ar ugain o wvr a

gwragedd, y rhai a siaradent yr iaith Germanaidd,

wedi ymddangos yn Lloegr yn nghylch yr amser hwn
(1159), ac eu bod yn fuan wedi tynu sylw y llywodr-

aeth trwy neillduolrwydd eu harierion a'u daliadau

crefyddol. Mewn gwirionedd y mae yn hynod o an-

hawdd i gael allan, gyda sicrwydd, beth oeddynt eu

daliadau crefyddol, ohlegyd y maent yn cael eu cofnodi^

* Y ^iofid blin hwn oedd, eu gwaitli, yn ofii Duw a goleuni ei

Air, yn pwrthwynebu ti-addodiad dynol a llyííredi;íaptliau yr

Hfjhvys Sef'ydlediÿ. CytVitii" eu bod yn y flwyddyn, 1160, yn
rliifu xo>jih can' veil.
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yn unig, gan hanesioyr monachtcidd, y rliai sydd yn lief,

aru am dynynt mewn ffordd arw iaxen.'^ Ond y mae
Rapin yn ychwauegu eu hod yn gwrthod ledydd, SfC,

yn golygu yn ddiamheuol eu bod yn gwrthod bedydd

mabanod. Mae yn fwy na thefeyg, mai hwy oeddynt

y Waldensiaid y crybwyllwyd am danynt yn flaenorol

gan Foxe, oblegyd y mae Henry yn myned yn mlaen

ac yn sylwi "eu bod wedi cael eu dal a'u dwyn o flaen

cyngbor yr offeiriaid yn Rhydycbain. Pan yn cael eu

holi yn nghylch eu crefydd, fe atebodd eu hathraw,

dyn dysgedig or enw Gerard^X yn eu benw, eu bod

bwy ya Gristionogion, ao yn credu athrawiaetbau yr

apostolion." Ac yn awr y mae yn canlyn yr hyn y
bydd yn rbaid edrycb arno byth fel ystaen dwfn ar yr

banes Prydeinig, u'r byn fydd yn wartb byth-barbaol

ar ort'eiriaid y cyfnod bwnw. Och, am Loegr, fod yn

rhaid i wirionedd banesyddol gofnodi y fatb gywilydd

llosgadwy (hurning shame)! "Y brenin, icrth annog.

aeth yr •jfeiriaid a orcbymynodd iddynt gael eu mbar-

cio â baiarn côcb-boetb yn eu talcenau, ac i gael eu

cbwipio ar byd beolydd Rbydychain, wedi cael tori eu

dillad yn fyrion wrtb eu gwregysau, ac i gael eu troi

allan i'r caeau agored, fel anifeiliaid, a gwnbarddiad

i roddi un nodded, cysgod, na chynnorthwy yn y byd

iddynt, neu ddyoddef y cospedigaetbau llym-dostaf

!

Fe gariwyd allan y ddedfryd greulon bon yn ei llym-

der eitbafol; a cban ei bod yn awr yn ddyfnder y gauaf,

bu yr boll bersonau anbapus yma farw o anwyd a

newyn."* Gwridwcb, Gristicnogion Prydeinig, amy
fatb beth a bod Saeson wedi bod erioed yn galln cyf-

lawni y fatb weitbred ellyllaidd, a hjaj yn enw cys-

segredig crefydd! Deg ar ugain o wr a gwragedd yn

cael eu nhodi ar eu talcenau â baiarn côcb-boetb, yn

+ Mae yn amhvg mai yr un dyn a grybwyllir gan Foxe, sef

Gebardus.

* Henry's History, Vol. Ill, Gwel hefyd, Rapin, Milner,

Hawies, Jones, Jcc.
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cael eu chwipio ar hyd heolydd Rhydychain, cael tori

ea dillad oddiwrth eu personau, ac yna, yn nyfnder y

gauaf, cael eu troi allan i'r caeau agorsd i iarw mewn
adfyd, a cbynnorthwy o un math yn cael ei wahardd

iddvnt, trwy y cospedigaethau gerwinaf ! Hawdd y

gellir gofidio fod gwirionedd yn gorfodi cofnodi

gweithred mor ddu

!

Pe buasai yr "hereticiaid " hyn wedi rhoddi prawf

eu bod yn bersonau o fywyd llygredig, ac o ymddyg.

iad anfoesol, gallesid priodoli eu dyoddefiadau i sél

dros rinwedd a chrefydd; end pan yn ddiddadl, mai

fel arall yr oeddyut, mae creulondeb eu herlidwyr

tuag atynt, yn cau allan byd y nod, yr esgusawd tlawd

hwnw! T disgrifiad canlynol o'u cynameriadau, yr

hwn a roddir gan elyn iddynt, a brofa oreu pa fath

ddynion oeddynt. "Mae hereticiaid yn cael eu hyn-

odi gap eu moeaau a'ugeiriau, oblegyd y maent yn

dawel ac yn w>laidd yn ea mhoesau (mannerg.) Nid

oes ynddynt falchder gyda golwg ar eu gwisgoedd,

canys y maent yn gwisgo y cyfryw ag nad ydynt yn

bryd-fawr nac yn wael. Nid ydyntyn cario yn mlaen

fasnach, er mwyn gochelyd anwiredd, llwon a

thwyll, ond yn unig byw trwy lafur fel gweithwyr.

Eu hathrawon b«fyd ydynt gryddion a gwehyddion.

Nid ydynt yn amlhau cyfoeth, ond y maent yn fodd-

lon ar yr hyn sydd angenrheidiol; maent hefyd yn

gymmedrol mewn bwyd a died. Nid ydynt yn myned

i dafarndai, dawusiau, nac i wageddau eraill. Maent

yn ymattal oddiwrth ddig, ac y maent yn gyssoH

wrth eu gwaith, yn dysgu neu addysgu, ac felly nid

ydynt yn gweddio ond ychydig.t Gellir hefyd eu

hadnabod wrth gywirdeb a ckymmedroldeb eu hiaith.

Maent hefyd yn ymattal rhag arfer drwg-dafod, ac

athrod, ac ysgafnder mewn ymddyddan, a dyweyd an-

Í Ysgrifenwyd hwn gan Babydd, a'r liyn a olyga pan yn dy-

weyd nad oedd y bobl hyn " yn gweddio ond ychydig, ydyw, nad
oeddynt yn ywneuthur (jxeeddiau hirion yn yr eglwysi."
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wiredd a tbyngu. Nid ydjnt chwaith yn dyweyd 'ya

wir,' neu 'yn wirioneddol ' a'u cyfifelyb; oblegyd ys-

tyriant y pethau byn fel llwon." Mae banes arall wedi

ei hysgrifenu gan Ysgrifenydd Brenin Ffrainc, yn

dwyn tystiolaetb lawn mor ucbel i rinweddau yr un

bobl. Mae efe yn dyweyd, " Yr oedd sect y dynion

byn mewn anrbydedd mor fawr, fel yr oeddynt yn

cael bod yn rbydd oddiwrtb gostau a gormes-dâlion,

ac yn cael mwy o elw trwy ewyllj'siau a thestamentan

nag oedd yr ofleiriaid. Ni fuasai dyn yn niweidio ei

elyn pe buasai yn cyfarfod ag ef ar y ffordd, t/n

nghymdeithas un d'r hcreticiaid, yn gymmnint felly fel

yr oedd dyogelwcb pob dyn yn ymddangos i fed yn

gynnwysedig yn eu nliodded." Etto, yr oedd y dyn-

ion diniwed, du%yiol, a dcfnyddiol byn yn nod gwat-

wargerdd, ac yn bvi^ynt malais a cbasineb swyddol,

mewn amrywiol wledydd, yn yr oes ben-feddwol offeir-

iadol bono. Yr oeddj^nt, naae'n ddigon eglur " yn

halen y ddaiar;" ond gan wyr eglwysig annwybodus

ac anianol yr oeddynt yn cael eu bela, eu poenydio,

a'u distrywio, fel pe buascnt elynion gwaetbaf boll

ddynolryw. ÎNid oedd y camwri a ddyoddefent ond

prawf arall ycbwanegol at yr bysbysiad dycbrynllyd»

fed Daw, o bervvydd rbcsymau doctb a cbyfiawn'

wedi rboddi cenedloedd anuuwiol Ewrop i ^y^^j, " ^

gredu celwydd."

Ni all ymddygi id yr Eglwys Rufeinig taag at y
bobl ostyngedig, gweitbgiir, a santaidd byn, gyduno,

ond, ag un egwyddor, a bono ydyw, balcbder eitbafol

yr boll gyssegr-lywodraetb Babyddol, yn cynnwys y
Pab, yr esgobion, a"r ofleiriaid. Nid all balcbder oddef

gwi'tbwynebiad, a pban y gwrtbwynebir ef yn dêg,

dewisa fwrddrad o flaen ymostyngiad. Dynaydyw ei

gjmmeriad du ac cuog ef, fel mae yn Uanw ei boll

ddeiliaid, o satan i lawr, ag ysbryd uH'ern ei bun.

"Gwell j'dyw teyrnasuyn üíTurnna gwasanaethu yn y
nef,"yw ei arwyddairyr Lwu a feitbrinir Avjaf ganddo;
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a bjddai yn well ganddo weled yr universe yn adftil-

ion,nacbyíFesuei isdcr {inferioriiy) ynunrbyw ran o'r

greadigacth. Dyma ydoedd iaith Pabyddiaeth jm y

deuddegfed canrif, fel y gcllir profi yn bavvdd oddi-

wrtb lytbyr o eidlo y Pab at Harri I., Brenin Lloegr,

a mab i William y gorcbfygwr, yn yr hwn y mae ei

santeiddrwydd yn dyweyd, yn mblith petbau haerllug

eraill, "Mor atgas y^.yw i fab genedlu ei dad, ac i

ddyn greu ei DJuw! ac ouid eicb tadau a'ch duwiau

cbwi ydyw yr oiFoiriaid?'* Gyday fatb yspryd a bwn
yn Rhufain, eisteddle gostyngeiddrwydd, tebyg i'r

eiddo Crist, (?) a ydyw yn beth i sjnu ato, fod pwy

bynag fuasai yn beiddio argyboeddi y Babaetb o fod o'i

lie, yn cael ei furcio fel "beretic," a'i drosglwyddo i

gael ei boenydio a'i losgi? Mae balcbder yn satan-

aidd yn mbob man, ac mae sataneiddiwcb yn anwiredd

a raarwolactb, (loan viii. 41.)

A cbymmeryd y cyfan, yr oedd y deuddegfed can-

rif yn dal allan mcwn ucbeledd ac egluider y pyncian

canlynol:

—

1. Fod bedydd y crediniol, yn wrtbwynebol i f#d-

ydd mabanod, yn cael ei goleddu a'i add^^sgu gan niferi

lluosog yn ngwabanol bartbau Ewrop.

2. i'od Eglwj's Rhufain yn ffyrnig wrtbwynebol i'r

atbrawiaeth o fedydd y crediniol, a byny o berwydd

ei fod yn cymmeryd o ddwylawyr oflfeiriaid yr awdur-

dod a argymmerent ei feddiannu i dderbyn personau i

mewn i deyrnas uefocdd.

3. Fod bedydd y crediniol yn cael ei gydnabod yn

mbob amgylcbiad gan y dynion nad oeddynt yn cyd-

nabod y benuogaetb {supremacy) Babyddol.

4. Fod Pabyddiaetb a bedydd mabanod yn cael

edrycb arnynt y pryd byny fel mae'n ofynol edrycb

arnynt yn awr, fel mam a pblentyn; ac yn ol

pob tebygolrwydd, fc fyddant fyw, fe flodeuaut, ac fa

fyddant farw gyda eu gilydd.

^"Te fydd y desgiiüad canlynol o'r gwahanol sectau a (jrybwyllir
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yay canrif blaenorol, ac a roddir yn Jones'' Nouconformity, yn
ddefnvddiol i e^lurhau yr enwau a ddefnyddir am y sectau liyuy.

^'O ddydiliau Cystenyu, yr ydym yn cael djsgyblion Crist yn
cael eu galw Cathari, neu Buiitaniaid; I'auliciuns, neu bubli-

canod, ar el enw dysgavvdwr enwog, yr hwn oedd yn aros yn
ninas Mananalis, yn Armenia; Petrobruisians, oddiwrth Peter de

Bruis, prsgetiiwr neillduol o Efengyl Cri.st, yr hwn a gyfododdyn
ngliylch y ilwyddyn 1110, yn neheiibartli Ffrainc ; Ilenricians,

oddiwrth uii Henry o Toulouse- a'r Arnoldists, oddiwrth un
Arnold ó Brescia yn ItaH; I.eonists, neu y tylodion yn Lyons, ar

ol Petr Waldo, marchnatawr cyfoethog o'r ddinas bono, yr hwn
a. gyssegrodd ei amser a'i daJentnu i addysgu ei gymmydogion ty-

lodion yn y pethau a berthynent ideyrnas Crist; yr oeddynt yn cael

eu galw Albigensiaid oddiwrtb dief Albi, yn neheubarth Ffrainc^

ac yn Wmldenáiaid ueu Vaudois, oddiwrth ddyifrynoedd Pied-

mont."]

CANRIF T TRYDTDD ÁR DDEG.

Tr oedd J gerwinderau a ddecbreuasant yn y canrif

diweddaf yn erbyn canlynwyr Crist yn cael eu cario yn

mlaen yn yr un presenol gyda llymder didraiedig.

Mewn gwirionedd, yr oeddynt ar gynnydd, ac wedi ea

gwneyd yn fath o gyfansoddiad (system) fel na allasai

neb ddianc o afael yr erlidwyr oifeiriadol. Yr oedd

y creulonderau ag oeddynt wedi cael eu defnyddio

hyd yn hyn, wedi tueddu i icasgant yn hytrach nag i

ddinystrio cefnogwyr gwir grefydd, dyma yr awdur-

dodau Pabjddol yn gorfodi tywysogion i gyflawni y
ddyledswydd euog o hela allan, mewn trefn i ddifa yr

"hereticiaid," y rhai, er boll erwinder Rhufain,

oeddynt yn lluosog fabound) yn holl bartbau Ewrop.

Gyda yr yspryd oedd yn íFynu yn Rbufain buasai

yn ofer dysgwyl am un cwrs gwabanol i erlidigaetb

erwin. Mae Mosbeim yn dyweyd pan yn ysgrifenu

am y canrif bwn,—"Yr oedd y Pabau yn ymddwyu
yn fwy tebyg i ormeswyr nag i lywodraetbwyr, ac

yn dangos yn amlwg yn eu boll arweddiad, eu bod

yn amcanu at arghyyddiaetb cyflawn a cbyifrediaol.

Yr oedd y Pabau, yn fwyaf neillduol, yn addysgu yr

atbrawiaetb vvenwynig bono, "Mai Esgob (Pab)
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Rhufain ydyw firghct/dd fforuchelaf y greadic/aeth, ac nad

oes gan dywysogion neu esgobion, Uywodraethwyr

gwladol, neu lywodraethwyr eglwysig, unrhyw

awdurdod gyfreithlon yn yr eglwys neu y llywodr-

aeth, ond yr hyn maent wedi dderbyn oddiwrtho fe."*

Mae yr un ysgi-ifenydd, liefyd, yn dyweyd am yr

eglwys, i'r camarferion a'r llygredigaethau galarus

ag oedd wedi teyrnasu hyd y pryd hwnw, "i gyn-

nyddu tu y canrif hwn yii lie cael eu diwygio,ac i gref-

ydd Crist barhau i ddyoddef o dan ormes gynnyddol

o anmhwylledd ysprydol a choelgrefj^dd.'' Erlid,

poenydio, a distrywio oeddynt ganlyniadaa naturiol

cyflwr mor ddycbrynllydo eiddo yr offeiriaid a'l- bobl;

ac wedi iddynt golli mor llwyr, pob syniad o'r Dwyfol,

nid oedd wedi hyny ond cam fer rhyngddynt a gadael

pob arwydd ac agwedd o'r dynol.

Nid hir y buwyd cyn i'r llygredd hwn ddechreu

dwyn ei ffrwyth priodol ei hun, canys yn y fl. 1206

yr ymddangosodd yn y byd y sefydliad dychrynllyd

hwnw o falcbder a cbreulondeb, T Chwil-lts; ergyd

cyntaf yr hwn a annelwyd at yr Albigensiaid, yn, ac

oddiamgylch Narbonne. Er rhoddi pob pwys a dy-

lanwad i'r sefydliad atgas a melldigedig hwn, fe

Jwyddodd y Pabau, gydag amryw o'r Tywysogion

Ewropaidd, ond yn neillduol gyda'r Ymerawdwr
Frederic II. a Louis IX., Brenin Ffrainc, i ddwyn

allan y cyfreithiau mwyaf Uym-dost yn erbyn "here-

ticiaid," ac i drosglwyddo i'r iflamiau y rhai faasai

yn parhau yn gyndyn. Yr oeddynt hefyd yn cael eu

* Nid rhau fach oedd gan ariangarwch yn nghreadigaeth ac

j'Styfnis,i'W}dd yr houiad dychrynllyd hwn. Y mae wedi ei gof-

nodi fod y Fab, Gregory IX. wedi tynu o Loegr, niewn ychydig

flynyddoedd yn y caniùf hwn ddira llai na 950,000 marks, yr hya
a dybir oeda yn gymmaiat a £15,000,000 o'n hurian presenol ni.

Mie "6od yn arcjUcydd uchd'if y gredd'ujueth'' yn golygu

meddu y llywodraeth yn gyfangwbl ar yr arian, a'r daisy fiad

i rwystro y lledrad anfad liwn oddiar y wlad, a ddechreuodd

roddi, yn nheyrnasiad Edward III., fiurf anilwg i'r bwriad o

daflu ymaith yr iau Rhuieinig.
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cjmhell i í^ynnal y cbwil-lyswyr mcwn swydd, ac i

roddi iddynt bob amdditVyuiad yn y modd mwyaf
rhwysgfawr a cbyboeddus. Mewn gair yr ocduynt i

wartbruddo eu hunain trwy ddyfod yn oH'eryuau parod

i ladd, trwj g-ynnal mewn swydd dywalltwyr gwaed

gwiriou—cforuchwylwyr dnon pob drygioni. Yr oedd

awdardod "Wleidiadol, urddas tvwysogaidd, bawliaa

annibynol Breninol—yr osdd j!?3è pj'.h i gael ei roddi

fyny wrtb arcbi id ofFeiriadaeth annynol. Yn amser

toriad allan y cyaddaredd offiiiriadol bwn, cyfrifir

fod mwy ua miliwn (1,000,000) o'r tystion fl'yddlon

hyn i Dduw wedi cacl eu rhoddi i farwolaetb! Yr
oedd yr offeiriaid mor orwyllt weitbgar yn y gwaitb

o ddal y Cristionogion diddrwg byn, fel mewn un

cyfnod (o'r amser hwn) \r ocdd y cbwil-lyswyr eu

hunain yn acbwyn fod )'n anuicbonadwy cael digon o

arian i dala y treulion oedd yn myued at eu cadw, na

cbwaitb adeilada carcbarau yn ddigon cyflym i'w

cyunal oil.

Y Waldensiaid, yn ncsaf, a ddaetbant yn ddeiliaid

y gynddarcdd fwystlilaidd yma. Yr oedd y bobl

dduwiol yma wedi j-mledu i amrywiol bartbau o

Ewrop, ac fe gafwyd nifer mawr o bonynt yn Spaen.

Yma, yn Nhalaetb Arragon, yn y flwyddyn 1232,

fe gafodd y cbwil-lys ci sefydla ac fe awd yn

mlaen yn gyflym i cbwilio am, i boenydio, i losgi, a

distrywio pawb nad "oedd wedi derbyn nod y bwyst-

fil yn eu talcenau." Yr oedd y ddraig yn tbytbcirio

allan ei gwenvryn yn eu berbyn, a daetbant yn fuan

end megys sou i'r tán. Fel bsn yr ysgrifena awdwr

(Goadby) deallus,—"Mae yn ddigon i wneyd i'r

gwaed i oeri wrtb ddarllen am ddifrodiadau a mwrdd-

radau dycbrynllyd yr amser bwn; y fatb nií'eri o

Grislionogion tylodion, diuiwed, a abertbwyd i gyn-

ddciriogrwydd a maîais dall cu gelyuioa." Fe gyf.
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rifir fod y nifer o bum' can' mil wedi cael ea lladd

yn Ffraioc yii unig-. A beth oedd canlyniad y
barbareiddiwch ofnadwy hwu? Ni all un ysgrifen-

•wr ein bysbysu yn well na'r hanesyd-1 doeth a chym-

medrol, Tbuanus. Mae efe yn dyweyd,—"Pan oedd

cospcdigaetbau Uymion yn erbyn y Waldensiaid yn

nacâu ateb ond ycbydig o'r dyben a fwriadai yr erlid-

wyr; nid oedd yr byn a gymbwysent bwy, yn anam-

serol, i ladd y drwg, ( ?) ond gwneyd petbau yn waeth;

oblegyd yr oedd rbifedi y dyoddefwyr yn myned ar

pynnydd bob dydd; yna, o'r diwedd, fe godwyd bydd-

inoedd cyfain, a docbreuwyd rbyfel yn eu herbyn,

dim llai ei bwys na'r un a argymmerodd ein pobl yn

erbyn y Saracens; ond yr oedd yn well ganddynfc (y

Waldensiaid) gymmeryd ea lladd, eu dodi ar íFo, cael

eu byspeilio o'a boll feddiannau a'u hanrhydedd, a'a

gwasgaru yma a tbraw, na cbymmeryd eu bargy-

boeddi o'u cyfeiliornad (tybiedig) , ac edifarhau. Felly

y rbai byn a amddiffynasant eu hunain ar y cyntaf ag

arfau, wudi eu gorcbtygu trwy arfau, a ifoisant i Prov-

ence, a'r Alps cymydogaetbol or tiriogaetbFfrengaidd,

ac a gawsant nodded i'w bywydau a'u batbrawiaetbau

yn y lleoedd byny. Rbai o bonynt a giliasant i Cal-

abria, ac a arosasant yno am bir araser, byd y nod,

byd deyrnasiad y Pab Pius IV.; aetb rbai drosodd i

Germani, ac a ymsefydlasant yn mblitb y Bobemians,

ac yn Poland a Livonia; eraill a droisant tua'r gor-

llewin, ac a gawsant noddfa yn Mbrydain.'*

Mae P. Perin yn ei banes yn rboddi yr bysbysiadan

dycbrynllyd canlynol, yn mblitb eraill, am ddyoddef-

iadau y dysgyblion borcuol byn i Grist:
—"Yn gyntaf

yr oeddyut yn cael eu besgymmnno a'u rabelldigo

gan y Pab; yna eu byspeilio o'r oil oedd ganddynt,

ea carcbaru, ea pocnydio, eu banmbarchu yn gy-

h«eddtts, jn cael eu barddangos ar scajhlds, yn gwisgo
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meitrau,* i'w gwawdio, yn cael poeri arnynt, eu

clustiau yn cael eu tori, eu cnawd yn cael ei dynu

oddiwrth yr esgyrn â gefeiliau fpincers), eu llusgo

gan geíFylau—eu llusgo i fyny ac i waered, eu brwlio

{broil), eu rhostio, eu llabyddio i farwolaeth, eu

llosgi, Gu boddi, cael tori eu penau; ond yr oedd

Duw yn eu cynnorthwyo trwy y cyfan yn rhyfeddol,

yn gymmaint felly fel yr oeddynt yn llawenychu a

gorfoleddu yn eu gortbrymderau, am eu bod yn cael

eu cyfrif yn deilwng i ddyoddef er mwyn Crist."

Ac mae Danvers yn sylwi: "Dyma y bobl a ddygasant

dystiolaeth mor gref o blaid bedydd credinwyr, ac a wrth-

wynebasant mor gadarn fedydd maianod." Tr oedd y

nertli rhyfelgar ag oedd yn eu herbyn yn gynnwys-

edig o bum' can' milo wyr; feddistrywiwyd yn bollol

fwy na tbri cbant o balasau boneddigion, a llawer o

drefydd caerog a wnaethpwyd yn gydwastad â'r

llawr." t

O3 yw y darllenydd beb fedda gwybodaetb eglur

am natur dychrynllyd ysgymmundod gan y Pab, fe

fydd i'r adysgi'if ganlynol o un, fel ei rhoddir gan

Henry, (Cyf. VIII. 37) o Walney's Catalogue, gael ei

ddarllen gyda dyddordeb poenus:—"Bydded iddynt fod

yn felldigedig yn bwyta ac yn yfed, yn cerdded ac yn

eistedd; yn llefaru ac yn peidio llefaru; ar ddybun ac

yn nghwsg; yn y t ac yn y maes; ar y dwfr ac ar y tir,

* Coron esgob yw y initr. Yr un egwyddor oedd yma ag yn
nghoroni lesu â drain.

t Pen-Uywydd y fyddin lofruddioç hon oedd Simon de Mont-
ford, ì?«tZ '>/" Leicester, Sais! Yr oedd yr ail fyddin, yr hon
oedd yn llawn mor gynddeiriog a clireulawn, yn cael ei llywyddu

gan Alice, gwraig y Simon uchod! Gwrida, Brydain, fod dy
wlad rydd wedi rhoddi erioed euedigaeth i'r fath angenfilod !

Mae yr Eglwyswyr prcsenol yn gwrido o herwydd ymddyg-
iadau eu brodyr gynt; nid yw yr amser yn mhell, pan fydd

Eglwyswyr etto yn gwrido o herw dd ymddygiadau eu brodyr

presenol—yn gwerthu dodrefn dynion, eu dirwyo a'u carcharu^

am beidio (o gydwybod) talu tretli F.glwys, &c.
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jn mhob lie. Melldigedig' fyddo eu peiiau a'u meddjl-

iau, eu lljgaid a'u clustiau; eu tafodan a'u gwefusau;

eu dannedd a'u gwddygau; eu hysgwjddau a'u bron-

au; eu traed a'n coesau; eu morddwydydd a'u rhanau

mewnol. Bydded iddynt barbau yn felldigedig o

wadn y troed hyd goryn y pen, oddieitbr iddynt ddyfod

i ail-feddwl am danynt eu hunain, a dyfod i (roddi bodd-

lonrwydd.) A'r un modd ag raae y ganwjll hon yn

cael ei bymddifadu o"i goleuni presenol, felly bydded

iddynt hwythau gael eu bymddifadu o'u beneidiau yn^

uffern."

Mae yr anatbema dycbrynllyd bwn—y fellditb

oflPeiriadol bon, yn un prawf du yn mblitb amrywiol

eraill, betb ydyw yspryd llygrcdig ac alaetbus Pab-

yddiatb hur. Mae yma yn cael ei barddangos yn ei

lliwiau priodol ei bun, ac yn dwyn allan, yn ei ffordd

naturiol ei bun, ei ffrwytbau priodol ei bun. Etto

'roedd y d\nion byn yn ddilynwyr proi?esedig i'r

Hwn, ag mae ei orcbymyn i ni, "Bendithiwcb ac na

felldtbiwch," ond fel y maent bwy wedi gwadu ei

ftydd Ef yn bollol, ac yn deffeio ei awd'urdod, byd yr

eitbaf, yn yr anatbema annuwiol ucbod, maent bwy

yn "Jie/lditliio,'' a dim yn "benditbio." Ni fu cre-

fydd erioed ar y ddaiar yn cael ei dir-dreisio mor

ysgeler yn mblitb dynolryw.

Ni ddarfu y Patei-ines ycbwaitb ddianc. Yu y

flwyddyn 1210, darfu i'w lluosowgrwydd gynbyrfu

eiddio-edd a gwrtbwynebiad Huge, Esgob Ferrara,

vn Itali, i gael cyfraitb o eiddo yr Ymberawdwr

Otbo IV. i'w cymmeryd i fyny fel troseddwyr; ond yr

oedd bon yn cael ei cbyfyngn i Ferrara. Pum'

mlynedd ar ol byn, dyna y Pab Innocent III., yn

cynnal cyngbor yn Lateran, ac yn cyboeddi anatb-

emau yn erbyn "bereticiaid" o bob disgrifiad, yn

ngbyd û'r boll arglwyddi a'r macrod ag oedd yn

caniatau lie iddynt i fyw ar eu tirccdd; ac yn y flwy-



120 HAKES T BEDTDDWTE.

ddjn 1220, Ihvyddodd y Pab Honorius III. i gael

cyfraith gan Frederic II. ar ddydd ei goroniad, yr

hon oedd yn ymestyii dros yr lioU ddinasoedd ymer-

odrol, fel byn yn rhoddi macs belaetbacb i awdurdod j
distrywiwr. Ac yn y fl. 1233 fe godwyd monument yn

mhetryal Milan, ac ysgrifeniad arno o anrbydedd a

chlod i Oldrad, llywydd y dditias bono, ar gyfrif ei sèl

a'i Iwyddiant 3'n dal, cospi a distrywio canlynwyr Crist.

Ond er eu boll dim a'a cynddeiriogrwydd, metbasant

ddistrywio yr Eghvys Paterinaidd, oblegyd yn y

flvrydd^'n 1259, yr oedd yr Eghvys yn Alba yn cyn-

nwys uwcblaw pump cant o aelodau, yr un yn Con-

rezzo, uwcblaw 1500, a'r un yn Bagnoble yn ngbylcb

200. Yr oedd cglwysi y Pctcrlnes, mewn gwabanol

barthau, yn c/nnwys 4000 o aelodau, ac er eu boll

ddyoddefiadau yr oedd Daw yn cyfrvngu idd eu cadw

yn fyw yn y byd, Ac nid ydocdd yn llai nodedig

g-yda golwg ar yr Albigensiaid, oblegyd er y gelled

o "uw militPii fywydau diniwed" etto, er byny i gyd,

hysbysir ni mewn modd credadwy eu bod yn y
flwyddyn 12G0, yn rbifo 800,0(10 o bersonau. Yr

oedd eu dyogeliad fel byn yn egluro y gweithrediad

tawel eiddo y gallu Hollalluog bwnw, gair yr bwn

sydd yn cyhoeddi wrtb holl weitbrcdiadau y tywyll-

wch, "Hyd yma yr ewcb, ond dim yn mbellacb;" a

llais dystaw main yr bwn yn mbob oes sydd wedi

profi gyda golwg ar wir eglwys Dduw," a phyrth

uflern nis gorcbfygant bi."

Prin iawn y ceir lie i ainwhetiaefh, fod yr erlidi^f-

aetbau creulawn byn wedi eael eu cryfbau, os nid eu

cynnorthwyo, gan gasineb Eglwys Rbufain at fedydd

y crediniol, a'i pbenderfyniad didroi yn ol i amddiíFyn

bedydd mabanod. Mor belled yn ol a'r flwyddyn

1050, anfonodd y Pab Leo IX. ddeddf-lytbyr at

Esgob Aquitane, (He yr oedd y Waldensiaid yu
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llaosng) jn yr liwu yr oedd yn gorchymyn fod plant

ieuanc i gael ea bedyddio, obleg-yd pecbod gwreidd-

iol." Yx' oedd y ddeddf Kufeinaidd bon, yu amlvvg,

yu cyfeirio at arferiad y Waldensiaid o fedydd y
crediniol, yr hwn yr oedd y ddeddf bon yn amcanu ei

dditbdi, Ac y mae Dr. "Wall, pan yn cyfeirio at y
Lateran Coimcil dan y Pub Innocent III.,o euwoo-rwydd.

erlidg-ar, yr bwu oedd yn cyboeddi ei fellditbiou yn.

erbyn yr boll bere.iciaid, yn bysbysii fod y cyngbor-

bwnvv yn gorchymyn (^enforce) bedydd inabanod,

oblegyd fod yr bereticiaid yn addysgu nad oedd.

bedyddio plant yn afceb un dybeu. Oddiwrtb bob.

tystiolaetb a ddalia gyssylltiad à'r pwne bwn, gellir

ca3glu ar dir teg, pa bynciaa buiag' eraill oedd yr

"beriticiaid " byn yn gredu, mai ea b^^mlyuiad

cadarn wrtb fedydd y crediniol, a'u gelyniaetb at,

fedydd mabanod, yn oenaf a gynhyrfodd yr yspryd

oreulawn hwn, ac a ddygodd arnynt ddialedd di-

dostari Eglvrys Rbufain. Yr oedd eu gwaitb yn

dal allan, fel yr oeddynt, mai yr Ysgrytbyrau yn,

unig, ac nid pabau na tbywysogion oeddynt reol cyd-

wybod, ac mai bedydd y crediniol oedd y dull dwyfol

apwynticdig i fyned i mewn i'r egUvys,—yr oeddynt

muwn effaitb yn diystyru boli awdurdod Rbufaiu,

yn ngbyd a'i osgordd-leuadau gwleidiadol, ac fel

byn yn cyilawni y pecbod anfaddeuol o ufuddbaa i

Diluw yn bytracb nag i ddynion. Dyma, yn ngolwg

eglwysi llygredig, y trosedd mwyaf dan baul; ac

o berwydd byn yn y fl. 1229, dyma y cbwil-lys yn

Toulouse yn myned yn nilaen i wabardd defnyddiu

yr Ysgrytbyrau yn iaitb y v^erin, am eu bod ya.

gvvybod yn dda y buasai deinyddiad rbydd oair Duw,
yn parbau i fod yn angeuoi i'w boll gyulluuiau y
rbai yr oedd eu sail mewn tywyllwcb a llygredigaetb.*

* It ii. a rather singular circuinstanc«that the only "heretic" in

Eiifilaiul during the thirteenth century of whom we have any distinct

account wiis «ne Richard Knapwell, a Boininician Friar- Auion^
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Tr oedd y Picardiaid yn Bohemia yr an mor ffydd-

Ion i'r Tsgrythyrau, i fedydd y crediniol, ac yn y
pen draw, yr oeddynt yn ddyoddefwyr cyfartal a'r

Albigensiaid, Waldensiaid, a'r Paterines. Yr oedd-

ynt yn bobl dawel, addfwyn, a chariadus, ac nid oedd-

ynt yn cymmeryd llvvon, yn dwyn arfau, nac yn arfer

cospedigaeth. Yr oeddynt yn neillduoî ofalus i am-

dditFyn ac addysgu yr athrawiaeth o gyfiawnhad trwy

ffydd, gau ei hystyried "yn swm holl Gristionogaeth

a duwioldeb." Yn gwrthwynebu bedydd mabanod,

tynasant hwythau arnynt eu hanain ddygasedd Eg-

Iwys Rhufain, ac a gawsant, yn ddiesgeulus eu han-

rhydedda trwy ddyfod yn feribyron iV chynddaredd

erlidgar; etto, o weddillion y bobl dduwiol ac add-

fwyn yma, y cyfododd, mewn blynyddoedd ar ol hyny,

y dynion enwog byny, Huss, a Jerome o Prague.

Fe ddarfu i'r erledigaethau myuych a gwaedlyd

hyn sefydlu bedydd mabanod, ac ymlid yr ordinhad

henafol, a mwy ysgrythyrol, sef bedydd y crediniol,

i dyllau a chornelau o Ewrop, anngbaufyddadwy hyd

yn nod i lygaid eryraidd y Chwil-lya ei huuan. Etto,

y mae yn rhywbeth o blaid bedydd trwy drochiad,

i alia dweyd ei fod wedi parhau i fod yn ddeddf di-

ammheuolyr eglwys am 1300 o flynyddoedd. Mae yr

enwog Bossuet, er ei fod yn Bab}dd, yn addef liyn pan

yn dadleu yn erbyn Protestant, y mae yn dyweyd:

—

"Mewn gair, nid ydym yn darllen yn yr Ysgrytbyr

fod 'oedydd yn cael ei weiiiyddu mewn nn ffordd arall-

ond trwy gladdu; ac yr ydym yn alloog i brofi oddi-

wrth weithrediadau c3''nghorau, a Defod-lyfrau, mai

fel byn yr oedd bedydd yn cael ei weinydda am 1300'

o flynyddoedd trwy yr holl eglwys, mor belled ag

yr oedd yn ddicbonadwy." Ac y mae efe yn mheliach

other propositions maintained by tiiis bold man, was the follow-

mn^:—'-That in articles of faith, a man is not hound to rest ou the

authority of the Pope, or of any priest or doctor; but that ibe

IIolj Scriptures and ri^'ht reiison, üre the only foundation of out

aíäsent',"—Henry's HistoTy, Vol. viii. p. 23.
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ýn ychwanegu:— "Gyda golwg' ar fedydd mabanod,

mae j rhai hyny a bcrtbynant i'r grefydd boniadol

ddiwygiedig-, mae'n wir, yn dyweyd fod eu bedydd

yn seiliedig' ar yr Ysgrytbyr, ond nid ydynt yn dwyn

nn adnod bennodol i ddangos byny, ond yn dadleu

oddiwrtb gasgliadau bynod bell, beb ddweyd bynod

ammbeus, ac byd yn nod bynod gyfeiliornus. Mae
yn amlwg, nad oes gan yr boll brawfion a ddygant

o'r Ysgrytbyr ar y pwnc bwn, un grym mewn nn

modd, ag y mae y rbai byny ag y gallai fod rbyw
rym ynddynt yn cael ei distrywio ganddynt bwy eu

bunain." Mae y dystiolaeth hon gyda golwg ar

benafiaetb bedydd trwy drocbiad, yn cael ei cbad-

arnban gan Dr. Wbitby, yn ei sylwadau ar Rhuf-

einiaid vi. 4. "T mae yn cael ei bysbysu mor ben-

dant ac eglur yma ein bod ni wedi ein eladdu gyda

Christ yn y bedydd, trwy gael ein eladdu dan y dwfr,

ac mae y rbeswm (^argumeui) dros i ni gydymffurfio

â'i farwolaetb ef, trwy farw i bechod, yn cael ei

gymmeryd oddiwrtb byny; ac y mae y trocMad bwn
wedi cael ei weinydda yn grefyddol gan yr hull

Cristionogion am dri chant-ar-ddeg o flynyddoedd, yn

ngbyd a'i gymmeradwyo gan ein beglwys ni; ac

mae y cyfnewidiad o bono i daenelliad, beb un

matb o ganiatâd oddiwrtb Awdwr y sefydliad bwn,

yn bod yr un petb a'r byn ag mae y Pabydd yn

ddwyn yu mlaen o byd i gyfiawnbau ei waitb ef yn

gwrthod y cwpan i'r lleygwyr (laify); mae yn betb

i'w ddymuuo fod yr arferiad bwn dracbefn yn cael ei

ddwyn i arferiad cyffredinol.". Gyda tbystiolaetb o

fatb bon i ddecbreuad bedydd trwy drocbiad,—yn

meddu tystiolaeth na all neb, gydag nn math o

Iwyddiant, ei tbroi yn ol, sef mai trocbiad yn unig

oedd deddf gydnabyddedig- yr eglwys am dri chant-

AB DDEO o flynyddoedd, na fydded ofn ar y Bedydd-

wyr i wneutbur arddeliad eofn o'u credo, na cbwaitb

i Ibd yn ofnus yn y gwaitb o'i ledaeniad. Fe gafodd-
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ei amdJiffyn yn ffyddlawn can gymdeithas {company

aurhydeddus o'r Albigensifiid, y Waldensiaid, y Paul-

iciaid, y Pateriniaid, a'r Picardiaid; fe ddarfu iddynfc

ei anrliydoddu ef yn eu hywyd, a rhoddasant eu sèl

wrth ei santeiddrwydd a'i werth mewn marwolaeth

o ferthyrdod, yr hwn a g-wrddasantgyda chadarnwch

cryn^ch nag eiddo gwron. Na fydded fod y dynion

anrhydeddus hyn byth yn amddifad o ganlynyddion

yr un mor anrhydeddus a hwy eu hnnain. Bedded.

i'r ffyddlondeb a ddangosasant hwy, "hyd y nod at

y?aed," gymhell Bedyddwyr pob oes ddylynol i ddi»

ystyru, fel y gwnaethan t hwy, vvg a bygytbion, ar
hyn sydd yn fvvy perygkis, sef gwenieifchiadau byd

twyllodrus. Gyda'r cyfryw gyndadau—y fath hi

anrhydeddns o ferthyron a'r cyndadau hynyn y ffy^d,

—yn sicr uid ydyw yn ormod i'w cbeithio y bydd i

bob un sydd yn dwyn yr enw Bedyddiwr, i brofi eu

hunain yn ddynion a safant i fj'ny yn barod i farw

yr? hytrach na gadael eu lurgivyddorion.

Mae dan nodiad ar hanes y canrif hwn yn aros I

gael eu gwneyd, fel rhai ag sydd deilwng o sylw:

—

1 Fe elh'r casglu f . d llygredd yr oH'eiriaid yn fawr

oddiwrth ddeddf a wnawd mown Cvmmanfa a gyur

naliwyd yn Rhydychain, yn y fl. 1222, gan y Car-

dinal Langtou, trwy yr hon ddeddf "y mao yr

offciriaid j-n cael eu gwahnrdd i gadw ordderch-

wragedd yn gyhoeddus yn en tai eu hunain, m u i

fyned atynt mewn lleoedd eraill mor gyhoeddus ag

i achlysyru gwarth.

2. Pan fethodd canlynwyr lean n. chnel dim trn-

garedd o dan Bab Cristionngol, fod y Mahomed-
aniaid y yr Ysbaen, wedi caniatan i bawb a geis-

iasant eu hareddifiAniad, noddfji ddyogel. Yr oedd

liyd yn nod canlynwyr y gan broifwyd, yn f.udianhol

ar Iwy o ddynoliaeth na'r "Dyn pcchod.

'
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CANRIP Y PEDWERYDD AR DDEG.

Yn ychwanegiad at yr awdurdodaa a ddyfynwyd yn j
rhan ddiweddaf o'r lianes liwn, yn brawf o blaid yr

crdinhad heuafol o drochiad, geliir dwyn yn mlaen

dystiolaeth Brenner, ysgrifeuydd Piihyddol arall.

Mae efe yn dywedyd:—"Am dri chant ar ddeg o

flynyddoedd, fe fu bedydd, yn gyfFredinol a rheolaidd,

yn drochiad y person dan y dwfr, ac yn unig mewn
amgylchiadan anughyfFredin neillduol yr oedd taen-

«Iliad neu dywalltiad gyda dwfr; yr oedd yr olaf, er

liyny (taenelliad a thywalltiad) jn cael ea hammheu fel

dull bedydd; yn fwy, yr oeddynt hyd y nod, yn cael

eu gwahardd." Mae tystiolaeth unol Bossuet, Dr.

Whitby, yr awdwr a ddyfynwyd yu ddiweddaf, yn

nghyd ag amryw eraill a allesid enwi, sef mai troch-

iad oedd yn cael ei ystyried, am dri cbanrif ar ddeg,

y dull priodol o fedydd, yn derfynol ar y pwnc, Jiyd

nes y gwrUibrofir hyny, ac y mac yr oil sydd wedi cael

ei ysgrifenu byd yn byu, wedi metha gwneyd hyn.

Mae y diweddar ysgolhaig, a'r ieitliydd enwog, Mr.

J. B. Lindsay, yr hwn a wuaeth ymchwiliad i'r

prawfion, gyda gofal mawr, yn ychwanegu ei dystiol-

aeth yn y geiriau canlynol:—"Yr ydym wedi canfod

fod yr boll eglwysi henafol yn arfer trochiad hyd j
dvdd hwn, gyda yr eithriad o'r Pabyddion, y rliai a

ddygasant i mewn daenelliad yn 1311;" yn nghylch y
flvvyddyn bono, mae'n amlwg, oddiwrth bob tystiol-

aeth, y daeth yr eithriad, sef taenelliad yn rheol.

Er na all neb yu Uwyddiauuus wrthbrofi y dyst-

iolaeth bon, na gwada fod trochiad wedi parhan i fod

y dull fedydd am dri chant ar ddeg o flynyddoedd,

etto, mae'n debygol, fod cyanygion wedi cael eu

gwneyd o leiaf, yn achlysurol, i ymadael oddiwrth yr

arferiad hwn, a chymmeryd rhyw dduU arall mwy
cyüeus. Ymddengys fod rhywbeth o'r natur yma yn

cael cyfeirio ato, yn y cynghor o dan Wulfred, a
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gynnaliwyd yn York, O.C, 816, yr hwn oedd ya
adg-ofio yr henaduriaid, "pan y byddontyn gweinyddu

bedydd, Da ddylent dywallt y dvvfr cyssegredig ar

benau mabanod, ond hydded iddynt boh amser gael eu

trochi yn y font, fel y rboddodd Mab Duw ei bunan

esiampl i'r boll gredinwyr." Mae Robinson, yn ei

"Hanes Bedydd'* befyd yn byspysa fod,—"Gwein-

yddiad bedydd trwy daenelliad wedi cael ei ddyfeisio

gyntaf yn Affrica, yn y trydydd canrif, er mwyn pobl

glaf, orweiddiog, neu rai yn 'cadw y gwely;"' ac y
mae efe yn bynod gywir yn sylwi,—"Fod y gwaith o

ddarostwng y grefydd Gristionogol i faintiolaetb

plant, wedi bod yn ddistryw i Gristionogaetb, ac mae

y sefydliadau (instUuies) wedi eu gwneyd i gyfranogi

o dynged yr atbrawiaetb; maent wedi cael eu dym-
chwelyd oddiar eu gwadn-golofaau fpedestals) a'u troi

i deganau cbwareu plentynaidd; ac o'r diwedd, cael

eudirmygu, eu drylHo, a'u tafla ymajtb." Tr oedd y
newydd-betb yn raddol, ond fel yn mbob amgylchiad,

pan mae y gwirionedd noeth yii cael ei roddi i fyny,

fe gymmeroddj y mwyaf diystyr o ddyfeisiau dynol,

o'r diwedd, le y gyfraitb anrbydeddus ddecbreuol.

Mae wedi cael ei brofi yn barod, oddiwrth dyst'ol-

aetb ddiammbeuol a mynych grybwylledig, mai

"cadwedigaetb mabanod," neu a llefaru mewn
termau mwy cyfammodol, ail-enedigaeth fedyddiadol,

oedd y rbeswm sylfaenol dro3 y newydd-betb bwn,

er fod y rbeswm tybiedig yn gyfeiliornad mawr ac

arswydus. Mae'n amlwg fod ei amddiffynwyr yn

mabwysiadu y golygiad mwyaf cyfeiliornus o bartbed

yr ordinbad Ddwyfol bon; ac yn lie edrych arni fel

cysgod, neu arwyddlun,—yr arwydd allanol o ras

mewnol,—bwy a'i gwnaethant i fod y gras ei bunan,

ac a ddycbrynasant oes annwybodus i'r grediniaefch

ffol bon, sef lie nad oedd bedydd nid oedd cadtvedig-

aetb, Ac oddiwrtb hyn y cyfododd y brys gwancus

mewu rhieni i fedyddio eu plant, a pban na ellid, o
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herwydd gwendid, ofn iddynt farw, neu achosion

eraill, ea dwyn at j font i gael ea trochi, yr oeddynt

yn awyddus yn derbyn y cyfaddawd {compromise) sef,

taenelliad. Ystyrid rhywbeth yn iawn, pa un ai

taenelliad, tywalltiad, neu àrochidià, os hycldai yn cael

ei gyfl.aicni gan yr offeiriad, ac fe ddarfu i'r hygoeledd

annwybodas yma o eiddo y bobl, yn gyssylltiedig â

diogi, difaterwch, ac amcan yr effeiriadaeth, diryw-

iad y rhai oedd wedi dyfod yn ddiarebol, roddi i'r

newydd-beth ffolaidd, sef taenelliad, yr holl awdurdod

a llawer mwy nag arwyddocâd y ddeddf ddechreuol.

Oblegyd yr oedd y ddeddf bono yn cydnabod oymmer-

iad wedi ei fl'urfio trwy ffydd
—"y neh a gredo ae a

fedyddier" ac nid oedd yn cyssylltupwysigrwydd yn y
byd ag unrhyw ordinhad ar waban oddiwrth y ftydd

ag oedd yn cyfansoddi y cymmeriad bwnw; ond yr

oedd y newydd-beth plentynaidd, sef taenelliad, yn

gosod pob petb, byd y nod, iacbawdwriaeth ei hunan,

i ymddibynu ar y ddefod—trwy gauad allan gymmer-
iad yn bollol. Mae y ddefod o daei^elliad ynte,

mewn un pwnc mawr a pbwysig wedi troi "Efengyl

ogoneddus Duw," i wrtbuni perti'aith Çabsurdify).

Lluosog ydynt y fíynnonellau, o'r rbai y gellir cael

profion ami a mwyaf darostyngol (humîliaiùig), ar j
pen bwn; eitbr ni cbaniata yr banes cyfyngedig bwn,

ond yn unig y ddau ganlynol:—Mae Bower yn ei

^^Jlistory of the Popes" yn rboddi yr byspysiad a

ganlyn am Caedicalla, Brenin y West Saxoiis, yr bwn
a ymwelodd â Rbufain er mwyn derbyn bedydd o

ddwylaw y Pab. "Efe a ddaeth i Rufain, ycbydig

cyn y Pasg, ac wedi cael ei dderbyn gan Sergiiis (j

Pab), gyda phob arddangosiad dicbonadwy o barch

ac anrbydedd, efe a fedyddiwyd ganddo ef ar bryd-

nhawn yr wyl bono; ac efe a gymmerodd, wrth ei

fedyddio, yr enw Fedr, yn ddiammbeuol, er dangoa

parcb i'r apostol Pedr, ac er sicrbau ei nodded {Pedr)

iddo. Yr oedd efe fel mae Bede yn ein byspysu, o
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hjd yn djmuno cael marw yn fuan ar ol ei fedyddio,

ac fe gafodd ei ddymimiad; canys ti'a yr ydoedd efe etto

yn ei wissr ^ven,* fe'i cymmerwyd yn glaf gan -w^endid

ffaintness) , ac a fu farw ar yr 20fed o Ebrill, pan ydoedd

ond deg ar usjain mhvydd oed. Yn oesan boreuol yr

Eglwys, yr oedd yn arferiad cyffrcdin gan y dysgvbl-

ion egwyddorig {catechume?is), i oliiiio eu bedydd hyd

ddiwedd eu hoes, fel na fyddai iddynt syrthio i bechod

ar ol en bedyddio, eifhr yn myned o honynt «V nefocdd

ynhir a dihalogedigy Yn mha le, yn marn y fath

ddyn, yr oedd gwaed Crist, "yr hwn sydd yn glanhau

oddiwrth bob pechodr" A pha le befyd, yr oedd yr

Iawn Mawe ei ban? Yr oedd yr Efcngyl fendigedig

yn cael ei gadael yn ddisylw {ignored) ar gyfrifdefod

oft'eiriadol; ac fe ddaeth bedydd, yn mhob golygiad,

yn fvvy pwysig na'r oil ag oedd yn wertbfawr yn

nghroes Criit!

Gwnaeth y cyfeiliornad mvryaf clinystriol bwn
mewn amser, lygra llenyddiaeth yn gystal a duwin-

yddiaeth (os ydyw unrbyw addysgiaetb gyhoeddus yn

teilyngu yr enw hwnw), yr oesau tywyllion hvny.

Yn unol â hyn y mae Tasso, yn ei "Jerusalem

Delivered," yn gwneyd i wronwraig baganaidd, pan

yn marw i ddeisyfu cael ei bedyddio fel yr unig

drwydded i'r nefoedd. Mae Tasso yn darjunio y
fenyw filvcrol bono yn deisyfu ar y marcbog (knight)

ag oedd wedi rhoddi clwyf marwol iddi, ei bedyddio,

g'an gwbl gredu y byddai i'r bedydd bwnvr roddi

trwydded iddi i fyned i'r nefoedd. Rboddir yma
mewn rhyddiaitb gyfieithad Cymmreig o'r geirian a

berthynant i'r amgylcbiad. Darlunir hi yncyfarch y
marcbog fel y canlyn:

—

"Gyfaill, tydi a ennillaist; yrwyf yn maddeu iti, na cheisiaachub,

Y corff hwn, yr hwn a all oddef pob math o boenydiau,

Ond aehub fy cnnid; a iW'Jiijn mnrio,bedydd wi/fyii ddiisyfgacl,

Tyrtd, golch yinaith/i) /nhechodau a di/J'roedd pur.

* * * * •

* i diilad yu y rhai y cafodd ei fedyddio.
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Ö ochr y mynydd, gyda murmur uchel,

—

Y treifilai y cornaiit, vn agos i'r lie yr oeddynt;

Acyao efe a redodd, ac a lanwoddei helm leilan,

A dychwelodd ar frys i gyflawni y gwaitli hwnw o râs.*****
Ni fu ef farw, ond efe a gasglodd yn ngrhyd ei hollnertb,

Ac fe roddodd ei galon dan ofal ei liuweddau
;

Ffrwynodd ei ofid, a 'lydi dirfr efe a ad-ddodd [caled.

Am y bywyd yr oedd wedi ei h) mddifadu hi o bono a haiar'n

A phan oedd y marchog yu adrodd y geii iau cyse,:^redig, [i'r nefoedd;
Yr oedd y dlws-fe!ch,(?i2/ /«/;/() mew)i lliwenydd yn paratoi ei hun

Ac fel 'r oeddeibyv\y 1 yn darfod,yr oedd ei llawenydd yn mwyhâu;
Hi a wênodd, ac a ddywedodd,

—

F/'arewelll yr wyf yn marw
mewn heddwch."*

Mae yr un bardd yn gwneyd i un arall o'i gymmer-
iadau i ddyweyd,

—

" Yn bagan y ganwyd fi, ond etto, yr Arglwydd
A'i ràs, trxvy fedydd, a achubodd fy enaid."

Oddiwrth y darnodiadau hyu o lenyddiaetk yr

oesau byny, at y rhai gellid yn hawdd ychwanegn
llawer, mae yn amlwg mai prif bwnc yr offeiriaid

oedd dysga ymddibyniad ar y ddefbd allanol, bedydd:

mewn gair ar y dwfr yn unig-, yn hollol ar wahan
oddiwrth ràs Duw, yr enedigaeth newydd, a ifydd yn
Nghrist.

Nid oedd cÿiiimeriad, yn ol y syniad yma yn ddim;

eithr y seremoni, pa un ai trwy daeuellu, tywalltj

neu droch), oedd pob peth; ao yn lie bod yn wasan-
aeth Dwyfol yn cael ei gyflawni iddo Ef, yr hwn
sydd Yspryd, fe ddaeth o'r diwcdd yn wawdiaeth
mabanatdd, yn degan cbwareu raaban, yn yr hwn ni

chaniateid lie i wybodaeth, enaid, na chydwybod.t

f Mae Hoole yn cyficithu geiriau Tasso iel hyn:—

^

" 'Ti3 thine, my friend!— I pardon tliee the stroke:

—

O let me pard ai too from the« invoke

—

Not for this inoital frame I ui-ge my prayer,
For this I knovv no fear, and ask no care.
No, for my sou) alone I pity crave,

Ü cleanse my follies in th>> sacied wave."
t Ac y mae Lloegr, y dydd presenol yn mhell o gael ei hadferyd

i olygiadan purach. Dygwyddodd "fod uwdur y gwaith hwn,
ychydig tlynydduu yn ol, yn byw yn nn o ddiiiasoedd mwyaf
pobloyuidd Prydain, ac aid yn mhell oddiwrth driyfa gweinidoy
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Cafodd y canrif h-n-n ei hyBodi gan ymddangosiad

yr hynod Wickliffe, canlynwyi' yr hwn a gymmeras-

ant, neu a gawsant yr enw Lolardiaid. Oddiwrth yr

amgylchiad hwn, yn benaf, y cododd y ddadl, pa un

a ydoedd y Diwygiwr hybarch yn bleidiwr neu yn

wrthwynebwr bedydd mabanod. Mae tuhwnt i bob

ammheuaeth, fod y Lolardiaid yn wrthwvnebol i

fedydd mabanod; oblegyd ni allasai y eyhuddiadaa a

ddygwyd yn eu btrbyn, fodoli mewn un modd, ar nn-

rhyw dir arall. Mae Foxe.yr hwn nid oedd yn gyfaill

i'r rhai a wrthodent fedvdd i fabanod, yn caniatau

mai un o'r cyfeiliorniadau y cyhnddid hwy o bono oedd,

"eu bod yn llefaru yn erbyn tyb y cyfryw a feddyl^

ient fod y mabanod sydd yn marw cyn cael eu bed-

yddio yn golledig; ac fod pobl Gristionogol i gael eu

bedyddio 3'n ddigonol, yn ngwaed Crist." Ac mae
Danvers, wrth ddyfynu o'r Dutch Martyrology

,
yn

dyweyd, "i un, Syr Lewis Clifford, yr hwn oedd wedi

bod yn gyfaill i Wickliffe, by^pysu Archesgob Canter-

bury, na wnelai y Lolardiaid fedyddio eu mhabancd

newydd-eni."

Y mae yn fwy na thebygol, fod egwyddorion Wick-

Tmneilldaol, Yn hwyr, un noswaith—rhwng dêg a un ar ddêg
o'r glocli, rtyma rhyw un yn euro yn iichel with ddrws yr awdwr, ac

ar ei waith yn apor y di'ws, canfyddai yno feuyw, o ymddangosiad
parchus

;
yr oedd yn amlwg ei bod raddau uwchlaw y dosbarth

gweithiol, yr lion a ddymuuodd yn daer arno i ddyfod i d a

enwjdd, i fedyddio plentyn ag oedd yn marw yn gyfiym. Dywed-
odd ei bod wedi galw yn nhý y gweinidog crybwylledig uchod
(taenillicr), ac nad oedd gaitref ar y pryd, ac fod y wraig lie yr

arosai wedi ei chynj;hori hi i ddyfod ataf ü i of:n i mi i ddyfod i

weinyddu y ddefod achuhol. ÄIi a wrthodais wrth gwrs. mewn
geirian mnr dyner ag a allwn ddethol, oblegyd nad oeddwn yn
dymuno doluiio He nas gallwn iachau—ac aeth y fenyw druau
ymaith yn anfoddlon—pobpcth ond cael ei boddloni gan resymau
un nad oedd yn credu fod bedydd mabanod yn angeurheidiol er

iachawdwriaeth mabanod.
Y mae cannoedd yn Nghyramru, " Gwlad oleu Efenghl," mor

dywyll ac annwybodus, fel macnt, heddyw yn tybied f< d ychydig

daafnan o ddwfrar dalcenau eu mhabanod gan weinidog, yn dyog-
elu eu heaeidiau ihatr uifein ! A'r rhai hyn yn aelodau o eglwyei

Cristionotjol ein gwlad! !
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îiffe yn arwain i wrthod bedyddiad mabanod. Yr oedd-

ynt yn benaf y cyfryw â'r rhai hyn:—"Fod yr hoU

wirionedd ya cael ei gynnwys yn yr Tsg-ryfchyraii

Santaidd; ac fod yr hyn nad yw yn wreiddiol yno i

gael ei gyfrif yn halogedig-; fod cyfraith Crist ei hon

yn ddigonol i lywydda Eglwys Crist; fod yn rhaid i

ni beidio derbyn dim nad ydyw yn yr Tsgrythyr; ao

fod pobpetli a ychwanegid alo, neu a dynid oddi-

wrtho yn gabledd; na ddylai un seremoni na defod

gael ei derbyn yn yr Eglwys, end y rhai sydd yn
eglur yn cael en cadarnhaa gan Air Daw; fod dynion

doethion ya gadael, fel pethaa anmherthynasol, y
cyfryw nad ydynt yn cael eu hyspysa ya eglur, nad

ydym i dderbyn unrhyw wyddor nea gasgliad nad

ydyw yn cael ei gadarnhau gan dystiolaeth ysgryth-

yrol; ac nad ydyw pwy bynag ag sydd yn dal opin-

iynau gwahauol yn Gristion, ond yn rhyswr (^champion)

pendant y diafol."

Ni ellir, gydag un math o Iwyddiant, wrthbrofi y
baasai i egwyddorion o fath y rhai hyn, arwain yn y
pen draw, i wrthodiad bedydd mabanod; end pa un

a aeth WicklifFe ei hun, nea a welodd efe, lawn hyd

ei egwyddorion ei hun, sydd yn agored i ammheuaeth

dwys. Nid oes dim yn ei ysgrifeniadau ag sydd yn

profi iddo fyned y pellter hwn, eithr yn hytrach i'r

gwrthwyneb; ac y mae amryw awdwyr y rhai oedd-

ynt awyddus i hawlio y Diwygiwr fel Bedyddiwr, yn

ddiau wedi camgymmeryd, trwy gymmeryd golyg-

iadau nifer mawr o'i ganlynwyr am olygiadau y Di-

wygiwr ei hun. Ar y cyfan y mae yn fwy dyogel i

fabwysiadu tyb Dr, Hard, yr hon sydd yn fwy teg, er

ei bod rhywbeth yn ammheus, yn ei History of all

Religions, sef, "fod yn lied amlwg oddiwrth ysgrifen-

iadau lluaws o ddynion dysgedig, fod Dr. John

Wickliffe, yn ystyried bedydd mabanod yn beth

annghyfreithlawn, neu ar y goreu, yn ddiangenrhaid.

Mae golygydd JVeal's History of the Puritans, Dr.
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Toulmin, yn g-yfartal yn ei degwch, yu gwneyd y
S3'lwadau synwyrol caiilynol, ar syniadati bedyddiadol

WicklitTe:—"Y mae, fe allai, yn aunichonadwy i nij

ar ol cyfnod o bedwar i bump canrif, benderfynu y
pw^nc, pa un a oedd a'i nad oedd y Diwj'-giwr mawr
Saesonig-, yn t^wrthwynebu bedydd mabanod. Fodd
bynag-, y mae yn (Faith, na cbaniata ammheuaeth yn
ei gyloh, ei fod ef yn dal ac yn cyhoeddi yr egwydd-

orion hyny, y rhai pan eu carir hwynt i'w canlyn-

iadau cyfreitblawn, sydd yn hollol ddadymchweliadol

i'r arferiad dan sylw, sef bedj'dd mabanod. Ac os

na ddarfu i Wickliffe ei hunan ddylyn canlyniadaa ei

athrawiaethau mor belled a hyny, etto fe wnaeth

lluaws o'i g-anlynwyr, ac a wnaethpwyd yn Fedyddwyr

trwy hyny."

Ond gadael y pvsrnc ammheus, o barthed golyg*

iadaa Wickliife ar fedydd mabanod heibio, gellir

sylwi gyda sicrwydd perffaith, fod y Lolardiaid, gyda

J rhai yr oedd canlynvyyr Wickliffe, i fesur mawr, yn
gyd-gorftbredig, yn ymddangos yn wrthwynebwyr
penderfynol i'r arferiad hwnw. Mae Thomas Walden,

yn ei ymosodiad ftyrnig a disail ar y I)iwygiwr, yn

ddrygionus yn ei ddarlunio fel "un o'r saith 25en a

gyfododd o'r pwll divvaelod, o hencydil e\ waith yn

gwadu bedydd inahansd, yr heresi hono o eiddo y Lolard^

tat'd, i'r rhai yr oedd ef y fath flaenor mawr." Mae
tymher Weldon yn gydbwys a'i fyrbwylldra, ond nid

yw y naill na'r Hall yn gwanhau ei dystiolaeth o

barthed y ffaith fod y Lolardiaid, a chyda hwy, y
corff mawr o ganlynwyr Wickliffe, yn gwadu bedydd

mabanod. Fe luosogodd y rhai hyn gymmaint mewn
amser byr, fel y mae Walsingham yn hyspysu fod

braidd bob yn ail berson a gyfarfyddid yn yr heol yn

Lolard. Er mai enw gwawdlyd megys '^Puritan"* a

* Oddiwrlh air Dutchaidd, lullcii, caiiu, (mewn angladdau

kc), ac nid oddiwrtii Waltar i.olaid, fel y mae Jviiney, ar ol

Fuller (Í hurch Histo-y) wedi meddwl. Mae Mosheim, yr hwn
a vraaeth yiuchwiliud i'r pwnc gydadyfalwch mawr, Dr. Gregory,

Sabine, ao awdurdoduu eraill, wedi dyt'od i'r casijliad uchod.
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^'Methodist'' ydoedcl, etto mewn oesau ar ol hyn nid

oedd ar ganlynwyr ffyddlawn Crist gywiljdd o'r

enw. Mae Chaucer, yr liwn nad yw yn ddeonglwi
anenwog' o deimlad cySFredin y cyfnod hwnw, yn
gwneyd i'w letfcywr, yr hwn oedd wedi cael ei gerydda
am ei regfeydd halogedig-, i Tratwar-foli (sneer)

Lolard duwiol fel hyu:

—

" Now good, men (quod our host) hearkneth to me,
I smell a Loller in the wind (quod he)

Abideth for Goddcs digno passion

For we shul lian predication

This Lollsr here will preachen us somewhat."

Fe ddarfu i ymledaeniad cyflym y Lolardiaid byu
yn ng-hyd â'r WickliiEaid ddychrynu y Pab o llafain,

yr hwn, i attal "heresiau" cynnyddol a ddygodd
allan yn y flwyddyn 1377^ dri tharw (bulls) yn erbyn

y Diwygiwr, un o honynt yn cael ei anfon i'r Brenin

Edward III. Ond profodd y rhai hyn eu hunain jn
ddinerth; yr oedd ^^piiblio opinion" yr oes yn rhy

nerthol, byd y nod, i'r daran-foUt Rufeinaidd. Ym-
lynodd y bobl wrth Wickliffe; a pban anrhegodd y
Diwygiwr dewr y wlad, yn y flwyddyn 1380, a'r

fendith anmhrisadwy o gyfieithad o'r Beibl yn yr

iaith Saesoueg', canfyddodd y bobl ar unwaith, fod

pwy bynag a erlidiai Wickliffe, yn erlid ea cyfaill

daiarol goreu. Iddo ef dan fendith Daw, yr oeddynt

yn ddyledus am y Beibl yn eu hiaith eu hunain, ac

er fod ei bris ucbel fjii'e maris*), yn ei osod tubwnt

i gyrbaedd corff mawr y bobl, etto yr oedd ei gael

yn rhywle, mewn unrbyw balaa, yn rhanau darniol,

yn Ilanw y wlad a bywyd ac a gwybodaeth ysgryth-

yrol, y cyfryw nad oedd Lloegr wedi ganfod erioed

o'r blaen, Yr oedd ef a'i gyunorthwywyr yn llafurus

a gofalus i roddi yr Ysgrythyrau Santaidd fr bobl, a

chymmerasant been mawr i wneyd y cyüeitbad yn
eglur; ac i'r dybun byny yr oeddynt yn myfyrio y ffordd

• lyr braidd, os dim dan, o £50 i £60, on harian presonol ni,

yn ol awdui'dod Mr. Ilaliam.



134 HANES T BEDTDDWTR.

iysgrifenn yn yr iaitli fwyaf hyddysg o eiddo yr oes, ac

ymddengys iddynt ddiofryda pob ierm ysgolheigiol a

thramor. Ymddengys (yr iaith) i ni yn yr amser-

oedd mwy diwylliedig hya yn wrthun, ac o'r braidd,

yn farbaraidd, ond yr oedd yn berffaith ddealladwy i

"AoiZ gy'redin" y cyfnod hwnw. Ni all y darnodiad

canlynol lai na bod yn ddyddorol, ac os cymhara y
darllenydd ef á'n cyfieithad presenol, gellir ei ddeall

heb anhawstra mawr. Cymmerir Rhuf. viii. 28—30.

"And we witen that to men that louen God allé

thing is worchen to gidre into good to hem that

aftir purpose been clepid seyntes. For Ihilk that he

knew bifore, he bifore ordeynede bi grace to be

maad lyk to the ymage of his Sons, that he, be the

firste bigeten amonge manye brithren. And thilke

that he biiore, ordeynede to blisse, hem hi clipede,

and whiche he clipede hem he justifieJe, and hem he

glorifiede."

I'e fu y cyfieithad hwn o'r Ysgrythyrau, wedi ei

fyfyrio yn ofalus, gan "ofFeiriaid tylodion" Wicliffe,

)'n foddiou yn eu dwylaw i ledaenu y wybodaeth am
Dduw yn mhlilh y bobl, i raddau mawrion rhyfeddol.

Yr oedd Knighton, canonwr Leicester, yn achwyn yn

chwerw am hyn yn y modd canlynol:—"Fe ymddir-

iedodd Crist ei efengyl i oifeiriaid a doctoriaid yr

Eglwys, i'w gweinydda hi i'r lleygion a'r dosparth

gwanaf, yn ol eu hangenion a'u gwahanol amgylch-

iadau. Ond mae y Master John WickliiFe hwn, trwy

ei chyfieithu hi, M'edi ei gwneyd hi yn beth cyftredin,

a'i gosod hi yn fwy agored i'r lleygwyr, ac hyd y nod

i fenywod a allant ddarllen, nag oedd hi yn arfer

bod i'r ofl'eiriaid mwyaf dysgedig, a'r rhai hyny o'r

dealldwriaeth goreu; ac fel hyn mae gem yr efengyl,

a'r perl efengylaidd, yn cael ei daflu o amgylch, a'i

sathru dan draed y moch." Fe gafodd gweithiau

Wicklifi'e; heblaw ei gyfieithad o'r Ysgrythyrau, neu

ranau o bono, eu lledaeuu yn rhifedi mawr iawn, yn
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y wlad hon ac ar y Cyfaudir. Fe ddarfa Lord Cob-

ham; gwasanaetbyddion a gweinyddyddion Anne,

Brenines Richard 11., ar ei dychweliad i Bohemia;

Peter Bayne, ac eraill, eu dwyn gyda hwy i Germani,

a'r gwledydd cymmydogaethol. Yr oeddynt mof

lluosog yn Bohemia, ac mor effeithiol yn dynoetbi

Pabyddiaeth, fel y cafodd dau can' cyfrol o honynt,

wedi eu rhwymo yn bardd, eu llosgi gan Archesgob

Sbinks. Gwr boneddig ieuanc, o Bohemia, ag oedd

wedi bod yn fyfvriwr yn Oxford, a gymmerodd am-

ryw gopiau gydag ef adref, ac a'u benthyciodd hwy
i'r enwog John Huss i'w darllen, yr hwn oedd yn

cydnabod, byth ar ol hyny, mai hwy, yn Haw Duw,

fa yn foddion i'w argyhoeddi ef. Yr oedd ef yn ys-

tyried Wickliffe, yn angel, wedi ei anfon o'r nefoedd

i oleao dynolryw, a phan ydoedd yn llosgi yn nhân

merthyrdod, yr oedd yn gorfoleddii yn y rhagolwg y

byddai iddo mor fuan gael cwrdd a'r dyn rhagorol

hwnw mewn gogoniant.

Fe fyddai yn anwarantadwy i gynnyg hunan-

iaethu {^identijy) ymddaugosiad boreuol y Bedyddwyr

mewn rhyw beth tebyg i íFurf gorfforedig, gyda y
fath gyffroad i ryddid meddwl, a rhyddid gweithred,

yr hwn ag oedd yn rhaid fod meddwl Cristionogol

Brydain wedi ei dderbyn oddiwrth ledaeniad helaeth

cyfieithad, ynnghydag ysgrifeniadau Wickliffe. Ond

y mae rheswm cryf i gredu, fod y Lolardiaid, yn fuan

ar ol y cyfnod hwn, wedi dechreu cynnal gwasanaeth

Dwyfol, mewn ffordd wahaniaethol—yn pennodi eu

dysgawdwyr eu hunain, ac yn cymhwyso eu dysgybl-

aeth eu hunain. Mae Robinson, yn ei draethawd

rhagymadroddol i Claicde's Essay, yn dyweyd,—"Mae
genyf o'm blaen ysgrif-lyfr, o eiddo Gray, Esgob
Ely, yr hwn sydd yn profi fod yn y flwyddyn 1417,

gynnulleidfa o'r fath yma yn mhentref Chesterton,

He yr wyf fi yn awr yn byw; y rhai a ymgynnullent

yn ddirgel i gynnal addoliad Dwyfol, ac yn feddiannol
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ar bregethwyr o'r eiddynt eu hunain." Mae yn rh
anhawdd credu mai y gynnulleidfa yn Chesterton,

oedd yr uni? un o'r fath yma yn y wlad, yn neilldaol

pan gofir fed y Lolardiaid, mewn parthau eraill yn

cael eu cyliuddo o fed "yn cyd-frâd-fwriadu, a chyng-

reirio gyda eu gilydd yn gynnulleidfa aniighyfreithlon.''*

Dyma fel yr oedd pethau ynesgobaethau Canterbury,

Worcester, a Norwich, hefyd yn Leicester, yn nghyd

ag mewn amrywiol leoedd eraill. Nid ydyw yn

amlwg, mewn un modd, eu bod hwy wedi yragorflFori

yn eglwysi gwabaniacthol, yn ol y cynllun efengyl-

aidd; ond y mae y liaith eu bod hwy yn ymgynnull i

addoliad gwahaniaethol, ac mor belled a hyny yn

gosoi i lawr sylfaen i gymdeithasau dyfodol, tuhwnt

i ddadl. A'r wybodaeth am fodolaeth y «ynnulleid-

faoedd hyn, yn nghyda'u cynnydd, yn ol pob tebygol-

iaeth, a gynhyrfodd lidiawgrwydd yi' offeiriaid i gael

deddfwediei hordeinio, yn mhlith pethau creulawn

eraill, "fod, pwy bynag a fyddent, a ddarllenent yr

Ysgrythyrau yn iaith eu mham (a elwid y pryd hyny,

dysgeidiaeth Wickliffe), i goUi eu tir, eu hanifeiliaid,

eu bywyd, a'u da, oddiwrth eu hetifeddion am byth,

ac i gael eu condemnio i fod yn hereticiaid i Dduw,

gelymou i'r goion, ac yn fradychwyr mwyaf dig-

gasog i'r wlad." Yr oedd hefyd wedi cael ei wneyd

yn rhau o Iw y llywydd sirol, pan yn cymmeryd y
Bwydd bono,—"ei fod i ymdrechu rhyddhau y sir

oddiwith yr boll gyfeiliornadau, a'r heresiau, a elwir

yn gyflredin Lolardiaid." Fe anfonwyd, hefyd,

ysgrifen-wys {a royal brief) at Chancellor University,

Oxford, ju "gorchymyn iddo fe sefydlu ymchwiUad,

gyda golwg ar hereticiaid gwaradwyddus; a hwy, yn

gystal a'r boll rai a ryfygent dderbyn John Wickliffe

neu unrhyvv un o'i ganlynwyr, idd eu tai, neu ddangos

un math o ffafr neu nodded iddynt,—fod y cyfryw rai

i gael eu dedfrydu, a'u hanfon ymaith o'r University^

ac ddiuas Oxford, yn nghorff eaith uiwrnod." *



EGWTDDOraON CEEFTDD AC EIDDO T BTD. 137

Y Gvfryw a hyna oeddyut y poenydiau, a'r cyfryw

a byna oeddynt y eospedigaefchau a ddodid arddynion,

y rhai, ^n mhlith gwirioneddau pwysig eraill, a an-

turient gredii, "nad oedd Bedtdd tn hanfodol Ett

CADWEDIGAETH T RHAI STDD YN MARW TN EU MHAB-

ANDOD."

* "Pan gofir fod Wickliffe yn cael ei amddiffyn gan Ed^rard
III., Joana gvveddw y Black Prince, John Gaunt, ac Anne,
gwraig Uifhaid II., nid ydyni yn synu (I'm ei fud ef wedi dianc
rha^î yr erlidigactliau chwerwon, y rhai y darfii ei ganlynvvyr eu dy-
oddef ar ol ei amser ef ; etto, yn mhen pedair blynedd a deugain
ar ol ei/orwolaetk, yn unol a deddt'cyn^hor ( onstance, daifu ei

elynioa gyda malais annorfod, godi ei esgyrn o'r bedd a'u llosg;

yn lliidw; ac yn y flwyddyn ll()0, Henry IV., i foddio yr offeir-

iaid a ddygodd i fodolaeth y gyfiaith ffiaidd hono,—" delutervticis

comhwcitdis," ti'wy yr bon y dyoeddet'odd cynifer o ferthyron.

Mae Polydore Virgil, yn piofi o'r 1 hcodoainn code fod hereticiaid

yn cael eu cospi, gvda ffl,iny;ellau, allludiad, a marwolaeth, mor
gynar a diwedd y pedwerydd canrifjac y inae hefyd yn hyspyau fod

yr ymerawdwr Trederick, yn ngli;lch y flwyddyn 1180, wedi
dwyn cyfraith i fodolaeth fod hereticiaid i gael eu llosgi. (mdnid
yniddcngys fod yn Lloogr ddeddf freninol i gospi hereticiaid yn
flaenorol i'r d'ieddf a grybwyllwyd ucliod." Jlarf» Ecdegiasti-
ical Record, page 3C7.

CANRIF T PYMPTHEGFED.

Mab egwyddorion y wir Eglwys, ag eiddo ein Har-

glwydd a'n Hiachawdwr, y cyfryw ag y bydd y byd

bob amser yn en casau. Y mae mor uniongyrcbol

wrthwynebol i'vv falchder cnawdol—mor gondemniol

i'w olygiadau bydol, ac yn diosg y creadur mor
effeithiol o'i boll baeddiant tybiedig,—fol y maent

yn gyntaf yn cynbyrfu casineb, ac yna elyniaetb "y

syuiad cnawdol yr hwn sydd elyniaetb yn crbyn

Daw." Ac mae y gelyniaetb bwnw wedi bod, ac a

fydd byth mewn cyt'artaledd i'r ifyddlondeb gyda'r

bwn y mae'r egAvyddoriou byny yu cael en dal a'a

lledaenn. Os ydynt mewn unrbyw barth yn cael eu

teueuhau gan rbyw gyfaddasrwydd er amcaau boddio

dyu—ueu os ydynt yn cael en cyrahwyso gan yspryd



138 BAKES T BEDTDDWm.

cytundebol, yna mae y casineb yn darfod, oblegyd
mae y byd yn ennill trwy y cyfaddawd, ac nid oes

ganddo mvvyach un rheswoi mawr i ganfod bai.

Mae yr eglwys a'r byd y pryd hyny wedi dyfod yn
rhy g-yfeillgar i ymryson, ac y maent wedi cydsynio

i rodio yn nghyd, oblegyd en bod yn cydano. Ond
bydded i'r egwyddorion hyn gael eu dal allan yn eu

pardeb dechreuol, a'u lledaenu gyda'r sêl priodol i'r

rhai ag sydd wedi ea hapwyntio i fod "yE gydweith-

wyr dan Dduw," yna fe fydd i'r yspryd hwnw o

gasineb, yr hwn a erlyniodd ein Hiachawdwr byd
nes iddo ei hoelio wrth y groes, erlyn befyd ei bobl

ffyddlawn, yr un modd, "byd at waed."

Mae banes y pymthegfed canrif, yn profi i bel-

aethrwydd gywirdeb y sylwadau byu, yn yr erledig-

aethau chwerwon a gafodd y Lolardiaid yn Lloegr

ac ar y Cyfandir. Yr oedd yr enwog John Huss, o

Prague, yn mblith y rhai cyntaf a ddyoddefasanfc.

Fe gafodd ei esgymmuno yn gyhoeddus o gyfundeb

Eglwys Rhufain, yn y fl. 1410, ac ar Gorphenhaf

6ed, 1415, cafodd ei losgi i farwolaeth. Yn ei

fynydan olaf, rhoddodd brawf anrhydeddus o'i gariad

at Ddnw, ac o'i ymddiried yn llwyddiant yr Efengyl

yn y pen draw. Dylynwyd ef yn fuan gan ei gyfaill

a'i gydymaith diysgog, eithr rbyw faint yn ofnus,

Jerome, yr hwn yr un modd a gafodd ei losgi i far-

wolaeth, Mai 30ain, 1416. Bu yntau farw hefyd

mewn gwroldeb, yn gogoneddu Duw. Y merthyr

nesaf ydoedd foneddiges dduwiol, o'r enw Catherine

Saube, yr hon a losgwyd i farwolaeth yn Montpellier,

ynyfl. 14Ì7, "am fod" medd Cha.ssainoD, "o'r un

farn a'r Albiffeois, yn gwrthod credu traddodiadau yr

Eglwys Rufeiniff, ac am ddal yr un golygiadau a

hwy o barthed bedydd mabanod." Mae efe yu

esbonio beth oeddynt y golygiadau hyn o eiddo yr

Albegeois, eef "nad oeddynt yn gwrthod y sacrament

hwp (bedydd), nap ya dweyd ei fod yn ddiangea-
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rhaid, .eitljr yn unig yn. ei gyfrif yn ddiangenrhaid i

fahanod, oblegyd nad ydynt mewn oedran i allu credu,

na cbwaith yn alluog i rcddi tystiolaeth o'a fFydd."

Yr oedd yr uii yspryd o erledigaeth angeuol ya

ffynu yn Lloegr; ac fe gafodd gwir ganlynwyr lesu

gwrdd a'r unrhyw dynged, ag a gwrddodd eu brodyr

ar y Cyfaudir. Mor gynnar a'r flwyddyn gyntaf o'r

canrif hwn, (1401), neu yn fuan iawn ar ol hyny,

rhoddwyd William Swinderby, yr hwn oedd bregeth.-

wr nodedig yn mblith eanlynwyr Wickliffe, i far-

wolaefch wrth y pawl (stalce) yn Smitbfield. Mae

Foxe, yn Sanes y Merthyron, yn hyspysa i hyn gym-

meryd lie yn unol "a deddf a ddygwyd i fodolaetb

gan Senedd a gyunaliwyd yn Jjlundain, yn yr hon y
gwnawd deddf seneddol, fod j bwy bynag a fuasent

yn dangos eu hunain yn gefnogwyr i Wickliffe, y
rbai, yr amser hyny a elwid Lolardiaid, y byddai

iddynt gael eu cymmeryd i fyny (^apprehend,) ac 03

byddai iddynt, yn ystyfnig, barhaç yn yr athrawiaeth

bono, y byddai iddynt gael eu rhoddi fyny i'r esgob

yn yr esgobaeth bono, a'u dwyn (commit) oddiwrtho

efatyr heddynad gwladol." Tr oedd Mr. Swind^

erby wedi bod yn gydymaith i Mr. Walter Brute,

yr hwn, ymddengys, oedd yn foneddwr o feddiannau

yn esgobaeth Hentiordd, ond yr hwn y darfu ei sêl

weithgar dros Efengyl bur, ei osod yn agored i gael

ei gyhuddo o lieresi, ac gadw cyrddau, (conventicles)'

Un o'i athrawiaethau oedd, fod ffydd i fod flaen

hedydd, yr hyn, trwy gymhwysiad, a olygai na ddylai

mabanod gael eu bedyddio, am na allent gredn. A
chan fod Mr. Swinderby, am hir amser wedi bod yn

• Conventicle y galwai yr awdurtlodau bob lie y cynnelid

cyrddau i addoli ynddo, heblaw yr eglwysi sefydlcdig, ystyrid

hyn yn annghyfreithlawn ac >n drosedd a:i yr oedd djnion yn
cael eu cospi a charcharau ac a marwolaeth am ei gyflawni.

Cotier y "Conveyiticle Act," yn amser Charles II. Y cyt'ryw

oedd Eglwys Gristioiiogol Lloegr i aijdolwyr cydwybodol a

chywir y gwir Dduw.
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g'vdjtnaith iJclo, ac yn gyd-lafurwr ag- ef yn y gwir-

•ionedd, ac yn Lolard addefedig-, y mae yn canlyu, o'r

braidd tuhwnt i bob math oammheuaeth, eifodyntau

hefyd (Mr. Swinderby) yn gwada bedydd mabaaod,

neu mewn o-eiriau eraill, ei fod ef yn Pedyddiwr.

Ond er y brofedigaeth danllyd hon, ag yr oedd

saint Duw i fyned trwyddi, etto yr oedd yr Efengyl yn

parhan i ymìedu yn y fatb fodd helaeth, ues per^

alarm mawr i'r Eglwys Babyddol ynLloegr ac Kwrop.

¥e ddarfu Henrj, Archesgob Canterbury y pryd

ìiyay, ac Archesgob (Primate) holl Loegr, gynnal

cjmmanfa o offeiriaid yn Llundain, yn yr bon yn

mhlith pethan eraill yr "ordeiniwyd" "fod i'n cyd-

frodyr, ein cyd-esgobion rhaglawaidd, &c., i wneyd

ymholiad manwl, dclwy wai/h òoi hlwyddyn, o leiaf, ara

y cyfryw bersonau ag oeddynt yn cael eu drwg-dybio

o heresi; ac eu bed, yn mUob cyfryw archddiaconiaeth

yn mhob plwyf, lie yr hyspysir fod unrhyw heretic-

iaid yn trigíanu,—eu bod i neillduo tri nen ragor o'r

dynion gonestaf a'r gair goreu iddynt, i gymmeryd en

llw ar yr efengylwyr santaidd, íel os bydd iddj^nt wybod

neu ddeall am rai yn mynychu yn ddirgel dai addoliad

{conventicles), nca vn gwalmnimtlm mewn hywyd nea

arferiadau oddiwrth ymarweddiad arferol dynion

Catholic eraill, neu ynte ya dal unrhyw heresiau, neu

gyfeiliornadau, neu rai yn meddu nnrhyw lyfrau

drwg-dybut yn yr iaith Saesonaeg, neu rai fyddo yn

derbyn unrhyw fath o bersonau, ag a ddrwg-dybir o

lieresiau a chyfeiliornadau idd eu tai, &c., eu bod i

waeuthur ardjstiadau {certificatei) o'r personau hyny

mewn ysgrifea, gyda'r boll amgylchiadau yn y rhai

jr oeddynt yn cael eu drwg-dybio, i'r cyfryw rag-

ddywcdig esgobion rha^lawaidd, neu arcbddiacou-

iaid," &c. &c. (Foxe, Book V.) Ond er mor gaeth

a llymd;st yr oedd yn rhaid fod y petbau byn, yr

oeddynt yn dirion a diniwed wrth eu cymharu a

£leddf-lytbyr {hull) j Pab Martin, yr hwn a dJygwyd
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alliin yn mhen tua plium' mlynedd ar ol hyny, yn yr

hwn y mae pob cas-air o ddinvc-dafod a chamdrin-

i-aetli, hyd y nod, iaifcli y dymher wyilt fwyaf an-

waraidd yn cael eu defnyddio yn erbyn y Wicklift-

iaid neu Lolardiaid y cyfnod hwnw. Fe fyddai ya

ddiraddiad i'r tudalenau hyn i ddodi ynddynt, yn

gyílawn, y hiiìl cywilyddos hwDw; etto ang-enrheidioll

gwneyd dyfyniad neu ddau er mwyn i'r carllenydd

gael meddylddrych am dano::—"Ond, yn ddiweddar,

mewn gwalianol barthau o'r byd ond yn neiHduol yn

Bohemia, a Ducyddiaeth Moravia, ac yn y cyfyng-

leoedd sydd yn dal cysGylltiad a bwy, y mae math o

arch-hereticiaid \xeÁì cyfodî a tharddu i fyny, nid yn.

erbyn un yn unig-, ond yn erbyn amrywiol o addysg-

iadaa y ffydd Gatbolic, y rhai sydd yn dir-ysgythr-

wyr, eglwys-rwygwyr, ac yn bersonaii bradwrua, yu

gyflawn o faVshder diaflaidd, a chynddaredd blaidd-

aidd, wedi eu twyllo gan gyfrwystra satan, ac o ua

gorwagedd drwg wedi eael eu dwyn i un gwaeth;—

•

y rhai, er eu bod wedi codi a tharddu i fyny mewn
gwahanol ranaa o'r byd, etio yn un y macr.t oil yn

cyduHo, a'u cyniVonan, megys wedi eu cydwau yn

nghyd, sef, ymgyfammodi a John Wicklifle, o Loogr;-

John Hass, o Bohemia; a Jerome, o Prague; o goff-

adwriaeth damniol, rhai a dynasanfc gyda hwy, nifer

nid bychan i ddisi.ryw ac anfiyddiacth gresynol."

Mae y bull yn myned yn mlaen i gyfarwyddo, fod yr

horeticiaid hyn i gael chwilio am. danynt, dan ba enw
bynag yr adnabyddid hwy, y rhai sydd yn rliyfygu

i addysgu, i bregelhu, nea sylwi, mewn uu rhyw

ffordd arall, gyda golwg ar y Sacrament mwyaf ncheL

9, rhagorol, y mwyaf iachus a goruwcliryfoddol, o-

viaed cin Harglwydd Eesa Grist, neu yate y sacrament

fedyad" &g. &c. Ac ar ol cael gafuel ar yr heretic^

iaid hyn, yma mae y bythoiriaid tiugarog caulynol o.

eiddo y Vicar Rhufeiiiaidd i. Grist, a'i. gynddrycb-
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iolwr carnaidd ar y ddaiar, yn ordeinio:—"Bydded
hefyd i dderbynwyr, a cliefnogwyr, ac amddiffynwyr,

y cyfryw bersonau mwyaf heintddyg-ol, er nad ydynt

nacyn credu, yn noddi, neu yn medda tuedd grefyddol

at eu cyfeiliornadau, ond yn ddamweiniol a dderbyn-

iant, nen a groesawant y cyfryw bersonau heint-

ddygol i'w tai, ar gyfrif serch daiarol neu gariad

cyfeillgar; heblaw y gosp ddyledus iddynt hwy wrth

y ddwy gyfraith, drosodd ac uwchlaw y cyfryw gosp-

edigaeth gan farnwyr cymhwys, bydded iddynt felly

gael eu cystuddio, am gyfryw weitbredoedd heintns

o'u heiddo, a'u dirboeni gyda chospedigaeth mor lem,

fel y byddo i'r cyfryw fod yn esiampl ac yn ddychryn

i eraill a droseddant mewn amgylchiadau cyffelyb."

Y cyfryw bethau a hyn, oeddyut "drugareddau

tyner" y pen daiarol hwn i'r Eglwys. A allasai dyn

gwyllt (^savage) neu iarbariad perfFaith dideimlad

waeuthur yn waeth? Efcto y cyfryw a hyna ydoedd

Pab yr adeg bono, a'r cyfryw a hyna ydyw Pabydd-

iaetb yn nabob oes.

Yr oedd Waldensiaid y canrif hwn yn ddeiliaid

yr unrhyw ddyoddefiadau. Yn nyfFryn Prajela, yr

hwn oedd yn llawn o'r bobl dduwiol hyn, cafodd tor-

faoedd o honynt eu gyru i'r mynyddoedd, ac a fuant

feirw yn nghanol eira gauaf chwerw iawn trwy rewi

i farwolaeth. Yn y ilwyddyn 1488, niferi lluosog ag

oeddynt wedi ymguddio mewn ogofau a fogwyd, yr

oflfeiriaid a'r milwyr yn llanw geneuau yr ogofau a

ffagodaa a'u rhoddi ar dan! Fe ddinystriwyd uwch-

law tair mil o bersonau yn y dull hwn, yr oedd nifer

mawr o honyct yn fenywod, ac uwchlaw pedwar.

cant o blant yn eu breichiau! Dyoddefodd trigolion

Merindol ddiwedd cyflelyb; canys mewn un pentref,

pan ifoisant am noddfa i ysgubor, fe'u rhoddwyd ar

dan , a threngodd yn y fiBamiau bob person o'i mhewn-
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Tn Spaen hefyd, ni chafodd canlynwyr Crist fwj o

drugaredd nag- mewn lleoedd eraill Yma yr oedd

luddewon a Cbristionogion fel eu gilydd yn wrth-

ddryehau sèl greulawn, Ferdinand ac Isabella; yr

Inddewon yn cael eu gyru allan o'r deyrnas. "Mae y
rhif laosocaf o ysgrifenwyr yn sicrhau 1170,000 o

dculuoedd obi ymaith; ac mae eraill yn dyweyd eu bod

yn 800,000, bersonau.'' Y cyfryw beth a hyna oedd

crefydd yr Hwn a orchymynodd, "Cerwch eich gelyn-

ion, a gwnewch dda i'r eawl a'ch casant,'"—ie, y cvf-

ryw beth a hyna ydoedd crefydd yn nwylaw balogedig

ofieiriadaeth ddirywedig.

Fe ddangosodd yr Ymerawdwr Maximilian ym-

ddygiad anrbydeddus, mewn cyferbyniad i ysjjryd er-

lidigaethus ac adwythig Rbufain a Spaen. Efe a

dystiodd yn eoffi wrth Henry III. o Ffrainc, fod y
tywysogion ag oeddynt yn gorraesu ar gydwvbodan

dynion, yn gwueyd ymosodiad ar y Bod Goruchaf ei

Hun, yn ei ornwcb-hawliau mwyaf cyssegredig.

Pan ydoedd un diwrnod allan yn marchogaeth yn ei

gerbyd efo ei pbysigwr (physician) Erato, ac yn

galaru o herwydd ymrysonau crefyddol dynolryw, efe

a ofynodd i'r pbisygwr, pa sect feddyliai ef oedd yu

dyfod agosaf at symlrwydd yr apostolion? Pan yr

atebodd Erato, "Yr vvyf fi, mewn gwirionedd, yn

meddwl mai y bobl a elwir Picards." Ycbwanegodd yr

Yinherawdwr, "Yr wyf finau yn meddwl felly hefyd.''

Bedyddwyr oedd y Picards hyn, oblegyd yr oeddynt

•yr un modd a'r Waldensiaid, yn ail-fedyddio; neu,

mewn geiriau eraill, nid oeddynt yn ystyried bedydd

mabanod yn fedydd iawn, ac mewn eanlyniad (i'r

gred bon) yr oeddynt yn ail-fedyddio pawb a ymunent

á'u cyfundeb, Yr oeddynt hwy yn Fedyddwyr y cyf-

nod hwuw, ac yr oeddynt o dan Maximilian yn

mwynhau rhyddid cydwybod cyflawn. Mae yr enwog
Erasmus yn dywcdyd yr un peth am ganlynwyr Johs.
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Huss, sef, ^'nid ydijnt yn d'irlyn neb lyd nes y trochir

hioy mewn dwfr, ac yr oeddynt yn cyduabod eu gylydd

lieb walianiaetli graddau, i gael ea galvv vn fi'odyr a

chwacriorydd." Ac yn wir, y mae Huss a Jerome yn

©lel Uefaru am danynt, me^^n modd ag y gellir ym-

ddihyim ar ei eirwirodd, ea bod yn addysgu athraw-

iaethau yr Ail-fedj'ddwyr, ac yn dal allan yn gadarn

fed rt'ydd yn anhebgorol i fedydd. A byn yn ol pob

iebygolrirvdd, oedd y gwir reswm o'r casineb dial-

eddol a'r hwn yr erlidid hwj gan yspiwyr a goruch-

wylwyr y Pab o Rufain. bob gwiriouedd a ofnir

gan Eabyddiaeth, yr un yr avswydir mwyaf rhagddo,

ydyw yr hwn 83-dd yn gwneyd y saint i ymddibyna ar

gyinmtn'ad, ac nid ar yr offeiriad.

Ond oni bai tystion ffyddlon, me^ys y Lolardiaid,

Picardiaid, Waldeusiaid, &c., fe fuasai gwirionedd

Daw, a llefaru yn ddynol, wedi gwyvro allan o'r byd

a Christionogaeth resymol y Testament Newydd,

wedi dirywio i gyfnndrefn o had a lledrith {mummeries)

gwagcddol, a seremoniau disynwyr. Mae John Foxe

yn darlunio yn gywir ifoleddau ynfyd y Pabyddion,

pan mae yn dywedyd am danynt, eu bod ' 'yn y sacra-

ment Ü fedydd yn feius, nid yn unig am ychwanegu

amrywiol ddefodau newyddion ag oeddynt wedi eu

dyfeisio, a dycbymmygion dynion at eiriau syml

sefydliad Crist, ond hefyd, pan mai arferiad hen

Eglwys Rbufaiu, 0(?fi?</ yn M»/_í7 i fedyddio dynion (h.y,.

personau mewn oed) maent hwy hefyd yn bedyddio

clochau, ac yn cymhwyso geiriau hefyd at ddwfr,

t;m, canwyllau, boucyíEon, a meini, ac." A oedd y
newydd bethau*ffbl a niweidiol hyn i gael eu goddef

heb wrthdystiad yn ea herbyn? A oedd canlynwyr

ymi'wymedig y Gwaredwr i fod yn llonydd, ac i

noddi (^sanction) yn ddystaw yr aunuwioldeb hwn,

trwy eu goddefiad ohono? Neu a oeddynt hwy ddim

yn rhwyni u "ddyfod allan o'u cauol hwynL— i ym-
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neillduo, a pheidio cyfFwrdd â'r petb. aflan?" Mae
pob cyffroad haelfrydig, pob llinyn o serch, a phob

peth sydd o blaid anrhydedd, yu uno yn y cadarn-

haol; ac ni allwn lai ua dyfarnu y parcb anrbydedd-

nsaf iddynt hwy—y rhai, serch peryglu pob peth oedd

yn anwyl mewn bywyd, a amddiifynasant wirionedd

Duw mswn gwrthwynebiad i'r Dyn Pecbod.

T mae tuallan i derfynau yr banes byr hwn i

ddilyn yr erledigaetbau byn o eiddo Eglwys Rufain,

i fyny i'w achosion mwyaf eglur, onite fe ellid yn
hawdd ddangos fod cyfeiliornadau gwaetbaf yr

eglwys bono wedi decbreu trwy ymadawiad ysgafn—
hychan, oddiwrtb symh^wydd yr Efengyl, Bycban yn

ei ddecbreuad ydyw cyfeiliornadcrefyddol, ondy mae
yn ymledu gyda cbyflymdra dycbrynllyd, hyd nea

yr ymgolla terfynau gwirionedd yn bollol, yn y
pellter tywyll ac ercbyll, ac mae yr anturiwr an-

íFodiog yn cael ei ban yn cbwareu-betb (sport) pob
ftrydlif ddyeitbr a pheryglus. Oddiwrtb byn yr ym-
ddengys y pwysigrwydd mawr o ymlyniad "caeth"

wrtb wirionedd yr Efengyl, byd y nod mewn petbau

cymbariaetbol fycbain. Yv oedd balcbder newydd-

beth, yr elfen gynnar a mwyaf nertbol yn ifurfiad y
Dyn Pecbod. Decbreuodd mewn cariad at, ac awydd
am wabaniaetb rbagoriaetbol, ac fe gyrbaeddodd ei

ganol-ddydd yn yr bawl cableddns i'r Pab, sef "fod

yr bwn oedd yn dwyn allweddau bywyd tragywyddol

a marwolaetb dragywyddol yn rbaglaw, nid i ddyn,

ond i'r gwir Ddaw ar y ddaiar; i'r bwn yr oedd Duw
wedi trosglwyddo llywodraetb teyruas neioedd." Fa
gyboeddwyd y cabledd bwn mewn cymmanfa offeir-

iadol yn St. Paul's 3n Llundain, y^n y canrif

presenol!

Mae balcbder a drygioni yn gyffredin yn cyd-

deitbio, oblegyd wedi i falcbder dafla yraaitb rwym-
edigaetb moesol trwy ymadawiad oddiwrtb ofn Daw,

G
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mae yn rLoddi I'r Hall, sef drygioni, hyfder, liyd y
nod i herio ofn dyn. Mae llygredigaethau yr off'eir-

iaid, yr erlidwyr dideimlad hyny ag oeddynt yn erlid

y Lolardiaid, yn profi hyn tuhwnti bob ammheuaeth.

"Yr oedd y monachod," medd Di\ Henry, "niewn

monachdai cyfoethog, yn byw'yn fwy llawn, ac Lyd

y nod yn byw, yn fwy moethus, na braidd un gradd o

ddynion yn y deyrnas. Yr oedd swydd y pen cog-

ydd {cookj yn un o'r swyddau niawrion yn y monach-

dai byn, ac yn cael ei chyflwyno mewn modd diduedd

i'r brawd ag oedd wedi myfyrio y gelfyddyd o gog-

yddiaeth gyda mwyaf o Iwyddiant." Mae yn cryb-

\vyll cogydd monachlog Croyland, "y/* hwn o$(ld ivedi

cael ei gynhyrfu gan gariad Duw, a sel dros grefydd, fel

yr oedd wedi rhoddi deugain punt (£400 o'r arian

presenol) tuag at ddifyrwch y monachlog, yn nghyda

llaeth almouau ar ddyddiau'r pysgod.'' Mae yr

lianesydd ^-u myned yn mlaen ac yn disgrifio y g'lvth-

ineb a'r meddvfdod, y rhai oedd yn cael eu trji i

seremoniau crefyddol ar gadwad gwyl yr "offerenau

(inasseii) glythinebol," (fel y gelwid hwy) bump
gwaith yn y flwjddyn. Gwneid yr eglwys yn

dafarndy, yn olygfa o'r annghymmedroldeb mwyaf

terfysgl3'd,—ofleiriaid, a phobl gwahanol blwyfau yn

myned i gystadleuaeth fíuríiol, pwy fuasai yn cael

yr offeren (mass) mwyaf glythinebol, h. y. pa blaid

fuasai yn difa mwyaf o fwyd a diod, mewn anrhydedd

i'r wyryf santaidd." (Henry's History, Vol. 10.)

Mae Archesgob Morion (1490) yn cyhuddo Penfoo-

ach St. Albans, yn mhlith tro'eddau anfad eraill, o

"droi yr hoU fenywod diwair allan o'r ddau wyryfdy

yn Pray a Sapwell, a'u llanw hwy gyda menywod

o gvmmeriad gwahanol." Yr oedd gordderchwrag-

edd yn cael eu cadw gan y monachod gyda chyhoedd-

usrwydd digywilydd, ac yr oedd cymdeithas yn gyff-

redinol yn cael ei Hygru trwy eu hesiampl. Dyma y
dynion oedd mewn llawenydd wrth weled Lolard yn

1
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cael ei losgi, am gredu, yn mLlith petbau eraill, j

dylai fl'ydd bob amser flaenori bedydd.

Fe roddodd darganfyddiad y gelfyddyd o argraffa

nodweddiad gwalianiaethol i'r canrif hwn, y fath na

all UB arall ymffrostio o bono. Un Laurentias

Coster, cadw-wr Cathedral Haerlem, credir, a gafodd

y meddylddrych gyntaf, yn y fl, 1430. Fe ymledaen-

odd y wybodaeth am y gelfyddyd i Germani, Ffrainc,

Itali, a gwledydd eraill mewn ychydig flynyddau.

William Caxton. Sidanwr, a dinasydd o Lundain,

wedi cael meddiant o'r wybodaetli o barthed y gel-

fyddyd, a osododd i fyny yr argraíFwasg gyntaf yn

Lloegr, yn Westminster, yn y fl, 1473, a phan yn j
canrif dilynol, y cafodd y Bibl Santaidd ei argraffu,

(canys byd y pryd hyn ei ysgrifenu yr oeddid) fe

gafodd Pabyddiaeth ergyd, oddiwrth. efieithiau yr

hwn ni all bytli wella, beth bynag fyddant ei hym-

drechion olaf. I'r hwn yn ei ragluniaeth raslawn a

roddodd y Hyfr bendigedig hwn i'r Prydeiniaid —
"Iddo Ef y byddo y gogoniant yn oes oesoedd.

Amen."

CANEIP YR UNFED AR BUMTHEG.
Ymddsngts fod erledigaethau tanllyd y canrif di-

weddaf wedi dystewi y Lolardiaid, y Bohemiaid, a'r

Waldensiaid am amser, ac wedi rhoddi, dros amser,

fuddugoliaeth i Eglwya Rufaiu. Y Lolardiaid yn

enwedig, a ymneillduasaut i ddirgel-leoedd, ac er eu

bod yn cyfarfod i addoli Dnw, ac i adeiladu eu gilydd,

etto yr oedd hyn yu cael ei wneyd gyda'r dirgelrwydd

mwyaf mewn trefn i ochelyd cynhyrfa digllonedd eu

gelynion annhosturiol a chreulawn. Yr oeddynt

"yn cael eu bwrw i lawr ond heb en dyfetha," ac yr

oeddynt yn parhau i hau hadau y bywyd yn ddirgel,

y rhai oeddynt i ddwyn ffrvryth lawer mewn oes

ddyfodol.
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Tr oedd gwirionedd Duw, er hynj, yn parhan í

ymledu yn mblith j bobl yn gyffrcdin; ar gyirif,

bron yn hollol, lledaeniad belaelb o ranau annghys-

sylltiedig, o gyfieithad Wicklift'e or Ysgrytbyraa

Santaidd. Nid yw hyn yn cael ystyriaeth ddigonol

gan ysgrifenwyr ar y cyfnod bwn, oblegyd amryw o

bonynt a briodolant y wybodaetb o'r Efengyl yn

LloegT i'r Dywygiad Lutberaidd yn y canrif bwn.

Ymddangosant fod yn anngbofio llafur blaenorol

Wickliffe, yn ngbyda dylanwad rbyfeddol eilyfrau yn

mblitb y Prydeinwyr. Mae Mr. Anderson yn ei lyfr

gwerthfawr a elwir ^^Annals of the English Bible," yn

dra pbriodol, yn sylwi, fod y gwrtbwynebiad i

Eglwys Rufain yn y wlad bon, o flaen y Diwygiad,

iV briodoli i ledaeniad yr Tsgrytbyran Santaidd

mewn llaw-ysgrifeniadau, naill ai yn gyflawn neu

mewn rbanau. "Y mae gan byny," medd ef, "yn

beth i ofidio o'i berwydd, fod, byd y nod yr hanes-

wyr Prydeinig, mewn engreiötiau rby luosog, wedi

bod mor frysiog i edrycb tua Germani er mwyn
rboddi cyfrif am ddecbreuad, a mynediad yn mlaen

bob petb a g\mmerodd le yn eu gwlad eu bunain yn

y bedwareu gyntaf o'r unfed canrif ar bymtbeg."

Bibl Wickliffe a roddodd enedigaeth i'r Lolardiaid

yn Lloegr, ac er iddynt am amser ymneillduo o olng

y llygadrytbiad cyboeddus, etto yr oeddynt yn ym-

lynu yn ddiysgog wrtb y gwirionedd, yr bwn jr oedd

y Llyfr cyssegredig wedi ei ddysgu iddynt.

Ond, pan yn gynnar yn y canrif bwn y cafodd

y Bibl, mewn cyfieitbad newydd ei aqgeaffu,

fe dorodd meddwl y genedl yn rhydd o lyffelbeirian

eglwysaidd, a darfu i byny gynhyrfu dracbefn elyn-

iaetb greulon yr offeiriaid. Fe wnawd byn trwy

gyhoeddiad cyfieitbad Tyndale o'r Testament Newydd

yn y fl. 1526, amgylcbiad, yr bwn a wnaetb y
flyddyn bon yn fwyaf cofadwy yn banes eiu gwlad.

Oolegyd, er fod yr Esgob Fisber, mor gynnar a 1505,
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wedi cyfieithu ac argraffu yn Saesonaeg, gyfieithad

ac esboniad o'r saifch Salm benydiol, etto y flwyddyn

1526 a roddodd yn nwylaw y Saeson y copy printiedig

cyutaf o'r Testament Newjdd yn eu hiaith eu hnn,

Rhaid fod efFaith lledaeniad yr argraffiad hwn o'r

Llyfr cyssegredig wedi bod yn belaeth a ohyflym,

oblegyd ar ba dir arall y gellir rhoddi cyfrif, fod,

yn y cyfnod byr o ddwy flynedd ar ol ei ymddangos-

iad, gymmanfa offeiriadol neu eglwysig, wedi cael

ei ehynnal yn Ely yn y fl. 1528, yn yr bony cyboedd-

wyd,—"Nad oedd personiaid plwyfau (rectors) na

cburadiaid esgobaetb Ely, ar un cyfrif i arfer yn ea

beglwysi y Bibl, yn ol y cyfieithad newydd, na cbwaitb

oddef i'r rbai a fynycbent eu beglwj'^si ei arfer ef."

Yn mhen dwy flynedd ar ol byn, darfu Harri VIII.,

"Amddiffynydd y Ffydd," (wedi cael ei wneyd felly

gan y Pab o Rufain, yn y fl. 1521), ddwyn i fod

olaetb ddeddf, yr bon oedd yn byspysu, yn mblith

petbau eraill, "nad ydyw yn angenrbeidiol i'r Ys-

grytbyrau dywededig fod yn yr iaitb Saesonaeg, ac

yn nwylaw y bobl gyifredin," ac yn eu sicrban yn

ddifrifol y buasent yn tueddu i gynnyddu cyfeil-

iornad yn eu plitb, "yn bytracb nag un budd neu

ddaioni er lies eu beneidiau." Naw mlynedd ar ol

byn, falais {o fie') at y Pal, â'r bwn yr oedd wediym-
rafaelio, dygodd Harri allan ddeddf wrtbwynebol

ir ucbod, i gael cyfieitbad newydd o'r Bibl, "yn
caniatau iddynt arfer y Bibl gyda y rhyddid belaetbaf

yn ein mbamiaitb ein bunain—y Saesonaeg." Yn
yr amgylcbiad bwn, pe beb mewn un arall, fe brof-

cdd yr ben ddiareb ei bun yn wir, "Pan fyddo rbai

cymmeriadau yn ymrafaelio, mae dynion eraill gwell

na bwy yn dod i feddiant o'u bawliau.''

Fod y Bedjlwyr yn cynnyddu yn gyfattebol i

gynnydd y Biblau, a ymddengys yn debygol oddiwrth

frys angerddol yr offeiriaid i atal lledaeniad eu beg-

wyddorion yn mbellacb, yn ngbyd a'r ofn amlwg yr
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oeddyni ynddo, o herwydd y niferi cynnyddol oedd yn

eu dal (sef egwyddorion y Bedyddwyr). Ni allwii, ar

un tir arall roddi cyfrif am eu gwaith yn cwrdd

mewn cymmanfa ofFeiriadol yn y flwyddjn 153(5, ac

yn oyhoeddi mewn amryw erthyglau, eu cydnabydd-

iaeth o ymledaeniad cyflym daliadau y Bedyddwyr.

Tn mhlith yr erthyglau crybwylledig yr oedd y
rhai canlynol:—

"1. Fod y sacrament o fedydd wedi ei sefydln a'i

ordeinio yn y Testament Newydd, gan ein Hiach-

awdwr lesu Grist, fel peth angenrheidiol er cyrhaedd

bywyd tragywyddol, yn nnol â dywediad Crist, oddi-

eithr i un gael oi eni drachefn o ddwfr, &c.

2. Ei fod yn cael ei gynnyg i bawb dynion, mab-

anod, yn gystal â'r cyfryw a allant ddefnyddio eu

synwyr, sef mai trwy fedydd y cânt faddeuant

pechodau, &c.

3. Fod yr addewid o râs a bywyd tragywyddol, yr

hon addewid sydd wedi ei chyssylltu â'r sacrament

o fedydd, yn perthyn nid yn unig i'r rbai sydd yn

gallu defnyddio rheswm, eithr hefyd i fabanod,

—

maent hwy yn cael eu gwneyd trwy hyny, (sef bed-

ydd) yn wir feibion a phlant i Dduw. Yn. gymmaint

ag y ca plant ag a fyddant feirw yn eu mbabandod,

yn ddiammheuol, eu hachnb trwy fedydd,—ac heb

hyny ni chant.

4. Fod yn rhaid i blant gael eu bedyddio, oblegyd

eu bod yn cael eu geni mewn pechod gwreiddiol, yr

hwn bechod mae'n rhaid cael maddeuant o hone, yr

hyu ni ellir ei gael end trwy y grâs o fedydd,

trwy yr hwn y maent yn derbyn yr Yspryd^Glân,i^&c.*******
6. Eubodi wrthwynebu, achymmeryd yr hell Ail-

fedyddwyr, &c.,—eu daliadau o barthed y pwnc hwn

fel heresiau atgas, ac i gael eu condemnio yn hollol."

T mae yn brawf anuniongyrckol o fawredd rhif, a
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gallu yr " Ail-fedjddwyr " hjn, fod amddiffynwyr

bedydd mabanod yn cael eu gosod mor amlwg i

amddiffyn eu hunain. Buasai ychydig o rai dinod

yn cael myned heibio iddynt gyda y dirmyg â'r hwn
yr arferid ymddwyn at rai dinodedd, ond yr oedd y
Bedyddwyr wedi dyfod yn ddigon ofnadwy nes teil-

yngd yr anrhydedd o gael eu condemnio gan yr boll

gymmanfa oiFeiriadol. Ac nid dyma yr oil; oblegyd

yn y fl. 1538, fe roddwyd gorchymyn i Cranmer,

/rchesgob Canterbury y pryd byny, yn nghyd ag

eraill, i fyned yn erbyn yr "bereticiaid " hyn gyda

pbob gerwinder dicbouadwy. Ar yr 16eg o Dacb-

wedd yn y flwyddyn bono, fe ddygwyd i fodolaeth

gyboeddiad (proclamatioii) yn condemnio eu llyfrau,

ac yn gorcbymyn cospi pwy bynag a geid yn eu

cynnyg ar vrertb; ao yn y mis canlynol, fe gafodd

cylcb-lytbyr ei anfon at yr boll Ystusiaid heddwcb

trwy boll Loegr, yn eu rbybuddio yn ddifrifol i

gymraeryd gofal fod yr boll ddeddfau yn erbyn y
Bedyddwyr i gael eu gweinyddu yn ddiesgeulus. Ni
ellir dymuno am well prawf nag mae y cyfreitbiau

gosodedig byn yn roddi o luosogrwydd y Bedyddwyr,
yn ngbyda belaetbrwydd lledaeaiad eu begwyddorion,

yn y canrif bwn. Mae Brandt, yn ei '"''History of the

Reformation,'' yn hyspysu "fod yn y flwyddyn 1539,

nn ar ddeg ar hugain o Fedyddwyr a íFoisant o Loegr
wedi cael eu rboddi i farwolaetb yn Delft, yn Hol-

land; fe gafodd y dynion dori eu penau, a'r menywod
eu boddi." Caulynwyd y rbai byn gan farwolaetbau

eraill mewu amrywiol bartbau. Ond er byn oil, yr

oeddynt yn cynnyddu cymmaint, nes yr oeddynt mor
bell o gael eu difodi, iel yn y flwyddyn 1547 y
dygwyd allan gyfraitb newydd yn eu berbyn, a

gorcbymyn i'p Arcbesgob "i cbwilio am yr boll

Fedyddwyr," gyda yr amcan, tebygem, i Iwyr lan-

bau y wlad oddiwrtb ddynion ag oeddynt yn ddigon
eofn i "chvrilio yr Ysgrytbyrau " drostynt eu bunain.
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Hyd J nod yn nhejrnasiad y Frenines Elizabeth, fe

ddygwyd allan gyhoeddiad breninol yn eu herbyn,

ac yn j fl. 1575, sef yr ail flynedd ar bymtbeg o

deyrnasiad y frenines bono, fe gafwyd allan eglwys

o honynt yn ymgynnull yn Aldgate, Llundain,

cafodd saitb ar bugain o bonynt eu carc^baru, a dan

eu llosgi i farwolaetb yn Smitbfield. Dwy flynedd

yn ddiweddaracb , sef, yn y Ü. 1577, cawn fod Dr.

Some, eglwyswr nodedig, yn cwyno fod ganddynt

(y Bedyddwyr) '

' amryw gynnuUeidfaoedd yn Llun-

dain, alleoedd eraill; ac fod rbai o'u gweinidogion wedi

derbyn en dysgeidiaetb yn yr Urdd-ysgolion {^Univ-

trfiities); ac eu bod yn dal tybiadau beriticaidd."

Mae dodi yr amrywiol ifeitbiaa byn gyda eu gilydd

yn myned yn mbell i brofi fod Biblau a Bedyddwyr

yn ymledaenu a cbynnyddu gyda eu gilydd; ac mae
yr Esgob da, ond rbagfarnllyd, Latimer, yn dwyn
tystiolaetb anrbydeddus idd eu cymmeriad a'u bym-

ddygiad, pan yn un o'i Bregetbau Grawysol a breg-

etbodd o flaen y brenin, y mae yn dywedyd:—"Yr
oedd yr Ail-fedyddwyr, y rbai a losgwyd mewn am-

rywiol drefydd yn Lloegr, (fel y clywais gan ddynion

geirwir, oblegyd ni welais bwynt fy bun), yn myned
i gwrdd a'u bangau yn wrol, fel y byddwcb yn

dyweyd, beb un ofn yn y byd, eitbr yn llawen."

Ond cr boll gyfeiliornadau a dall-bleidiaetb y can-

rif bwn, ac er y gwrtbwynebiad penderfynol oedd yn

cael ei ddangos i fedydd y credtniol, etto yr ordinbad,

fel yr oedd yn cael ei gweinyddu yn gyflredin gan yr

offeiriad ydoedd ledydd neu drocbiad ac nid taenelliad.

Nid oedd dirywiad diweddar yn ymddangos y pryd

byny, wedi myned ond ycbydig iawn yn mbellacb na

dodi maban yn lie un yn proffesu; etto trwy byny yn

distrywio rbeol yr Efengyl. Yr oedd yr oes mewn
cyfeiliornad dirfawr gyda golwg ar y deiliaid, ond nid

oedd mewn cyfeiliornad o bartbed dull bedydd, fel y

mae y rbeoleiddiad canlynol "o weinyddiad bedydd cy-
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hoeddus" jn j Ffurfweddiau yn nheyrnasiad y Fren.

ines Elizabeth, yn profi jn esrluz":
—"Tna j cjmmer

yr ofteiriad y plentyn yn ei freichiau, ac a ofyua ei

enw; ac yu enwi y plentyn, efe a'i trocha (dip) ef yn y
dwfr^ felly bydded iddo gael ei gyflawni yn bwyllos^

ac yn ochelg-ar, gau ddywedyd," &ü. Fe ddygwyd
tywalltiad (nid tacnelliad) i mewn, mae'n amlwg ar

gyfer amgylchiadan neillduol, ond ni fivriadwyd mo
bono erioed i droi trochiad o'r neillda. "Ac os bydd

y plentyn yn wan," fel y rhed y cyfarwyddyd, "yua
gwna y tro i dywallt dwfr arno ef, gan adrodd y
geiriau rhagddywededig." Mae y disgyuiad diryw-

edig yn an rhès wedi bod yn dyfod i lawr yn raddol,

—o gam i gam,—yu gyntaf trochi, yna tywallt, ac

yn ddiweddaf taenella. Mae yn annichonadwy suddo

yn ia na hyn. Ac os yw yn gysur i wybod, gyda

golwg ai* sefydliad o ddwyfol osodiad ac o'r pwysig-

rwydd mwyaf, fod cyfeiliornad wedi cyrhaeddyd ei

ddyfnderoedd iselaf, mae y cysuv amryw-ystyr hwnw
i'w gael yn nefodaa (eglwysig) marw y pedwerydd

eanrif ar bymtheg. Gyda ei boll ddealltwriaeth yra-

íîro3tgar, y mae yn dawel yn derbyn, ac yn ddi-

feddwl yn parhaus-gynnal defod ag sydd yn hollol

amddifad o awdurdod, buddioldeb, ac ystyr,

Fe wnaetb y Diwygiad Latheraidd, yr bwn y
gellir dyweyd iddo gael ei sefydla yn y Ü. 1529,

lawer i ddryllio llyiTetheiriaa twyll-oSeiriadaetb, ac

i ddodi y meddwl Ewropaidd yu rhydd, i wneyd ym-
cbwiliad anuibynol o barthed y pethaa a berthyn i

Ddaw ac i'r euaid. Mor belled, fe ddygodd oddi-

amgylch ryddid anrhydeddas, ac ni all y byd yn
gyffredinol byth ad-dalu, yu gyfatebol, amy breintiau

ag a ddarfu i'r dynion enwog hyuy, y rhai a gododd

Daw ar gyfer y gwaith neilldaol hwa, ddwyn i fedd-

iant y teulu dynol. Fe lewyrchodd ar ddynolryw

fel yr haul ar dywyllwch Aiphbaidd, ac a ddygoid i

oleuni wirioneddau o wertu diddarfod, y rhai yr oedd
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coelgrefyclclau tywylHon oesau wedi eu cucldio oddiwrth

y llygad Jyuol. Ond fìfyda ei holl ryddid anrbydeddus,

nid ydoedd yn rhjddid 2)erjfaith. Yr oedd cysgodion

y tywyllwch ymadawedig o hyd yn gorphwys arno,

ac nid oedd arweinwyr y bobl yn y gwaith mawr
hwnw wedi dysgu caniaiau i eraill y cyfryw ryddid

ag oeddynt hwy wedi ei ddwyn oddiamgyloh iddynt eu

hunain. Fe gafodd y Bedyddwyr ar y Cyfandir, er

eu gofid brofi hyn, mewn amgylchiadau mynychedig.

Cawsant en herlid gan Luther, gan Calun, a Zuing-

lius. Yr oedd Gerraani a Switserland yn gyfartal

anngharedig i'r dynion ag oeddynt yn gwrthod creda

yr osodedigaeth Brotestanaidd, sef, fod bedydd yn beth

iawn (valid) heb ffydd. Yr oedd eu credo yn cael

ei ddirmygu, eu personau yn cael eu sarhau, a'r

pethau gwaethaf a allai ragfarn ddyfeisio, yn cael

eu lledaenu gyda llawenydd am danynt, er mwyn
duo eu cymmeriadau. Yr oedd annghymmedrol-

eddau rhyfel y taeog-ddynion Germanaidd yn cael eu

dodi wrth eu drysau bwy, ac hyd y nod yn bresenol,

y mae camdybiadau mawrion yn cael eu coleddu o

barthed y cythrwfwl gwladol hwnw. Ychydig sydd

yn cymmeryd traiferth i ddeall gwir gymmeriad y
chwyldroad hwnw, ond mae lluaws yn llawer mwy
parod i gynnal mewn bodolaeth gamgyhuddiad nag

i wneuthur ymchwiliad idd ei natur. Mae yr Esgob

Jewel wrth amddiíFyn Eglwys Loegr, (nid yr Ail-

fedyddwyr) yn rhoddi yr banes mwyaf teg o'r ym-

ryson mwyaf annedwydd hwnw, ag a ellid wasgu i

mewn i ychydig frawddegau, ond y mae ef yn gosod

yr holl fai wrth ddrws arall, ac nid wrth eiddo yr

Ail-fedyddwyr. Mae ef yn dywedyd,—"Yr oedd

Moors Germani, j rhai yr ydych yn siarad am danynt,

gan mwyaf, yn wrthwynebwyr i Dr. Luther, ac nid

oeddynt yn deall un rhan o'r Efengyl, ond wedi cyd-

fwriadu fel y dywedent yn unig, yn erbyn creulondeb

a thrais eu harglwyddi^ fel yr oeddynt wedi gwneyd
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ddwy flynedd ar bugain yn flaenorol, jn j^r un wlad,.

yn y cydfwriadaeth a elwir Liza Sotidaria, bym-

tlieg mlynedd cyn i Dr. Luther ddecbreu pregetbu;

arwydd-air cyfeillion y oydfwriad bwn oedd enw

out Lady^ ac i'w banrbydeddu bi, yr oeddynt yn

rbwym o adrodd pomp Ave Maries bob dydd. Gyda
golwg ar wrtbryfelwyr diweddaracb, mae yn ddigon

gwybodus i Lutber ysgrifenu yn llym a tbanbaid yn

eu berbyn. A pban alwyd bwy i gyfrif am byn

darfu iddynt wadu yn bollol eu cyfranogiad o'r

Efengyl, a befyd o'r wybodaetb o boni."

Ni chafodd tystiolaetb yr Esgob Jewel, erioed etto,

ei gwrtbwynebu, ac y mae yn profi yn ddigon eglur

nad yr À.il-fedyddwyr fu'n acbos o'r terfysg

Germanaidd. Mae y cjbnddiad, fed y terfjsg yn

Munster, wcdi decbreu gyda y bobl gamgybuddedig

byn, yr un mor ddisail, er fod rhai o'r dynion a

gymmerasantran yn y gwrthwynebiad ftbl a gwartbus

hwnw i lywodraetb wladol, wedi ymostwng ar ol

byny i fedydd, etto njn i byn gymmeryd lie, yr oedd

annybendod wedi tori allan rbwng y Pabyddion a

Bedyddwyr mabanod Protestanaidd, ac yn ganlynol,

ymdaenodd ac ymledodd trwy yr boll boblogaeth

yn mblitb y rbai yr oedd crefyddwyr penboetb o

wabanol fatbau. Byddai priodoli y terfysgoedd

byny i Ail-fedyddwyr yr un mor annwarantadwy a

pbe gosodid boll afresymoldebau y Fifth Monarchy

Men of the Commomcealth, ar yr Annibynwyr, neu

greulonderau JeiFeries a Laud ar yr boll Eglwys
Sefydledig. Byddai y cybuddiad, yn mbob un o'r

amgylcbiadau, yn bollol, ac yn gyfartal anngbyfiawn,

anngbaredig, ac anwireddus.

Mae un amgylcbiad cyssylltiedig â'r canrif bwn, yr

bwn a eifeitbiodd yn ddwfn ar gymmeriad yn ngbyda
banes y Bedyddwyr, yn galw am sylw, sef decbreuad

Cymmundeb Agored. Fe gafodd y petb cymmeradwy
a ne-wydd bwu, i arferiad yr eglwys apostolaidd, a
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djweyd y Ueiaf, ddecbreuad drwgdjbus, yn mherson

Faüstus SocinüS. Nid oedd gwybodaeth am dano yn

y byd byd ei ymddang-osiad cyntaf yn Poland, yn

ngbylcb y flwyddyn 1580, ac y mae yn ddyledus am
ei ddechreuad i r dyn bwnw ag mae yr boll Sosiniaid

yn ddyledus iddo am eu henw. ìíi cbaniata gofod i

wneyd ymcbwiliad iV natur a'i ffug-bawliau; ac nid

ydyw byny yn angenrheidiol yn y fan bon. Ond
gellir sylwi yn fyr ar y g-yfuudrefn bon,—fod ynddi

lawer i iselbaa tôn ein batbrawiaetb enwadol, i

leihau ein parcb i ddysgyblaetb lem a pbur, ac i

wanhau ein bymlyuiad wrtb grefydd brofiadol,

Mewn un cyfeiriad y raae wedi cynnydda ein per-

tbynas â duwiuyddiaetb resymoleddol, ac mevrn un

arall, wedi ein dwyn mewn agosrwydd peryglas i

Sosiniaetb ei bunan; ac yn y trydydd cyfeiriad, eitbr

i raddau belaetbacb, wedi eiu gwneyd yn ddifraw yn

ngwyneb traws-oresgyniadau deddfoldeb Arminaidd.

Yr ydym, trwy ei rwydaa budol&s, wedi gwaetbygu
ein cymmeriad, wedi colli ein pwys a'n safle fel pobl

o gymmeriad uchel Ysgrythyi'ol yn y byd; ac ni

fydd genym ond diolchiadaa bycbain i'r gyfndrefn

hon, 08 na fydd i ni ddarfod trwy gael ein llyncu i

fyna gan ryw sect mwy cyfrwys na ni, yr bon ni

fydd ganddi ddim i'w golli, ond pob peth i'w ennill

trwy Lwrr. ddyûdtmud îr Enwad Bedtddiedig.

CANRIF YR AIL-AR-BUMTHEG.

Mae un petb o bwys neiUduol yn banes yr unfed-

cam'if-ar-bumtheg yn aros i gael ein sylw, a hyny

ydjw, gwneyd defnydd o'r gallu gwladol i ddinystrio

y Bedyddwyr, y rbai oeddynt, er yr boll erlidigaetbau

a'r diystyrwcb, yn parbau i gynnyddu mewn amryw
o wledydd yn Ewrop. Ymdrecbwyd gyda cbleddyf

j llywodraetb gyflawni yr byn oedd rbeswm wedi
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methu ei gyflawui, a clarfa i S^ritzerland, ryddgarol-

garedig, liyaodi ei bun, gj^Ja y dadleuon ben a

gwaelion, sefdirwy a cbarchariad i gadw i lawr j
bobl, uuig drosedd y rhai oedd, dilyn Crist yn ei fed-

ydd ei bun. T ddeddf gyntaf yu erbya y Bedyddwyr

hyn a gyboeddwyd yn Zuricb yn y ilwyddyn 1529: yr

hon oedd yn gweinydda y gosp o osod nod arianaidd

ar yr oil oeddynt wedi eu bail-fedyddio, b.y. a bedydd

y crediniol, ac befyd ar yr boll a attalient fedydd odd-

wrtb eu plant. Yr oedd cosp fwy Hem wed'yn yn cael

ei bygwtb, os buasai i rjw un anfoddbau yn gyboedd-

us; a pban ganfuwyd nad oedd byn yn ateb y dyben,

fe basiodd y Senedd ddeddf, fod y Bedyddwyr, a'r

rbai faasai yn eu nboddi bwy neu eu batbrawiaethau

i gael eu cospi a marwolaetb trwy gael eu boddi. Er
yr boll greulonderau byn, parbaodd y Bedyddwyr yn

llyddlon; ac amryw o bonyat, yu cynnwys rbai gwein-

idogion o ddysg ac enwogrwydd a foddwyd neu

a losgwyd. Ao yr oedd yr ysgelerderau byn yn
cael eu cyäawni o dan gysgod Latberiaetb, a

gyda cbydsyniad y Diwygwyr eu bunain! Mor
wir ydyvv, nad yw diwygiad ag sydd yn fyr o

boni perffaitb bawl i farnu y pcthau rbwng Duw a'r

enaid, wedi y cwbl, ond gormesydd gwladol yn ngwisg

offeiriad. Mae rbyddid crefvddol yu gofynam, ac yn
caniatau Gair Duw i fod yr unig gyfraitb i gydwybod;

yn fyr o byn nid yw, byd y nod, crefydd ei bnnan,

yn rbj fynych, ond erlidigaetb a marwolaetb o dan

enw arall.

Nid oedd yr ail-ganrif-ar-bumtbeg, mor bell ag j
daliai gyssylltiad a'r Bedyddwyr, ond cyfnod ystorm-

ydd a tbymbestloedd, oddieitbr gyda cbipoleuadau

acblysarol o dywyniad yr baul, y cyfryw ag y mae
gauaf-ddydd terfysglyd, rai prydiau yn arddangos.

Tr oedd, yn neillduol yn gyfnod o draws-symudiad,

ac yn ystod yr ymrysoafa ag oedd yn myued yn
mlaen rbwng galluoedd gwrtbwynebol tjwyllwcb a
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goleuni, cyfciliornad a gwirionedd, twyll-oft'eiriad-

actb a phur Air Daw, yr oedd hamddenaa o or-

phwysfa i'w cael, j rbai oedd yn rhoddi i ganlynwyr

y Qwaredwr amser i gael eu hanadl, yn y rhai yr oedd-

ynt yn parotoi ar gyfer ymdrechion dyfodol. Ac ni

ddarfu iddynt esgeulaso gwneuthur iawn ddefnydd o

hyn yraa, mown parotoad difrifol ar gyfcr pob math

o lafar a dyoddefaint ag a allasai achos ea Meistr

Dwyfol ofjn oddiar eu Haw. Pa feiau bynag oedd-

ynt yn ngln â'r Bedyddwyr, ben neu ddiweddar, ni

allodd neb erioed eu cybuddo o fod yn seguidlyd.

Yn mblitb gweithwyr y byd y maent bwy wedi cadw

y lie blaenaf.

Yn gynnar yn y canrif bwn yr oedd llawer o

ryddid crefyddol yn cael ei fwynbau yn Holland, a

hyn yn ngbyd ag acbosion eraill a ddenasant niferi

lluosog o'r Bedyddwyr i symud i'r lie ifafriol bwnw.
Yma, fel mewn gormod o amgylcbiadau cyffelyb,

darfu esmwytbtra allauol gynnyi-chu gwrtbddadleuon

yn en plitb eu bunain, acyn y pen draw, arwain i wa-

hanol olygiadau ar y pwnc o'u hordinbad arweiniol.

Darfu'r Menoniaid mewn amgylcbiadau mynycb,

osod tywalltiad yn lie trocbiad; ac wedi cymmeryd y
cam blaenaf yn y cyfeiriad gau {ivrong') bwy a ym-
adawsant oddiwrtb y gwirionedd, trwy, yn raddol,

fabwysiadu cyfeiliornadau, byd nes darfu iddynt gyf-

newid atbrawiaetb yr lawn am gredo mwy cariadus

{cliaritahle) Sosiniaetb ei bunain. Fel byn, yn mbob
oes, y mae cyfeiliornad wedi bod yn llitbio ac yn

byd-ddenu y meddwl dynol, byd nes y rboddwyd y
gwirionedd beibio fel nwyf diwertb; ond gan fod byn

yn cael ei effeitbio trwy ymadawiadau graddol oddi-

wrtb safon flpydd yn Ngair Duw, mae yr eglvvysi

distrywiedig yr amser sydd wedi myned beibio yn
llefain yn ucbel o'u bunigedd galarus ar bob oes

ddilynol, '"''Gochelwcli y cam blaenaf.''^

Yn Poland, Hungari, ac wedi byny yn Bobemia a
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Piedmont, yr oedd tânau erlidigaeth yn myned yn

mlaen mewn cynddaredd a chreulondeb arswydus.

Nid oedd oedran, rliyw, na sefyllfa yn rhoddi un math

o ddyogelwch rhag dialedd greulon yr erlidwyr Pab-

yddol. Mae Christiana Buohan, yn ei haues ddydd-

orol o'r Eglwys Gristionogol yn ysgrifenu fel y can-

lyn am j dyoddefiadau yn Bohemia:—"Tr oedd y
gallu dyfeisiol wedi ei ddyhysbydda i gael allan

ifyrdd newyddion iV rhoddi hwy (y Protestaniaid) i

farwolaeth. Un boneddwr a hacciwyd yn ddarnau

man; llanwyd genau an arall â phylor, a thaniwyd ef

nes y chwythwyd ei ben yn fil o ddarnau. Pregethwr

Protestanaidd a gafodd ei ddiosg yn nyfnder y ganaf,

a chafodd ei guddio gyda rbew a glô llosgedig, bob

yn ail, nes y bu farw; fe gafodd yr eglwysi a'r ysgol-

ion Protestanaidd eu can i fyny, a'r gweinidogion

Protestanaidd, o bob enTfad, eu troi allan o Bohemia.

Fe wnawd yr jmichwiliad manylaf am bob Bibl ag

oedd yn iaith y bobl, ac fe'i cyflwynwyd i'r fflamiau,

gyda phob arwydd o gasineb a gwawd. Fe alltud-

iwyd o'r wlad yr holl deuluoedd anrhydeddus na

chydymflfurfient ag Eglwys Rhufain, ac fe arwertb-

wyd yn gyhoeddus en holl diroedd a'u meddiannau."

Yr oedd dyoddefiadau y Waldensiaid diuiwed a duw-

iol yn llawn mor greulon, ac y mae yn cael ei hys-

pysu, mewn modd diammheuol, fed y nifer a roddwyd

o honynt i farwolaeth bron yn ddirif. Fe ddarfa

pasio deddf Nantes, yn Ffrainc yn y flwyddyn 1598,

sicrhau cyfuod hir o lonyddwch ac o ryddid i'r Pro-

testaniaid yn y wlad bono; ond, pan yn y flwyddyn

1685, y darfu Louis XIV., alw yn ol y ddeddf bono,

ac am rai blynyddoedd cyn hyny, yr oedd y Pabydd-

ion unwaith etto wedi cael yr uwchafiaeth yn y wlad

bono, fe gymmerodd golygfeydd dychrynllyd o erlid-

igaeth a tbywallt gwaed le. Tr oedd ofFeiriaid ieuano

yn cael eu hanfou o amgylch-o-gylch y wlad i gyn-

hyrfu y bobl yu erbyn Protestaniaid; ac fe wnawd yn
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hyspys trwy y wasg- "Fod yn rhaid i ffydd-credo y
Pabyddion g'ael ei phlaua trwy dan a chleddyf," ac

"Na fyddai i'r brenin oddef ravvyach ua Protestant ta

fewu i'w deyruas." Yn ganlynol i hyn fe gyilawnwyd

gweithredoedd rhy farbaraidd i'w crybwyll, a rhy

warthu3 i gael ea cyflawni gan neb oddigerth gau

gythreuliaid mewn ffarf ddynol. Fe ddaetli Ffrainc,

am beth aniser yn Gehenna Babyddol, ac mae y
gwaed a dywalltwyd y pryd liyny gan ddynion anfad-

ddrwg, wedi ymgynddeiriogi, wedi gadael inelldith ar

y wlad bono byd y dydd bwn. Mewn mwy o am-

gylcbiadau nag ydym ni yn wybod, y mae y Daw
eiddigas yn yniweled a pbecbodau y tadau ar y plant

hyd genedlaethau pell; ac mae yn gwneathur byn er

dysgu y byd yn gyffredinol "Na watworir Daw."

Yn yr erlidigaetbau a'r dyoddefiadaa hyn,fe gafodd

y Bedyddwyr, nea fel y gelwid hwy y pryd byny, yr

Ail-fedyddwyr, eu rban yn dra cbyflawn. Gan mwy-
af, yr oeddynt yn ymlynu yn bynod annhyblyg wrtb

eu hordinbad wabaniaetbol ; ac o berwydd byny yr

oeddynt bwy yn cael eu herlid gau y Diwygwyr eu

hanain; a pban oedd cynddaredd y Pabyddion yn llei-

hau neu gael ei lonyddu, fe fyddai eiddo y Protestan-

iaid, mewn amrywiol amgylcbiadau, yn dyfod yn law-

gospawl i'r Bedyddwyr druain. Trwy gymmeryd eu

safle gyda y Protestaniaid yr oeddynt yn dyoddef, yn

eu graddau, yr oil a allai crealondeb Pabyddiaetb ei

osod arnynt; a tbrwy ymlynu yn selog wrtb eu beg-

wyddor o fedydd y crediniol, yr oeddynt bofyd yn dy-

fod yn wrtbddrycbau mellditbion dygasog Protestan.

aidd ar yr un pryd. Pan nad oedd gan y Protestant

ond un gwrtbwynebwr mawr sef y Babaetb, yr oedd

gan y Bedyddiwr elyn yn y ddau, sef y Babaetb a

Pbrotestaniaetb; ac o berwydd byny, yr oedd yn dy-

gwydd yn fynycb, fod yr byn oedd yn adeg o or-

phwysfa i Brotestaniaid eraill, yr oedd i'r Bedyddwyr

yn adeg o ddyoddefiadau adnewyddol "yn nh eu car-
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edigion." Tr oeddynt yn cael eu herlid gan y Pab-

yddion am eu bod yn Brotestaniaid; ac yn cael eu

herlid drachefn gan y Protestaniaid am eu bod yn

gwrthod bedyddio y maban anwybodus. A hwy,

uwchlaw pawb dynion, oedd yn gorfod dyoddef yr an-

ngharedigrwydd anhawsaf ei ddyoddef, sef pan fyddo

"gelynion dyn yn dylwyth ei d ei bun."

Tr oedd y Bedyddwyr yn Lloegr, yr uu fath, yn

wrthddrychau casineb ac yn ddeiliaid cosp Bretestan.

aidd. lago I., yr hwn ddaeth i'r orsedd yn y flwydd-

yn 1G03, a brofodd ei bun yn deyrn o feddwl eiddil-

aidd, ac yn llawer mwy o ddeiliad cynhyrfiadan y
teimlad ar y pryd, nag ydoedd o ddyn egwyddorol.

Ni fu ef erioed yn ffyddlon (true) i unrbyw beth, ond

yn troi o amgylch bron i bob cyfeiriad o'r cwmpawd
gwleidiadol, Yn y nawfed flwyddyn o'i dejrnasiad

(1612*) efe a ddianrhydeddodd ei goron yn ngbyd a

Plirotestaniaeth broifesedig y deyrnas, trwy ail-gynen

fflamau mertbyrdod, a throsglwyddo i'r atanc ddau o'i

ddeiliaid, y rbai, a dyweyd y gwaethaf am danynt,

nid oeddynt wedi cyflawni mwy o gamwri na

mabwysiadu crefydd wabanol i'r eiddo ef. Y ddau

hyn oeddynt, Bartholomew Legate, o Essex, ac

Edward Wightman o Burton-on-Trent. Cafodd y
blaenafei losgi yn Smithfield, Mawrth, 18, 1612;

a'r Hall ei losgi yn Lichfield, Ebrill, lleg, yn yr nn

flwyddyn. Nid ydyw syniadau Legate mewn modd
manwl wedi eu dodi i lawr, ac fe fyddai yn annhég

iawn i goffadwriaeth dyn a roddodd brawf o'i

gywirdeb yn fflamau mertbyrdod, i'w derbyn oddiar

law ei erlidwyr. Gallai ei fod yn Ariad, er nad oes

un praw/ o hyn; neu gallai mai Ail-fedyddiwr ydoedd,

yr hyn nid yw yn annhebygol. Pa beth bynag

• Mae Neal ac Isaau Man yn rhoddi y flwyddyn 1612, ond y
mae Ivimey, yr hwn dybiwn, oedd yn gyfeiliornus yn hyn ya

rhoddi y flwyddyn 1611.
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ydoedd, yr oedd ei farwolaeth yn. fare ac ystaen da ar

gymmeriad Lloegr Brotesfanaidd.

Ond y mae syniadau Wightman yn fwy hyspys,

oblegyd mae y warant a'r hon y daliwyd ef yn ei

gyhuddo o heresiau cyíFredin, "Arius, Cerinthus,

Manichaens, ac eiddo yr Ail-fedyddwyr." Y mae tu-

hwnt i ammheuaeth mai y diweddaf ydoedd, nea

mewn gair mai Bedyddiwr ydoedd, nea ni fuasai y cy-

huddiad yn cael ea gyfeirio yn ei erbyn ei fodyn "dal

allan fod bedydd mabanod yn arferiad atgas, ac nad

ydjw Swper yr Arglwydd na bedydd i gael eu gwein-

yddu fel yr arferir hwy yn Eglwys Loegr." Mae y
cyffesiadau hyn yn sicrhan beth ydoedd ei gymmeriad,

ac yn pröji mai Bedyddiicr ydoedd y merthjr diweddaf yn

Lloegr.

Yr oedd y eyhuddiadau eraill, gyda golwg ar

Arianyddiaeth, &c., yn cael eu dwyn yn mlaen mor
gyftredin i dduo cymmeriad gwrtbddrychau diniwed

erlidigaeth offeiriadol, fel nad ydynt yn teilynga

nemjiwr sylw. T mae wedi bod yn arferiad dichell-

gar o eiddo erlidwyr o ddyddiau Stepban i lawr i

gyhoeddi gwrtbddrycbau ea berlidigaetb fel rhai

annuwiol mewn trefn iddynt bwy, yn ymddangos-

iadol, gyfiawnhau eu bunain yn eu gweitbrediadau

erlidgar. Gyda y dospartb bwn o erlidwyr creulon,

pa un bynag a'i Paganaidd, Pabyddol, neu Brotestan-

aidd, mae y prif brawf o'u biawngred bwy yn gor-

wedd yn y weitbred o gybuddo dynion llawer gwell

na bwy eu bunain, o fod yn bereticiaid; a'r flbrdd

fwyaf boddhaol ganddynt i arddangos sél dros y
gwirionedd ydyw, yn gyntaf nodi dyn allan fel

eglwys rwygiedydd, ac wedi byny ei losgi mewn tan!

Oud fe brofodd yr ymdrecbion byn yn bollol

aneíFeitbiol i atal y Dwyfol wirionedd i fyned yn

mlaen yn y canrif bwn, oblegyd yr oedd goleuni yn

parbau i ymledu, er gwaetbaf cwmwl du o wrtbwyneb-
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iad breninol ac offeiriadol. î"r oedd j Bedyddwyr yn

cynnyddu mewn rhifedi ac mewn diysgogrwydd.

Yn y flwyddyn 1633, os nid yn gynt,* dechreuasant

ffurfio eu hunain yn gymdeithasau gwahaniaethol.

Tr eglwys gyntaf yn Llundain a sefydlwyd yn Wap-
ping, yn y flwyddyn 1633, a'r nesaf yn 1639, yn

Crutched-friara; yn 1614, yr oedd saith o gynnulleid-

faoedd yn Llundain, a saith a deugain yn ngwahanol

barthau o'r wlad. Tr oedd yr eglwysi hyn yn sicr a

diammheuol, wedi eu sylfaenu ar yr egwyddor o

* Tradition carries back the cliurch at Hill Cliff, near War-
rington, to the era of the Reformation. But without drawing
upon unauthenticated rumour, it is ascertained that a Mr. Weyer-
burton, a person of property and a devoted man, was its recog-

nized minister—that he remained with the people to the end of

his days—an that ha died yn the y?ar 1591'. This fact being

beyond doubt, there is at least & prohnhility in the tradition that

the church was coeval with the Reformation, which may be said

to have taken place in 1529. It is a source of regret that an
engraving of the ancient meeting house cannot be given hero, a

copy of which has been furnished to the writer by the kindness of

a professional gentleman at Warrington. It is an interesting

specimen of the humble and barn-liko looking structure in which
men, to whom we moderns owe the great body of our liberties,

assembled together to worship the Great Supreme. It would seat

about eighty persons.

Mr. Daynteth followed the above excellent man, and the pulpit

Bible, and minister's walking staff of that period, with the date

of 1G38, are yet in existence. It is reported that Oliver Cromwell
having halted with the parliamentary forces at Warrington,
worshiped in Hill Cliff chapel, and that one of his officers

occupied the pulpit on that occasion. Mr. Tillain was the next

pastor, and after him, Mr. Thomas Loe, who it appears from
Ivimey, attended the General Assembly of lfi89, and the one of

1092. Mr. Francis Turner followed, by whom the Baptist inter-

est was commenced in Liverpool, and it was during his ministry

in 1714 that "the church at Hill Cliff agreed to consider the

Liverpool branch as a distinct branch." His labours were
successful in an imusual degree. He was succeeded by Air. John
Hayes, who remained among the people until his death, v»hich

took place in 1735. The well known John Macjiowan, the

author of the "Dialogues of Devils," the "Shaver," and other

works, followed Mr. Hayes. He carried on the business of a
bread baker at Warrington, while minister at Hill Cliff. This

venerable society having struggled througli three centuries, or

more, is still in existence, and contained in 1865, 107 meaibers,

and a Sunday School of M children.
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fedydd y crediniol. Hyd yr ades;' hon yr oedd y Bed-

yddwyr wedi bod yn ymgymmysgu ag Ymneillduwyr

yn gyffredin, heb unrhyw ymdrecli adnabyddus i

ymfiurfio yn eglwysi pennodol a gwabaniaethol; ond

rbaid bod ymwybodaeth yn eu mysg, eu bod, trwy ea

presenoldeb, yn noddi ari'eriad ag yr oedd íTyddlon-

deb (fidelity') idd eu Mbeistr, yn eu gorfodi i'w gon-

demnio. "Yr oedd y Bedyddvryr (medd Dr. Stowell,

yn ei {Puritans of England) yn wasgaredig yn mhlith

sectau eraill, yn gwabaniaetbu oddiwrtb eu gilydd

gyda golwg ar amrywiol bwyntiaa mewn atbrawiaeth,

ond yn nnedig yn eu gwrthodiad o fedydd mabanod,

ac yn ngbyfvngiad yi ordinhad i drocbiad credin.

wyr." Gan mai fel yna yr oedd petbau yn bod, diau

laai yn araf a chyda llawer o bwyrfrydigrwydd, y
buasent yn ymadael â ben gyssylltiadau {connections)

gyda'r rhai yr oeddynt yn cydanwylo cynnifer o

egwyddorion, ondnid oedd modd caethiwo neu dawelu

y gwirionedd a breswyliai yn eu mynwesau cariad-

lawn, ac fel yr oedd argyboeddiadau yn cynnyddu

mewn sylweddolrwydd, yr oedd yn ennill m.wj o

nertb ar gyfer gweithrediad annibynol a gwaban-

iaetbol, nes o'r diwedd y torodd yn rbydd oddiwrth

lyfFetbeiriau sectyddol, y rbai oedd wedi bod yn

atalfa iddo yn ei ucbel-geisiadau, ac a anturiodd yn

WTol i ffurfio eglwysi i Dduw yn ol cynllun yr amserau

apostolaidd.

Ond nid dyma y cyfan, oblegyd yn fuan ar ol ffurf-

iad eglwysi Bedyddiedig ar waban, fe deimlodd y
brodyr a fa yn offerynol i'w ffurfio bwy y pwysig-

rwydd o gael undeb ar radd belaetbach, ac yn fuan

mewn canlyniad i byn yr ymddangosodd cymmanfa-
oedd eglwysi Bedyddiedig mewn partbau pellenig

a gwasgaredig o'r wlad. Fe íì'urfiwyd y gyntaf o'r

rhai byn yn Ngwlad-yr-Háf, yn y flwvddyn 1653, a

dwy flynedd yn ddiweddaracb, &m *yu 1655 fe ffurf-
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iwjd cvmmanfa y Midland Countiei^, yn Warwick,

gan gynnrycbiolwyr eglwysi Warwick, Moreton,

(Morton-in-the-Marsh), Bourton-on-the-Water, Al-

cester, Tewkesbury, Hook-Norton, a Derby, Wedi
i'r eglwysi byn, trwy eu cynnrycbiolwyr, drefnn y
rbagarweiniolion, bwy a gyboeddasant ar unwaith,

sylfaeni eu bundeb, yn ngbyda cbyfies ffydd, y rhai

gyda golwg ar fyrder a cbyflawnder cynnwysiad, ni

welwyd eu rbagoracb gan unrbyw gytîelyb gjva-

deitbas byd y dydd bwn,

Nid oea modd gwneyd y credo bwn, o eiddo y
Midland Association, yn rby adnabyddus, na gwneyd

ei gylcb yn rby eang, ac nid oes modd ei fyfyrio yn

rby fanwl, yn enwedig gan aelodau ieaanc ein

beglwysi. Mae yn cynnwys mewn cylcb bycban,

sylwedd yr "atbrawiaetb iacbus," y cyfryw ag y
mae Gair Duw, yn ddiau, wedi ei fwriadu i addysgu,

Yn y dyddiau presenol o grediniaetb rydd {loose),

mae angen ar ein heglwysi i gael eu hadgofio o'r

dnwinyddiaetb ag oedd yn cael ei gredu a'i addysgu

gan ein cyndadau duwiol, mewn trefu i ddyfod yn

ganlynwyr teilwng o ddynion, y rbai trwy ifydd ac

amyuedd, ydynt yn awr yn gyfranogion o gyflawniad

yr addewidion. Yr ydym gan byny yn dymnno ar

ein darllenwyr i olrbain gyda gofal yr esboniad

rbagorol canlynol o gredo dynion nad oedd aruynt

ofn dyoddef dros y gwirionedd, yr bwn a ystyrient

fel yn fwy gwertbfawr na bywyd.

Un ar humtheg o Erf.hjglan Ffydd a Threfn, «

gydunwyd arnynt yn unfrydol gan Genadau a gtrrddasant

yn Wariciek, y Sydd dydd oV Sydd mis (&iai Zydd),

1655.

"1. Yr ydym ni yn credu ac yn proffeso mai nn

gwir Dduw sydd, yr bwn yw ein Duw ni; yr bwn
sydd yn dragywyddol, yn Hollalluog, yn anngbyf-
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iiewidiol, yn anfeidrol, ac j'n anamgyffi'edadwy; yr

liwn eydd Yspryd, yn meddu ei fodolaeth ynddo ei

liunan, ac yn rhoddi bodolaeth i bob creadur; mae efe

yn gwneuthur yr byn a ewyllysia yn y uefoedd a'r

ddaiar; yn gweitbredu pob peth yn ol cynghor ei

ewyllys ei bun.

"2. Fod y Bod anfeidrol bwn yn cael ei osod allan

yn Dad, y Gair, a'r Yspryd Glán; a'r tri byn un
ydynt. (1 loan v. 7.)

"3. Yr ydym ni yn prolfesu ac yn credu fod yr

Ysgrjtbyrau Santaidd, yr Hen a'r Newydd Desta-

mentau, yn air a meddwl dadguddiedig Duw, yr bwn
sydd yn abl i wneuthur dynion yn ddoetb i iacbaw-

dwriaetb, trwy flydd a'r cariad y rbai sydd yn

Ngbrist lesu; ac eu bod wedi eu rhoddi trwy yspryd-

oliaetb Duw, yn gweitbredu i gael dyn Duw yn ber-

íFaitb, wedi ei berifeitbio i bob gweitbred dda; a

tbrw3'ddyut bwy yr ydym ni (yn nertb Crist) i brofi

pob peth a ddygir i ni dan yr enw ifydd. (2 Tim.

iii. 15—17; Isa. viii. 20.)

"4. Ac er fod Adda wedi cael ei greu yn gyf-

iawn, etto iddo syrtbio trwy demtasiynau Satan; ac

fod ei gwymp wedi dymcbwelyd, nid yn unig efe ei

bunan, ond ei bib'ogaeth befyd, gan eu gwnenthur

bwy yn becbaduriaid trwy ei anufndd-dod; felly ein

bod ni wrth natur yn blant digofaint, ac yn baloc-

edig or grotb; mewn anwiredd y'n lluniwyd, ac

mewn pecbod y beicbiogodd ein mamau arnom.

(Salm li. 5; Rbuf. v. 12—15.)

"5. Fod Duw wedi ethol a dewis, yn ei gyngbor

tragywjddol rbyw bersonau i fywyd ac iacbawdwr-

iaetb, cyn sylfaenu y byd, y rbai, yn unol â byny y
mae yn alw, ac a wna alw yn effeitbiol, a'r rbai y
mae efe felly yn alw, fe fydd yn sicr o'u cadw trwy

ei allu, trwy ifydd i iacbawdwriaetb. (Act xiii. 48;
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Ephessiaid, i. 3—5; 2 Thes. ii. 13; 1 Pedr i. 2, &c.)

"6. Fod etholedigaetb yn weithred rydd yn Nuw,

o'i ewyllys ei huu, ac nid ar g^yfrif unrhyw weithred-

oedd rbagweledig, neu ffvdd yn y creadur, fel cym-

belHad i hyny. (Eph. i. 4—5; Rbuf. xi. 5—6.)

"7. Fod lesu Giisfc yn ngbyflawnder yr amser

wedi ymddangos 3'n y cnawd, wedi ei eni o wraig, ac

yn beríFaitb gyfiawn efe a roddodd ei bun dros yr

etboledigion i'w pryuu i Dduw trwy ei waed. (loan

X. 15; Epb. V. 25—27; Dad. v. 9.)

"8. Fod pawb dynion, byd nee ybywbeir bwy gan

Grist, yn feirvv mewn caraweddau a pbecbodau

(Epb. ii. 1); ac fel]y beb feddu gallu ynddynt ea

buuain i greda i gadwedigaetb. (loan xv. 5.) Ond

mae ftydd yn rbodd râd o eiddo Duw, ac yn weitbred

uertbol o eiddo Duw yn yr enaid, jn gyfielyb i adgy-

fodiad Crist oddiwrtb y meirw (Epb. i. 19—20.

Gan byny na cbydsyniwcb â'r rhai sydd yn dal fod

Duw wedi rboddi gallu i bawb dyniou gredu i iacb-

awdwriaetb.

"9. Mae Crist yw unig wir Frenin, Offeiriad, a

Pbropbwyd yr eglwys, (Act iii. 22—23; Heb. iv.

14, &c., viii. 1, &c.)

"10. Fod pob dyn ag sydd yn oael ei gyfiawnbau,

yn cael ei gyfiawnbau trwy Grist. (Rbuf. riii. 33;

1 Cor. vi. 11;) yn ddealledig trwy fiydd; ac nad oes

un dyn yn cael ei gyfiawnbau yn rbanol trwy Grist,

ac yn rbanol trwy weitbredoedd. (Rbuf. iii. 20;

xxiii. 30; Gal. iv. 4.)

"11. Mai lesu o Kazareth, am yr bwn yr oedd

Tsgrytbyrau yr Hen Destament yn propbwydo,

ydyw y Gwir Fessiab a lacbawdwr dyn; ac ei fod ef

wedi marw ar y groes, iddo gael ei gladdu, iddo gyfodi

dracbefn yn yi un coriF ag y dyoddefodd, ac ei fod

wedi esgyn ar ddeheulaw y Mawredd yn y goruwcb-
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leoedd, i ymddangos jn mhresenolleb Daw i eiriol

drosom ni.

"12. Y djlai pawb ag y raae ffydd wedi cael ei

gweithreda yn eu calonau trwy allu Duw, yn ol ei

ewyllys ei hun,—y dylent fod yn ofalus i gyflawni

gweithredoedd da, ac i barhau ynddynt, yn gweith-

reda oddiar egwyddcrion gwir ffydd, ac mewn cariad

difTuant, yn edrych ar ogoniant Daw fel eu prif

amcan. (Tit. iii. 8;" Heb. xi, 6; 1 Cor. vi. 9, 10, a

10, 31.)

.
"13 Mae yr boll rai hyny ag sydd yn proffesa

ffydd yn Nghrist, ac yn dangos hyny yn en ffrwythau,

ydynt briodol ddeiliaid bedydd. (Math, xxviii. 18 19.)

"14. Nad ydyw y bedydd hwn i'w weinyddc trwy

daenellu, end trwy drochi y person yn y dwfr, yn

arddangosiad o farwolaeth, claddedigacth ac adgy-

fodiad Crist. (Rhuf. vi. 3, 4; Col. ii. 12; Act viii.

38, 39.)

"15. Y dylai personan wedi eu bedyddio fel hyn,

trwy gydayniad ewyllysgar, rodio gyda ea gilydd, fel

y byddo Daw yn rhoddi cyfleastra iddynt, yn eglwysi

gwahaniaethol, nea gynnulleidfaoedd Sion, yn parhaa

ynathi-awiaeth yr apostolion, ac mewn cymdeithas, yn

tori bara, a gweddi fel cydaelodau yn gafala am y

naill y Hall, yn ol ewyllys Daw. Mae yr hoU ordin-

badaa hyn o eiddo Crist yn cael eu gorchymyn idd

ei eglwys, i gael eu cadw hyd ei ail-ddyfodiad, yr

hwn y dylem ni oil, yn ddyfal, ddysgwyl am dano.

"16. Y bydd, ar yr amser appwyntiedig gan yr

Arglwydd, i gyrff meirw pawb dynion, y cyfiawn a'r

anngbyfiawn, gael en cyfodi drachefn o'u beddau, fel

y byddo i bawb dderbyn yn ol yr hyn a wnaethant

yn y corff, pa nn bynag ai da ai drwg."

Mae y crynodeb byr uchod yn cynnwys boll athraw-

iaetbaa annhebgorol y ffydd Gristionogol, a He bynag
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y raae yn cael ei ddeall yii g-ywir, fe a yn mhell

iawn tuag- at wneuthur unrhyw gredadyn "yn ber-

ffaith yn Ng-hrisfc lesu."

Ni fu er hyny, ond ycbydig- flynyddoedd o or.

phwysfa wirioneddol i'r canlynwyr flyddlawn hyn o

eiddo yr Arglwydd; oblegyd caufyddir oddiwrth jrr

amseriad ucbod, iddynt gyfarfod yn y flwyddyn 1655,

yr bon ydoedd ail flwyddyn yr AraddifFyniad, dan

Oliver Cromwel, ac wedi iddo ef farw, y 3ydd o Fedi,

1658, a cbael ei ganlyn am gyfuod byr, gan ei fab

ofnus a digalon Ricbard Cromwel, ac wedi hyny gan

Charles II., fe giliodd rhyddid crefyddol i gornelau,

aci leoedd gwladaidd ymneillduedig, hyd nes y torodd

allan y dyrahestl o awdurdod tra-arglwyddiaetbol

yn cael ei haufon gan y brenin trwy yr boll wlad, a

threulio ei hunan allan a marw. Pan esgynodd ei

frawd lago II., i'r orsedd, fe geisiodd yntau lywodr-

aetbu ar gefn yr honiad ífòl o "Hawl Ddwyfol," ac fe

wnawd pob ymdrech i lethu yspryd rhyddid crefyddol,

ac i orfodi dynion i greda yn bawliau apostolaidd

yr "Eglwys Sefydledig." Yn y flwyddyn 1661, fe

basiwyd y Corporation Act, ac yn yr un flwyddyn fe

ddarfa i'r Brenin a'i Gryugbor-lys ddwyn allan ddeddf

yn erbyn cynnulliadau crefyddol, sef yn erbyn pawb
ag oeddynt yn ceisio addoli Duw yn ol deddfan eu

cydwybodau eu hunain. Yn y fl. 1662, fe dderbyn-

iodd " D' Act of Utiiformity " y sol freiniol; ac ar y
24ain o Awst yn yr un flwyddj^n, y trowyd allan

JDdwy FU o'r gweinidogion goreu yn Eglwys Loegr

—ie, allan o'u tai a'u cartrefleoedd, i geisio am ea

bara beunyddiol y ffordd oreu y gallent. Yn y fl,

1664, fe basiwyd deddf i ddodi i lawr {suppress ''sedy

itious Conventicles") "Cynnulliadau Terfysglyd,"* ac

* Conventicle y gelwid pob cynnulliad annghyfreithlon, sef

y rhai nad oeddynt mewn cyssylltiad a'r Eghvys Wladol; a

"( hynnulleidfa Dertys:^lyd," (pa inor dawol byna;,' fyddai) y
gelwid pob cynnulliad tuallan i'r Eghvysi Gwlailol. Yr oeJd y
blaid ormesol hon ag oedd, ac hefyd sydd, yn ceisio pardduo

eghvysi tawel a diniwed, trwy roddi enw drwg arnynt.

H
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fe ddylynwyd hon yn j flwyddyn ganlynol gan j
"i^iVe Jlilâ Act," yr hon oedd yn gwahardd un math o

gwrdd crefyddol (oddieithr eiddo yr Eglwys) i gael ei

gynnal o fewu pum' milltir i unrhyw dref marchnad.

Yn y fl. 1680, fe wnawd y ''Conventicle Act" yn fwy

caeth a gormesol; ac yn y fl. 1673, fe ddarfii y
Test Act gyflawni i eithafion y trifling gormesol hwn
gyda chenedl anrhydeddus. Yr oedd y bobl wedi en

chwerwi, ac er nad oeddynt yn tori allan i wneyd

ymosodiadau gcrthrechol, etto yr oedd yr anfodd-

lonrwydd sarng a chuddiedig yn gweithio ei ffordd

yn ddirgel i ysgwyd yr orsedd, ac yn y diwedd fe

daflodd oddiar ei orsedd y brenin gormesol. Yn
y fl. 1688, fe gymmerodd y chwyldroad le, ac fe

gafodd rhyddid crefyddol edrych ar y cwmwl ym-

adawedig yn ngwaith y brenin yn ffoi,—ffbad nad

oedd neb yn blino o'i herwydd,—ffoad y brenin, ie

brenin ag oedd yn cael ei ffieiddio.

Fe gafodd William III. feddiant o'r orsedd, a

chafodd cydwybod, anwaith yn rhagor, le rhydd i

weithredu, a'r llyfFetheiriau ag oeddynt wedi bod yn

caethiwo y meddwl am ddeng mlynedd ar ugain ea

tori trwy dd^chweliad i ryddid o argyhoeddiad

gonest a goleuedig. Faint oedd mawredd y dyoddef-

aint, yn enwedig y cyfryw ag oedd yn cael ei

ddyoddefyn ddirgel, mewn cartrefleoedd annrheith-

iedig, plant newynllyd, a braw parhaus rhag i'r

"ysbiwr"' {informer^ dori i mewn ar awr gyssegt-

edig y weddi, ni all dyn byth ei ddarlunio, na

chwaith ei amgy&ed i berffeithrwydd! Mewn gwir-

ionedd "teyrnasiad o ddychryn" ydoedd; ac yn

gymmaint yn fwy creulon ar gyfrif ei weinyddwyr

oifeiriadol. Pa mor ddychrynllyd bynag y mae

gormesiau gwleidia;lol wedi bod, y mae gormesiau

crefyddol wedi bod yn mhob ystyr yn llawer mwy
dychrynllyd; oblegyd yn y blaenaf, y mae y gwleid-

iadwr, o angeurheidrwydd, yn dal rhai o syniadau
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ein dynoliaeth gyffredinol; oncl yn y crefyddol y mae
dynoliaeth ei hunan wedi ei dyddimu, nen ei llynca

i fyny yn yr offeiriad. Mae gwleidiadwr yn arbed

y bobl i raddau belaeth am fod eu bangen bwy arno;

ac y mae ei angenrbeidrwydd gwleidiadol yn gweitb-

redu i roddi atalfa ar ei ddrygioni; ond mae y Hall,

trwy argymmeryd yn rbyfygus i weitbredu dros

üduw, yn mogi pob teimlad o ddynoliaetb mewn
sèl ddall-bleidiol i "wneutbur gwasanaetb i Dduw;"

ac wedi tawelu y Uef ddistaw fain o'r ddynoliaetb

bono yn ei galon ei bun, nid oes dim yn aros wedi

byny ond yr yspryd drwg yn ngwisg yr oifeiriad.

Yn y fl. 1660, fe ddaliwyd y dyn enwog bwnw,
Jobn Banyan, mewn cyfarfod crefyddol, ac fe'i

carcbarwyd ef yn ngbarcbar Bedford, lie y bu yn

garcbaror am ddeuddeg mlynedd, ac a gafodd ei

ryddhau yn y fl. 1672. Ni cbaniatai ei erlidwyr nn

matb o dynerwch gyda golwg ar ddysgyblaetb lem

y carcbar yn ei amgylcbiad, a pba faint bynag o

ryddid a ganiatawyd iddo ei fwynbau yn acblysnrol,

yr oedd yn ddyledus am byny, yn gyfangwbl i gar-

edigrwydd dynol ceidwad y carcbar. Pel engraifiì; o

yspryd y dyddiau byny, dyfynwn ran o'i gybuddiad

{indictment) yr byn sydd fel y canlyn:—"Fod Jobn

Bunyan, o dref Bedford, labrwr, yr bwn sydd berson

o'r cyfryw a'r cyfryw sefyllfaoedd, y mae efe er y
cyfryw amser, yn gythreulig ac yn ddinystriol wedi

ymgadw rbag dyfod i'r eglwys i wrando gwasanaetli

Dwyfol, ac y mae efe yn gynnaliwr cyffredin am-
rvwiol gyrddau a cbynnuUiadau anngbyfreitblon, ac

yn acbosi terfysg mawr a gwyrdroad deiliaid da

y deyrnas bon, yn groes i ddeddfaa ein Gorucbaf

Arglwydd, y Breuin, &c." Yr oedd ef yn cael ei

erlyn gan rai o'r esgobion gyda'r fatb ddyfal-barbad

erlidgar, fel pan glywsanb am dynerwcb ceidwad

y carcbar tuag ato, yr bwn, dywedir, oedd yn

caniatau i Jobn Buuyan i dalu ymweliad a i gyfeilliou
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a'i berthynasau, yn achlysurol, hwy (yr esgobion)

a anfonasant gonad arbenig i edrych a oedd hyn yn

wirionedd ac i'w hysbysa hwy o hyny, Gorcbymyn-

wyd iddo i fyned i'r carcbar yn y nos, gan fod Bunyan

yn cael caniatad yn fynycb i aros ycbydig gyda ei

deulu gartref. Yr oedd Bunyan wedi cael y caniatad

hwn y noswaitb bono, ond yr oedd ei yn teimlo y
fatb anesmwytbder fel y dywedodd wrtb ei wraig,

fod yn rhaid iddo ddycbwelyd i'r carcbar yn ddiat-

treg. A dychwelyd a wnaetb yn union; a pban

ddaeth yr ysbiwr i mewn, yn fuan ar ol dycbweliad

Bunyan, efe a ofynodd, "A ydyw yr boll garcbar-

orion yn ddyogel? " Atebodd ceidwad y carcbar,

"ydynt." Ebe'r ysbiwr, "A ydyw Jobn Bunyan yn

ddyogel?" "Ydyw." "Gadewcb i mi ei weled ef."

Dygwyd Bunyan o'i flaen; yna yr ysbiwr a ymadaw-

odd, ac a bysbysodd fel yr oedd petbau yn bod; ac

fel byn y dinystriwyd amcan yr esgobion cyfrwys-

ddrwg gan Un, yr Hwn, " Works in a mysterious way,

his ivonders to perform."

Rhaid fod dyoddefiadau y Bedyddwyr yn fawrion

yn y cyfnod hwn o erledigaeth Brotestanaidd, gan

eu bod hwy yn mhlitb yr baerwyr mwyaf pender-

fynol dros ryddid crefyddol. Mae y canlynol o

Hanesiaeth Crosly yn llefaru mwy nag y gall cyf-

rolau cyfain wneyd, gyda golwg ar ormesiadau an-

ngbyfiawn ar un Haw, ac o ifyddlondeb diwyro ar y
Haw arall, o eiddo canlynwyr bedyddiedig y Gwared-

wr. Mr. Wilmot ydoedd weinidog ar eglwys y Bed-

yddwyr yn Hook Norton, yn Oxfordshire:

—

"Yn ngbylcb y flwyddyn 1664, cawsant eu dal yn

ea cwrdd, a'u cludo i'r castell yn Oxford. Ar adeg

arall cawsant eu banfon i garcbar Witney. Cafodd

Mr. Wilmot ei ddirywo o £20, am yr byn y cym-

merwyd ei boll feddiannau oddiarno. A pban na

chawsant ddigon yn y meddiannau rbag-grybwylledig

i'w buddloui hwy, hwy a gymmerasant feddiannau
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Mr. Hymphrey Gillefc, gwlanwr, yr liwn oedd wedi

cael ei g3'mmei"yd i fyny yn yr un cwrdd. Fe aetU

tad Mr. Wilmot, yr liwn oedd eglwyswr selog, at

Syr Thomas Pennystone, sef yr ynad oedd wedi ei

gondemnio ef i garchar, ac a ddymuuodd arno rydd-

hau ei fab. Atebodd yr ynad,—'fe gaiif bydra

yn y carcbar.' Atebodd Mr. Wilmot, 'fe ddywed-

odd ynad arall yr un peth, ond y mae efe wedi

marw.' 'Er ei fod ef wedi marw, (meddai Syr

Thomas) etto ni chaiff ei waith ef farw.'"

"Yr oedd Mr. Thorpe, ceidwad y carchar yn

Oxford, yn greulon iawn. Ni chaniatai iddynt

weddio gyda eu gilydd; ac os buasent yn gofyn

beudith ar eu bwjd, deuai i mewn mewn Hid mawr,

ac a'u cythryblai hwy, gau ddywedyd, 'Beth! a

yd3^ch yn pregethu uwchben eich ymborth.'

"Fe gafodd meddiannau Mr. AVilmot, yr hwn
oedd wedi cael ei garchara ddwywaith yn ngharchar

Oxford, eu cludo i Chipping Norton, a'u crio yn

gyhoeddus amrywiol weithiau i gael eu gwerthu

ar ddyddiau marchnad; ond nid oedd neb a gynnyg-

iai eu jjrynu. Fe'u cludwyd i Swansford, i d un o'r

yspiwyr, yr hwn ni allasai wneuthur arian o honynt;

o'r diwedd, dygwyd hwy drachefn i Hook Norton, a

cbyhoeddwyd yno, y byddai i hwy bynag a roddai

i lawr ugain swlU eu cael oil; a darfa i gyfaill i Mr.

Wilmot wneyd hyny, a chafodd Mr. Wilmot ei boll

feddiannau drachefn. Pan ryddhawyd Mr. Wilmot

o garchar Witney, darfu iddynt ei esgymmuno ef,

ac fe ddygwyd amryw writs yn ei erbyn ef, ond fe'i

hysbyswyd ef o berthynas iddynt, ac efe a ffòdd, ac

felly a ddiangodd o'u dvvylaw hwynt."

Yr oedd hwn yn gyfnod o dywyllwch, a phrudd-

der, a cholled. Yr oedd yr JEi/Iwi/suyr, yn cael eu

cymhell gan ls ll3^gredig, gyda'r hwn yr ocddynt

yn gyfeillion,—yr oeddynt yn llawenychu yn nghyf-

yngderau yr Ymneillduwyr yn gyifredin, ond yn
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nghyfyngderau y Bedyddwyr yn neillduol. Yr oedd

y cyrddau i addoli Duw naill a'i yn cael eu tori i fyny

yn liollol, neu eu gosod yn agored i drugaredd heid-

iau o yspiwyr isel a barbaraidd, yn nghyd a swydd-

ogion diegwyddor a dideimlad, y rhai a gymmerent
liyfrydwch bwystfilaidd, i ddwyn allan i'r llythyren

fwriadau erlidgar y lls digydwybod ac anllad. Mae
yn ffaith ddiymwad fod y nifer o 60,000 o Annghyd-

ifurfwyr wedi cael eu carcbaru rbwng y flvvyddyn

1660 a 1668, gan drais-arglwyddiaetb grefyddol y

cyfnod hwnw; ac fodyn ngbylcb 5,000 o bonyut wedi

marw yn y carcbarau; ac fod y golled mewn roedd-

ianuau i'r bobl byn, yn cael ei achlysuru trwy ddi-

rwyon, cymmeryd eu meddiannau oddiarnynt, yn

ngbyd a fiyidd awdurdodol eraill o yspeilio, yn ddim

llai, yn ol Neal, na rbwng deuddeg a pbedwar-ar.

ddeg o filiwnaii o bunnau." '''' See History of Midland

Association, p. 31.

Mewn canlyniad i Cbwyldroad y flwyddyn 1688, ac

adferiad rhyddid crefyddol, yr oedd Bedyddwyr yn

ail-ddyfod i'r golwg yn boll ranau y deyrnas, ac yn

iiurfio, neu ail-gyfansoddi eu beglwysi yn niferi tra

lluosog. Oblegyd pan gyboeddwyd yn y flwyddyn

1689 fod cwrdd cyifredinol i gael ei gynnal yn Llun-

dain, darfu uwchlaw cant o eglwysi ateb i'r cais trwy

anfon eu ceuadon i'w cynnrycbioli yn y gynnulleidfa

neu y gymmanfa bono. Yn y gymmanfa bono y
mabwysiadwyd y Cyffes FJydd enwog mewn deuddeg-

ar-ugain o Reolau, ac y penderfynwyd iddo gael ei

wasgaru yn boll eglwysi y deyrnas. Mae y Cyiiesiad

bwn yn cynnwys coriF cyflawn o dduwinyddiaetb

atbrawiaetbol ac ymarferol, mewn ft'urf gryno, ac

nid ydyw yn ddim ond cyfiawnder i ycbwanegu y
byddai yn fantais barbaus i eglwysi a tbeuluoedd i

fod yn adnabyddus a'r gwaitb gwir bwysig ac Ys-

grytbyrol bwn. Oblegyd, gyda golwg ar "atbraw-

iaetb iacbus," líÿddlondeb—cywirdeb tuag at yr or-
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dinhadau efengylaidd, a duwioldeb ymarferol, fe ddeil

ei gymhara a gweitbiau blaenaf yr oes bono, neu un-

rbyw oes anysprydoledig arall. Tn mblitb yr boll

"gytìession " Hydd, ni bu erioed ei ragoracb, os, yn

wir, y gwelwyd erioed ei gystal. Fe fa y Cyffes bwn
am yn agos, os nid am lawn, gant a banner o flyn-

yddoedd yn gyullun cydnabyddcdig o atbrawiaetb a

cbymmundeb i eglwysi Bedyddiedig y Deyrnas Gyf-

unol; ond yn mba le y mae yn cael ei gydnabod felly

yn bresenol? Pa nifer sydd o'n beglwysi dlweddar,

neu o'n baelodau eglwysig sydd yn gwybod, byd y
nod, ana ei fodolaeth? Pa le y mae y gweinidogion

a gymmerant draffei'tb i'w esbonio ef, a'i gymbaru

trwyddo oil a'r Ysgrytbyrau Santaidd, neu pwy sydd

yn gwneyd ymdrecb i'vr wasgaru yn mblitb eu bael-

odau ieuanc? Ocb! yr ydym wedi cwymjDO, ac mae
yr aur pur wedi newld!

Yn ystod y canrif bwn y darfu i'r gwrol Cromwel

ymyraetb yn ddiofn ar ran y Waldensiaid erlidiedig,

ac a anfonodd Syr Samuel Moreland i dalu ymweliad

a'r dyifrynoedd ac i ymddadleu a'u gortbrymwyr,

ac i esmwytbau angenion y bobl byn ag oedd yn

cael cymmaint o gamwri. Mor anrbydeddus y cyf-

erbyniad rbwng y weitbred bon o drugaredd o eiddo

Cromwel, a'i ganlynydd, Cbarles II., yn ei waitb yn

erlid ac yn lladd! Mae ein gwyuebau yn gwrido o

gywilydd o berwydd gweitbredoedd yr olaf ; ond o

berwydd yspryd rbyddfrydig a cbariadlawn Cromwel
ddifenwedig, yr ydym yn teimlo rbyw frwdfrydedd o

fawrygiad, y cyfryw na all geiriau byth ei ddarlunia,
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CA-NRIF Y DAUNAWFED.
Eb fod J daunawfed canrif yn awr yn agor o'n

blaen, etto y mae genym un sylw yn ychwaneo-ol i'w

wneyd ar amgylcLiadau yr ail ganrif ar bumtbeg.

Tra yr oedd Bedyddwyr y deyrnas bon yn dy-

oddef dan y ddeddf baiarnaidd, o'r ffurf waetbaf o

ormesiaetb eglwysig, yr oedd eu brodyr y rbai oedd-

ynt wedi fl'oi rhag y ddeddf bono, i, y pryd byuy,

diroedd gwylltion, a cboedwigoedd dilwybr America,

yn decbreu ar y gwaitb o blanu eglwysi yn y ddi-

ogelfa ifafriol bono, oddiwrtb erlidigaetb offeiriadoL

Yn ol Dr. Benedict, yr oedd un ar bumtbeg o

eglwysi Bedyddiedig wedi eu ffurfio yn y cyfandii

hwnw yn yr ail ganrif ar bumtbeg. Gan fod yn
bwysig i feddu côf-ysgrif o gycbwyniadau cynnar y
teulu Bedyddiadol mawr anfertbol yn America, mae

y canlynol yn gofrestyr o'r eglwysi boreucl byny yn
America, wedi ei dalfyru a'i osod mewn trefn o'r

llyfr mawr a gwertbfawr o eiddo yr awdwr llafurus

ncbod. Fe ddecbreuwyd Providence, yn Rbode
Island, gan yr enwog Roger Williams, yn y flwy-

ddyn 1639. Fe ddecbreuodd yr eglwys gyntaf yn
Newport, yn yr ynys bono, yn y flwyddyn 16-44, a'r

ail yn yr un dref, yn y flwyddyn 1656; fe gyfododd

y gyntaf yn Swansea, Massacbusetts, yn y flwyddyn

1663; a'r gyntaf yn Boston, yn yr un dalaetb, yn y
flwyddyn 1665. Yr eglwysi yn Nortb Kingston,

Newport, Soutb Kingston, a Tiverton, yr oil yn
Rbode Island, a ddecbreuwyd ar waban, yn y blyn-

yddoedd 1665, 1671, 1680, a 1685. Dechreuwyd yr

eglwys yn ^ New Jersey, yn y flwyddyn 1688, a'r

gyntaf yn Mbennsylvania (Lower Dublin) yn y flwy-

ddyn 1689; a daetb yr ail eglwys yn New Jersey, i

fodolaetb yn yr un flwyddyn. Yn canlyn cawn yr

eglwys gyntaf yn Cbarleston, yn Soutb Carolina, yn

J flwyddyn 1690; yn Cobansey, yn y flwyddyn, 1691;
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yr ail e^-lwys yn Swansea, yn y flwyddya 1(^93; a'r

eg-lwys gyntaf yn Philadelphia, yu y flwyddyn 1098.

Gellir dywedyd am y rhai hyn, mai liwy oeudynt

Bylfaen y coriF mawr o Fedyddwyr yn America; ac

mai hwy a hauodd yr had, yr hwn in, dan fendith y
nefoedd, yn gyfrwng i gynnyrchu ffi wyth, yn agos

yn mhob parfch o'r cyOuidir Araoricanaidd, yn nghyd
ag mewn rhanau pellenig o'r ddaiar. Hub gael en

llyffetheirio gan eglwys wladol, ac yn mwynhau
rhyddid cydwybod, y cyTryw na feddianuodd Ewrop
erioed, mac y Bedyddwyr yn America wedi tafla eu

corfF rhienyddol (parent) jn Mhrydaiu iawr, braidd yn

hollol i'r cysgodion; ac mae y ferch wodi ravned

gymmaint o flaen y fam mewn tyfiant, fid y mae,

bron, yn rhy anhawdd eu cj'mharu à'ii gilydd. Ni

fyddai yn gywir i ddyvvedyd, "fod y fam yn foddlon i

wywo;" ond gellid siorhau, hcb ofai gwrtbwyiicbiad,

fod y ferch, gyda golwg ar icchyd, netdh, a Hrvvyth-

lonrwydd ymledaenol, yn dysgu gwersi bnddiol i'r

fam oedranus.

Tr oedd ymledacniad y teulu Bedyddiadol yn

America yu y daunawfed canrif yn gyilym ac yn

eang iawn. Canfyddir oddivvrth yr hysbysiadau

blaenorol, fod un ar bumtheg o ea'lw^'si ar y cyfandir

hwnw, yn nechreuad y canrif hwn; ond ea bod wedi

cyunyddu erbyn diwedd y canrif, yn agos i naw cant

o eglwysi, yn cynuwys yn nghylch tri again a chwcch

o filoedd o aelodau. Maeyn dra araheus a fu bytb er

amser yr apostolion, gynnydd cyiFelyb i'r cynnydd eyf-

lymhwn. Mae fod eglwysi y Bedyddwyr wedi llnosogi,

mewn un canrif un ar hmnihefj admgain o wcithiau, yn
betb ag y gellir dywedyd, heb betrusder am dano

nad oes dim cyíîelyb iddo mewn hanesiaeth diweddar

.

Nid oes ond ychydig betlian o natur gysurus i'w

dywedyd am Fedyddwyr y Cyfandir yn ystod y canrif

hwn. Darfa'r Mennoniaid, y rhai ar eu cyfodiad

cyntaf, ocddynt Fedyddwyr, ac a ddalient fwy o
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symlrwydd a dawioldeb yr Efengyl na'r rbif luo'socaf

o'r sectau eraill,—darfa iddynt hwy ddirywio'n gy-

flym. Y rbai hyny ag oedd yn Holland a suddasanty

yn raddol, yn gyntaf, i Arminiaeth, wedi hyny i

Sosiniaeth, ac raewn amrywiol amgylchiadau i

ammhenaeth {scepticism') perffaith. Mae Mr. Orch-

ard, yn ei ^''History of Foreign Baptists" yn dywedyd

am danynt, *'fod eu cyfoethogrwydd wedi lleihau ea

chwerwderau. ac eu bod yn awr fel eraill yn nawyn-

hau melusderau y bywyd hwn, ae eu bod mor agored

i gerydd ag unrbyw gyfundeb Cristionogol. uw«h-

afiaeth crefydd rheswm (balchder y deall, yn waedwyllt,-

yn chwyddedig,—Paul. 2 Tim. iii. 4), ac o gariad

at y byd hwn, fe gododd ymraniadau yn yr ail a'r

trydydd canrifoedd ar bymtheg, y rhai sydd yn gosod

amgylchiadau Bedyddwyr y cyfnod hwn mewn
agwedd isel. Tywyllodd yr aur." Tudalen 363—4.-

Fe barhacdd Eglwys Groeg i weinyddu bedydd

tnabanod trwy drochiad, end yr oedd yr ordinhad yn

cael edrych arni fel íFurf-wag yn amddifad o nerth ac

ystyr iddi.

Fe barhaodd y Vaudois, er eu herlidigaethaa

creulon, i arferyd eu hordinhadau a'u seremoniau

syml, ond yn y flwyddyn 1721, cawsant orchymyn i

ddyfod a'u plant at offeiriad Pabaidd i'w bedyddio,

yn nghorff pedair awr ar ugain ar ol eu geni, o dan
gospedigaethau creulon. Yr oedd hyn yn cael ei

fwriadu yn ergyd at eu daliadau fel Bedyddwyr, ac

fe brofodd yn effeitbiol hefyd mewn rhai amgylch-

iadau. Cafodd cydwybod a'r Ysgrythyr eu tawelu—
eu gwneyd yn fud, ac fe ddaeth yr offeiriad i raddau

arswydus "yn arglwydd ar etifeddiaeth Daw;" ac oni

bai gofal neilldaol o eiddo'r nefoedd fe fuasai olion

diwedaf y canlynwyr ffyddlawn hyn i Grist wedi cael

eu hysgubo oddiar wyneb y ddaiar. Ond fe lefarodd

y "lief ddistaw fain," wrth elfenau sarug yr erlidig-

aeth Babyddol, "Hyd yma y deuwch ac nid yn



CREFTDD TK DIRTWIO. 179

mhellacb," ac fe gafodd gweddill y bobl dduwiol hyn
gartref a thy i'r Arglwydd eu Duw, yn nirgeloedd

tawel, a thrigleoedd dyogel Piedmont. Yn Bohemia,

Hungari, Ffrainc, y Tyrol, a pharthau eraill, fe

gafodd pawb, a anturiasant ymneilldao oddiwrth "y
Dyn Pechod," eu herlid yn greulawn. Cafodd o

ngain i ddeg ar ugain o filoedd eu gyru i alltudiaeth,

o Salzburg ei hunan, am iddynt wrthod cydymiiurfio

â'r Eglwys Babyddol; ac yn y Tyrol, rhai Protestan.

iaid oedranus yn meddu dau hen Fibl, y rhai a ddar-

llenent gyda y dirgelwch mwyaf, y rhai oeddynt yn

llechu yn ddirgel. yn mhlith pobl y wlad, a luont yn

foddion, yn Haw Duw, i gadw gwirionedd y nefoedd,

rhag cael ei hollol ddiffoddi yn y wlad bwysig bono.

Yr oedd yr oiFeiriaid, yn rhyfyg-falch, yn myned ar

hyd a lied Ewrop, ac yr oedd llais y bobl yn ddiwy-

bodaetb, yn bloeddio allan yr arch-arwyddair eulun-

addolgar,—"Plygwch y glin.'"

Yr oedd crefydd yn mhlith y Bedyddwyr yn Mry-

dain Pawr, yn ystod y canrif hwn yn gvvisgo agwedd

amrywedig—yn rhanol yn fywiog, ac yn rhanol yn

ddadfeiliedig. Mae llythyr cymmanfa y Wedern

Association, yr hon a gynnaliwyd yn Mristol yn y
flwyddyn 1700 yn achwyn "fod yr amrywiol achosion

a osodwyd o'u blaen, yn arddangos yn rhy amlwg y
fath waith gresynol mae y diafol, y byd, a llygredig-

aethau yn wncyd yn mhlith rhai ag ydynt yn ofni yr

Arglwydd mewn gwirionedd. A llefara yn eglnr,

frodyr, y mae hyn i ni yn awgrym galarus iod pres-

enoldeb a gogoniant Duw yn cael eu cymmeryd
oddiwrth ei bobl, ac yn rhagargoel dychryullyd o

farnau yn crogi uwch ein penau; a beth allwn ni

ddysgwyl fydd ein cvfran, heb edifeirwch diattreg, a

diwygiad prydlawn, ond barnau llawer gwaeth nag a

welodd llygaid neb o honom erioed o'r blaen?" Tr

oedd y Midland Association, yr hon a gynnaliwyd yn

Birmingham, yn y üwyddyn 1740, hefyd yn cydnabod
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cyfíwr g'wanaiclJ crcfjdd yn mblitli yr eglwysi.

Mae llytbyr y gymmanfa lion, yn decbreu yn y
geiriau liyn.* "Wedi a.ofoi' eiij cyfarfod trwy wcddi

ddifrifol, darllenasom y llythyron oddiwrtb y gwa-

hauol eglwysi, a cbawsom eu bod, gan rnwyaf, yn

Uawn o acbwyuiadau gresynus o berwydd bycbander

y Ihryddiant ag sydd yn dilyn pregctha yr Efengyl,

claiarineb a difaterwcli, ymadawiad yspryd gweddi,

ac csgeuliìsiad amryw i dalu sylw i'r dyledswyddaa

gorpbwysedig- r.rnynt. Mao rbai cglwj-si wedi colli

cu gwoinido^ior», ac un arall raewn ofn y cymmer
byny le; a'r rbai oeddynt yn amddifaid o bonynt

amser ciu cymmaufa ddiweddaf, heb gacl gvyeiiiidog-

ion etto."

Mae llytbyr _vr un gymmanfa yn y flwyddyn 1752,

yn gwnoyd cyfaddefîad cyfîelyb:—"Ar y llaw arall,

fel mae y petbau ucbod yn acbosion o lawenydd,

felly befyd mae gcnym amrai o gwynioa ag sydd yn

ein llanTV a gofid. Y luae dideimladrwydd mawr
mown llawer o broíFeswyr, ac anniolcbgarwcb gres-

ynol yn ng-wyneb y íFafrau mwyaf neillduol; mae
graddau bolaetb o gnawdolfwydd a meddyliaa

daiarol yn jffynu m?wn llawer; a'r rhai hyn sydd yn

boenus i'w yst^viod ydyw, fod cyrddau 2}ì'ivate a cby-

feillacbr.u sautaidd, ya cael eu besgeuluso yn fwy-

fwy; oddiv/rtb y cyfan yma, yr ydym yn canfod fod yr

eglwysi, yn sicr, mewn cyflwr claiar iawn; mae y
morwyiiion yn bepian, ac ni all Deb ein badfywio ni

ond gweitbrediadau galluog ac anadliadau cfloitbiol

yr Yspryd Tragywyddol. Ar yr un pi'yd, yr ydym yn

mawrbau amynedd ein Tad Nefol, yn ngbyd â tbir-

iondeb a tbyaerwcb mawr ein Harglwydd a'u Meistr

an\7yl, Pen yr Eglwys, yn yr byn na duarfu iddo ef

ein bymddifáda o'n boll freintiau, a gollwng arnom

* Ymddenuys fod llytliyr y gymmanfa hon yn cael ei ysgiifenu

ar ol y gymmanfi, iic yn cad ei vvneyd i fyny, gaii mwyaf, o'r

Hjynegiadùu cddiwith y ywahauul eglwysi i'r gyuimaufa.
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ddiluw o farnau difaol. Yr ydjm yn awr gyda'n

golwg a'n calouau at Yspryd Doethineb, yn rayned

yn mlaen i roddi i chwi rai awgrj^miadau mewn
£io''dd o gynghor brawdol, fel ffrwyth ein hystyriaeth

mwyaf pwyllog a'n meddyliau mwyaf difrifol."

Mae y rhai hyn yn gyffesiadau pur dynion ag yr

oedd aohos Daw yn gorwedd yu agos iawn at eu

calonau, y rhai oeddynt yn toimlo gofal raor fawr

dros grefydd fywiol ag oeddynt dros bui-deb atbraw-

iaethol. Mewn gwirionedd, mae yn amlwg oddiwrth

amrywiol bethau fod gweinidogion yr amserau hyny,

yn ddynion o ddawioldeb pcrsonol uchel; yn rhai

ag yr oedd eu cymieitbas barhaus a Daw weii eu

dj'^sgu nad oedd cywirdeb athrawiaethol yn diim oddi-

gerth ei fod yn arwain i grefydd brjfiadol, ddwys a

theimladwy. Ac odliwrth hyn y cyfoJai eu gofid

gwirioneddol, sef lie bynag yr ymldangosai y dar-

fodedigaeth lleiaf o dduwioldeb profiadol yn mhlith

yr eglwysi; ac yr oeddynt, gyda phriodolieb yn

edrych ar yspryd ymrysongar cnawdol fel yn brawf

•fod psthau goreu Siou yn deohreu gwywo. Yr oedd-

ynt, yn ddiau, yn ymafidio "am ddryllio Joseph."

Ond tra yr oedd amryw resymau amlwg i alaru o'n

herwydd, etto ni ellir dyweyd fod y eanrif a gyn-

nyrchodd y fath ddynion a Dr. Gill ac Abraham
Booth, a'r hwn hefyd a roddodd enedigaeth i Genad-

aeth Dramor y Bedyddwyr,—-Ni ellir dyweyd fod

hwnw heb amrywiol bethau da yn perthyn iddo, ac o

nodwedd anrhydeddus. Nid dynion cyffredin oedd

Dr. Gill ac Abraham Bo'^th. Y blaenaf yn feddian-

nol ar ddysgeidiaeth Rabbinaidd, adaabyddiaeth

ddwfn o'r Ysgrythyrau, gwybodaeth oleuedig o gyn-

llan yr Efengyl, diwydrwydd diflno mewn dyledswydd,

a bywyd diargyhoedd,—^ni fa ond ychydig cyffelyb

iddo, ac fe allai neb erioed uwchlaw iddo, Mae ei

Esboniad a'r Corff o DJuwinyddiaeth yu unig, yn

brawfion o ddiwydrwydd mawr a gwybodaeth ddwfn
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yn Kgair Daw, ac mewn amrywiol bethau, ni fu

erioed eu rbagorach. Mae arddall j Dr. yn amleir-

iog, ac i raddau yn amladroddol (^tautoloefieal), a

chyda y diffygion ysgafn hyn, y mae ei esboniad yn

gof.golofn arosol o anrbydedd i'r enwad Bedyddiedig,

a chybyd ag y bydd duwinyddiaetb yr esboniad bwnw
yn cael ei ddal yn yr eglwysi, cybyd a byny y bydd

eu gweinidogion a'u baelodau yn ddilynwyr teilwng

o'r dyn enwog bwnw.*

Ac nid duwinydd cyfifredin oedd Abrabam Bootb,

awdwr "Tbe Keign of Grace." Yr oedd yntau

befyd yn canfod cynllun yr Etengyl gydag eglurder

neillduol. Yn llai dysgedig a dwfn na Dr. Gill, etto

fe gyrbaeddodd enw mawr iddo ei bun yn yr eglwysi,

enw ag y mae pawb sydd yn adnabyddus â'i weitb-

iau yn barod i'w amddiffyn. Y mae cylcb ei lafur yn

Prescott-street, Weliclose- square, Llundain, wedi

cael ei drosglwyddo i gymmydogaetb arall, ac i

ddwylaw eraill; ond y mae pob gwir Fedyddiwr yn

gobeitbio na fydd i dduwinyddiaetb Booth gael ei

wyrdroi trwy y cyfnewidiad. *

Yn y canrif bwn y decbreuwyd Cenadaetb Dramor

y Bedyddwyr; a cban mai ffurf gweitbrediad cym-

deitbasol ydoedd byn i ddwyn yn mlaen orcbymyn y
Gwaredwr, ''Pregetìucch yr Efengyl i bob creadur," y
mae ganddo bawl gref i ystyriaeth darllenwyr yr

banes bwn.t

William Carey, dyu duwiol a brwdfrydig o selog

—

un alwedigion Duw ei bun—crydd tylawd o ran ei

amgylcbiadau, oedd yr offeryn dynol cyntaf i gyfeirio

sylw enwad y Bedyddwyr at bawliau y byd pagan-

aidd. Hyd y cyfnod bwn yr oedd y Bedyddwyr wedi

gweitbredu ar yr egwyddor gul ac anysgrytbyrol ,

—

• Alae yr enwog Augustus Toplady yn dyweyd am y duwinydd

rhagorol hwn,—"Os gellir dyweyd b'm unrhyw ddyn ei fod wedi

troe°dio holl gylchedd dysgeidiaeth dynol, Dr. Gill oedd hwnw."

t Teilwng yw crybwyll mai eiddo y Bedyddwyr yw y meddyl-

ddrych gogoneddus o Genadaeth Diamor.



t QENADAETH DRAMOB QTNTAF. 18S

'*Fe ddychwel Duw y paganiaid yn ci amser ei hun,

ac fe gyfyd ei offerynau ei hun i gyflawni y gwaith

hwn heb ein hymyraetb ni." Yn anffodus, yr oedd

hwn yn syniad cyfeiliornus o'u heiddo mewn gormod

o lawer o amgylchiadau, ac fel canlyniad yr oedd

rhif luosog o'r eglwysi nad oeddynt yn credu fod

"Pregethu'r Efengyl i bob creadur," yn ddyledswydd

iddynt hicy, canys yr oedd hyn yn eu golwg diffygiol

hwy ar yr achos, yr ua peth a phe buasent yn cym-

meryd y gwaith o ddwylaw Duw i'w dwylaw eu

hunain. Yr oedd y gred hon yn cael ei choleddu gan

luaws mawr o Fedyddvvyr, ac mor belled ag y perth-

ynai iddynt hwy, yr oedd y byd paganaidd yn cael ei

drosglwyddo yn rlieolaidd {^systematically') i ddrygau

tyner Satan, heb yr ymdrech lleiaf i'w gwareda

"rhag y Hid a fydd
"

T pryd hyny y cyfododd y difrifol, y gostyngedig,

a'r hunan-yniwadol, William Carey. Ymddengys ei

fod wedi gosod ei galon ar y pwnc o argyhoeddiad y
paganiaid cyn ymsefydlu o bono yn AToalton, yn y
flwyddyn 1780. Mewn cy farfod o weinidogion ya

Cl/pstone, yn y flwyddyn 1791, efe a gynnygiodd i'w

Bylw, *^A ydyiv ddim yn both ag y gellid ei ivneyd, ac yn

ddyledswydd orphwysedig arnom, i ymdrcchu gwneyd

rhyio heth tuag at ledaenu yr Efengyl yn y byd pagan-

aidd?" Yn y flwyddyn ganlynol, 1792, ar ol pregetb

ddifrifol gan William Carey, oddiwrth Isaia liv. 2,

penderfynwyd fod cynllun i gael ei ddarparu erbyn
eu cyfarfod nesaf er lledaeniad yr Efengyl yn mblith

y paganiaid. Yn mis Hydref, yr un flwyddyn 1792
fe ff"uríìwyd y Gymdeitbas yn Kettering, ac yr oedd

y tanysgrifiadau tuag ati yn gwneyd i fyny y swm o
£13 2s. 6c.

Ni ddylid annghofio fodd bynag, fod y pwnc o
Genadaeth Dramor wedi bod dan sylw eglwysi y
Bedyddwyr yn y Midland district mor gynnar a'r
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flwyddyn 1784. Mae y "Brief Narrative"* yn

decbrea gyda'r ymalrodi canlyaol:—"MewQ cym-

rnanfa o weiuidogion ac eglvvysi a gynnaliwyd ya

Nottingham yu y flwyddyn 1784, peuderfyawyd i

neilldao awr o nos Lan gyntaf ya mhob mis i wcddio

ya arbenig am adfyvviad crefyddol, ac am ledaeniad

teyraas Cri^t yn y byd. Cafodd y penderfyuiad hwn

ei fabwj'sialii a'i ddilya am, yn nghyloh saith

mlynedd, gyda graddau o sèl a thaeriaeb."}- Unodd
Mr. Carey â'r gymmanfa hou yn y flwyddyn 1787, ao

raae y Narrative yn myned yn mlaen i hyspj'sa am
dano,—"O'r amser cyutaf yr argymmerodd â gwaith

y wainidogaeth, anfynych y gadawai i un adeg fyned

hoibio, na fyddai yn ymldyddan â bwy am y pwysig-

rwydd a'r dicboaolrwydd o gael cenadacfcbau (at y
pagauiaid). Y bregetb y cyieiriwyd ati a arwciuiodi

i sefydla y gymdeithas a elwir " Cyindeitkis y Bedydi.

uyr Neilldu'jl (neu Galfinaidd) tiitg at ledaenu yr

£fengyl yn mhlilh y Pagauiaid.'^ Yr oedd yr enw hwn
yn anrbydeddus i'r enwad, pabam na cbadwyd ef

gyda cbywirdeb geiriol, sydd ddylcdus, mae'n debygol

i acbosion, na all nifer lluosog o Fedjddwyr lai na

cbwyno o'n berwydd. Eawau y pwyllgor cyntaf

oeddynt, Jobn Ryland, Reynold Hogg, William

Carey, John SuiclilF, ac Andrew Fallcr; Mr. Hogg
oedd y Trysorydd, ac Andrew Puller, yr Ysgrifenydd.

Yr oedd An-urew Fuller yn ddyu tra rbagorol,

oblegyd ei- fod ei gyfundrefn dduwinyddol yn ddiffyg-

iol, ac yn cynnwys syniaciau ag oeddjait yn tueddo

i wadu cwll lygrcdigaetb d_\noliaeth;I etto, ar gyfrif

* '-Brief Narrative," Fifili Edition, 1818. Vr oedd liyu tuag

wyth mlynedd eyn sefydlu y Genadaeth Dramor yn Kettering, a

llawn duir hlyncdtl ar ildcg cyn decLreu y "London AJissionary

Society," sef y Genadaeth Dramor gyntaf ar ol Cenudacth y
Bcdyddwyr.

t Gwelir mae y Bedyddwyr a sefydlodd y "cwrdd gweddi nos

Lun gyntaf o'r inis;" a buont hwy yn ei ijymial am rai blynydd-

oedd cyn i un enwad crefyddol arall ddecli eu.

t Syniad Mr Slokes ydyw yr ucliod. Gallai fod rhai o'r un

farn ag ef; ond nid >dyw li>ny yn newid dim ar gysondeb duwia-

yddiaeth rhagoiol y dyn viawr, mawr, u da, Andrew TuUer.
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duwioldeb difrifol, a g-alluoedd meddyliol neillduol, yr

oedd yn sefyll fel Saul, "yn uwch o'i ysgwyddau i

fyny nag- un o'r bobl." Yr oedd yn ddyn da rhag-

orol, ac yn boll briodoleddau cymmeriad personol yn

mbell o flaen y duwinyddiaetb amlr3''wiog, yr bon na

pberthyn iddo ef, ond sydd yn tramwy y ddaear dan

gysgod ei enw mawr.

Yr oedd y pedwar dyn yma, Dr. Gill, Abrabam
Bootb, William Carey ac Andrew Fuller, yn bedwar o

ddyuion mor ragorol nodedig ag a welodd y byd Crist-

ionogol erioed. Yn dyfod allan o"r braidd, o ddinodedd

pentrefol—ddim yn ddyledus i University College nac

Academy—ac beb eu fíafrio â manteision bydol uwch-

law llwybrau iselaf bywyd, cyrbaeddasant er byny

enw, uwchafiaetb, a defnyddioldeb, y cyfryw ua cbyr-

baeddodd un pedwar eraill o Fedyddwyr yn y canrif

presenol. Heb, am eiliad, fwriadu bycbanu yr

angenrbeidrwydd a'r pwysigrwydd o barotoadau

Jysgeidiaetb i'r weinidogaetb Gristionogol; etto, yn

mbresenoldeb y pedwar tywysog byn o'r daunawled

canrif, gellir sicrbau, })a un bynag ai gyda golwg ar

dduwinyddiaetb iacbas, ysgoleigdod galluog, neu

ddefnyddioldeb belaetb ac ymledaenol, nad oes dynion

yn Eglwys Crist i'w cymbaru a'r rbai y mae Duw yn

eu cynnysgaetbu a gras neillduol ar gyfer gwaitb

neillduol. Fe fydd acbos crefydd yn sefyll yn bar-

baus mewn angen am ysgoliou addysg, colegan, a

sefydliadau llenyddol eraill; ond gyda eu boll ragor-

oldeb, ni ddygasant allan, etto erioed, mewn un oes

bedwar o ddyuion cyftelyb i Gill, Bootb, Fuller, a

Carey.
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CANRIP T PEDWERYDD AR BUMTHEG

Fe ai^oroddy canrif hwn gydag" addewid am ddefn-

yddioldeb yr euwad Bedyddiedig, a thra parliaodd

neirydddcl yr anturiaeth Geaadol Efengylaidd, fe gyn-

nyi'chodd wrthweithiad daionus mewn cyssylltiad á'r

enwad yn gyíFredinol, yr hwa oedd yn addaw dyfodol

mwy llewyrcbus. Yr oedd yr eifeithiau a ganlynas-

ant yn profi iiad oedd llafurio dros wrthddrycbau pell

yn lleihau, ond yn cynnydda yr awydd o barthed

defnyddioldeb gartref; ac mor belled ag yr oedd yr

eglwysi yn cymmeryd dyddordeb yn ngwaith Carey,

mor belled a liyny, ar y cyfartaledd, yr oedd eu sel

adfywedig yn cynnyrchu eftaitli iachusol arnynt eu

bimain. Fe sefydlwyd y Genadaeth Dramor yn y
flwyddyn 1792; y Geuadaetb Gartrefol, yn y fl. 1799;

TJndeb y Bedyddwyr, yn y flwyddyn 1813; y Genad-

aeth Wyddelig, yn y flwyddyn 1814; y Genadaeth

Gartreiol i'r Ysgotland, a Chymdeithas Gweinidogion

Hen a Methedig, yn y flwyddyn 1816; y Drysorfa

Adeiladu, yn y flwyddyn 1824; a'r Gymdeithas Gyf-

ieithadol, yn y flwyddyn 1840. Mae ararywiol gym-

deithasau eraill wedi cael eu sefydlu gan y Bedydd-

wyr tuag at ddybenion enwadol cySelyb, y rhai sydd

yn profi tuhwnt i bob ammheuaeth yr un mudd a'r

cyfryw sydd wedi eu crybwyll yn barod, nad ydyw

talu sylw i ymdrechion tramor gydag aclios y Gwar-

edwr, byth yn lleihau, eithr yn cynnyddu y gweith-

garwch gyda yr achos hwnw gartref. Y mae hefyd

yn berSaith eglur, mai y personau sydd yn wrthwyn-

ebol i bregethu yr Efengyl mewn gwledydd tramor,

fel rheol gyfíredin, ydyw y rhai sydd yn gwneyd

lleiaf tuag at ei lledaeniad yn eu gwlad eu hunain.

Fe gafodd blwyddyn gyntaf y canrif hwn ei hynodi

trwy y bedydd cyntaf yn India, Dr. Carey, wrth ys-

grifenu at Mr. Sutclifl", ar y 29ain o Ragf)r yn y
flwyddyn hon a ddywedai, "Yroedd doe yn ddiwrnod
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o lawenydd mawr. Cefais yr hyfrydwcb o halogi y
Ganges trwy fedyddio yuddi yr Hindoo cyntaf, sef

Krisbnoo, a fy mab Ffelix." Yr oedd nifer mawr o

edrycbwyr yn bresenol, ac yn eu plith y Llywydd

Danaidd, yr bwn oedd yn teimlo nes tywallt dagrau

o berwydd difrifoldeb mawreddog- yr olygfa. Y
"blaenffrwytb" yma o India ydoedd awdwr yr emyn
arddercbog bono, yr hon wedi ei cbyfieitbu i'r Saes-

onaeg, sydd wedi cael ei bargraíFu, bron, yn yr oil

o'n llyfrau emynau Saesonaeg, yr bon sydd yn decbreu

fel hyn,

—

" thou, my soul, forget no more.
The Friend who all thy miaery bore

;

Let every idol be forgot.

But, O my soul, forget Him not."

Yn y flwyddyn 1801, fe fedyddiwyd pump o Indiaid

eraill; yn 1802, bedyddiwyd saith dracbefn; yn 1803,

bedyddiwyd tri-ar-ddeg; ac yn I80i, ycbwanegwyd at

yr eglwys ledwar-ar-ddeg trwy fedvdd. Fe barbaodd

y gwaitb i gael ei fenditbio. Mr. Ward, yn ysgrif-

enu yn Hydref y fl. 1805, a byspysai, eu bod wedi

cael yn, ac yn agos i Calcutta, gynnifer a phumtbeg
o ymofynwyr am.grefydd Crist; ac yn mis Tacbwedd

cafodd tri-ar-ddeg eu bedyddio, a'u hychwanegu at yr

Eglwys. Mewn llytbyr a ysgrifenodd yn ngbylcb

yr un amser, y mae yn byspysu yr byn a ymddengys

i ni, y rbai sydd yn ei ddarllen, yr acbos, neu nertb

eu llwyddiant neillduol yn mblith y bobl goelgre-

fyddol, a'r byn y mae yn rbaid i bawb ganiatau sydd

yn anbebgorol i Iwyddiant gweinidogaethol gartrei

ac oddicartref. Y mae yn dywedyd, " Ond yr wyf

yn canfod fod Crist, nid yn unig yn sylwedd yr

Ysgrytbyrau Santaidd, eitbr yr allwedd ag sydd yn

dadgloi pob petb; yr yspienddrycb ag sydd yn mwy-
hau pob petb, ac yn ei ddwyn yn agos. Yr wyf yn

gweled mai byw ynddo Fe ydyw y bywyd Cristion-

ogol; fod lioll atbrawiaetbau yr Efengyl yn berarogl

ac yn llesol fel y maint yn cael eu beglurau ynddo
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Ef;-ac fod yr holl orcbymynion dwyfol yn cael eu

heglurhau trwy ei csiampl Ef; a thrwy gael ea

cymbell gau ei gariad Ef, y maent yn dyfod yn iau

esmwyth a byfryd. O'r braidd yr ydwyf bytb yn
pregetbu ar bynciau eraill, oud jn gadael y rbai

byny i'm brodyr. Feallai, er byny, na aroswa
gymmaiat ar yr atbrawiaetb o Grist croeshoeliedig,

pe fi fuasai yr uuig bregetbwr mewn lie; neu yn
bytracb, buaswn yn teimlo yn aiigearbeidiol i'w

pbregetbu yn ei lioll gymhwysiadau, cyssylltiadau,

a'i cbyfeiriadau. Nid yw dirgelwcb pregetba defn-

yddiol yu ymddibynu ar ddyweyd un peth yn unig;

ond mewn edrycb ar, ac arddangos pob pwnc dwyíol

arall, fel pelydrau yn cydgyfarfod yn "Haul y Cyf-

iawnder." 0! pe gwelai y nefoedd yn dda mai
pregetbu fel byn fyddai yr unig bregetbu trwy y
byd. 0! na fyddai i'r pwlpndau gartref ac mewu
gwledydd tramor ddeall a dysgu fod poh llwyddíant yn

ymddibynu ar arddangosiad cyflawn o'r atbrawiaetb

fawr o,—"Grist gallü Duw a Christ Doethineb

Düw." Ar yr undeb o allu a doetbineb Daw y mae'r

iachawdwriaetb ei bun yn crogi'n dragywyddol; ond

pregetber Ejengxjl beb yr undeb hwn, yna mae y
pregethwr yn dyfod yn ymarferol yn dwyllwr, a'r

Efengyl ei bun yn dyfod yn wenwyn ac nid yn falm

i eneidiau drylliedig. Mae y cenadon byn yn ysgrif-

enu yn y flwyddyn 1S05, ac yn dywodyd,—"Mor
belled ag mae ein profiad yn myned yn y gwaith

hwn, yr ydym yn onest yn cyduabod fod pob Hindoo

yn ein plitb ag sydd wedi ei eunill at Grist, wedi

cael ei ennill trwy y cariad rbyfeddol a cbwbl-gym-

helliadol a arddangosir yn abertb iawnol ein Gwar-

edwr. O! bydded i ni gan byny, benderfynu peidio

gwybod dim yn mhlitb Hindwaid a Mabometaniaid

ond lesu Grist a Hwnw wedi ei groesboelio!"

Gellir casglu betb oedd effaitb y dull bwn o brcg-

etbu ar yr Hindwaid crediniol oddiwrtb araetb o
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eiddo Kreeshoo i nifer o baganiaid brodorol. Efe a

ddywedodd,— "Yr ydych yn canfod nad ydyw geiriau

y Shastras yn gyifelyb i eiriau lesu Grist. Yr wyf

wedi cyflawni eich boll weitbredoedd, ac nid ymad-

awodd fj mhecbod oddivvrtbyf; ond er y pryd cyntaf

y clywais am Grist yn cymmeryd j^maitb becbod, yr

wyf wedi cael dedwyddwcb mawf i'm meddwl. Nid

ydyw iy ngweitbred^dd fy bun, fy noetbineb, a'm

santeiddrwydd yn ddim; nid oes dim all fy acbub

ond Crist ei bun. Pan edrj'cbwyf ar becbod yr wyf

yn ei ofni yn ddirfawr. Mi fam unwaith yn gweitb-

redayn ol fy cbwantau annuwiol, ond y mae genyf

yn awr ofn Duw yn fy ngbalon, ac y mae arnaf, gan

hyny, ofn pecbod. Pecbod ydwyf oil o honof fy bun.

Mae balcbder digofaint, a pbob drwg yn fy ngbalon;

ond y mae Dnw yn ^j ngalluogi i'w gorcbfygu hwy.'

Mae y profiad bwn, mewn sylwedd, yn ciddo pob

gwir-anedig blentyn i Dduw.

Oddiwrtb y decbreuadan bycbain byn, fe ymledodd

goleuni yr Efeugyl yn raddol i Burmab, Cbina, Cey-

lon, Java, Sumatra, Padang, a lleoedd eraill,—ar-

graffwyd rbanau o'r Ysgrytbyrau yn y Suiigscrit,

Bengalee, Or ssa, Ilindostanee, Chinese, Biirman, Persian,

yn ngbyd ag ieitboedd eraill,—a llawer a roddasant

brawf boddbaol eu bod wedi eu galw gan Dduw.

ac a wisgasant Grist am danynt yn y bedydd. Mae

y fl'aitb mai crydd pentrefol tylawd yn mberson

William Carey , fu gorucbwylydd dynol uniongyrchol

cyntaf, i gynnyrcbi y fatb gaulyniadau mawrion, yn

profi tubwnt i ddadl, fod yr boll ddoetb Dduw yn

parbau byd y nod yn awr " i ddewis gwan betbau y
byd fel y gwaradwyddai y petbau cedyrn; fel na

orfoleddau un cnawd ger ei fron ef.'

'

Aeth egwyddorion gwabaniaetbol y Bedyddwyr ar

y Cyfandir bron o'r golwg, neu yr oeddynt yn cael

eu cyssylltu â cbyfeiliorniadau, ag oeddynt yn ddian-

rbydedd i enw a pberson y gwaredwr. Y Menoniaid
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"wedi ymadael a'u cariad cyntaf," a suddasant yn

raddol i Sosiniaeth farwol neu i resymoliaeth ddi-

deimlad, y rhai ni adawsant ddim o olion y gwaed

iawnol ar y galon. Tn y fl. 1820, bernid fod y nifer

ag oedd yn dal yr enw, ac mewn rhai aragylchiadau

o flydd eu cyndadau, yn cyrhaedd ynnghylch 30,000.

Yn y blynyddoedd diweddarach y mae achos y Bed-

yddwyr ar y Cyfandir wedi bod yn gwisgo ymdda,ng-

osiad Uawer mwy gobeithiol, ac eglwysi lawer wedi

oael ea casglu yn ngbyd yn Germany, Denmark,

Sweden, Prwsia, Saxony,—(ac nid mor helaeth) yn

Ffrainc, Poland, a cbyffiniau Rwsia. Mae y rhai

h\n, mewn ami'yw o amgylchiadau yn llwyddo yn

nghanol anhawsderau gorfawr, ac yn mbresenoldeb

erlidigaetb chwerw. Mae cynddaredd y gwrtbwyneb-

wr yn fynycb yn gyfartal i Iwyddiant y gwaitb, end

gyda dvnion Daw, megya Wiberg, Oncken, Forster,

Geissler, au eraill o gyíFelyb yspryd a ffydd, nid

ydyw angerdd y gwrthwynebiad end gweifchreda i

fwy o barbad amyneddgar, ac arddangosiad mwy
anrhydeddus o ymdrech bunan-ymwadol. Maent yn

ddynion ag y mae Duw wedi eu benditbio tubwnt i

gyrt'rediu, ac mae bad Gair y Bywyd ag maent bwy

yn bau, yn agos ac yn mbell, yn rboddi gobaitb am
g-yfnod mwy dysglaer yn Ewrop nag a ganfyddwyd

er dyddiau Lntber, Calvin, a Zuingle. Gan fod y
Lutberiaid wedi colli yspryd eu sylfaenydd, Bedydd-

wyr y Cyfandir ydynt yr oflferynau mwyaf cyfaddas

i'w adferyd ef, ond mewn agwedd buracb o wirionedd

ysgrytbyrol nag a wybu Lutber ei bun erioed am
dano.

Yn y Byd Newydd (America) mae y Bedyddwyr

wedi cynnyddu gyda cbyflymdra synfawr yn ystod y
canrif presenol, ac mewn poblogaeth gyfartal i

eiddo Brydain Fawr a'r Iwerddon, mae y Bedyddwyr

yuo yn fwy na pbedair gwaitb ei: rhif yn y deyruas
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hoD. T mae ystadegau diweddar yn rhoddi j rhif

ranlynol am Fedyddwyr America:—Tr Unol Dal-

aethaa, 1,037,576; yn Nova Scotia, New Brunswick,

a Canada, 35,267; a saith o sectau eraill ag sydd yn

arftr trocliiad yn America, 499,941; cyfanswm yn

America, 1,572,784. O'r rhai byn mae y nifer

mawr o 1,450,000, yn Fedyddwyr caeth*

Hyd y flwyddyn 1865, mae'n alarus meddwl fed

llawer o'r eglwysi Bedyddiedig yn America yn cael

eu bystaenio a'u dianrbydeddu â'r pecbod o gaethwas-

auaetb. Yn mbresenoldeb rbai o'r sefydliadau Bibl-

aidd a chenadol mwyaf anrbydeddus yn y byd—etto

yno y safai y caeth-feistr Cristionogol, ac yno befyd yr

oedd ei gaetbwas, y ddau wedi eu bedyddio yr un modd
i grefydd o ryddid a cbariad! 0! yr anfertb-lun balog-

edig o'r tìydd Gristionogol! Bydded i'r angenfil yn

fuan guddio ei wynebpryd gwaradwyddus o olwg y
greadigaefcb,a Bedyddwyr America i floeddio yn mblaid

cymmeriad Daw a dyn, "Dim cymmundeb gyda chaeth-

PASNACHYDD." ("Erbvn byn [1868] mae y dymuniad

wedi cael ei gyflawni.)

Cafodd y canrif presenol weled anrbydedd yn cael

ei roddi ar Fedyddwyr Prydain, y fatb ag y gall yr

boll fyd cyfan mewn modd duwiol eiddigedda

wrtbynt. Pan oedd Rbagluniaetb drugai-og yn

bwriadn cbwilfriwio cadwynau caetb-wasanaetb Pryd-

einig, Bedyddwyr oeddynt y prif offererynau a ethol-

* Ni(i ydym yn gwjbod at ba jstadegau y cyfeiria Mr Stoke!,

ond gwyddom ei fed yn mhell is law y rhifgwirioneddol, oblegyd

yn ol y Freeman, Ebrill, 10, 1868, yr oedd cymmynwyr Bedydd-
iedig yn y Talaethau yn unig yn l,775,OUO os gwuaeth Jlr Stokes

gymmaint o gamgymmeriad o barthed iddyut yn y tri lie arall a

enwa, rhifa, y Bedyddwyr yn yr Unol Dalaethau, JS ova Scotia,

New Brunswick a Canada, yn ngyhlch 2,100,000!

Dyma ystadegau y Freeman o barthed y Bedyddwyr a'r Anni-
bynwyr yn y Taleithiau yn unig:

—

K^lwysi. Aelodiu.

Bedyddwyr 17,000 1,775,000
Aunibynwyr 2,770 207,400
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wyd i g-yflawni j gwaitli. Ac jma, fel yn amgylch-

iad Carey, felly yn eiddo "William Knibb, nid oedd yr

oHeryn wedi cael ei barotoi mewn coleg neu brif-

ysgol, eithr yn nghloddfa natur ei hun yn fwy coeth-

edig na mynor Paria. Gydag awyddfryd tanbaid

Paul, a brwdfrydedd Luther, €e aeth y dyn rhyfeddol

bwnw yn ngbyda blynyddoedd o lafur, yr hwn a

ddybenodd yn rhyddhad ccnedl, yr hon nad oedd

erioed wedi anadlu awyr rhyddid Prydeinig, byd nes

darfu Kuibb y Bedyddivvr, ysgwyd yr elfenau gyda

tharaii o athrylith ddigofus; ac yn awr, mewn deg

mil o gartrefleoedd o negroaid rhyddion yn yr India

Orllewinol, yr enw anwylaf a bareblir, yn nesaf at

enw y Pryniawdwr, ydyw enw y byth-gofadwy,

William Knibb!

Mae y credinwyr Bedyddiedig yn awr yn yr ynys-

oedd hyny yn rbifo uwcblaw un fil ar humthetj ar

ugain. Maent yn weitbgar, yn ddiwyd ac yn gref-

yddol. Wedi myned, neu ages a myned, trwy y
sefyllfa draws-symudol o gaeth-wasanaetb ymddibynol

i sefyllfa annibynol o ryddid, mae Bedyddwyr yr

India Orllewinol yn awr yn addaw dvfod, mewn
amser dyladwy, yn ffynnonell o ddaioni i'r boll genedl

o bobl dduon; ac fe fuasai hyn, er amser maith

bel'ach, wedi cymmeryd He, oni buasai y llywodraeth

drefedigcl (^colonial) yr hon sydd wedi proii ei hun y

fath ddianrhydedd i'r enw Prydeinig. Trwy drugar-

edd, mae y gorthrwm hwnw wedi treulio ei oes i ben,

ac nid yw y fFrwytbau priodol i boll rinweddau cyra-

deithasol y genedl, yn gofyn end amser priodol i

ddangos eu hunain, yr hon "gyda chwareu teg,"

sydd wedi profi nad ydyw is law i un genedl dan yr

haul.

Yn Mhrydain Fawr a'r Iwerddon, mae sefyllfa y

Bedyddwyr, yn ystod y canrif presenol wedi bod yn

gymmysglyd ac ammheus. Mae dylanwad dicbell-
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gar cymmundeb rhydd wedi gwanhau ymlyniad y
corfli wrth egwyddorion mawrion mewn athrawiaeth

dduwioyddol a threfiiiant eglwysig, pan mae chwen-

ychiad drwgdybus ar ol parch bydol wedi cenedlu

cymhendod o uwchafiaeth ag sydd yn ymylu ar

wawdiad o dduwinyddiaeth eglur a syml oes rag-

orach. Mae hyawdledd annghydmarol Robert Hall,

hefyd, wedi creu llu o ddynwaredwyr eiddilaidd, j
rhai, yn araddifad o allu sylweddol, ydynt yn dyn-

oethi eu ffoliueb i gael eu dirmygu gan bob dyn

meddylgar. Mae eu pregethu yn eiriog, a'u medd-

yliad yn amddifad o bwynt. Gyda nifer rhy luosog,

math draethodau yw eu pregethau, a'r côf yn cael

ei ystorio yn llawer mwy na'r galon. Nid nifer fach

a ellid ddethol i eglurhau hyn fel school hoys, ymddan-

gosant yn dal, am eu bod yn cerdded mewn tud-

fachau (stilts). Pa faint sydd gan gyfundraeth yr

academy, ond a elwir yn awr y College, i ymwneyd a'r

canlyniad mwyaf anffortunus hwn, mae yn anhawdd

dywedyd. Sefydlwyd Athrofa Caerodor yn y fl. 1770

Atbrofa Bradford, (Rawdon yn awr) yn y fl. 1804

Athrofa'r Fenni, neu Bontypool, yn y fl. 1807

Regent's Park, (Stepney gynt) yn y fl. 1810

Hwlfíbrdd, yn y fl. 18,39; a Llangollen, yn y fl. 1862.

Mae y rhai hyn wedi bod yn cael eu llywyddu, o

bryd i bryd, gan ddynion difrifol a chrefyddol. Nid

ydyw gan hyny, yn un anfri ar yr athrawon, i wneyd

ymholiad o barthed y gyfundraeth. Gall y dynion

fod, ac yn ol dim a ymddengys i'r gwrthwyneb, j
maent, yn rhai rhagorol y ddaiar; ond fod y gyfnn-

drefu yn rhy fynych yn dwjm allan ysgoleigion yn

unig, yn hytrach na "gweinidogion cymhwys y Test-

ament Newydd," sydd beth i alaru o'i herwydd.

Etto, y mae nerth sylweddol yr eglwys, dan Dduw,

yn ymddibynu llawer mwy ar wrteithiad y galon

nag ar eiddo y pen. Mae yr athrofeydd yn cyflawni

yr olai i raddau lied foddhaol, ond ymddengys fod y
I
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blaenaf ta draw i'w cyrhaedd, neu tu allan idd eu

cylch. Ar y pen hwn cjmmerant ormod yn gan-

iataol, ac y mae cymmeriad moesol gweddaidd yn

cael ei dderbyn, He nad yw cai'iad brwdfrydig- tuag

at eneidiau anfarwol ddim mor amlwg-. Credir, yr

atebai pai'otoad cartrefol, yn uhy gweinidog duwiol

a chymhwys, yr amgylchiad yn llawer gwell;

oblegyd yno, gallai y galon a'r pen, gyda diwyd-

rwydd, gael eu gwrteithio a'u gwella, a'r myfyriwr

ieuanc gael ei gyfaddasu trwy arfcriadan priodol yn

nhy y gweithiwr, wrth wely y claf, neuwely y tj^lawd

fyddai yn marw, yn ngwasanaeth y cyssegr, o flaen

yr eglwys a'r bobl, i fod yr byu ddylai pob gwein-

idog i lesu Grist ymdrecbu bod, sef gwir Fügail, ac

nid pregetbwr yn unig.

Mae cyfandrefn y cymmundeb "agored," yr bon a

wnawd yn boblogaidd gan Robert Hall, wedi gwneyd

niwed mawr i eg'lwysi y Bedyddwyr, yn fwy neill-

duol yn LIocl^t, trwy vvanbau cu parcb tuag at

ddirgymhelliad tacr o gyfraith Crist, mewn un pwnc
pwysig. Nid ei iaitb ydyw,—"Ufuddbau sj-dd well

nag abertb. ' Y canlyniad yw troi yr enwad yn

gyfFrediuol i ryw betb cyffelyb i gyfieustra (expedient)

eglwysig, lie y dylai fod, "Eglwys y Daw byw,

colofii a sylfaen y gwiriontddy Yn Ngbyniinru, mae y

Bedyddwyr jn gaeih, (gydag ychydig o eitbriadau);

ac hefyd yn America; ac y maent yn y ddwy wlad yn

llwyddo, tu hwnt i ddim a adnabyddir yn nghyfun-

drefn agored Lloegr. Mewn gair mae yn amlwg fod

J system fel y mae wedi dyfod yn "agored" i ollwng

i mewn gyfieustra (^exfcditncy) ^ wedi befyd i'r un

graddau ollwng Crist allan, yn ngbyda fiyddlondeb

diwyro idd Ei orcbymynion.

Mewn petbau crefyddol yr un yw nerth a cbyssondeb,

ond y mae cyssondeb yn betb annicbonadwy ar wahan
oddiwrth ftyddlondeb diwyro at ddeddf sefydledig.

Oddiwrth byn mae y sectau ag sydd yn arfer taenelliad
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mabanod yn gymliariaethol gryfion, ololegyd eu bod yn

g-ysson yn yr yruarferiad, yr hwu maent bwy yn gyd-

wybodol yn labwysiadu. Ymlyuant yn ddidroi'n ol

wrth y rheol ddewisedig bono, ac ni roddaat bi beibio

dan nnrbyw esgus, pa bynag. Nid ydynt bytb yn

derbyn person annbaenelledig, neu aufedyddiedig idd

€u cymmudeb, pa anrbydedd bynag arall a bertbyn i

gymraeriad yr yrageisydd. Yn ganlynol, ni wydd-

ant ddim am gymmundeb ago red, oddigertb ei ddi-

ofrydu yn llwyr. A cbaniatau fed eu taenelliad yn

fedydd, y maent yn "ì'edyddwyr caetb" bob un. MaC
ymadawiad oddiwrtb y cyssondeb yn pertbyn i Fed-

yddwyr yn unig; ac o herwydd hyn, trwy ymadael

â'u nliertb, y maent yn cynddrjcbioli y rbanau gwanaf

o'r ddelw Fabilonaidd, gyda "bysedd y traed, petb o

honynt yn baiarn, a pbetb o bonynt yn bridd;" ac

felly mae eu cyfundrefn eglwysig wedi myned "o ran

yn gref ac o ran yn wan." * Pa byd y mae petbau i

barbau yn y sefjllfa yma, neu pa bryd y maent i

ddybenu, y nefoedd yn unig sydd yn gwybod. Bydded

i Dduw yn ei drugaredd ddyogelu ein benwad anwyl

rbag newydd-betb pellacls, ac iV ddwyn yn ol i'w gym-

meriad penderfynol gynt, yr bwn raid fed bob amser

ei wir ogoniant!

''^Eithr i'r liwn a ddiclion eick cadw chviyn ddigwymp,

<Ccli gosod gerhron ei orsedd-fainc Ef yn ddifêius mewn

gorfoledd; i''r Unig ddoeth Bduw, ein Siachawdwr ni^

y hyddo gogoniant a mauiedd, gaJlu oc avjdurdid yr awr

h»u ac yn dragyuydd. Amen."

Daniel, pen iii.
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GAN Y Parch, J. ROWLANDS CWMAVON.

YcHTDiG, mewn cymhariaeth, sydd o'r Bedyddwyr Cym-
mreig yn hysbys o banes eu benwad a'i amgylcbiadau. o'i

ddecbreuad yn y wlad hon. Mae y ffeithiau byn, i raddau

yn anngbyssylltiedig a gwasgaredig, gan mwyaf, mewn
gweitbiau Saesnig; fel mae'n gofyn llawer o ymcbwiliad

a tbraffertb i ddodi y dolenau yn ngbyd er cael y gadwyn

yn gyfan. Tybid y byddai banes ein benwad, fel Bed-

yddwyr Cymmreig, o'i ddecbreuad byd yn bresenol, yn

angenrbeidiol, a deibyniol gan luaws mawr o Fedyddwyr

y Dywysogaeth.

Ni amcenir yn yr banes bwn (o ddifiyg gofod) i brofi

ac ymresymu llawer, ond yn hytracb i grynhoi a cbym-

baru ffeitbjau banesyddol. Gwneir cyfeiriadfiu ar odreu

y dail at awdwyr, ag y gall y darllenydd, sydd ag aniser

a cbyfleustra ganddo, gael y fiFeitbiau a'r banesion yn

belaetbacb a manylacb. Mae yr ysgrifenydd wedi cym-

meryd y gofal mwyaf i gasglu a gosod y ffeitbiau mor

gywir a gonest ag y gallodd o flaen y darllenydd.

Dygwyd jr Efengyl i'r ynys bon yn ngbylcli y flwyddyn

58, neu yn gynnaracb. Ebai a ddywedant yn y flwyddyn

55. "Oed Crist, 55 (medd lolo MSS.) y cawsant genedl

y Cymry y ffydd yn Ngbrist, ac a gredasant yn Nuw."

Mae yn dra sicr iddi gael ei pbregetbu yma gyntaf, rbyw-

bryd yn y cyfnod ot flwyddyn 55 i'r flwyddyn 68. Dyg-

wyd bi yma gan Fran ap Llyr. Mynega y Trioedd am
dano yn y modd canlynol:— "Tri Menwedigion (bendig-

edigion) Teyrnedd Ynys Prydain, Bran Fendigaid ap

Llyr Llediaitb, a ddygwys gyntaf flfydd yn Ngbrist i

Genedl y Cymry o Eufain, lie y bu efe saith mlynedd

yngwystl ei fab Caradawc a ddug Gwyr Rbufain yn ngbar-

cbar gwedi ei fradycbu drwy bud a tbwyll a chynllwyn

Aregwedd Foeddawg." Tr. 35.
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Dywed yr Acliau hefyd i Fran ddwyn gyJag ef Ilud a

€hyndaf ac Avwystl Hen; ac arwyddoceir mai luddewon
oeddynt y ddau Haenaf, ac mai Eliufeinwr oedd y trydydd.

Nid oes genym ddim rhagor o barthed Ilud a Chyndaf;

ond am Arwjstl Hen, bernir mai efe a grybwyllir yQ
Rhuf. xvi. 10, wi'th yr enw Aiistobulus:

—

"Annerchtvch y
rhai sydd o dylwyth Ai-istobtt/ns." Ac y mae yr Archesgob

Usher, yn aiJ-adrodd hen gyfanaoddiad Groeg, yr hwn a

fynega i Aristobulus gael ei ordeinio gan Paul i fod yn

esgob neu weinidog i'r Brytaniaid. Os ydyw hynyna yn

wirionedd, rhr.id ei fod wedi niyned yn ei ol i Eufain a

dychwelyd i Brydain drachefn, oblegyd yn ol amseryddiad

yr ymddibynwn arno, yr oedd Aristobulus wedi «yrhaedd

lirydain, pan ddaeth yma gyda Bran, yn'nghylchjdwy flynedd

bod Paul erioed wedi gweled Rhufain. Gan mai y farn

uchod, barthed dygiad yr Efengyl i'r wlad hon, a ym-
ddengys, ar bob tir yr un gywir, ni fllnir y darllenydd

trwy grybwyll ac oh*!iain barnau eraill.

Mae Eusebius yn ein hyspysu fod yr Apostolion wedi

pregethu yr Efengyl yn yr holl fyd, ac fod rhai o honynt

wedi myned di'os y mûr i'r Ynysoedd Prydeinig. Mae
Theodoret, yr ua modd, yn L^icrhau fod yr Apostolion wedi

tueddu pob cenedl a math o bobl igofleidio yr Efengyl; ac

yn mhlith y cenedloedd dychweledig. y mae yn crybwyll

mewn modd neillduol am y Prydeiniaid. Ond os buont

hwy yn Mhrydain, ymduengys mai ar ol i Bran a'i gyfeill-

ion ddwyn yr efengyl yma, y buont. Yr oedd lluoedd yn

Rhufain wedi cofleidio Cristionogaeth yn mhell cyn i Bran

gael ei gymmeryd yno yn garcharor. Yr oedd y ddinas

fawr yn llawn o Gristionogioa, ac yr oedd rhai, hyd y nod,

o dylwyth Caesar ei hun yn ddysgyblion i lesu Grist. Yr
oedd eu cymmeriadau hefyd fel Cristionogion yn glodfawr

a chyhoeddus; oblegyd mae Paul yn ei lythyr atynt tua'r

flwyddyn 57 yn eu canmol, ac yn dyweyd, "fod eu ffydd

hwy yn gyhoeddus yn yr holl fyd."

Pan ydoedd y wlad hon mewn dygn dywyllwch a chaeth-

iwed moesol, y ffordd gymmerodd Duw i ddwyn rhyddid a

goleuni ysprydol i'w thrigolion oedd caniatau i Bran a'i

deulu i gael eu cyrameryd yn garcharorion i Eufain bagan-

ftidd, lle'r oedd yr efengyl yn cael ei phregethu, jn tjnu

3ylw pawb, ac wedi ennill Uawer i'w choUcidio. Pan oedd



LLT5 AP COEL. 199

Bran yn garcharor yn Ehufain, y daeth i feddiaanu

rhyddid a goleuni gwirioneddol a thragywyddol. A Bran,

ar o] ei ddychweliad i'i* wlad hon, yn nghyda'i dri chyfaill

fuont yn tbddion i oleuo y trigolion â goleuni yr Efengyl, ac i

gael niferi o honynt yn ddysgyblion cywir i'r Gwai-edwr mawr.

Cawn fod Derwyddiaeth (hen gx-efydd y wl-id) yn gwywo yn

mhresenoldeb cyhoeddiad yr Efengyl, a thyrfaoedd lluosog

o'r trigolion yn ymgyfenwi ar enw Crist. Fel hyn yr aeth

pethau yn mlaen yn llwyddiannus yn y wlad hon, mown
cyssylltiad â chrefydd, am rai ugeiniau o flynyddoedd.

Ond ymddengys fod y sel a'r gweithgarwch crefyddol de-

chreuol wedi lleihau llawer cyn diwedd yr ail canrif. Ond
yn fynjch, mae y wawr yn tori o ganol tywylhvch dudew.

Ac felly y bu yn awr. Yn nghylch y flwyddyn 180, bed-

yddiwyd Lies ab Coel, yr hwn a elwir Lleirwg, a Lucius,

sef brenin Siluria.* Efe oedd y hrenin cyntaf a fedyddiwyd

erioed, ag y mae genymhanes am dano, oddieithr "Brbnix

y breninoedd." Yr oedd ei yn oerwyr i Bran, yr hwn a

ddygodd gyntaf Gristionogaeth i'r wlad hon. Pan, ar ol

ei fedj'ddio, y dechreuodd Lies ab Coel, yr hwn oedd ddyn

da neillduol, dalu s^dw difrifol i grefydd, a chafodd ei bod

yn lied isel, efe a anfonodd ddau genad i Rufain, Elwy, a

Mowddwy, i ymofyn rhagor bregethwyr. Dychwelasant

a phedwar gyda hwy, sef Dyfan, Elfan, Ffagan, a Meudwy.

Eiddo Ffagan yw y geiriau cynnwysfawr canlynol.—"Lie

mae Duw yn ddystaw na lefared dyn." Bu llafur ac ym-
drechion y cenadon gweithgar hyn, megys yn fywyd o'r

newydd i grefydd a chrefyddwyr y wlad hon. Bedyddwyr

y crediniol trwy dansuddiad oeddynt yr oil o Gristionogion

Brydain yn y canrifoedd hyn. Dywedir am esgob neu wein-

idog Llandaf, (y t addoliad Cristionogol cyntaf yn Nghym-
mru) yr amser hwn, ei fod ef yno yn dysgu cred a

hedydd:' (lolo MSS, tudal 40). " Dyfan Sant a wnaeth-

pwyd yn Esgob yn Ehufain, fel y galla; fcdyddinw a

gredynt i Grist o genedl y Cymmry." (lolo MSS, tudal

135.) "Lleurwg Sant a elwir Lleufir Mawr ap Coel ap

Cyllin ap Caradawc ap Llyr Llediaith a ddanfones at y
Pab Elidir i ij^eisiaw Escyb i ddudi bedydd ar a gredyxt i

Gr/s/o genedl y Cymmry." (lolo MSS.) DywedMosheim

* Silui-ia, y ddarn wlad a orwedda rhwny; Hafrea a'r Wy.



200 HAXES T BEDTOD^VTR CTMMEEIG.

hefyd fod Cristionogion y -n-lad lion, y pryd hyny. yn

gweinyddu bedyddyn gyhoeddus y Pasg a'r Sulgwyn:—"Y
rhai wedi iddynt adrodd y credo, proffesu edifeirwch, ae

addaw gadael eu pechodau, a siiddid dan y dwfr," &c.*

Bedyddwyr y crediniol oeddynt oil o Gristionügion Bryd-

ain yr oesau hyn, ac am aniser maith ar ol hyn, fel y ceir

gweled etto,

Mae yn amlwg hefyd oddiwrth ysgrifeniadau y Tadau

Apostolaidd, a'r Tadau Eghvysigcyntafo leiaf, maiy rhai a

fedyddid ydoeid y rhai oeddynt yn cyfiFesu pechodau, íî'ydd.

edifeirwch, &c., neu y rhai oeddynt wedi bod o dan ddysg-

eidiaeth (catechumen) yn y cyfryw bethau, ac oeddynt yn

dyfod i yniofyn am gael eu bedyddio.f

Yn Mrydain. parhaodd crefydd bron yn yr agwedd ag y
darluniwyd hi uehod ar hyd y trydydd canrif. Yr oedd

Cristionogion y wlad hon yn cael yn y cyfnod hvm dawel-

wcb a llonyddvrch, pan oedd eu cyd-Gristionogion, mewn
partbau mwy dwyreiniol or byd yn gorfod myned trwy

ddyoddefiadau chwerwon—i'e, trwy waed a than! Yn
niwedd y trydydd a dechreu y pedwerydd canrif yr oedd

Diocletian a Masimin Herculeus, yn ddau yraerawdwyr

Rhufain yr un pryd; ac o danynt hwy, megys dau frenin,

yr oedd Galerius a Constantius Chlorus; y blaenaf yn fab-

yn-nghyfraith i Diocletian, a'r olaf. sef Constantius, yn
frenin yn Mhrydain, ac yn dad Cystenyn I'awr. Yr
oedd Cystenyn Fawr, y pryd hyny yn cael ei gadw yn

Ehufain, yn wystl am ymddygiad ufudd a ffyddlon ei dad

fel teyrn breninol yn Mhrydain i Ymerawdwyr Rhufain.

Yr oedd y Cristionogion wedi myned eisoes, yn ngwa-
hanol barthau o'r byd, wedi myned trwy y naw erlidigaeth,

ond yn y flwyddyn 302 dyma y ddegfed, sef yr erlidigaeth

dan Diocletian yn tori allan. yr unig un o'r deg gyrhaedd-

odd y wlad hon. Galerius. mab-yn-nghyfraith Dioc'etian,

fu yr achos i annog a chynhyrfu ei dad-yn-nghyfraith i

ddwyn oddiamgylch yr erlidigaeth ofnadwy hon. Y pen-

derfyniad oedd i ysgubo Cristionogion a Christionogaeth

yn llwyr oddiar y ddaear. Gorchymyn caeth Diocletian

•Annal'g, Book 15.

t Gwel Lytbyron gorchestol y diweddar Barch. R. Roberts,

Plasybonnam, ar "Hanesiaeth Bedydd," mewu deg o ysgrifau )a
Seren Gomer, am 1S58 ac 1859.
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oedd i ddifa pob Cristion, Ihvyr ddyíctlia a llcsgi tai

addoliad y Cristionogion, a pheidio gadael papjryn heb ei

ddifa ag oedd yn cyaiiwy.s athrawiaetli Crist ac yn
rhoddi hanes byv/ydau y prif Gristionogion. Yr oedd y
galanastra yn ddychrynllyd iawu. Distrywiwyd yn yr

Aipht, rhwng lladd ac alltiidio, yn agos i saith cant a

banner o filoedd! A dywedir gyda sicrwydd fod yn mhell

uwchlaw DAU FYBoqiWN' Grristionogion, wedi eu dyfetha

trwy ymherodraeth Rhufain gan y degfod erlidigaeth, sef

eiddo Diocletian * Ond "pyrth uffern nis gorehfygant hi."

"Yreedd gwaed y saint yn had ir Eglwys.'' Yr oedd

Pen yr Eglwys yn sylwi ac yn goruvvch-lywodraethu.

Cododd Gralerius yn erbyn ei dad-yn-nghyfi'aith, Diocletian,

a diorseddodd ef yn y flwyddyn 306, diangodd Cystenyn

Fawr Eufain, a dychwelodd mevvn pryd i weled ei dad

Coustantius Chlorus yn marw yn Xghaerefrog; yr hwn
cyn marw a gyhoeddodd ei fab Cystenyn i fod yn Yraer-

awdwr ar ei ol ef, â'r hyn hefyd y cyduno'ld yr holl filwyr.

Yn" fuan iawn ar ol hyn. cafodd Diocletian ei symud o'r

byd yn ddisyfyd; a bn Galerius farw yn druenus, o ddolur

ffiaidd a dychrynllyd o boenus, tebyg i eiddo Herod Fawr,

dan gyfaddef ei fod wedi methu distrywio y Gristionogion

o'r byd, ac yn gorehymyn tynu y ddeddf erlidigaethus yn

ol. Ar ol ei farwolaeth ef argymnierwyd llywyddiaoth yr

ymerodraeth yn Rhufain gan Maximin a Licinius. Ond
daeth y ddau i annghytuno ac i ryfela, a gorchfygwyd

Maximin gan Licinius. Ac felly y bu farw yr olaf

o'r tri erlidiwr creulon hyn. Yn awr, y ddau ym-
erawdwr oeddynt, Cystenyn Fawr a Licinius. Ond

yn fuan annghytunasant hwythau ; a gorchfygwyd

Licinius gan Cystenyn. Yna, yn y flwyddyn 313,

daeth Cystenyn Fawr, un o'r Cymmry ei hunan, yn brif

ac unig ymerawdwr yr holl ymerodraeth. Mewn amser

mor fyr y dygwyd oddiamg3dch y cyfnewidiadau a'r ehwyl-

droadau Uuosog a phwysig hyn! " Yr Arglwydd sydd yn

teyrnasu."

Mawr oedd llaweuydd a dioleh y Gristionogion trwy y
byd i weled yr erlidigaeth ar ben, a chael llonyddwch i

addoli Duw a gwasanaethu Crist ^i ceidwad; ac yn ych-

* i'ox's Acts &c Men. Crosby's pref. to vol. ii. Mosheim Eccles

Hist. vol. i. W. Joneá' Hijst. of the church.
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wanegol at hjn, mawr oedd Uawenydd j Cymmry i weled

un o'u cenedl hwy yn ben ar ymerodraeth y byd!—yn

neillduol felly am fod ynddo arwyddion duwioldeb a

pharcli i Gristionogaeth. Mae yn fwy na thebyg mai yn

Miirydain y ganwyd ef, ac mai Cymmraes oedd ei fam,

sef Elen, merch Ooel Godebog, jv hon oedd ddynes rin-

vroddol a duwiol. Ymddengys hefyd fod ei dad, a dyweyd

y lleiaf, yn ifafriol i Gi'istionogaeth, oblegyd yr oedd Crist-

ionogion Brydain yn cael heddwch a rhyddid dan ei

deyrnasiad hyd ddeddf erledigaethus Diocletian, jn y
flwyddyn 302 ; ac nid oedd, hyd y nod y pryd hyny, llawn

mor ddrwg arnynt hwy ag ar Gristionogion rhanau eraill

mwy dwyreiniol o'r byd. Ond am Elen, mam Cystenynj

gwnaeth hi broifes gyhoeddus o Fab Duw trwy gael ei

chladdu gydag Ef yn y bedydd. A diau iddi wneyd ei

goreu i hyíiòrddi ei mhab, yr hwn oedd i fod yn Ymherawd^
wr y byd, yn ogvvyddorion crefydd Crist; a chafodd weled

ei bymdrech yn cael ei goroni â llwyddiant, canys gwnaetb,

Oystenyn lawer inwy na dangos tiriondeb at y Gristion-

ogion,—daeth yn Gristion proifesedig ei hunan, a dylynodd

Grist yn y "dyfrllyd fedd," trwy gael ei fedyddio gan

Euscbius yn niuas Caercystenyn. Cynnyddodá Grist-

ionogion (mewn enw beth bynag) yn ddirfawr, mewn
canlyniad i r Ymherawdwr ddyfod yn Gristion. Yr oedd

sel Oystenyn dros grefydd yn fawr, a'i ddylanwad o'i

phlaid yn nerthol, ond nid oedd ei wybodaeth o'i hegwydd-

orion yn gyfattebol. Yr oedd yn credu mai Gristionog-

aeth oedd yr unig grefydd ddwyiol, ac y buasai yn fendith

dragywyddol i bob un fod yn feddiannol arni; ond nid

oedd yn dilyn cynllun Crist i wneyd dysgyblion iddi, sef

trwy eu perswadio a'u hargyhoeddi ; oblegyd yr oedd yn

gorfodi y paganiaid i adael eu duwiau a'u crefyddau, ac

i dderbyn crefydd Crist ; a chyssylltodd hi â'r llywodraeth

wladol,—rhoddodd iddi hi y lie a'r nodded ag ydoedd

paganiaeth yn gael dan yr Ymherawdwyr blaenorol. Yr
adeg hon y cyssylltwyd crefydd Crist â llywodraeth

wladol gyntaf, yr hyn a agorodd ddrysau eang i ddirywiad

a llygredigaethau Uuosog ddyfod i mewn i'r Eglwys.* Mae

* Euieb. Life of Const. Vol. IV. chap. 62. W. JoneV îîis^.

pf thp Church,
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y cyssylltiad halogedig hwn, o'r pryd hwnw hyd yn bre-

senol, yn fiÿnonell or lie, mae bron yr oU o'r pethau sydd

wedi bod yn foddion i ddirywio a llygru Eglwys Dduw,
wedi tavddu. Yn y tir hwn mae pren mawr Pabyddiaeth,

a'i holl gangenau Uuosog ag ymledaenol wedi tyfu.

Gellir ar un olwg ddosparthu Cristionogion y byd i

ddau ddosparth; sef y dosparth a arferant wneyd dynol-

ryw yu ddeiliaid crefydd yn eu hannwybodaeth
; a'r dos-

parth a broiFesaat eu gwneyd felly trwy eu deall, eu íFydd

a'u hufudd-dod personol, ac a haerant nad oes modd, yii

ol y Testament Newydd, wneyd dyn yn Gristion unrhyw
ffbrdd arall. Mae yr holl Gristionogion a fedyddiant

fabanod yn gwneyd i fyny j dosparth blaenaf ; a'r rhai a

elwir yn Fedyddwyr yn gwneyd i fyny yr ail ddosparth.

Os cymharir yr athrawiaethau a godant yn naturiol

oddiwrth y ddwy gyfundrefn hyn, gwelirfod y gwahaniaeth

rhyngddynt yn fawr iawn,—yn fwy nag y mae ond

ychydig, mewn cymhariaeth, wedi feddwl erioed; ac yn

fwy nag y mne y rhaì sydd yn gwybod, neu a ddysgwylid

iddynt fod yn gwybod, yn barod i addef. Mae cyfandir

llydan ac eang rhwng y ddwy gyfundrefn. Mae y flòrdd

a'r gwrthddrychau yn gwahaniaethu yn ddirfawr ; ac mae
yr athrawiaethau cyssylltiedig à hwy, y rhai a ganlynant

yn naturiol, yn gwahaniaethu llawn cyrama nt. Mae
bedydd yn ei ddull a'i ddeiliaid yn llinell wahaniaethol

anilwg rhwng y ddau ddosparth, sef rhwng y Bedyddwyr

a'r rhai a fedyddiant, neu a daenellant ar fabanod.

Nid oes genym y cysgod lleiaf o'r gwahaniaeth hwn yn

yr oes Apostolaidd, nac yn hir ar ol hyny. Ehywbryd

yn mhell ar ol hyn y cafodd fodolaeth. Ond nid ar un-

waith, eithr yn raddol y cyrhaeddodd ei safle a'i faiutioli

jDresenol.

Mae yn fíaith i fedydd raab!\nod wneyd ei ymddangosiad

cyntaf yn y trydydd canrif, a hyny yn Aifrica
; y dir-

iogaeth He yr o«dd yr Eglwys yn fwyaf Uygredig ac ann-

wybodus o un parth o'r byd. Yr amcan mawr o'i ddygiad

i fodolaeth oedd er cwrdd à dymuniadau a syniadau ludd-

ewon a Phaganiaid, er eu hennill i fod yn Gristionogion.

Yr oedd yr luddewon yn cnwaedu eu plant, a'r Paganiaid

yn golchi eu plant hwythau, yn nghyda gweinyddu am-

rywiol seremoniau arnynt. Ac yr oedd bedjddio mab-
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anod, o'r ddau ryw, j peth tebycaf o ddim i foddio y ddwr
blaid, a'u hennill i ymuno Cristionogaeth. Ymostyngodd
yr Eglwys at ddyfeisiau dynol i'r dyben o ychwanegu ei

rhif yn ughydag ychwauegu dylanwad ei blaenoriaid ; a

thrwy hyny diiiystriwyd terfynau teyrnas Crist, a llygrwyd

ei hegwyddorion sylfUenol. A cban nad oedd modd cael

ua sail yn y Testament Newydd i r jicth newydd a dyeitbr

hwn, ymdi-echwyd ei sylfacnu ar "draddodiad Apostol-

aidd;" yr hyn medd yr enwog Neander, " sydd yn llawer

mwy dystiolaeth yn ei erbyn nag o'i blaid." Nid oes

ditn o olion bedydd mabanod yn un rhau o'r byd hyd yr

adeg grybwylledig (y trydydd canrif) a hyny yn mblith

Cristionogion llygredig ac annwybodus Affrica.* Ac yn

ol y graddan yr oedd yr Eg ivys yn dirywio, yr oedd y
cyfeiliornad hwn yn ymledaenu ac yn eunill tir. Bu am
gaunoedd o flynyddoedd ar ol ei godiad yn AiFrica, yn y
trydydd canrif, cyn cael ei arfer gan Gristionogion Brydain.

Yr oedd gan fedydd mabanod ddau o gamau anferth i'w

rhoddi cyn cyrhaedd ei safle bresenol :—y cyntaf oedd camu
oddiwrth y dyn at y maban—oddiwrth yr hwn oedd yn
crcdu at yr hwn nad oedd yn gwybod dim ! A'r ail oedd

camu oddiwrth y bedyddio at y taenellu—oddiwrth y
'claddu yn y bedydd." at ychydig ddafnau—oddiwrth y
person at ddernyn o'r talcen!! Fe gymmei-odd mwy na
mil flynyddoedd le rhwng araseriad y ddau gam yma

—

gef y cam oddiwrth y dyn at y mabdn, a'r cam oddiwrth y
claddu at j taenellu. "Er i'r deiliaid o fedydd ddechreu

cael eu nhewid, ettn fe gafodd y duli ei gadw yn yr Eglwys
Genedlaethol amfil o Hynyddoedd yn hy, a gweinyddid

yr ordinhad trwy drochiad."* A thrwy drochiad y
gweinyddid efyn Eglwys Wladol y deyrnas hon, pan yn

Babyddol a phan yn Brotestanaidd, hyd yn nheyrnasiad

y frenines Elizabeth:— •' Trochcv ef yn ddicsgeub's," ydynt

ymadroddion gorchymynol cglur, y ' Coimni^n Prayer.''

Daeth bedydd mabanod. yn fuan ar ol ei sefydlu yn dra

phoblogaidd. Buasai braidd yn wyrthiol iddo beidio

dyfod mewn adeg mor llygredig a dirywiol ar yr Eglwys
ag ydoedd o'r trydydd canrif yn mlaen. Nid oes fibrdd fwy

"* Neand. Planting, Book III. chap. 5. Robinson's JJistory

of Baptism, page 199.

* Taylor Prim, Babt.
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llwyddiannus i ennill y rhieni na thrwj edmygii a

dyrchafu en plontyn. A pha fodd y cyrhacddir hyny yn
fvvy eíTeithiol a llwyddiannus na thrM^y ei wneyd "yn
blentyn i Dduw ac yn etifedd toyrnas nefoedd" ar un-

waitli? Rhwng awydd y dysgawdwr am ddylanwad a

bod yn ben, ac awydd y rhieni i sicrhau cadwedigaeth eu

plant; ac fel yr oedd penderfyniadau cynghorau eglwysig

yn cj'mmeryd lie rheolau y Testament Newydd, fe ddaeth

y newyddbeth hwn yn raddul i fod yn rheol rhan ehelaeth

o'r Eglwys. Fcl yr oedd Pabyddiaeth yn yniiFurfio, nea

yn cael ei flurfio yn gyfundrefn, yr oedd bedydd mabanod
yn gwneyd i fyny iin o'i rhanau pwysicaf. Ac yn ol j
graddau yr oedd hon yn hawlio awdurdod ac yn ennill tir,

i'r graddau hyny yr oedd bedydd mabanod yn dyfod yn

allu poblogaidd. Yr oedd yn profTesu gwneyd pawb yn

Gristionogion trwy eu bedyddio, a'u gwneyd felly yn

ddiaros ar ol eu geni. Ond yr oedd lluoedd o Gristion-

ogion i'w cael hyd a wrthwynebent y ffordd hon i

wneyd dyn yn Gristion ; dalient mai g"raed y groes a6

nid dwfr oedd yn glanhau oddifvrth bechodau; ac nad

oedd bedydd i gael ei weinyddu i neb ond y rhai a ufudd-

haent iddo yn bersonol, yn arddangos eu claddiad i'r hen

fywyd, a'u codiad i fyny i fywyd o ufudd-dod i Fab Duw.

Yr oedd y rhai hyn, o angenrheidrwydd yn erbyn bedydd

mabanod; ac ystyrid hwy gan y blaid a fedyddiai fabanod

yn wrthwynebwyr peryglus iddynt, ac yn wrthddrychaa

i gael eu herlid ganddynt. Wedi i Babyddiaeth gael ei

chyssylltu â'r llywodraeth, hawlio y fath awdurdodf

meddu y fath ddylanwad a chj'foeth, dechreuodd erlid a

dyfetha, yn neillduol y Bedyddwyr, fel ei gwrthwynebwyr

penaf. Ond er yr hoU erlid ar dyfetha, yr oedd y Bed-

yddwyr yn dal eu tir, yn ngwyneb pob anfantais a chreu-

londeb, ac yr oeddynt yn lluosog iawn mewn amryw
wledydd ar y Cyfandir, trwy y canrifoedd, hyd doriad

allan wawry "Diwygiad Lutheraidd."

Cyn dychwelyd at y Bedyddwyr Cymmrtig. cawn sylw

ychydig ar sefyllfa y Bedyddwyr ar y Cyfandir ac yn y
Deyrnas hon. Yr oeddynt mor lluosog }*n Germany,

—

" Fel y gallai eu pregethwyr deithio trwy boll Ymerodraeth

Germany, {German Empire) a lletya bob nos yn nh uii
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o'u cyfeillion."* Yr oeddynt yn cael eu llo!«gi, tori eu

penau, a"u bnddi ;—ond fel y dywcdodd y Pab Pius II.,

—

" Nis orallodd deddfau y Pabau, na byddinoedd o fihvyr eu

Ihvyr dciistrywio hwy."t Ac er yr holl erlidigaethau gwaed-

1yd a ddyoddefasant, dywed yr envog Dr. Mosheim,—"fod

yn y flwyddyn 1160. 800,000 o'r rhai a broife.sant y ffydd

lion. '"J Mae yn beth i'w synu atto fod eu rhifedi mor

lluosog yn 1 IGO, pan cofion nad oedd ond tua chan'

mlyncdd er pan oedd erlidigaeth wedi cael ei dwyn yn
mlaen yn eu herbyn gyda'r llymder mwyaf, yn Tryers,

Ffianders, a Germany; a chyfrifir fod dim llai da 150,000

honynt wedi cael eu rhoddi i farwolaeth, yn mhob dull

a modd! GalKvn ddywedyd yn ngeiriau Moeheim,—"fod

personau o'r un farn yn ymguddiedig, o'r braidd, yn holl

wledydd Ewropj yn neillduol yn Bohemia, Moravia,

Swit.sei-land, a Germany, hyd for y Baltic. "1Í Yr oeddynt,

mae'n wir, yn mj-ned dan wahanol enwau, megys, Wal-

densiaid, Albigensiaid, Pateriniaid Pauliciaid. Cathariaid,

Gundulphiaid, Berengai-iaid, Petrobrusiaid, Heuriaid, Ar-

noldiaid, êc. Y rhai oeddynt yn parhau yn ffyddlon i

vrrthwynebu ' edydd mabanod, er.yr holl erlidigaethau

mwyaf croulawn a allasai dynion, lla\Tn o gynddaredd

tuag atynt, ddyfeisio.

Ffaith na ellir ei gwrthbrofi yw, mai Bedyddwyr trw^--

ridl oedd y TValdensiaid a'r Albigensiaid, yn nj'ffrynoedd

Piedmont a Moreland, ar y eyntaf, ac am amscr niaith

befyd.jl Ond er niwyn pob chwareu teg, caniateir ar un-

waith. fod rhai wedi eu cael yn eu plith raewn oesau

diweddarach, yn tiafriol i.c yn gefnogol i f'edydd mabanod.

Nid oes dim yn rhyfedd yn hyn! Pa fodd y gallasai fod

yn ^.vahanol ? Yr oedd araryw ar y Cjfandir, er eu bod

yn bedyddio eu mabanod, etto yn gwrthod cydymfFurfio

ag amryw scromoniau eraill o ddyfais ddynol, o eiddo

Pabyddiaeth; ac o herwydd hyny, yr oeddynt hwythau

yn cael eu herlid, ac amryw o honynt yn ffoi at yr hen

•* Twisk Chron. page 516.

t Mosh. Vol. 2. page 544.

Î Mag. Can. 11. page 540. Moutauus, page S3. Baron An-
nals, An. 1232. Clarke's Mart, & Dutch Mart.

% Danvei'S, page 112.

II
Dr. Ali.K on the (. hurches of Piedmont and Moreland.
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Fedyddwyr ag oeddynt wedi cael eu herlid o'u blaen, wedi

dyoddef pw3's a gwres y dydd, ac wedi lioi ac ymsefydlu

yn Nyffrynoedd Piedmont a manfcu eraill. Yi- oeddynt yn

cael cydymdeimlad, yn nghyda derbyniad caredis; gan yr

hen Fedyddwyr difrifol, gonest, a diniwed hyn, oblogyd ey

bod yn wrthddrychau erlidigaeth fel hwytliau, serch nad

oeddynt o'r un farn a hwy o berthynas i fedydd. Yn He

eu herlid am nad oeddynt o'r un farn am fedydd (fel y
gwnelai eraill â hwy— (y Bedyddwyr)—yr oeddynt yn eu

dei-byn i'r un noddfa a hwy eu hunain, ac yn eu nhoddi

yn garedlg. Nid ,yw hynyna yn newid dim ar y ilaith

mai Bedyddwyr oeddynt oil ar y cyntaf, ac iddynt bai'hau

felly am oesau.

Mae yr enwog Coleridge yn cydnabod fod y Bedyddwyr

yn lluosog a dylanwadol ar y Cyfandir cyn i r "Diwygiad

Lutheraidd" dori allan, ac hefyd pan y torodd allan, ac

mae ei eirian yn cynnwys nad oedd ef yn ystyried fod mwy
o awdurdod Fiblaidd dros fedydd mabanod nag sydd dros

addoliad j Porwyn Fair. Ysgrifena,—" Br i Martin

Luther ddifodi addoliad y Fair Forwyn, etto gwnaeth yn

ddoeth i beidio difodi bedydd mabanod, am y rheswm fod

yr Ail-fedyddwyr mor gyifredinol yr amser hwnw; ac fe

fuasai ei waith yn ymddangos yn ffafriol iddynt hwy yn

debyg o ddistrywio y Diwygiad." Mae y geiriaii yna yn
IJefaru cyfrolau, ond ni ommedd gofod i ymhelaethu arnynt.

Dyna gipolwg ar sefyllfa a saHe y Bedyddwyr ar y Cyf-

andir, pan torodd Luther allan o Bglwys Ehufain yu

nechreu yr 16 canrii; ac yr oeddynt wedi dal eu tir trwy

y canrifoedd blaenorol, cr cymmaint yr erlid a'r difa fu

arnynt.

Taflwn etto olwg byr ar y Bcdyddvyr yn y deyrnas hon.

ìíid oes genym nemawr o'u hanes yn y wlad hon am beth

amser ar ol i Babjddiaeth gael ei sefydlu yma, ac iddi orr

doi y trigolion gyda dygu dywyllwch ac aimwybodaeth.

Aethant megys i'r anialwch tua diwedd yr wythfed canrif.

Ond tua dechreu y degfed canrif, gydag ychydig o seibiant,

dyma hwy i'r golwg, dan deyrnasiad Harri II. Mae Dr,

Alix yn dyweyd am danynt, "Ail-fedyddwyr trwyadl oedd

y rhai hyn, neu irrthodwyr a gwrthwynebwyr bedydd

reiabanod." * Yn nechreu] yr unfed oanrif ar ddeg, ysgrifr

* Sob. Eccl Rees. (Gibbon, Lardner,vol. -iii
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enodd Lanfranck, Areh-esgob Canterbury, lyfr yn erbyn y
Bedyddwyr; yr hyn sydd yn profi nad oedd eu rhif na'u

dylanwad yn fach, a dyweyd y lleiaf, gan fod gahvad ar y
fath berson ag Arch-esgob Canterbury, i ysgrifenu llyf'r yn
eu herbyn.f

Yn nechreu y trydydd canrif ar ddeg, cawn fod y Lol-

ardiaid yn lluosog iawn yn y deyrnas hon, y rhai oeddynt
wrthwynebwyr bedydd raabanod. Dywed un hanesydd eu

bod mor lluosog, fel ag yr oedd un o bob dau a gyfarfyddid

â hwy ar y flordd yn rh3'-wle, yn sicr o fod yn Lolardiad.''

A dywed Orchard, p. 322, "Gwrthodai y Lolardiaid fedydd

mabanod fel seremoni afreidiol." Beth bynag hefyd am
farn Wickliffe ci hun, mac yn ffaith fod Uuoed d o'i gan-

lynwyr yn hollol yr un golygiadau am fedydd â'r Lolard-

iaid. Ac yr oedd y Loiavdiaid a'r Wickliffiaid yn cael eu

cyfrif gan eu gelynion fel yr un a'r unrhyw boll, oblegyd

fod eu barnau a'u harferion crefyddol mor gydunol. Addefa

ysgrifenydd yn Reet Cyctopedia, " fod llawer yn mysg y
Lolardiaid a'r Wickliffiaid yn gvradu bedydd mabanod."

Addefir yr un peth gan Watson yn ei Theolnyical Diction-

ayy, a hefyd yn yr Imperial Encyclopedia. Gan fod cym-

i3äaint yn cael ei ddyweyd yn ol a gwrthol am ddaliadau

John Wicklitfe, dyfynwn yraa hysbysiadau haneswyr o

bwys berthynas i'w farn gyda golwg ar fedydd. Yr
Esgob Hurd a ddywed:—"Mae yn dra eglur oddiwrth

ysgrifeniadau llawer o ddysgedigion. fod y Dr. John Wick-

liffe, y diwygiwr Seisnigcyntaf, naill ai yn ystyiied bedydd

mabanod yn annghyfreithlon, neu, ar y goreu, yn afreid-

iol." '• ^Lae yn amlwg (medd awdwr arall) oddiwrth awdwvr
lawer, fod Wickliffe yn gwrthod bedydd mabanod, ac yn

yr athrawiaeth hon cydunai a'r Bedyddwyr diweddar."

Thomas Walden, a ahvai Wicklille yn "un o'r saith

ben a ddaeth o'r pydew diwaelod, am wadu bedydd

mabanod, yr heresi bono o eiddo y Lolardiaid, ar y rhai yr

oedd efe y fath ben-arweinydd mawr.' Walsingham a

ddywed,—"Yn y flwyddyn 138 1, ail gododd yr heretic

damniol hwnw, John Wickliffe, opiniynau melldigedig

Berengarius,"—yr hwn oedd Fedyddiwr. Hysbysodd Syr

Lewis Clifford, yr hwn fuasai gyfaill i Wickliffe, nad oedd

t Milner & Hawies' iiist, of Church, vol. iii.
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y Lolardiaid yn bedyddio eu plant newydd eni.* Yr oedd

y Bedyddwyr ynte yn lluosog isiwn yn y cyfnod hwn;

mor lluosog a dylanwadol nes peri i'r Pab eu hofni gym-

maint, fel y dygodd allan dair deddf yn eu herbyn yn yr un

flwyddyn, sef yn 1377.

f

Yr ydym wedi canfod fod y BedyddAvyr, nid yn unig yn

dal eu tir, ond wedi lluosogi yn ddirfawr yny deyrnas hon,

pan oedd Eglwys Rhufain yn "Eglwya y Wlad," er cael eu

herlid mown modd creulon a didrugaredd. Cawn yn avrr

daflu golwg arnynt a chrybwyll ychydig ffeithiau perthynol

iddynt pan yn gorfod gweithio eu ifordd dan orthrwm, ac

yn ngwyneb erlidigaethau a chrealonderau" Eglwys Loegr,"

yr hon a gymmerodd le " Eglwys Ehufiiin," yn y wlad hon

yn nechreu yr unfed canrif ar bymtheg. Yn y flwyddyn

1534, y cyfarfyddodd y Parliament, yn yr hwn y gwnaed

ac y sefydlwyd "Eglwys Loegr" yn ol cyfraith y tir i fod

yn "Eglwys WladAvriaethol " y deyrnas hon, ac y sef-

ydlwyd Harri VIII., i fod y Pen cyntof iddi, yn lie

Eglwys Rhufain, Pen yr hon ydoedd y Pab. Felly nid yw
"Eglwys Loegr," yn awr ond 335 mlwydd oed. Bernir i

ddim llai na 72,000— (ie, triugain a deuddeg o filoedd) i

gael eu dirwyo, eu cai'charu, neu eu lladd, o dan deyrnas-

iad Harri VIII ! Yr ydym yn cael oddiwrth ddigofaint

ofFeii'iadol, a deddfau scneddol, y rhai a gymmerasant le o

dan Harri, Edward, Mari, Elizabeth, y ddau lago, a'r ddau

Siarl, afael ar ddwy flaith bwysig :

—

1. Fod y Bedyddwyr yn y cyfnodau hyn yn lluosog,

dylauwjidol. a chynnyddol, onite pa angen am y fath niferi

ddeddfau seneddol, y naill ar ol y Hall, i'w herlid a'u

dyfetha ?

2. Fod "Eglwys Loegr" bron mor elyniaethol iddj-nt, a

chreulawn tuag atynt ag ydoedd Eglwys Rhufain ei huu.

Mae egwyddorion crefydd bersonol, fel eiddo y Bedyddwyr,
yn ei hegwyddorion sylfaeuol, yn hollol groes i grefydd

wladol a honiadau ofFeiriadol—i bob cyfundrefn ag sydd

yn proffesu gwneyd dyn yn Gristion ar wahan oddiwrth ei

ddeall a'i ufudd-dod personol ef ei hun. Yn mhen dwy
flynedd ar ol sefydlu yr Eglwys hon, sef yn y flwyddyn

* Ivimey's History of Baptist, vol. i. p. 71, 72.
t Neal's Histor-, Mosheim,']vimey. Fuller, Uregory, Walsing-

hum, Sabine, &c.
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1 536, cyfarfu jT offeiriaid cenedlaeth«l mewn Cymmanfa
Eglwysig, a chyhoeddasant ddaliadau y Bedyddwyr "yn

heresiau atjras a ffiaidd. ac i'w condemnio yn hollol." Yn
mhen dwy flynedd ar ol hyn, rhoddwyd a^vdurdod i Cran-

mer, Arch-esgob Canterbury, ac eraill, i fyned yn erbyn y
Bedyddwyr, a. llopgi eu llyfrau. Ac ar yr 1 6eg o Dach-

wedd, yn yr un flwyddyn, rhoddwyd cyhoeddiad breninol

yn eu herbyn, i'w dyfetha yn mhob man; ac anfonwyd
hyfforddiadau i'r hoU ynadon trwy Loegr, yn gorchymyn
fod i'r cyfroithiau hyn yn erbyn y Bedyddwyr i gael eu

gweinyddu yn drylwyr a chyflawn.*

Dan deyrnasiad Edward^^ae pasiwyd deddf i faddeu i'r

Pabyddion, ac eraill, gadawwyd y Bedyddwyr *allan : ac

nid yn unig fp'u gadawwyd allan, ond yn y flwyddyn gan-

lynol. sef 1547, rhoddwyd gorchymyn newj'dd i'r Arch-

esgob " i ehwilio am y Bsdyddwyr oil," i'r dyben o'u dis-

trywio ; ac o dan y gorchymyn hwn y llosgwyd yr enwog

Joan Kent, ar yr 2il o Fai, yr hon oedd Fedyddwraig;

amryw eraill hefyd fuont ddeiliaid yr un dynged. X Par-

haodd pethau yn yr un sefyllfa n dan Mari (waedlyd), ac

Elizabeth. Pasiwyd deddf dan deyrnasiad Elizabeth,

"Fod i'r hoU Fedyddwyr, a hereticiaid eraill, i adael y
wlad." Yr oeddynt, er y tywydd garw i gyd, yn dal, ac

h«b eu difa ; a chafwyd nifer o honynt mor benderfynol yn

y flwyddyn 1575, fel yr oeddynt wedi jmHurfio yn gym-

deithas neu eglwys, hyd y nod, yn Alder gate, Llundain!

Alltudiwyd amryw o hon" nt, carcharwyd 27, a llosgwyd

dau yn ulw, yn Maes y Gofaintlf Er yr holl ymdrech-^

ion a wnawd iV dyfetha, etto i gyd, dal eu tir a

chynnyddu yr oeddynt. Dywed yr hanesydd goneat a

chywir Marsden am danynt dan deyrnasiad Elizabeth fel

ycanlyo: " Ond nt Ail -fedyddwyr oeddynt y mwyaf llu-

osog, a'r gwrthwynebwyr mwyaf aumhlygadwy i'r Eglwys.

ac a achosent fwyaf o fraw iddi o neb." Ac mae Dr.

Parker yn ei lythyr yn gwrthod Arch-e«gobaeth Canter-

bury, yn dyweyd,^'"Dywedant fod y deyrnas yn llawn o

Ail-fedyddwyr, Ariaid. &c."
|1

Gwaígaredig oeddynt o

King Henry's Creed, Burnet's History ef Refomi. Brandt's

History of Ileform. iTÌmey's History of Baptists.

t Crosty's History, vol. ii. Ivimey, vel. i.

II
Dr. B. Evans' Hiat. Engl. Hapt. vol. pase, 142—167.

i History Reform, vel ii., Neal, vol i., Stryjje's Life of Cianmer.



CTNNYDD T BEDTDDWTR. 211

gwrs yn yr amseroedd hyn, oblegyd na feiddient ymíFurfìo

yn gynnuUeidfaoedd cyhoeddus neu eglwysi. Ehaid fod

rhyw fywyd a nerth o fyd arall ynddynt, gan eu bod yn

parhau ac yn cjnnyddu yn y fath gaethisved, dan y fath

drais, ac yn ngwyneb y fath erlidigaethau ereulon a than-

11yd. Ond felly y gwnaethant, ac y maent „Vedi gwneyd

hyd yn bresenol. Gyda eu bod yn cael ychydig selbiant,

cawn hwy yn ymffurfio yn eglwysi a chymmanfaoedd.*

Ac y mae y Parch. A. F. Douglas , Annibynwr

yn dyweyd yn ei lyfr a elwir—"Y Bugail a'i Bobl,"
—" Fod y Bedyddwyr, fel cyfenwad, wedi cynnyddu mewn
blwyddi diweddar—ar gyfartaliaeth cyflymach na'u cym-

mydogion. Mewn gair, credem na fyddem yn nihell o'r

gwir, pe dywedem, mai y cyfenwad mwyaf addawol ac ym-

eangol yn Lloegv yr acleg yma ydyw y Bedyddwyr. Pe

syrthiai Lloegr i ddwylaw cyfenwad o Gristionogion mor
efengylaidd a brwdfrydig, pwy feiddiai ei gyfrif yn an-

ffawd ?" Dyna ddarluniad diduedd Maban-Fedyddiwr, o

barthed i safle a sefyllfa Bedyddwyr Lloegr ar yr adeg

bresenol.

Grchfygwyd ni i fras-ddylyn y Bedyddwyr Seisnig mor
belled a hyna ; ond y mae yn llaw^n bryd troi yn ol a sylvri

yn neillduol ar, a dilyn y Bedyddwyr Cymmreig. Er
mwyn cael llinell hane^yddol y Bedyddwyr Cymmreig yn
gyflawn, rhaid dychwelyd i ddechreu y pedwerydd canrif,

He y gadawsom hwy ya tudalen y seithfed. Yn nechreu y
canrif hwn yr ydym yn cael y Bedyddwyr Cymmreig yn
lluosog a dylanwadol ; ac un o honynt, o du ei fam, sef

Cystenyn Fawr, yn ben ar " Ymerodraetb y Byd." Cofiwn

fod y deyrnas hon y pryd hyny, bron i gyd, yn meddiant y
Brutaniaid, etto dan aden ymerodraeth Ehufuin. Ac felly

J buont hyd y flwyddyn 449 pryd y gorchfygwyd hwy i

raddau helaeth gan y Saeson ; ac y gvrasgwyd hwy i ranau

gorllewinol yr Ynys, sef siroedd Cymmru, yn nghyda'r

rbai oedd yn terfynu.arnynt. Ymddengys fod crefydd yn
mhlith y Cymmry yn lied Iwyddiannus a blodeuog yn yr

oesoedd hyn. Er iddynt golli rhan o"u tiriogaeth, cadwent

eu crefydd yn gyflawn. Pan yn son am y Gristionogion

Cymmreig, neu y Cymmry Cristionogol yn yr oesau hyn,

rhaid son am danynt yn ddieithriad fel Bedyddwyr;

• Crc iy, Iviney, Danvers, Taylor, icc^
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oblegyd nid ydyw wedi cael ei ddangos erioed, gan y rhai a

ymdrechasant wneyd liyny, fod cymmaint ag un maban wedi

cael ei fedyddio gan y Cristionogion Cymmreig hyd dde-

chreu y seithfed canrif, pan ddarostyngwyd y Cymmry dan

iau Pabyddiaeth ; fel y cawn ddangos etto.

I ddangos fod y Bedyddwyr Cymmreig yn lluosog a

dylanwadol yn yr oesau hyn, nid oes eisieu ond crybwyll y
pethau canlynol. Mae genym ar gael a chadw enwau
amryw \vcinidogion enwog yn eu plith. megys, Dyfrig»

Dewi, Dynawt, Teilo Mawr, Padarn, Pawl Hen,* &c., &c.

"Yr ydym yn cael hefyd fod gweinidogion eglwysi

Prydain yn bresenol yn y Cymmanfaoedd cyffredinol a

gynnelid trwy orchymyn yr Ymerawdwi- {Cystenyn) yn

amrjwiol barthau y byd, i benderfynu dadlouon crefyddol,

a threfnu mesurau addas i adeiladaeth yr holl gorff."

Mewn Cymmanfa a gynnaliwyd yn Aries (Ffrainc),

yn y flwyddyn 311, i osod terfyn ar ddadl ag oedd wedi

gwneuthur llawer o ofid i eglwysi Affrica, o barthed

ordeiuio dau esgob yn Carthage, ac i gyduno ar reolau

Cymdeithasol i'r boll eglwysi, yr ydym yn cael fod pump
o weinidogion y Cymmry yn bresenol, sef Ifer, Caerefrog;

Rhystyd,Llundain; Brawdol, Caerlleon-ar-Wysg; ynngbyd

a Sacerdos, ac Armin or un lie. Cynnaliwyd hefyd

gymmanfa ryfeddol yn Nicea, Bithynia, yn y flwyddyn

325,— pai'haodd am .«aith niwrnod. Yr ymerawdwr ei

hun oedd y cadeirydd. Yr oedd amryw o weinidogion y
Cymmry yn hon etto, er pelled oedd.

Erbyn tua dechreu y pummed canrif, yr oedd Ehufain

wedi gadael y wlad hon idd ei phobl ei hun yn hollcl; a

hwythau wedi cael eu rhanu o dan wahanol fan freninoedd;

a Saeson a Phictiaid paganaidd yn eu gwthio yn mhellach

tua'r Gorllewin, ac yn meddiannu eu tiriogaethau.

Yn niwedd y 4ydd a dechreu y 5ed canrif, yr oedd

Morgan, o Fangor Iscoed, yr hwn a elwir Pelagius, Cymmro,

yn enwog iawn fel dysgawdwr Cristionogol yn y wlad hon.

Teithiodd lawer oddiyma i Eufain, a lleoedd eraill. Yr
oedd yn cael ei gyhuddo gan yr Eglwys Ffrengaidd &c.

fod yn dal ac yn addysgu athrawiaethau cyfciliornus.

Nid oes genym ei ysgrifeniadau ef ei hun er ifurfio barn

am ei ddaliadau crefyddol—dim ond eiddo ei wrthwyn-

* Dr. Richards Cam. Brit. Biography



ÎIORGAN-PiULAGlüS. 213

ebwyr. A gyr pawb ag sydd wedi dnvllen hanes

Eglwysig, mor lleied ellir yraddibynu ar dystiolaeth;iu o'r

fath. Os beiddiai dj^n wahaniaethu oddiwrth y Cyng-

horau Eglwysig, dai-lunid ef yn heretic yn nghyd a phob

peth fyddai yn ddrwg. Oydnabyddid ef gan bawb yn

ddyn o fywyd moesol, crefyddol. a diargyhoedd . f Ac o'n

rhan ni, barnwn ef yn llawn mor gywir yn ei ddaliadau

crefyddol ag Awstin, Esgob Hippo, ei brif elyn. Tebyg

ei fod, barth ei gred grefyddol, oddigerth lied.dd, ryw-

beth yn debyg i Wesleyaid ein dyddiau ni. Bcth bynag,

yr oedd yn wrthwynebwr cadarn i fedydd mabanod, er nad

oes yr engraifft leiaf fod hyny, hyd yn hyn, wedi cym-
mcryd Ue yn ei wlad ei hun. Oynnaliwyd Cynghorfa

yn Ffrainc ar y mater, a barawyd fod athrawiaeth Morgan
yn gyfeiliornus. Dywedir i Morgan gyífesu gerbron

rhyw gynghorfa, "Na chlywodd efo erioed am un

Cristion, catholig, na phleidiwr ag oedd yn gwadu hawl

mabanod i fedydd." Os dywedodd Morgan byn, yr oedd

yn dweyd anwiredd,—anwiredd ag yr oedd ef ei hun, a

phawb oedd yn bresenol, yn gwybod mai anxviredd ydoedd ;

oblegyd yn nghynghorfa Mela, yn Numida, yn y flwyddyn

416, llywydd yr hon oedd Awstin, cyhoeddwyd melldithion

yn erbyn y Morganiaid ac eraill am wrthod y seremoni.

Ond nis gellir, ar dir tèg, gredu i Morgan ddweyd y fath

beth erioed. Nid oes ammheuaeth ynom mai brawddeg

ydyw wedi cael ei rhoddi yn ei enau gan rai o'i elynion.

Mewn canlyniad i benderfyniad y Gyngliorfa o barthed

daliadau Morgan, anfonwyd cenadau i Frydain, yn y
flwyddyn 429, a Garmon, Esg,ob Auxerre, yn ben arnynt,

i bregethu yn erbyn yr hyn a elwid yn herest Morgan.

Nid yw yn annhebyg i r cenadon hyn, yn mhlith pethau

eraill, gymhell bedydd mabanod i sylw y Brytaniaid.

oblegyd yr oedd Awstin, (Llywydd y Grynghorfa) yn selog

drosto. Beth bynnag am hyny, nid oes avwydd i'r Cym-
mry ei dderbyn ; ac ni arosodd Garmon yma ond am
amser byr iawn. Yr unig hanes sydd genym am dano yn
bedyddio ydyw, ei fod yn bedyddio rhai mewn oed, yn
afon Alun, swydd Fflint. Gan fod yr hanes hwn mor

t Cofier nad Awstin y Monach, yr hwn fu'n achos o'r gyflafan
yn Mangor Iscoed, &c., yr Uvvu y ceir sou am dauo etto, oeild yr
Awstin uchod.
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awgryniiadol ar j pwnc, ac yn cael ci roddi gan Eglwyswr,

ac bancsydd mor onwog a Carnhuanawc, gosodir ef yma
o flaen y darllenydd,

—

"Tra'rydoedd Garmon a"i gyfaill ar eu gweinidogaeth,

yn y modd hyn, yr oedd llu o Sacsou a Pliictia,id wcdi

jmosod ar y wlad, ac yn nes.au at y lie yr oeddynt yn aros.

At y pryd hwn yr oeddynt newydd gweini bedydd i dorf o'u

canlynwyr, ac yn ymbarotoi i gadw y Pasc. A pban welsant

eu gelynion yn rhuthro tuag atynt, Gannon a osododd ei

hun i flaenori ci fyddin, yr hon a ffurfiwyd gan ei ddysg-

yblion, a hw^-nt-bwy yn anarfog, eithr yn llawn ffydd,

ac megys etto yn wlyhion gan ddwfr y bedydd, a pafasant

vn ddifraw i dderbyn y rbyfelgyi'cb. Lie eu sefyllfa oedd

dyffryn yn amgylcbynol a mynyddoedd. A Garmon a

roddasai orehymyn iddj^nt ganlyn yr arwydd a roisai

iddynt ar y pryd. A pban nesaodd y Barbariaid, yr boll

dorf gan ganlyn yr arwyddiad a waeddasant ag ' un llais

Haleliwia, dair gwaitb ! A"r llais gan adseinio yn y myn-
j'ddau cyfncsawl a darawodd y fatb fraw yn y gelynion,

ac id<Jynt daflu ymaitb eu barfau a ifoi; ac. amryw o

honynt a drengasant yn yr afon, yr hon oedd o'u blaen,

wrth gei&io ei chroesi. Ac felly Garmon a'i gyfeillion a

ennillasant y fuddugoliaeth, heb dywallt dafn o Avaed na

ibaraiv ergyd. Y fuddugoliaeth hon a elwir, Y Fuddug-

oliaeth Jlalleliwiaidd ; ac y mae Usher yn dywedyd iddi

gymmeryd lie yn Maes Garmon, gerllaw yr Wyddgrug
fiwydd Fflint; ac mai yn yr afon Alun yr oedd y dysg-

gyblion wedi cael cu bedyddio."* Nid ydyw dweyd fod

yr afon bono yn fach, yn profi dim nad ydoedd yn wahanol

ar y pryd hwnw. Nid oes nemawr ddira yn cyfoewid mwy
^"^ J" gyflyoiach nag afonydd.

Dyna y fatb ddysgyblion, a dyna y fatb fedydd oeddynt

«iddo y Prydeiniaid y pryd bwnw •— dynion mewn oed,

—

bedyddio mewn afonydd,—"ac yn wlybion gan ddwfr y
bedydd." Dyna y íìordd y pryd hyny i wneyd Cristion-

ogion yn mblith y Cymmry—eu perswadio trwy bregethu

yr Efengyl iddynt, yna eu bedyddio ar eu gwaitb yn

proffesu ac yji ymuno â chrefydd Mab Duw. Dilynent,

yn y pwtc hwn, yn berfîáith, reol y Testament Newydd,

* Curuhuanawc, Hanes Cymmru, 19S.
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Ac yn y modd yma y parhaodd pethau yn mhlith y
Cymmry liyd ddechreu y seithfed canrif.

Erbyn hyn, yr oedd Pabyddiaeth wedi magu Ilawer o

nerth, meddiannu awdui-dod a dylanwad ma\vr, ac wedi

mabwysiadu amrywiol ddyfeisiau dynol i fod yn rheolau

crefyddol, ac nid y lleiaf o'r rhai hyn oedd bedydd mab-

aiiod. Ond nid oes genym y crybwylliad lleiafam fedyddio

na thaenellu mabanod yn y deijrnas hon cyn dyfodiad

Awstin Fonach yma, yn y fiwyddyn 597. Yn y flwyddyn

a grybwylhvyd anfonodd y Pab Gregory tua banner cant

o fonachod, ac Awstin Fonach (nid yr Awstin, prif elyn

Pelagius) yn Abad, neu yn ben arnynt, i Gristioneiddio y
Saeson, y rhai oeddynt baganiaid, ac erbyn hyn wedi

aofQS meddiannu hoU Loegr oddiar y Cymmry. Bu Awstin

a'i gyd-fonachod yn hynod Iwyddiannus i wneyd Crist-

ionogion proffesedig, neu Babyddion o'r Saeson. Bedydd»

iodd filoedd o honynt yn afonydd Gwâl a Swimi:—bed-

yddiodd 10,000 mewn un diwrnod. Wedi i Awstin fod

mor Uwyddiannus gyda y Saeson, penderfynodd hefyd

ddwyn y Cymmry dan lywodraeth y Pab, ei feistr. Yn
unol a'i gais cyfarfyddodd 1200 o weinidogion a chenadon y

y Cristionogion Cymmreig agef yn nghyda'i gyd-fonachod,

tuao'ymylon dwyreiniol swydd Henffordd, dan dderwen fawr,

yr hon a adweinid am oesau lawer ar ol hyny, wrth yr

enw,—"Derwen Awstin." Yr oedd gan Awstin bedwar

bethau ag yr oedd am i'r Cristionogion Cymmreig eu

derbyn a'u gwneyd:

—

"1. Iddynt ymddarostwng i awdurdod y Pab.

"2. Iddynt gadw y Pasc yr un amser ag Eglwys

Rufain,

"3. Iddynt ei gynnorthwyo ef a'i ddysgyblion i bre-

gethu yr Efengyl i'r Saeson.

"4. Iddynt fedyddio eu plant."*

Ond gwrthododd y Cristionogion Cymmreig y pedwar

mewn modd penderfynol. Cynnaliwyd dwy Gymmanfa

i'r un perwyl ac yn yr un lie; ond terfynwyd yr olaf fel y
flaenaf gyda'r un penderfyniad gan y Cymmry. Xi dder-

bynient un or pedwar cynnyg. Cotìer, mai claddu. ae

nid taeni'llu yr oedd Eglwys Rhufain yr oesau hyn, oddi-

* Dr. Benedict, 344.
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gerth mewn eithriadau anfjnych ; ac felly y parhaodd

Eglwys Wladol y deyrnas hon, pa un bynag ai Pabj'ddol

neu Brotestanaidd, am yn agos i Jil o Jiyiiyddoedd ar ol

dechreu y 7fed canrif. Yn awr y mac cais Awstin i'r

Cymmry i fodyddio eu plant, yn ngliyd a'u gwrthodiad

penderfynol hwythau o'r cais yn ddigon o brawf, i bob

un diragfarn, mai Bedyddwyr oeddynt y Ciistionogion

Cymmreig hyd y pryd hyny, beth bynag. Ac i gadarnhau

hyn yn mhellach, y mae llenyddiaeth y cyfnod hwnw yn
profi yr un peth. Mae Taliesin, Ben Beirdd, yn dyweyd,

" Gwae a giimmertli fedydd
A chied a chicfydd

(jflis tystia."

Mae cymmeryà a t/iysdo yn eglur ddangos nodwedd y
dciliaid. Nid yn unig gwehiyddid bedydd i rai, ond yr

oedd y rhai y gweinyddid ef iddynt yn ei yymmeryd ac yn

tysti'>, neu gyU'esu.

Hefyd,

"Pob peth a dderfydd,

Ond cred a bedydd."

Rhai yn "cymmeryd" "o-edit," "tystio,'' neu broffesu,

oeddynt y rhai a fedyddid yn mhlith y Cymmry, hyd,

o leiaf ddechreu y 7fed canrif, ac nid oes engraifft i

gymmaint ag un maban i gael ei fedyddio ganddynt, yn

flaenorol i liyn. Gyda golwg ar y dull, trochi oedd yr ar-

feriad mewn Eglwysi gwladol, Rhufain a Lloegr, yn y

wlad hon, hyd yn ddiweddar, mewn cymhariaeth. Mae

Jonas Mynwy, bardd a duwinydd enwog yn yr unfed can-

rif ar ddeg, yn y llinellau canlynol yn dangos beth oedd j
dull yn ei amser ef:

—

"Pan ydoedd yr Rhên
Hyd tros y ddwyen
Yn nwfr yr lorddonen."

" lornef a daiar

Gwel y rhai hygar
A iu'n ddiweddar
Dan yr elfea."

Meilir ap Gwalchmai yn y trydydd canrif ar ddeg, a

sonia am,

" Gymmeryd bedydd yn nwfr echwydd."
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Mae Ficer Lknymddyfri (dechreu 17eg canrif), yn ei

agoriad ar Gatechisin Egwys Lloegi' yn dywedyd fel hyn :

Holiad.—"Beth j'w y notl gwelediif, a'r ai'wydd dij^on tebyg
Yn y bedydd o'r tu faes yn selio'r gras arbenig?

Ateb.—" Y dwr yn y bedyddfan, He trocliir y dyn bychan,
Yn enw'r Tad a'r Mab dri phryd, a'r Sautaidd

Yspi-yd purlan."

Trochi, fel y gwelir oedd dull Eglwys Loegr o fedyddio yn

ei amser ef.

Mae Syr John Floyer, Eglwyswr, yr hwn a ysgrifenodd

gylch y flwyddyn 1701, yn nodi, —"It Cymmry adael

trochiad yn y bedydd yn ddiweddar, ac i rai canol oedran

ddyweyd wrtho ef, eu bod yn ofio yr arferiad o drochiad."

Ebe efe, yn mhellach,—"Ehoddais yn awr y dystiolaeth a

ellais gael mewn llyfrau Saesonig i brofi yr arferiad gwas-

tadol drochiad,o'Ya,m.ÿ,Qr J dochreiiwyd gfin yBrutaniaida'r

Saeson hyd ddyddiau y brenin Janaes (yr hwn a ddechreu-

odd deyrnasu yn 1603, ac a ddiweddodd yn 1625) pan

(MechrGuoddpobl rwgnach yn erbyn pob henddefod; a thrwy

hoffi rhyw beth uowydd tynerwch rhieni, a chyramoryd

arnynt fod yn fvvy gweddaidd rhoddasant heibio drochiad;

yr hyn ni wnaed erioed trwy un -weithred yn Eghvys

Loegr; eithr y mae trefn ein Heglwys ni, mewn bedydd yn

gorchymyn hyth i droc'ii yn ddiesgeulus a darbodus." Dy-

wed hcfyd,—"Yr wyf yn clywed hefyd fod rhai o"r

Cymmry yn trochi hyd yn hyn" (sef yn Eglwys Loegr).*

Mae y dyn a ddadleua yn ngwyneb y prawfion uchod, iiad

trochi oedd y dull, tu hwnt i derfynau argyhoeddiad.

Gan mai trochi oedd dull Eglwys Ehufain o fedyddio am
ganrifoedd lawer ar ol ei sefydliad; mae yn amlwg mai

eais Awstin Fonach gnn y Cymmry, ar fin dechreu y 7fed

canrif oedd, caelganddyntgydymffurf^o âg Eglwys Ehufain

trwy fedyddio neu drnchi eu mhab'i/iod, ac nid gadael

iddynt fel yr arferynt, i dyfu i fyny i farnu drostynt eu

hunain, ac tifudd/iau i fedydd. un or dirywiadau penaf

mewn crefydd ydyw peidio cydnabod cyfrifoliaoth. gyda
golwg ar berson unigol, neu gyda golwg ar gynnulleidfa

neu eglwys,—sef awdurdodi arall neu eraill i gyHawni peth.

• Treatise of cold bathing, 4th Edit., pp. 14, 61, 87.

J
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yn lie person neu eglwys. Mae pob un o'r ddau gymmaint

ar "benau eu Jmnain," fel na all neb wneyd yn eu He. Na
fydded i un person, nac eglwys roddi ei hawlfraint o lyw-

odraethu ei hun i neb pwy bynag, oblegyd trwy ei oUwng
o'u dwylav eu hunain, y inaent yn bradychu yr ymddiried

a roddodd eu Creawdwr a'u Pen ynddynt.

Gwrtliododd yr hen Fedyddwyr Cymmreig gynnygion

Awstin y Monach gyda phenderíÿniad diysgog. Digiodd

yntau yn arw wrthynt am beidio troi yn Babyddion ar ei

gais ef. Ac i'r dybcn o ddial arnynt, dywedodd y buasai

yn annog y Saeson i ryfela yn eu herbyn. Ac felly y
gwnaeth; a bu yn llwyddiannus yn ei fwriad uffernol i

gael gan y Saeson i godi yn lluoedd arfog yn erbyn y
Cymmry ,y rhai a ddistrywiasant eu hathrofeydd, a losgas-

ant eu llyfrau, a lladdasant gannoedd o'u gwciuidogion

anarfog, ac a lofruddiasant filoedd o Gristionogion an-

nghyhoedd. Yr oedd y pryd hyny, gan y Gristionogion

Cymmreig, ddwy athrofa, un yn Manger Iscoed, ar Hall

yn Nghaerlleon, y flacnaf yn y Gogledd, a'r olaf yn y De-

heudir, y rhai, medd Fuller, yn ei Church History, " oedd-

ynt fel dau lygad i'r Cymmry, mewn dysgeidiaeth a chref-

ydd." Yr oedd yn Mangor Iseced ar y pryd 2100 o ael-

odau, a Hyfrgell gyfoethog a gwertlifawr. Yr oedd 1200

ynddi pau daeth byddin y Saeson i'wchymmeryd; a lladd-

wyd hwy oil, oddieithr banner cant o honynt a ddiangas-

ant. Distrywiwyd yr athrofa, a Hosgwyd y llyfrau ; a

gwasgarwyd yr banner cant, yn nghyda'r naw cant eraill

ag oeddynt yn absenol ar y pryd yn cyflawni eu goruchwyl-

ion tymhorol, a phregethu yr Efeugyl mewn gwalianol

barthau o'r wlad—gwasgarwyd hwy fel defaid yn mblith

mynyddau Cymmru, mewn newyu a noethiii, ac yn ddrwg

eu cyflwr. Ond er y galanastra ofnadwy hwn, methwyd
a'n cael i newid eu barn a'u harferiadau crefyddol—meth-

wyd a'u troi i fod yn Babyddion, O'r amser hwn yr

oedd dwy eglwys yn y deyrnas, sef y Babyddol, yr hon a

sefydlodd Awitin a'r eglwys arall o'r Gristionogion cynt-

efig, sef yr hen a'r newydd; y newydd oeddynt y Pabydd-

ion, a'r hen oeddynt y Bedyddwyr, y rhai a ddaliasant eu

ifordd am ugeiniau o flynyddoedd wed'yn, er yr boll ormes

a'r erlid. Ni ddarostyngwyd y Cymmry daa awdurdod y



YR OESOEDD TTWTLLION. 219

Pab am gant a thriugain mlynedd ar ol hyn! Sef yn y fl.

763,—^yn mhen y saith can' mlynedd ar ol dyfodiad yr

Efengyl i'r -wlad. Oymmru ydoedd y ddiweddaf o holl

wledydd y Gorllewin i ymostwng i awdurdod y Pab . Peth

rhyfedd iddi allu dal cyhyd ! Ac yr oedd y rhif luosocaf,

sef y rhai oedd yn parhau i ymwrthod â Phabyddiaeth, yn

parhau hefyd i ymwrthod à bedydd mabanod hyd y
flwyddyn 7G3, pan eu darostyngwyd dan iau Eglwys

Ehufain.*

Yr ydym, cyn diwedd yr 8fed canrif yn cael Pabyddiaeth

wedi cael ei sefydlu yn grefydd y wlad yn Nghymmru

—

awdurdodau yn dewis crefydd i'w cyd-ddynion. Mae'r

anngliyssondeb mwyaf mewn peth fel hyn, tu yma i'r

cyfryw rai allu rhoddi cyfrif dros eu cyd-ddynion yn nydd y
farn fawr, yr hyn sydd yn annicbonadwy. Ar ol i Bab-

yddiaeth gael ei sef3fdlu j'n grefydd wladol a'i gorfodi ar

drigolion Cymmrn, dyma ni yn dechreu ar y cyfnod trii-

enus hwnw a elwir " yr oesau tywyllion." A thywjdl iawn

ydoedd hefyd mewn ystyr grefyddol, yr hwn gyfnod a bar-

haodd am rai canrifoedd.

Nis gellir dysgwyl cael banes eglwys neu gynnidleidfa

yn gwahaniaethu yn ei barn a'i harferiadau oddiwrth

Eglwys Ehufain, yr hon oedd "yr Eglwys Wladwriaethol"

yma yn y canrifoedd hyny. Os oedd rhai yn bodoli, yr

oeddynt yn gorfod bod felly, yn y modd mwyaf dirgel ac

annghyhoedd. Buasai y cyhoeddusrwydd Ueiaf o eqlwys

yn gwahaniaethu oddiwrth "yr Eglwys Wladwriaethol,"

yn gos:.'d ei haelodau yn y perygl mwyaf. Nid oes genym
hemes nemawr ddim yn "yr oesoedd tywyllion" mewn cys-

sylltiad ä chrefydd, ond am anybodaeth, tywyllwch, ifurf

Ehufain o grefydd, ac ofergocledd truenus. A barhaodd y
Bedyddwyr yn Nghymmru trwy "yr oesau tywyllion ' hyn,

syddofyniad, fe allai, anhawddei at«b i foddlonrwydd ? Y
tebygolrwydd yw iddyut wneyd, ond felly yn ddirgel a

gwasgaredig. Yr ydym yn cael fod y Bedyddwyr yn dra

lluosog ar y cyfandir mown amryw leoedd yn y canrifoedd

hyn. Tybia yr enwog Eobinson, Caergrawnt, fod cynnull-

eidfaoedd fel hyn yma a thraw yn y deyrnas hon, yn

*Danvers, Reply to Wills, Uaxter, &;c. Benedict, Hist. Bap-
tist», New York, 1848.



220 HAXES T BBDYDDWTR CYMMREIÍ?.

cwrdd yn ddirgel. Djwed yn Vol. II., page ^i, o Ciuude'.?

Essay; fod coflyfr Gray, esgob Ely, yn profi fod cynnull-

eidfa Fedyddwyr, yn y fl. 1557, yn cyfarfod yn ddirr/el i

addoli Daw yn Chesterton, penti'ef ger Caergrawnt, a

chanddynt athrawon yn dy.<gu yr un athrawiaeth ag a

bregethir gan y Bedyddwyr yn awr. Ni fuasai <7'w o

hanes y rhai hyny ar gael, onibuasai iduynt gael eii rlinddi

yn "Llysyr Esgob," am ddyweyd mai cythreuliaid mown
cnawd oedd yr offeiriadon. Gaîlai fod cynnulleidfaoedd

cyffelyb yn Nghj'mmru, ond heb ddim o u hanes ar gael,

yr un modd ag y buasai gyda y Bedyddwyr yn Chesterton

oni buasai iddynt gael eu cyhuddo, a u treio yn '"Llys yr

Esgob."

Mae y Dr. Richards o Lyn yn y Xoncon Mem. p. 121.

12.'), yn dyweyd fel hyn^ wrth ddarlunio crefydd yn Nghym-

nvru o amser Pelagius. (diwedd y 5ed a dechreu y 6ed

canrif). hyd amser WicklifiFe,
—"Yr hen grefydd. yr hon a

alwn Morganiacth, o'r diwedd a ddarostyngwyd ac a leth-

wyd. neu yn hytraeh aeth ei hymlynwyr yn blaid gudd-

iedig, ddirgel, ae anweledif/, yn bodoli yn ocnaf yn mysg

Beirdd a Derwyddon Gwent; a gwai^gerid ei hegwyddor-

ion yn eu cynnulliadau dirgel, neu mewn rhyw fodd tra

chyfrinacbol." Ac mae y geiriau canlynol o eiddo Bardd
enwog yn cadaruhau y sylw uchod:

—

' NM oedd iiamyn Duw a Derwyddou
A wyr £u rhif dan ymchwydd y don."

Cvfeiria hynyna at eu gwaith yn bedyddio mewn dwfr. yn

nghydag at y modd dirgelaidd yr oeddynt yn gorfod gwneyd

hyny. A chyda fod yohydig o ryddid yn cael ei ganiatau,

y maent ar unwaith yn dyfod ir amlwg, nid fel plaid

newydd, eithr fel hen blaid yn dyfod allan ou hymgudd-

feydd dirgel, lie y llechent rhag goi-ntes a thrais, ac yn

hollol bysbys a chyfarwydd yn eu hegwyddorion a u har-

feriadau crefyddol, y rhai a arferid gan î'edyddwyr y cyn-

oesoedd, ac a arferir gan Fedyddwyr yn yr oes bresenol.

Y casgliad naturiol yw, eu bod wedi bodoli 'trwy yr oesau

tywyllion, ' yn parhau i ddal eu heiiwyddorion. a gweinj-ddu

euhordinhadau fel cynt, ond felly yn j inodda'Tlleoedd mtcvfiy'

dirge!, rhag cael eu dyfctha am wahaniaethu oddiwrth y

grefvdd wladol Dywed yr enwog Dr. Benedict am danynt
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fel hyn,— '• Gyda fod gwawr gyntaf y goleuni yn dycliwelyd,

yn luhell cyn y cyfnewidiadau eglwysig ar y cyfandir, ac

yn Lloegr, yr ydym yn cael y'Bedyddwyr Cymmreig yn

mhlith y diwygwyr blaenaf ; ao nid oeddynt yn tori allan

fel sect newydd, eithr fel rhai oedd yn hen gyfarwydd â'r

egwyddorion yn eu hymarferiadau, acyn eu hamddiffyniad

o honynt."

Yn unol aV tystiolaetbau uchod Ciiwn eglwys o Fedydd-

"ivyr yn Olchon, wedi ei chorffuli yn y flwydilyn 1633.

Dyna yr eglwys gor'fbledig o ymneillduwyr gyntaf yn

Nghymmru ag y cawn hanes sicr ac eg'ur am dani ar ol

yr "oesau tywyllion." Mae Dr. Some yn y ilsvyddyn

1-589. yn dyweyd fod gan y Bedyddwyr amryw eglwysi yn

Llundain a manau eraill y pryd hyny, a bod rhai o'u

gweinidogion wedi derbyn eu haddysg yn y prif ysgolion.*

Ond y gyntaf yn Nghymmru oedd eglwys y Bedyddwyr

yn Olchon. t Yn mhen y chwech mlynedd ar ol hyn, sef

yn y ilwyddyn 1639. cawn hanes eglwys Ymneillduol wedi

ei chorH'oli yn Llanfaches, Monwy, yr hon mae j'r Anni-

bynwyr yn hawlio fel yr eiddo hwy, a'r gyntaf o'u heiddo

yn Nghymmru. Ond yr oedd yr eglwys yn Llanfaches, yn

gymmysg o Fedyddwyr ac Annibynwyr, ac un o'i gweinid-

ogion, sef Mr. Jessey, yn Fedyddiwr.J Cofier fod yr eglwys

Fedyddiedig yn Olchon wedi ei chorR'oîi ragor na chan'

mlynedd cyn dechreuad y Methodistiaid gan Howell Harris,

yr hyn gymmerodd le yn y flwyddyti 1736; a chwech

mlynedd o flaen yr eglwys yn Llanfaches, yr lion oedd

gynnwysedig o Fedyddwyr ac Annibynwyr.

Y gofyniad yn awr yw, cangen o ba le oedd Olchon ?

Neu, ba le j tarddodd y Bedyddwyr henafol hyn ag

oeddynt yn gwneyd i fyny eglwys Olchon, a rhan o eglwys

Jilanfauhes? Nid oes hanes wedi ei chael ag sydd yn

* Iviney, Vol. I. p. 107, 108. t J. Thos. Hanes y Bedyddwyr.

t J. Thos. Har.es ;y Bedyddwyr.—C\mmerwu yn y fan hyn y
<;yfleu^t^a i gymmeiadwyo i sylw eiii darlleiiwyr ddarlith lagoiol

y Parch. R. Ellis (Cyiiddelw) ar "Hanes y Eedyddwyr." Nid
yt!ym wedi cwrdd â diin yn cynnwysmwy, os cyinniaint o ffeith-

iaii haiifsuldol ar y jv.mic hwn mewn cylcli uior f\rlian. Kid
yvv ei pluis cud tiia chwe' clieinioi;, oud y mae yn werth ei

pliwysau o aui-. l)\Hd eael ail ai-graffiad o lioiii ; a dylai fod yn
iiioddiant pob darllenydd «^yinnircig, ond yn neillduol yu medd-
iaiit pob Bedyddiwr.



222 HANES T BEDTDDWTR CTMMREIG.

rayned yn mhellach yn ol am eglwys reolaidd, yr liyn,

ychwaith, nas gellid ddysgwyl ei gael yn y canrifoedd

blaenorol, o herwydil j rhesymau sydd wcdi cael eu cry-

bwyll eisioes. Or. ; y mae genym hanes am bersonau

unigol, neillduol o r;in dysg, duwioldeb, a dylanwad, fel

diwygwyr, gannoedJ o flynyddoedd yn flaenorol i sefydliad

yr eglwysi uchod. Yr oedd gan Wickliffe ddysgyblion

Cymmreig yn y partliau hyn, mor foreu, o leiaf, a'r flwy-

ddyn 1380, Yr oedd yr hen FedyddAvyr Cymmreig, a

dybir oeddynt yn wasgaredig a dirgelaidd, wedi dal eu

syniadau gwahaniaetbol trwy yr "oesau tywyllion," yn

croesawi, gyda Uawenydd, bob gwawr o ddiwygiad cref-

yddol ; ac felly y gwnaethant gyda y diwygiad Wickliffaidd

a Lolardaidd. Yr oedd Arglwydd Cobham, yr hn oedd

Gymraro, yn un o'r rhai neillduol hyn, ac yn byw ddim yn

mhell Olchon vu yr adeg bono, yr hwn oedd yn cynnal

a chadw amrywiol o'r pregethwyr diwygiadol. Oafodd ef

ei ddal yn agos i Meifod, Gogledd Cymraru, a'i rostio wrth

dâii araf i farwolaeth ! Rhan o'i gyffes ffydd yw a ganlyn :
—

•
' Fod pob traddodiad na ddysgir yn yr Ysgrythyr yn af-

reidiol a drygionus." Un neillduol arall oedd Walter

Brute, Cymmro. tua'r un gymmydogaeth, yn byw yn y
rhan olaf o'r 14eg canrif, yr hwn oedd yn dysgu y "dylai

ffydd fod o Jiaen bedydd, ac nad oedd iachawdwriaeth

dynion yn gorphwys ar yr ordinhad o fedydd;" ac nad

oedd mabanod yn gymhwys ddeiliaid yr ordinhad; yr hyn

oedd yn groes i farn yr Eglwys Wladol. William Tyndale,

cyfieithydd cyntaf y Testament Newydd i'r iaith Seisnig,

oedd frodor o'r gymmydogaeth bono, a bernir mai Oymmro
ydoedd. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1480, a merthyrwyd ef

yn 1536, bron can' mlynedd cyn corffoli yr eglwys yn
Olchon. Mae ei ysgrifeniadau yn profi mai Bedyddiwr
ydoedd o ran barn. Dywed am soddiad i'r dwfr y rhai a

edifarhant ac a gredant, a'u cyfodiad o'r dwfr yn arwydd
o'u bywyd newydd, &c.* Yr oedd Llewelyn Tyndale a'i

fab Hezekia, yn aelodau cyfrifol yn eglwys y Bedyddwyr
yn Llanwenarth, tua'r flwyddyn 1700, y rhai, yn ol barn
Jos. Thos., oeddynt ddisgynyddion o William Tyndale.

* Ivimey, Vol, I. p. 92, 93.
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Thomas Llewelyn o Rhegoes, oedd ddiwygiwr neillduol

arall. Ganwyd ef tua diwedd y pumthegfed canrif. Oer-

wyr iddo fe oedd Thomas Llewelyn, LL.D., Bedyddiwr,

genedigol o blwyf Gelligaer, awdwr y Traethodau ar gyf-

ieithad y Bibl Cymmi-eig. Yr oedd Thomas Llewelyn,

Rhegoes, yn lienor enwog,—"yn fardd wrth fraint a defod

ynys Prydain." Yr oedd wedi cyfieithu Testament "William

Tyndale i'r iaith Gymmraeg erbyny flwyddyn 1540; a dy-

wedir mai ei waith ef a gyhoeddwyd gan William Sales-

bury, a'i gyd-lafurwyr yn mhen saith mlynedd ar ugain ar

ol hyny, sef yn 1567. Tybir fod llawer o'i hanes yn

ysgrif-lyfrau lolo Morganwg, yr hyn sydd etto heb ym-
ddangos. Yr oedd yn bregethwr poblogaidd, ac yn

pregethu mewn tai annedd, yn gystal ag mewn eglwysi; ac

fe fturfiodd lawer o gynideithasau crefyddol bychain ar hyd

a iled y wlad. Oafodd y rhai hyn eu drwg-dybio, a'u

herlid gan yr archesgob Laud a"i blaid. Ond bu hyn yn

foddion i'w gwneyd yn fwy o ymne llduwyr nag o'r blaen.

Rhai honynt oeddynt faban-fedyddwyr, ac a ymunasant

â'r Presbiteriaid ; eraill a unasant ar rhai ueddynt yn arfer

hedydd rhai mewn oed*

Ysgrifenwyd yr uchod er dangos fod egwyddorion y
Bedyddwyr yn fyw, a Bedyddwyr yn ffynu mewn amryw
barthau o'r wlad, ac yn neillduol yn nghymmydogaethau

Olchon, ugeiniau a channoedd o flynyddoedd cyn corffuli

yr eglwys yn Olchon yn y flwyddyn 1633 ; a theiml-

wn yn berifaith hyderus wrth ddyweyd mai cangen

gref, amlwg, a íFrwythlon, wedi tarddu oddiar yr hen fon-

cyfiT, ydoedd yr eglwys hon. Nid oes modd rhoddi cyfrif

boddhaol am ei bodolaeth, a'r modd y daeth i fodolaeth, ar

un tir arall. Mor fuan ag y cafwyd ychydig seibiant oddi-

wrth yr erlidigaethau crefyddol. dyma'r Bedyddwyr yn

dyfod allan, ac yn ymffurfio yn eglwysi a chymmanfa-

oedd, ar ol i'r gyntaf gymmeryd y blaen yn Olchon yn y
flwyddyn 1633, gweinidog yr hon oedd Howell Fychan.

O'r cyfnod hwn yn mlaen mae genym hanes eglur a

chywir am y Bedyddwyr Cymmreig. O'r flwyddyn 1633,

yr ydym yn eu canfod yn dyfod allan fel eglwysi, ac yn

* Malkin's.
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cynnyddu. Cawn eglwys Ilston, yn MroAvyr, yn cael ei

chorffoli yn y flwyddyn 1649, a'r eglwys yn Gelligaer, yn

y flwyddyn ganlynol. Yn y blynyddoedd hyn yr "oedd

eglwysi Uuosog wedi eu GorfToli mewn tai flermydd, ya

cynnwys rhai cannoedd o aelodau, a rhai o honynt yn
meddu ar amryw gangenau, yn cwrdd mewn gwahanol

fanau, ac heb un capel ganddynt. Yr oedd y Bedyddwyr

Cymmreig yn cynna! eu cymmanfaoedd agos bob bhvyddyn,

o'r flwyddyn 1650, hyd gyfnod "Deddf yr UnfFurfiaeth " yn

1662.t Y Gymmanfa gyntaf o eiddo y Bedyddwyr, ag mae
genym hanes am dani, a gynnaliwyd yn Ilston, neu Lan-

illtyd, yn agos i Abertawy, yn y flwyddyn 16Ô0. Yr oedd

tair eglwysi rheolaidd, corffoledig, yn fifurfio y Gymmanfa
hon, sef Olchon, Ilston, a Gelligaer. Y'"n y Gymmanfa a

gynnaliwyd yn Aberhonddu yn y flwyddyn 1656, yr oedd

wyth eglwysi yn cael eu cynnrychioli. Cofier fod am-
ryw eglwysi cijmmysg Uuosog heblaw y rhai a gynnrych-

iolid yn y Gymmanfa hon. Yn fuan ar ol hyn daetb

Charles yr II. i r orsedd, yr hyn fu n ddechreuad i erlid di-

drugaredd a chreulon. Dyoddefodd y Bedyddwyr erlidig-

aethau chwerwon, heiyd yr Annibynwyr (eglwysi y rhai

oeddynt yn cynnwys y Prcsbyteriaid) a ddyoddefasant dan

yr adyn coegfalch hwn.* Yr oedd deddf ur ol deddf yn

cael ei dwyn allan i'r dyben o orthrymu a dyfetha pawb a

feiddient wahaniaethu oddiwrth Eglwys Loegr; yr oedd yr

esgobion yn ofi'erynau parjd yn Haw y brenin i ufuddhau i

t Llvthyr Gymmanfa Mynwy, 1857, gan y Parch. William

Roberts (Kefydd). Llvthyr rhafroiol, a tlylai fod yn meddiant

pob ymneillduwr yn y dywysogaeth.

* Y canlynol svdd ddarluniad o'r adyn Charles II., gan offeir-

iad parclius, sef y Parch R. W. Morgan. Tregynf n, yr liwH sydd

ofalus i ddyweyd y lleiaf a allai, a dyweyd y gwir am ei ddrwg,

&c. :
— " Ei devrnasiad ef (Chailes II.) yw un o'l- rhai inwyaf

gwarthus yn hanes Prydain. Yr oedd yn adyn ysgeler ac afrad-

lon ei hun. Yr oedd ei lys yn cynnwys casj^'liad o fenywod

aflau, a swyddwyr wedi eu llychwino gan bob llygredd. Niweid-

iodd eu hesianiplau y genodl, fel yr oedd arferiou Uygredig ac

anliad yn cyihaeddyd trwy holl ddosparlhiadau cynideithas.

Hyny, yn iigliydaji Ksgobion gwenipithus, heb fod gymniaint ag

un yn eu plith yn ddigon .uonest dros Grist, a thros eneidiau

dynion, ac i goudemnio y fath anniirefn, a orpheuai y darlun

anfoesol." B'it. Cymmry, p 248.
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rcolau y Book of Sports, trwy ddysgupob gwagedd, ffolineb^

a mclldith i'r werin trwy ein gwlad yn y clnrareuoii hyn ar

'Idyild yr Arglwydd, yn nghydag i erlid, poeni, a dyfetha y
dynion da ag oeddynt o gydwybod yn ofni ac yn gwasan-

aethu Duw yn ol ei Air.*

Fo barhaodd yr erlidigaeth chwerw hon am tuag wyth

AY ugain o flynyddoedd. Ni fuasai yn rhyfedd pe buasai y
fath driniaethau a deddfau creulon wedi difodi holl Fed-

yddwyr y wJad; ond nid felly y bu. Yr ceddynt yn cwrdd

a u gilydd mewn itianau dirgel.—"weitbiau i gyd-addoli a

chyflwyno diolchiadau i Dduw am ryw waredigaethau;

brydiau eraill i ;:yd-gymmysgu eu dagrau mewn wylofain

o lierwydd fod rbyw frawd anwyl wedi syrthio jn ysglyf-

aeth i'r erlidwyr." Nid yn unig cadwasaiit eu crefydd

—

heb wadu a gadael eu hegwyddorion, ond buont fywiog a

selog. "Pe na buaeent felly, o'r fiwyddyn 16G1 hyd 1689,

buasent yu ddiau wedi lleihau yn ddirfawr mewn nifer

canys yr oedd 28ain o flynyddoedd yn dyfod a tho newj'dd

o drigolion i'n byd ni." Ar oi deddf yr Unifurfiaeth, &c.,

yn y fiwyddyn 1 8G t, dygwyd allan y Cunventicle Act, yr

hon a wnai i bump a fyddai yn cwrdd yn nghyd yn rliyclu

(heblaw yn yr Bglwys Wladol) i addoli Duw, yn agored i

dalu dirwy o £5 yr un, neu dri mis o garchar ; a £10, am
yr ail waith, neu chwcch mis o garchar; a £100 am y
drydedd waith, neu saith mlynedd o alltudiaeth. Yr oedd

hyny hefyd i'w benderfynu heb un Trial na Jury—dim

ond llw y cyhuddwr, a hwnw i gael un ran o dair o'r

ddirwy fel gwobr am ei waith melldigedig a chythreulig

!

Hyma annogaeth a chefnogaeth i ddynion diegwyddor i

hela plant Duw, ac i ddywedyd celwydd arnynt, os na

fyddai y gwir yn ateb eu dyben hwy. Yn ddiymaros ar ol

hyn adnewyddwyd hen ddeddf ag oedd wedi cael ei

gwneyd yn ainser Elizabeth, yn gwneyd dyn yn agored j

gael ei alltudio am beidio myned i'r Eglwys! Yn y fiwy-

ddyn 1665, gwnawd y Five Mile Act. Yn y fiwyddyn

1670, gwnawd y Conventicle Ad jn fwy caeth a chospawl.

Yn 1673, gwnawd y Test Act. Yn 1681, daeth gorch-

ymyn caeth y brenin i erlid, a chadw y Conventicle Act

* Lljtliyr Cymmaufa Myuwy, 1857.
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i'r Ujtbyren. 3-11 y dirwyon, y carcharu, a'r alltudio, yn

ddidiugaredd I Wedi marw Charles, daetli James II. i'r

orsedd, a dechreuodd yntau erlid yn y fi'vvyddyn 1685. 0»

amser ofnadwy ar Sion Duw!! Y rhai anwyl a diniwed

fel wyn bychain yn cael eu hysglyfaethu a'u llarpio gan

fleiddiaid rheibus! Eu llusgo gai-char i garchar, eu

caethiwio am flynyddoedd mewn celloedd tywyllion, a

seleri gwlybion, yn fynych heb ymboitb addas i'w fwyta,

a dim ond gwellt i orwedd arno, ac yn fynych yn y fath

leoedd yn marw.*

Dyddiau cjmmylog a niwliog ar y Bedyddwyr oeddynt

yr 28ain mlynedd cyn y flwyddyn 1689, yn yrhonflwyddyn

y eyhoeddwyd Deddf y Goddefiad. Yr oedd hyn, sylwer

47ain cyn dechreu y Methodistiaid. Mae haneswyr do-

chrenad y Methodistiaid yn ceisio darluuio ein gwlad bron

yn amddifad o Ymueillduaeth hyd nes y dechreuodd Mr.

Howell Harris bregethu, a hyny mae'n debyg er mwyn
rhoddi y clod i Fethodistiaeth nad ydyw yn ei haeddu.

Mae y Parch. John Owen, awdwr CoSant y Parch. Daniel

Eowlands, yn dywedyd nad oedd ond pump bregethwyr

yn Nghymmru yn y flwyddyn 1660, ac nad oedd ond un o'r

rhai hyny yn Fedyddiwr. Mae y cyfeilioruad anwireddus

hwn yn cael ei ail-gyhoeddi gan John Johnes, Ysw., yn ei

draethawd buddugol,—" The Causes of Dissent in Wales.''

Ond mae y Parch. W. Roberts (Nefydd^, efallai y mwyaf
hyddysg yn Nghymmru yn y pynciau hyn, yn enioi 16eg, ac

yn crybwyll am amryw eraill weinidogion y Bedyddwyr,

a fuant feirw yn amser yr erlidigaeth, rhwng 1661 a 1689.

Ac mae yn enwi tua'r un nifer wedi hyny rai eraill fuont

fyw ac yn llafurio cyn 1661, hyd gyhoeddiad y Goddefiad

yn 1689. Mae wedi hyny yn enwi dros ddeugain, ao mae
yn dywedyd y gellir crybwyll tua hanner cant weinidog-

ion y Bedyddwyr a fuont yn llafurio rhwng 1700 a 1736,

pan ddechreuodd y Methodistiaid ! Dywed,—" Bu pob un

o'r rhai uchod yn llafurio (fel gweinidogion) yr hoU amser,

1700 hyd 1736, neu ran o'r amser hwnw, ond nid llai na

phum' mlynedd. Xid yw y rhai uchod, ychwaith, yn cyn-

nwys gweinidogion y cynnulleidfaoedd cymmygg
''

* Llythyr Cym, Mynwy, 1857.
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Pa un ai anwybodaeth ueu ragfarn yn erbyn y Bedydd-

wyr a achosodd i'r awdwyr uchod wneyd y fatb gamwri a

hwy ? Pa un bynag o'r ddau, neu, os y ddau gyda eu

gilydd, y mao yu anfaddouol ynddynt, ac yn eu gwneyd yn

hollol annheilwiig o bob ymddiried fel haneswyr. Mae

anwybodaeth mewn hanesiaeth yn ddrvvg mawr am ei fod

yn camarwain y byd; ondymae caraddarluniad o berwydd

rhagfarn yn drosedd anfaddeuol.

Mae y ffeithiau uchod yn profi fod y Bedyddwyr Cym-
mreig, nid yu unig yn dal eu tir yn y blynyddoedd blinion

hyny, eithr yn cynnyddu yu nghanol y gormes a'r erlidiau

creulonaf,

Pan gyhoeddwyd deddf y Goddefiad yn y flwyddvn 1689,

yr oedd cynnal Oymaianfa yn Nghymraru wedi myned

allan o gùf, yn gj'mniaiut a bod deg-ar-ugain o flynydd-

oedd wedi myned heibio er pan oedd y fath gyrddau wedi

bod. Er hyny, dim ond un Eglwys oedd wedi colli, sef yr

un oedd wedi myned i America o Ilston, gerllaw Abertawy,

yn nghyd a'i gweinidog, John Myles, y rh;ii a sefydlasant

yn Boston ; ac y mae yr Eglwys yno yn awr, yn liuosog a

blodeuog. Hon oedd yr Eglwys Fedyddiedig gryfaf yn

Nghymmru y pryd hyny. Ond yr oedd yr erlidigaeth dan

Charles II. mor chwerw fel y baruasant yn well i ymadael

gyda eu gilydd i America, yn un dorf fawr. Yr ydym yn

cael y saith Eglwys arall a adawsom yn Nghymmafa Ab-

erhonddu, yu y üwyddyn 1G5G, nid yn unig yn fyw. ond,

wedi cynnyddu llaweryn amser yr erlidigaeth. Rhwng y
blynyddoedd 1689 a 1700, yr oedd yr Eglwysi Cymmreig

yn anfon cenadon i'r Cymmanfaoedd Seisnig, a gynnelid

yn Bristol, Taunton, &c., hyd y flwyddyn lGi)5. Ac yn y
ilwyddyn 1700, y cynnaliwyd y Gymmanfii gyntaf yn

Nghymmru ar ol yr erlidigaeth, yr hyn a gymmerodd le yn

Llanwenarth. Yr oedd wyth o Eglwysi yn caol eu cyn-

nrychioli yno. Ar ol hyn cynnaliwyd hwy yn rheolaiddi

bob blwyddyn, o fan i fan.

'• Yn y flwyddyn 1736, pan mae y Methodistiaid yn eyf-

rif eu dechreuad, yr oedd rhif eglwysi digymmysg y Bed-

yddwyr yn IGog, heblaw aniryw gangenau, a llcoedd prcg-

ethu; a'r Eglivysi cyrainysg. feallai ddira yn llai nag wyth

mewn nifer. Feliy gwelwn fod rhif yr eglwy.-ii digymmysg,
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jn y fi^ryiíuj-n IGS!), yn saüli; yn 170'). yn '.vytli; ac yn

173G, yn unarbumthcg. liob u-ynimoryd i incwn y rhai

cymmypg. Dylid sylwi licfyd foii cynnydd yr aelodau yn

yr oil o'r eglwysi Ivyn yn gyfatebol. Ni a gymmcrwn, er

engraifft, ycliydig hanes am gynnydd un o'r unarbumtheg

hyn. a honn yn Eglwys iouanc y pryd Jiyny, pcf Blaenan-

Gwent. Nis gtdlir ystyricd lion yn agos mm- llwyddiannus

a rhai o honynt, end y mae yn fwy Ihvyddiaitnus nag eraill,

ac felly cfallai yn an o'rgoreuon i roddi nioddylddrych cyf-

artal am Iwyddiant yr oil o honynt CoriFolwyd yr eglwya

hon yn y flwyddyn 1G96, pan rif.ii yr aelodau 64. Yn y
flwyddyn 1717. dygwyddodd amgylchiad a wasanaetha i

ddangos mai nid rhyw ychydig o ddynion diddylanwad

oedd yn gwneyd i fyny Eglwysi y Bodyddwyr yn y dydd-

iau hvny, Gofynwyd gan y llywodrapth, yn y flwyddyn

1717, i'r gweinidogion pcrthynol i'r holl enwadau, gyfrif y

rhai oeddynt yn gwrando dan eu gweinidogaeth yn gyfi-

r«din, yn nghyd a'u sefyllfa yn y wlad ; ac felly y gwnaeth-

ant,—'Y gwrandawyr yn Abcrystruth, sof y Blaen-

aii,* ac yn nh Isaac Daniel,f fol y canlyn :—Y rhai oedd

ganddynt rote {('oiinty Voters) yn nhref Fynwy, 123; y
rhai oedd ganddynt vote dros y (ìveî {hiirgeas) 26;—rhai yn

cadw tiroedd. 98; creOtwyr, 55; gweithwyr cyíTi-edin, 246.

Y rl'.ai hyn gyda eu gwragedd, meiched, &c., o gylch mil o

nifer."|| Mae yr uehod yn engraifî't lied gywir o safle a

sefyllfa yr eglwysi oil. y rhai cymmypg. yn gystal ar un ar

bumptheg rhai digymmysg.

Ymddengys mai yn y flwyddyn 1779, y coríToîwyd yr

eglwys Fedyddiedig neillduol gyntaf yn y Gogledd ar ol y
dirywiad Pabyddol yn yr wythfed canvif, sef eglwys Llan-

gefni, yn Môn.

Yn y flwyddyn 17S7,y dechreuwydyr Ysgol Sabbothol

yn mhlith y Bedyddwyr. Mor bell ag y gallaswn gael

allan, ymddengys i'r Ysgol Sabbothol ddechreu ynNghym-
mru mewn tri o leoedd tua'r un adeg yn y flwyddyn gry-

bwylledig uchod, sef yn Hengoed, Morganwg, Pwllheli,

* Cangen o'r Blaenau rliwng Beaufort a Sirhowy.

X Cangen avail o'r Blaenau yn Llanhiddel.

i] Llythyr Cymmaiifa Mymvy. Ystadegau Dr. Stonnett. Nirifid

y plant yn y cyfrif nchofl.
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Arfon, Llanfachraeth, Mòn. Dechreuwyd yr un yn Hen-
goed gan y Bedyddwyr, trwy offeryngarwch "y dyn rhag-

orol ac enwog hwnw, i\! organ John Rhys; jt liwn wedi

hyny a ymadawodd i America,

—

gwlad a Uawer mwy o

ryddid j'nddi, ac yn fwy cydunol â'i ysbryd haelionus a

rhyddfrydig ef, Ue y gwnaeth Ia"iver iawn o ddaioni yn

ngwinllan ei Arglwydd a'i Geidwad, Y mae, aaiefydd
byth, coffadwriaeth y dyn raawr a da hvrn yn fendigedig.

Dechreuwyd yr Ysgol Sabbothol yn Mhwllheli gyda yr

Annibynwyr, gan bregethwr cynnorthwyol yn eu plith, o r

enw John Pritchard, yr hwn yn fuan a oleuwyd gyda golwg

ar fedydd, ac mewn canlj-niad a ymunodd à'r Bedyddwyr,

Bu yn gynnorthwy mawr iddynt jn eu dechreuad yn y
lie, a bu yn weinidog iddynt ar ol hyny. Dechreuwyd yr

ysgol yn Llanfachraeth raewn gefail gôf. Nid hawdd i w
profi, pa un ai gyda yr Annibynwyr ai gyda y Bedyddwyr

y dechreuodd. Ond mae y tebygolrwydd yn Ihiwer cryfach

o ochr yr olaf. Gallai ar yr uu pryd fod rhai dynion da.

perthynol i'r ddau envrad a llawyn ei dechreuad a'i dygiad

yn mlaen. Anhawdd jienderfynu i ba un or tri lie uchod

y perthyn y flaenoriaeth gyda golwg ar amser. Ymddengys
iddi ddechreu bron (os nid) ar yr un adeg yn y tri le, a

hyny yn y flwyddyn 1787, sef dwy flynedd cyn i'r enwog
Charles o'r Bala sefydlu yr Ysgol Sabbothol, yr hyn a

wnaeth mewn amrywiol leoeddyn y Gogledd, gan ddechreu

yn y flwyddyn 1789. Pob parch i'r enwog a'r llafurus

Charles o'r Bala am ei ymdrechion clodwiw efo yr Ysgol

Sabbothol; ond teilwng yw dyweyd er mwyn cywirdeb

hanesyddol, nad ei ffildylddych ef ydyw yr Ysgol Sab-

bothol, oblegyd yr oedd yn bodoli mewn tri o leoedd o leiaf,

ddwy flynedd cyn iddo ef ddechreu ar ei waith c'odfawr o

sefydlu Ysgol Sabbothol, yr hyn a wnaeth, wedi hyny,

mewn amrywiol funau. Oddivvrth yr uchod gweiwn na fu

y Bedyddwyr yn ol i neb yn y gwaith clodi'uwr o sefydlu

yr Ysgol Sabbothol yn Nghymmni.
Yn mhen tair blynedd ar ol sefydliad yr Ysgol Sabr

bothol, aef yn y flwyddyn 1 790, cawn y Gymmanfa yn cael

ei chynnal yn y Dolau. Yr oedd 4G o eglwysi corö'oredig^

a rheolaidd yn cael eu cjnnrychioli, a Gl o weinidogion yn

aelodau o'r Gymmanfa hon yn y Dulau. Gwua Dr. Rippon
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vn ei lìi'fììsfer am y flwycMvn bono y syhv a"r eglurbad

canlynol, o barthed eglwysi a gweinidodogion y Bedydd-

wyr Cymmreig yu y cyfnod hwQw:—"Mae rhif y gweinid-

ogion ag ydynt yn gwaaanaethu jt eglwysi Cymmreig yn

ymddangos yn ddyeithr i'r darllenydd Saesonig, byd nes y
byddo yn cael gwybod fod rbai or eglwysi byn yn meddu
aniryw gangenau ag ydynt yn ymgynnuU ar yr un amser,

eithr niewn lleoeda ac nrdaloedd gwahanol. Dyna eglwys

Abcrduar. a phedsvar o weinidogion, a pbedwar tv cyfar-

fod. He maent yn pregetbu yn gysson, ac yn gwoinyddu yr

ordinliadau yn rbeolaidd; ac yn y rbif luosocaf o'r eglwysi

i'.cnaf a yniddengys yn y gofres GymmrGÌg, mae'n perthyn

iddynt ddau, tri, pedwar, a pbump o gapeli, y rbai a

ystyrir fel cangenau, lie mae gwasanaetb yn cael ei ddwyn
yn nilaen raor gj-sson a rbeo'aidd ag yn y fam eglwys."*

Dywed fod amryw eglwysi eraill yn gyffelyb, megys Pant-

teg, Llanglofîan, CastellnewyddEmlyn, Cilfowyr, Ebenezer,

yn Xyfed, Ehydwilym, a Moleston; i bob un o"r rbai y
pertbynai cangenau pwysig yn y fl. 1790. Cawn fod y
nifer o 544 wedi cael eu bedyddio yn y fl. Gyramanfaol

hon. Yn y Gymmanfa bon y cydunwyd i ranu y Gym-
manfa yn dair Gymmanfa yn Ngbymmru, y rbai a adna-

byddid wrtb y Gymmanfa Ogleddol, y Dde-ddwyreiniol

a'r Dde-orllewinol. Yn mben pedair blynedd ar ol byn
sef yn y flwyddyn 1794, cawn fod aifer yr eglwysi yn y
tair Gymmanfa yn 56 ; a'r aelodau yn 7058. Yr oedd dwy
eglwys, leiaf, o Fedyddwyr cyiFredinol beb fod yn y
cyfrif ucbod. Yn mben pedair blynedd yn mbellacb, sef

yn y flwyddyn 1798, mae Dr. Rippon yn cyfrif yr eglwysi

ag oeddynt yn y tair Gymmanfa yn 84 ; a'r aelodau ag

oeddynt mewn cyflawn gymmundeb yn 9000. Y^n y deg

mljnedd, sef o 1790 byd 1799, fe fedyddiwyd y nifer o

5357 bersonau mewn cyssylltiad a'r tair Cymmanfa
Gymmreig. Yn y flwyddyn 1800, sef decbreu y canrif

presenol, dywed Dr. Eippon, fod yr eglwysi Cymmreig ag

oeddynt mewn undeb il'r tair Cymmanfa yn rbifo 86, a'r

aelodau ag oeddynt mewn cyflawn gymmundeb ynddynt

yn ymylu ar 12,000 "Am y deng mlynedd ar ugain.

Dr. Bippon's Register, Vol. i. p. 16.
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cyntaf o'r canrif presenol yr oedd y cyfrifon (mor belled

ag yr oeddynt ^Yedi dyfod i mewn, cofier) fol hyn :—Yn
ystod y deg mlynedd o 1800, hyd 1809, bedyddiwyd yn yr

eglvvysi ag oeddynt mewn undeb à'r tair Oymraanfa yn

unig 7438 o bersonau. Yn y deg mlynedd canlynol, scf, o

1810 hyd 1819, bedyddiwyd yn yr eglwysi Cymmanfaol

hyn, 8839. Yn yr un flynedd ar ddeg, o 1820 hyd 18;?0,

bedyddiwyd 16,222 o bersonau. Yn y flwyddyn gyntaf o'r

canrif presenol, rhif yr eglwysi yn y tair Cymmanfa oedd

86; ond yn mhen again mlynedd, scf .'yn 1820, yr oedd yr

eglwysi yn 152; ac yn mhen deng mlynedd yn mhellach,

sef yn 1830. yr oeddynt yn 215. Yn y flwyddyn hon

hefyd, sef 1830, yr oedd y nifcr o 190, yn Aveinidogion, yn

fugeiliaid ar yr eglwysi hyn. Nid yw y rhif uchod yn

cynnwys y cangenau a berthynent i'r eglwysi, y rhai oedd-

ynt dra Uuosog, nac ychwaith nifer y pregethwyr cynnorth-

wyol, ag oeddynt yn fynych, os nid yn gysson, yn preg-

ethu yn y cangenau, neu yn yr eglwysi." * A diau fod cyn-

nydd yr aelodau yn gyfatebol i gynnydd yr eglwysi a'r

cangenau.

Oddiwrth yr ystadegau uchod, gwelwn fod y Bedyddwyr

Cymmreig wedi bod yn myned ar gynnydd parhaus a

chysson, am y cant a deugain mlynedd, o gyhoeddiad

Deddf y Goddefiad (1689) hyd y flwyddyn I83Ü. Ac nid

yn unig iredi bod yn myned ar gynnydd, ond y cynnydd

hwnw yn myned yn mlaen yn fwy cyflym o flwyddyn i

flwyddyn ; fel eareg yn treiglo o ben mynydd, yn ychwanegu

ei chyflymdra fel yr â yn mlaen yn ei threigliad. Gellir

hefyd, gyda yr un priodoldeb, ddyweyd yr un peth am y
cynnydd sydd wedi bod am y deugain mlynedd ond un

sydd yn canlyn, sef o'r flwyddyn 1830 hyd y flwyddyn

1869. Mae eu cynnydd wedi bod yn myned yn mlaen yn

fwy cyflym. yn mhob ystyr, a hwnw yn gynnydd eglur i

bawb. Mae y Methodist Recorder, j dyddiau diweddaf,

yn dyweyd fel hyn am sefyllfa bresenol y Bedyddwyr yn y
J)eyrnas Gyfunol:—"Nid oes un enwad yn y deyrnas ag

sydd yn myned yn mlaen ar y cyfartaledd yn fwy cyflym,

* Llythyr Cymmanfa Morganwg, 1862, gan Dr. Price, Aberdare,

syltaenedig ar awdurdod Beyister Dv. Kipyou.



232 HANES T BEDYDDWYR CYM5ÍREIG.

yn yr amser presenol na"r Bedydchvyr." Os ydyw hynyna

yn briodol gyda golwg arnynt trwy y deyrnas yn gyff'red-

inol, y mae yn llawer mwy priodol gyda golwg arnynt yn

Ngbymmru yn neilllduol ; oblegyd nidyw y Bedyddwyr yn

un parth o'r byd mor lluosog ar gyfartaledd y boblogaeth

ag ydynt yn Ngbymmru ac America.

Ffaitb hcfvd ag sydd yn caol colli golwg arni ydyw fod

niiloodd o Fc'dyddwvr yn aelodau yn mysg enwadau eraill

1 in gwl-id. Mae y rhai hyn yn lluosocach nag mne nemawr

wedi dychyiiimygu eroed; oblegyd y mae yn policy gm-
ddynt, o beiwydd eu bannghys.sondcb 3'n bod l!e y maent,

i yingudw mor dawel ag y gallant gj'da golwg ar cu baniau,

Mae y Bedyddwyr yn y cyssylltiad hwn dan fwy o anfantais

gyda golwg ar eu rhif nag un enwad "iawn gred" yn ein

gwlad. N id oes ond Bedyddwyr gyda y Bedyddwyr, ond

y maent^ hwy yn lluoedd yn aelodau gydd phob enwad

arnll. Ni wna neb y tro gyda y Bedyddwyr ond Bedydd-

wyr,—"proffesedig" beth bynag, ond gwnant liwy y tro,

gyda phob enwad, hcb brofFesu newid dim ar eu barn. Fel

hyn mae y Bedyddwyr, o ran barn, yn lluosocach nag y
maent erioed wedi cael eu gosod allaii. Gjda golwg ar y
dadleuon, trwy y wasg, &c , a gymmerodd le ihyngddynt

a phersonau enwadau era:U, ar y pwnc a'u nhodwedda yn
neillduol, ac a'u gosoda ar eu penau eu hunain, set' bedydd

y crediniol mewn dwfr, ni fuont erioed yn golledwyr; nid

yn unig ar ennill y ddadi, ond trwy fod rhywrai bob amser

o'r ochr arall yn cael eu hirgyliocddi o bathed y pwiic, yn

troi at y Bedyf'dwyr er mwyn cael eu "claddu tryda Christ

yn y bedydd," er mor ddirmygus yr ymdd;uigosai liyny

unwaith yn eu golwg. Y fath nifer sydd wedi cael eu har-

gyhoeddi with ddavl'en llyfrau P. A.. Mon. John Evans,

Cynddelw, Mathetes, H. Jones, M.A., Llangollen, &e. Ond
pwy all gyfeirio at gymmaint ag uu Bedyldiwr a gafudd

«•ioed ei argyhoeddi o fod yn ^jyteilioruus o barthed bedydd

wrth ddarllen y llyfrau gwrthwynebol. G;idawn yr uchod

i ystyriaethau y darllenydd, heb gynnyg un esbo.iiad

arnynt; ond dywedwn hyn, nad ydyw yn beth i synu

llawer ato, fod eu cyniiydd mor g^flym, gan niai fel y dar-

luuiwyd ucnod y m^e pethau ya l.od.
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Mae eu cyiinydd jn America yii ddiifawr. Fel hyn y
ajvred J '' Mncedotnan Record" am eu cynnydd yn Am-
erica yn ystod y 25 mlynedd diweddaf:—"Mae cynnydd

enwad y Bedyddwyr yn y wlad lion yn y 25iiin mlynedd

d'weddaf wedi bod yn 69 per cent mewn eglwysi, 77 jjer

cent mewn gweinidogion, a 98 percent mewn aclod..u bed-

yddiedig ; ac mae y cj-franiadau at y Ceniidaethau wedi

cynuyddu yn nghortf yr un amser, yn ol 'ÒS^pir cent.''

Yn canlyn, rhoddir y crynodeb goreu a allwn ^^ael, ar ol

ymchwiliad manwl a phwyllog, o'u sefyllfa a'u rhif ^^n

Nghymmru yn bresenol:— Cymmaiifaoedd, 11; Eglw; si,

575, yn nghyda 330 o gangenau a gorsafon prrgethn,—yr

oil, 905; gweinidogion ordeiniedig, 450; pregethwyr cyn-

northwyol, (o leiaf) 200—cyfan^wm, 650; Cymmunwyr,

68,071; Gwrandawyr, 69,492; Ysgol Sabbothol, 57,014.

Yn y Peyinas Gyfunol, dros 40 o Gymmanfioedd ; o

eglwysi, 2847; ac o gymmunwyr, 250,524. Dyw-d y
Baptist Handbook am y flwyddyii hon f'od llawn un filiwn

o bersonau yn dal cyssylltiad â'r enwad Bcdyddied g yn y
Deyrnas hon.

Gyda golwg ar Amcr'ca, "Gwlad y Bedyddwyi,''

dywed y Freeman am Ebrill 10, 1868, fod gan y Bedyddwyr

yn yr Unol Daleith'an,— Universities ac Athrof'iydd, 49;

end bod chwçch o honynt wedi bod mewn math o atalfa

mewn canlyniad i'r rhyfel cartrefol; cglwysi, 17,000.

Cymmunvvyr, 1,775,000. A dywed mewn rhifyn arall fod

yno ran barn, dros bum'miliwn a himncr, sef tna un o bob

chweeh o'r hoU boblogaeth, yn Fedyddwyr o ran eu daJ-

iadau crefyddol

!

Mae yr Herz- g'^ Real Enrylopa^dia yn rhoddi rhif y
Bed} ddwyr prnffV'sedig trwy y byd yn 4,638,000; a'r An-
nibynwyr yn 1.469,000. Y' Bedyddwjn- yn fwy ua thri am
bob un. Cufier fod amryw o cnwadau a arfcrant fed^ddio

credinwyr trwy drochiad heb fed i mown yn y cyfiif uchod.

Cyhoeddiadau y Bedyddwyr Cymmreig ydynt,—" Y Bedydd-

iwr," Misol, Blaenau. \ " Gieal," Misol, Llangollen. Yr
" Athraw," Misol, Llangollen. Y " Gwybwr," Pythefiiosol,

Gwmafon. " Seren Cymmru," Wy-hnosol, '"aerfyrddiii.
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Yn canlyn ceir cyfres o'n Hatlirofeydd, Athrawon, My-
fyrwjT, &c., yn y Deyrnas Gyfuiiol.

M
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mawr i"w gyflawni ; ond y mac gallu mwy o'n tu—Gallu

Duw ; oblegyd dyma orcliymyu mawr a diwcddaf oin

Brenin ni,—"Ewch, gan hyny. a gwnewch ddysgyblion o'r

holl genedloedd, gan eu bedjddio liwy yn enw y Tad, j
Mab, a'r Ysbryd Glàn; gan ddysgu iddynt gadw pob peth

ar a orchyniynais i chwi. Ac wele, yr ydwyf Fi gvda
chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Amen.

-^^^cs^^^rá^^ù^

ARGRAFFFWYU GAN DAVID GKUTITUS, CWMaVOX.



^ ^







University of Toronto

Lilirary

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. cmntD




