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RHAGDRAETH.

Llawer gwaith yn fy oes y bum yn gw'ynfydu, na fuasai crynodeb mwy neu
lai cyílawn o hanes Methodistiaeth Cymru ar gael. Deallwn nad oeddwn yn
unig yn y teimlad hwn, ond ei fod yn hytrach yn Ued gyfFredinol yn mysg y
genedJ, ac yn nodedig felly yn mhlith ieuenctyd y cyfundeb.

Darllenaswn waith jt hybarch Eobert Jones, sef "Drych yi" Amseroedd,"
gyda llawer o hyfrydwch, er ys blynyddau meithion ;— darllenais hefyd, ar ol

hyny, draethodau llai, gan wahanol awdwyr, heb fod o'r cyfundeb, yn rhoddi

cip-olwg, mwy neu lai cywir, ar gycliwyniad a chynydd y Methodistiaid ;— ar

ffurf eu cyfansoddiadj .neu raddau presenol eu dylanwad ;—ond nid allwn, er

hyn oU, ymddyesg óddiwrth ÿ dyt; fbd mwy eto i'w gyflawni.

Wedi troi o'm iieuenctyd yn nghymdeitlias y Methodistiaid ;—wedi bod,

bellach, ddeugain lynedd ymron yn scfyll- mewn gwaith mwy cyhoeddus yn
eu plith:— ac wedi mddifyru Uawer yn swn y gorchestion a wnacthpwyd
tr^yy y tadau, ni allwn lai na theimlo awyddfryd am i rywun g^'meryd mewn
llaw i osod allan brif linellay y diwjg-iad rhyfeddol hwn, â plia un y gwelodd yr

Arglwydd yn dda ymweied â'r Dywysogaeth. Ond gan na welwn un arwydd,

wedi blynyddoedd o ddysgwyl, fo(Ì arall, mwy cymhwys i'r gorcliwyl, yn
ymosod ato, rai a ymaflais ynddo -fy

hunan, eto nid heb annogaethau hawer a

thaerion, ie, oddiwrth rai y teinüwn lawer o barch i'w gras, ac o ymddiried

yn eu bara.

Ond nid oeddwn, ar y dechreu, yn meddwl am draethawd mor helaeth ag

y mae hwn yn awr yn debyg o fod; mewn gwiriouedd, nid oeddwn yn tybied

y buasai cymaint o ddefnyddiau ar gael, ar ol cyraaint o oediad, ac ar ol

ymadawiad cynifer o hen bobl, ag y mae yn ymddangos yn awr fod. Er
'

hyny, teimlwn cryn betrusder i helaethu Uawer ar ei faintioli, gan y IJafur a

osodai ariiaf yn ei gyfansoddiad, a chan yr anturiaeth a fyddai yn ngln â'i

ledaeniad; ond yr oedd cymlielliadau fy nirodyr, yn bersonol a clìynulbadol,

mor gryfion ac uufl'urf, ar i mi, am yr uuwaith y cymerwyd y gwaith mewn
Uaw, ar bob cyfrif, wneyd eyfiawnder ag ef ; o leiaf, trwy beidio ei dalíyni

a'i grintachu. Nis gallwn fy hunau hefyd lai na gwelcd gradd o briodoldel)

yn y rhesymau a roddid dros yr hehnethiad ; a phenderfynais y rhoddwn, os

cawn fywyd a iechyd, rcdiad teg, o fewn terfynau rhcsyniol, i'r dofnyddiau a

allwn gacl í\' hun, neu a anfonid i mi gan eraiU.
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Bellacb, wele un gyfrol wedi ei cliwblliau ! Cydnabyddwyf yu ddiolcbgar

y cynortbwy parod à roddwyd i mi gan obebwyr De a Goglcdd
; gwn i

ìawer un gymeryd Hawer o boen, os nid traul befyd, i gasglu bysbysiadau a

hanesion ;—gwasanaetb nid ya uuig a fu yn fuddiol iawn er cynortbwy i mi,

ond a fydd, jti ddiau, yn ddddorol a dií\'r i'r boU ddarllenwyr, ac i oesoedd

sydd eto beb eu geni.

Nid oes genyí ddim i'w ddywedyd am gynHun y gwaitb, ond mai yr un a

ddefnyddiwyd a ymddangosai, ar y pryd, yn fwyaf dewisol. Fe gynwys y
gwaitb oll bum dosbartb,— sef,

Y DOSBAHTH CYNTAF—HaKESION RhAGAR-WEINIOL,

Yk ail ddosbarth—Ctchwtniad Methodistiaeth.

Y TEYDYDD DOSBAETH— CtNYDD MeTHODISTIAETH.

Y PED^yEEYDD DOSBARTH

—

HaNESIAETH Y SIROEDD.

Y PÜMMED DOSBAETH—CYFANSODDIAD A DTLAiîWAD MeTHODISTIAETH.

Am Hanes y Sirosdd, fe wel y darllenydd yn y gyfrol hon gynllun o'r byn

a ellir ei ddysgwyl ani siroedd eraill. Ni fwriedir rboddi banes pob cangen

eglwys yu y cyfundeb, na pbob pregetbwr, pe buasai defuyddiau i hyny, gan

V chwyddasai byuy y gwaitb i derfynau eang iawn ; ond, hyd y gellir cael y
dçfnyddiau, rhoddir yr amgylcbiadau hynotaf cysylltiedig â hen eglwysi, ac â

gwr mwyaf eu dyLnnwad a'u defuyddioldeb yn mhob sir ; mwy na byn,

tybygid, ni ellir ei ddysgwyl yn Hanes CYrFREDiNOL Y Cyfundeb.

Am y modd y mae y gwaith wedi ei gyflawni, nid oes genyf i'w ddweyd
ond fy mod wedi treulio llawer o feddwl, a Uawer o amser wrtbo, gan lawn

fwriadu ei gwblhau yn y modd goreu a allwn, lieb adael allan ddira a farnwn

yn deilwng, na tbrwmlwytbo yr banes ag aragylchiadau rhy ddibwys. Nid
amcenais at ddim uchel ac addurniadol yu nullwedd yr ysgrif

; yn unig,

teimlwn yn brydcrus, na fyddai rhodres a chyment od ddim yn ei anurddo, ar

y naiU Liw, na pblentynrwydd a ftbledd ary lkiw araU. Barned y darllenydd

i l)a raddau y gellais ymgadw at r amcan bwnw.

Tcimlwyf, yn ddiweddaf, barodrwydd i ddiolch, yn gyntaf i Dduw am
iechyd a scibiant i wneyd yr hyn a wnaed, ac yn nesaf i'r cyfeiUion hyny a

fuout mor barod i anfon defnyddiau i'r gwaitb, neu i wnevd eu gorcu tuag

at hyrwyddo ei lodacniad. Hyderwyf hcfyd, " os yr Arglwydd a'i myn, ac

os byddaf byw," y cyflawnir yr ail gyfrol (yr olaf), o fewn àmscr rhcsymol

;

ac y bydd ci chynwysiad yn llawn mor ddyddorol â'r eiddo y gyfrol hon.

JOHN HUGHES.
LiYEiU'ooL, Mocnt-Stbeet,

Mn(jf,jr 26, 1S51.
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Y DOSBAHTH CYNTAF;
Sef, ceynodeb bye o haxesiox ehagarweiniol.

pennod i.—golwg byr ar duyfodiad yr efengyl i brydain, a phrif
linellat: ei hanes hyd y diwygiad protestanaidd. .

Yn cynwys,—Ansicnvydd cliwedlaa y Mynacliod—Tystiolaethau Tertullian, Origen,
Arnobus, Chrysostom, Theodoret, Eusebius, a Gildas—Ansici-wj-dd a fu neb o'r apos-
tolion jTi Mhrydain—Tebygol mai Bran Fendigaid a ddygodd jv efengyl yma

—

Llwjddiant yr efengyl dan Lles-ap-Coel—Cristionogaeth ynnyddiau Cwstenyn—Cybi
a Seiriol—Heresi Morgíin—Buddugohaeth Haleluia—Iselder crefydd athrais'y Saeson
—Dyfodiad Awstin fynach—Yr oesoedd ty^yj-11 Tiidul. 1— 17

PEN. 11.—AGWEDD GREFYDDOL CYMRU, O DDYDDIAU WICRLIFF HYD Y
DIWYGIAD METUODISTAIDD.

Yn cynwys,—"Seren Foreu" y diwygiad, neu WiclcliíF a'i amserau—Walter Bute—
Arglwj'dd Cobham—Gwa\vr y di^\-A-giad—HaiTÌ VIII a'i amserau—William Salisbury
—Edward VI—Mari Waedlyd—Y frenines EIizabcth a Phrotestaniaeth—Rhys
Pritchard—Wroth o Lanfaches—WiUiam Erbuiy—AYalter Cradoc—Vavassor Powel
—Gouge a Stephen Hughes—John Williams—Morgan Lh^-j-d—Henr)- Mauricc

—

Hugh a Jamcs Owcn Tudaì. 17—44

PEN. III.—GOLWG AR ANSAWDD CYMRU YN NECHREU METIIODISTIAETH.

Yn cynwys,—Cymra mewn cydmhariaeth i Loegr—Ansawdd y wlad o ran crefydd

—

Effaith yr jTnyraeth gwladol—Y clerigìíyr—Ymneillduaeth—Chwarcuou— Ofergocliou
ac Anwybodaeth—Creulonderau, &c Tudal. 44—59

YE, ATTi DDOSBAHTH;

Sef, hanes cyciiwyniad methodistiaeth.
PEN. I. BYR-HANES PRIF GYCHAYYNWYR Y DIWYGIAD METHODISTAIDD.

Yn cynwys,—Amgylchiadau arweiniol- Griffith Jones, LlanddowTor—Daniel Row-
lands—Howel Harris— Cynorthwywyr Harris a Eowlands, sef y ddau Williams, a
Howel Davies Tudal. 60—88

PEN. II. YSGOGIADAU CYCHì\T^NOL YN NGWYNEDD.
Yn cynwys,—Sylwadau blaenorol— John Roberts, gcrUaw NcfjTi—Francis Evans a
William Pritchard—Lewis Rees—Jenkyn Morgan—Ymwcliad'Lewis Rees á Llan-
nwchlljTi Tudal. 88—96

PEN. III.—DYFODIAD Y DEHEUWYR I WYNEDD, a'i GANLYNIADAU.

Yn cynwys,—Ham's yn Ngnyncdd y tro cyntaf—Ei ddyfodiad i LanbrjTimaü-, Bala, a
Machy:ületh—Ail ddyfodiad Harris i'r Gogledd yn 1741—Ei ymweliäd â sir Gaer-
narfon '.

Tudal. £7—104

PEN. IV. CYCHWYNIAD METHODISTIAETH YN MON.

Yncynwjs,—Agweddywlad—Meibion Thomas Pritchard—Wm. Pritchard yn symud
o Leyn yno—Lewis Rees a Benjamin Thomas jtio—Rowlands yn ymweled á'r ynvs

—

Cynghomyr cjTitaf y wlad—Siôn Rowlant a WiUiam Risiart Dafyd'd. Tudal. 104—1 18

PEN. V, CYCHWYNIAD METHODISTIAETH YN SIR DREFALDWYN.
Yn cyn-wj-s,—R. Tibbot—Y gymdeithasfa fìsol gyntaf jti y sir yn 1 74.5—Y C}-ngIiorwvr
cj-ntaf—Lewis Evan, ei dcitliiau, ei lafur, a'i ddyoddclainí—Eglwysi cyntaf V sir— \d-
róddiadau R. Tibbot—Dafydd Powcl, Dafvdd Jehu, acEvan Dafj-dd. Tndaf. 118— 1.35
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PEN. VI.—YSGOGIADAL' CYCHWYNOL SIROEDD DINBYCH A FFLTNT.

Gwawr Methodistiaeth yn ardaloedd Llanrwst a Llansanan—J. Richards, Fryniog—D.

W. Ehrs, ac E. Parry, ÌBiynbugad—Eâaith \t j-mraniad—Adwy'r Clawdd—D. Jones,

Adwy—Erlid P. Wilìiams yno—Erlidigaeth chwerw yn Ninbych—Llansantffraid-glan-

Cony—E,. Llwyd, Plas Ashpool—Pregethu yn Nyffryu Clwj-d—John Owens, Berthen-

gron Tudal. 135—157

PEN. VII.—YSGOGIADAU CYCHTVYNOL AT YMGORFFORIAD A THUEFN.

îTn cynwys,—Amcan y diwygwyr, a ffurf eu llafur—Eii llwyddiant yn galw am ryw
drefn—Ydrefn y c_\-tunwj-d"arni yn 1742-3—Cydweithrediad â diwygwyr Lloegr—

Y

gymdeithas Fettíodistaidd' gyntaf jti Lloegr—Y* gymdeithasfa gyntaf yn Nghymru

—

Cydweithrediad diwTgwjT Cym/u a Lloegr jti raddol yn coUi—Dosbarthiadau y
cyrddau misol—Adrôddiadau yr arolygwyr—Undeb y gwahanol raddau au gilydd—
Gwrthdarawiad y diwygwj-r yn erbyn ymneiUduaeth—Eu gofal am swydd-s^-yr

cynih-svys, a buge'iliaeth "fanol Tudal. 158—J89

PEN. VIII.—ADFYAVIADAU CYFAMSEROL MEWN GWLEDYDD ERAILL.

Yn Lloegr, Scotland, ac America—Adfyfyriadau ar gynydd Methodistiaeth 189—198

Y TRYDYDD DOSBABTH;
CTNYDD METHODISTIAETH.

PEN. I. MODDION EI GYNYDD—GWEINIDOGAETH DEITHlOL.

Dechreuad bychan y cyfundeb—Gwedd ^yyrthiol ci g\-nydd—Ansawdd ansefydlog y
weinidogaettí—Teitîiiau Hanùs—Teithiau Eowlands, y ddau WilUams, a Howel
Da\-ies—Anghysuron teithio—Pregethu me^ra ffcù'iau a chyfarfodydd Uygredig—Eô-

eithiau y weinidogaeth deithiol—Cyffelyb wedd ar lafur diwygwyr LÌoegr—Llafur
JohnBen-idge Tudal. 199—211

PEN. II. MODDION EI GYNYDü—NATUR AWCHLYM Y WEINIDOGAETH.

Ysbryd effro y pregethwj-r—Gweinidogaeth Daniel Eowlands yn effeithio ar hoU
Gymru

—

V cyrchu i Langeitho—Hynodnvydd arbenig gweinidogaeth Eowlands

—

Gweinidogaeth Harris ac craiU ' Tudal. 211—232

PEN. III. MODDION EI GYNYDD—LLAFUR LLEYGAIDD.

Harris ei hun yn r diiu-ddau—Dyled Cymni i'r Ueygion—Tystiolaeth Dr. CampheU
—BuddioUleb îlafur Ueygaidd j-n Scotland—Tarddiad a Ue y lìeygion yn Nghymru—
Eu buddiohleb—Y rhagfam sydd yn crbyn Ueygion—Y modd yí arddeiwyd hwy gaii

Dduw—Yr olj-niad apostolaidd—Gwasanaeth heniu-iaid j-r eglwjsi, ac athrawon yr

ysgol Sabbothol Tudaì. 233—245

PEN. IV.—MODDION EI GYNYDD—DIWYGIADAU CREFYDDOL.

Natur ac effeithiau adfywiad cref-ddol—Adf\"n-iadau 1735 a 1762—Adfywiadau yr

ysgrythyr—Äloddion a duU adfywiad—Adfywiadau Iwerddon a Scotland—Amryw-
îaetli eu ffurf, ac untYurfiaeth eu natur—Neidio mewn gorfoledd—Syniad y Parch. J.

A. Jamcs, Binningham—Adfywiadau Amcrica—Eft'aith j-r adfy\N-iadau ar gynydd y
cyfundeb—Tystiolaeth Mr. Charles a John Newton—Adfwiadau yn Lle\-n, Ysiiytty,

Beddgelert—Canu yn yr awj-r, &c., &c Tud'al. 24G—274

PEN. V. MODDION EI GYNYDD TROION RHAGLUNIAETH.
Awdurdod cyfryngol Crist—Ehagluniaeth yn gwasanaethu i amcanion gras Duw

—

Methodistiaeth yn fwy dyledus i arolygiaettí ddwyfol, nag i un gyfundraeth ddynol

—

Mwy o hynodrwjdd yn yr amgylchiailau cychwynol nag yn awr—Enghrcitîtiau o gyf-

rjTigiad rliagluniaeth yn ngwahanol liarthau Cyniru—Goruwch-lj-wodracth Duw .ar

amcanion gclynion—Amgylchiadau bychain a dib\\-ys yn esgor ar ganlyniadau

pwysig
'.

Tudal. 274—288

PEN.YI. MODDION EI GYNYDD—YSBRYD RHAGOROL YR HEN BROFFESWYR.
Dylanwad crefydd—Tystiolaeth John Evans am yr hen bobl—Evan Moses— Griífith

EUis, Pcii-yr-aìlt—Lcwis Evan—Morwynig yn LÍeyn—Catrin o'r Pcnrhyn, a Lowri
WiUiams—Eu cariadatcu gilydd—Ellis Edward—Èu ffyddlondeb i gyn.ai gweinidog-

aeth yrcfengyl, Owen Siôn, MaUw^d ; Thomas Edwards, Cacrgwrle ; Dorothy EUis

—

Eu cysondcb yn moddion gras, eu scl, a'u haelioni ; Griffitli Siôn, Y'nys-y-pandy

—

Rol)crt lloberts, Talsaraau ; Modr\b Susan o GroesoswaUt, a Eobert Llwyd o

Ruthin Tudal 289-314
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PEN. VII.—MOBDION EI GYNYDD—TROEDIGAETHAU UYNOD.

Effaith dychweliad ciynion o hynodmydd—Drwgdybiaeth yn ai-M-ain i di'oedigaeth

John Pritchard—Troedigaeth hynod Mr. Vanghan o'r Bwlch—Ditìyg ar yr haul yn
achlysnr troedigaeth dwy ferch yn Lleyn—Troedigaeth hynod gr yn sir Ddinbych

—

Mrs. Davies, Llanarmon, a J. Williams,Llaneurgain—larlles Huntingdon. T.d. 315-325

PEN. VIII. MODDION EI GYNYDD—YSGOLION SABBOTHOL.
Y trydydd ysgogiad mawr i Fethodistiaeth Cymru—Ei wedd ar gychwyniad yr ysgol

Sabbothol—Prif ddefnyddioldeb Mr. Chai-les—Yr y.'ígolion rhad cylchjTiol—Dechreuad
yr ysgol Sabbothol—Ánhawsder y gwaith o'u sefsdlu—Peirch. E. Eichards, Tregaron,

ac O. Jones, Gelli, yn gpiorth-R-j'^rjr egniol i Mr. Charles—Defnyddioldeb Mr. Owen
Jones yn Aberystwyth, Llanidloes, Am^\-ythig, a'r Perthi—Etìaith yr ysgolion Sab-

bothol ar gynyd'd y cyfundeb, ac yn achlysur sefydliady Fibl Gymdeithas. T.d. 325-351

PEN. IX. ATTALFEYDD EI GYNYDD ERLIDIGAETHAU.
Erlidigaeth jti etifeddiaeth i eglwys Dduw—Erlid mawr yn Ngwynedd—Erlid oddi-

wrth eglwysyr—Gwrthod m-ddau i Williams, Pantycelyn—Cilgwthio Howel Davies
a Peter Williams—Bwnv allan Dauiel Rowlands

—
"John Berridge a'r esgob—Jones,

Llangan—Charles a Lloyd o'r Bala—EiiUibiau—Erlid Harris mewn gwahanol barthau

o'r Deheudir—Dirnyo pregethwyr dan y Conrenticle Äct—Bwnv allan o dai ac o
dyddynod—Camgyhuddiadau— ÁmddifFyniad hynod rhagluniaeth... Tudal. 351—384

PEN. X. ATTALFEYDD EI GYNYDD—YMOSODIADAU TUFEWNOL.
Cais y gelyni lygru crefydd yn gystal a'i llethu—Anghydfod rhwng Harris a Eowlands
—Dylanwad y ddau—Toriad allàn yr ymraniad yn y fl. 1751— Ei eifaith ar Harns ei

hun—Sefydliad Trefeca—Profedigaethau Harris—Teulu Trefeca—HaiTÌs yn filwr—Ei
gymodiad à'i hen frodjT—Ei lafur, ei nodweddiad, a'i fanvolaeth Tudal. 384—401

PEN. XI. ATTALFEYDD EI GYNY^DD—EFFEITHIAU YR Y'MRANIAD.
Rhwygiadau yn yr eglwysi—Llawer o'r cynghorwyr yn pleidio Harris—Eftaith yr
ymràniad ar siroedd Dinbych aThrefsddwyn—Chwedlau cas am Harris—Plaid Harris

yn gwanychu, a phobl Rowlands yn cryfhau—Gwaith arbenig Harris wedi ei wneyd
cyn ei enciliad—Antinomiaeth yn ymosod ar y cyfondeb—Anghydfod yn achos y
Parch. Peter Williams Tudal. 402—421

PEN. XII. EFFEITHIAU EI GYNYDD—DIWYLLIAD Y GENEDL.
Darostwng hen arferion llygredig—Moddion eu darostyngiad—Ffyniant ymneiUduacth
—Diwylliad meddwl y Cymra—Adciladu capelau, &c., &c Tildal. 421—433

PEN. XIII. EFFEITHIAU EI GYNYDD NEILLDUAD GWEINIDOGION.
Angen yr eglwysi—Neillduo yn cael ei drafod fel p^sTic—Dylanwad yr off'eiriaid

—

Tystiolaeth Mr. Jones, Dinbych, a Mr. Morgan o Syston—Methodistiaeth ac eglwys-
yddiaeth yn anghyson—Amgylchiadau gwahanol "De a Gogledd—Ysgogiadau cy-
chwynol yn siroedd Aberteifi a Phenfro—Ymdrech i gael y sacramentau i Gaerfyrddin,
Llanwinio, Tyddc\vi, ac Abergwaun—Hancsyn am Daniel Rowlands...2u(/a/. 434-449

PEN. XIV. EFFEITUIAU EI GYNYDD—GWRTHWYNEBIAD i'k NEILLDUAD.
Amgylchiadau cychwynol—Evan Davics, Twrg^yyn, ac Ebenezcr Morris—Gosod yr
achos i lawr yn Llangeitho—Cyfiro yn y gymdeithasfa—Cymdeithasfa Abertcifi

—

Ansawdd y teimlad yn sir Benfro— Ccnadwri o Dyddewi yn peri cyffro yn y cv\Tdd
misol—Dylanwad E. Morris—Ymddygiad Mr. Williams,Lledrod, aMr.Charles—Parch.
R. Hill yn nghyTiulcithasfa Abertawe—Marwolaeth Mr. Jones, L!angan...7'.c/. 449-462

PEN. XV.—EFFEITHIAU EI GYNYDD—CANLYNIADAU Y NEILLDUAD.
Colli cnpelau, jn Llandudoch, capel EglvNTS-cnv, capcl Nefern, capel Trefdraeth, capel
Dinas, oU yn sir Benfro—Yr ymosodiad â fu yn Llanon yn sir Aberteifi— Nathanicl
Williams yn cilio—Cais at cnniU y gwTandawyr, a rhai o'r prcgethwjT oddiwrth y.

cyfundeb—Ymosodiad tnvy y wasg- Y "Welsh Looking Glass." ... 2Kt/a^. 463-480

Y PEDWERYDD DOSBABTH.
HANESIAETH Y SIROEDD.

Y PRIF LINELLAU YN HANES SIR FEIRIONYDD.
PEN. I.—Y CYFNOD CYNTAF ;— O DDYFODIAD JOHN EVANS i'r BALA HYD

ENCILIAD HOWEL HARRIS.

Ymsefydliad JohnEvans yn yBala—Eihanesa'i gymcriad— Y crcfyddwyr cyntafyno
— David WUliams a John Belcher yn cael cu hanfon yno— Benjarain Thoraas, a
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delieuvAT eraill, yn Ngwynedd—Daniel Eowlands yn Llauuwchllj-n- Evau a Siôu

Moses— Jobn Evans yu myned i gymdeithasfa Trecastell—Howel HaiTÌs yn Llaugwm

—Siôu Moses yu Llanfair—Boueddwyr yn erlid j-n ardaloedd y Bala—Erlid pregeth-

wi- yn Llaug^^Tn r«c?aZ. 481-495

PEN. II. YB AIL GYFNOO,

—

o'r YMRANIAD UYD DECHREAD YR YSGOL
SABBOTHOL.

Ansawdd Methodistiaeth yii Ng^>ynedd ar y pryd—Cychwyniad Methodistiaeth jti

ardaloedd Maentwrog a Thrawsfynydd—Lo-nTÌ WiIHams—Dafydd Siôu James—Mr.
Foulkes, o"r Bala—John Evans yu dechreu pregethu-Cych^vyniad Methodistiaeth yn

Nolgellau—Gorthrwm ac crlid tost yno—Pregethu yn Mhaut-y-cra—Mr. Griffiths,

Caemarfon, a'r cyfi-eithiwr o Gaerlleon—Dafydd Owen, y Gwydnvr, yn rhoi cyfraith

ar yr erlidwyr—Y canlyniadau íuíia/. 495— 514

PEN. III. PARHAD o'r UN GYFNOD.

Pregethwyr y cvfuod h-«Ti—Dechreuad Methodistiaeth yu Mhenmachno a Dolyddelen

—Yn Aberma—Capel PenrhjTi-deudraeth—Edward lìoberts, "Hen Eicar Craw-

gaUt"—Erbd Lo^ìtì WiUiams—Cycbwyuiad Methodistiacth yn DyíFiyn-ar-dudwy

—

Goruchwvliwr Cors-y-gedol—Mr. Ll-«yd, y curad—GrifBth Ricbai-d, Harri Roberts, &c.

Tudal. 514—538

PEN. IV. PAEHAD o'r UN CYFNOD.

Cych^^-A^iiad Mcthodistiaeth yn IJanannon-dyífryn-Ceiriog—Edward Jones a Robert

Edwards— .Mr. Foulkes o'r Bala yn pregethu jtio, a chyffi-o raawr yn yr ardal—Cath-

erine Hughes—Pregethu yn Sarffle—Lewis Evan a Daíydd Morris jti pregethu yno

—

Bras-hanes am Datydd Cädwaladr Tudal. 538—550

PEN. V.—PAHHAD o'R UN CYFNOD.

Dechi-ead pregethu yn Llandderfel—Pregethu ar fynydd Mynyllod—Boneddwyr y
fro yn gorchym}Ti tynu t Griffith Edward i lam-—Èichard Wbite, Bodbaulog, j-n

swcr i Fethodistiaeth yn NghpTs\yd—Edward y gof—Älrs. Edwards o Werclas—^Preg-

ethu yn LlandriIIo—Aflonyddu y'cyfai'fodydd—Cynydd Metbodistiaeth jn Edernion—
Cycbwyniad Mcthodistiaeth yn Nghorwen—Erîid Mr. Charles jtio—John Joncs,

Edeyi-n, a Mr. Richardson, "Caernarfon. yn pregethu yuo—Troi Richard White o'i

dyddyn-- Ysgol Sabbothol jti dechi-eu, a chapel yn cael ci godi Tudal 550— 567

PEN. VI. PAKHAD o'r UN CYFNOD. •

Ymeanglad Mcthodistiaeth i barthau de-orlle-n-inol y sir, jn enwedig rh^Tig y "ddwy
afon" (Mawddach a Tb}-fi)—William Pugh— John EUis, Abcrmaw—Mr. Charles )Ti

j-mscfydlu yu y Bala—Ausawdd jMethodistiaetb jn y sir ar y pryd—Adeiladu eapelau

—Capcl DÒlgelIau—Decbread pregethu yu Abercoris—Pregetln^-AT yn cael eu dir-

wyo, a'u trw-j-ddedu - Cofrestru tai addoliad—Llanegryn, Brj-ncrug, ac Aberdyfi

—

Parch. Robcrt Griffith, Dolgellau—Llanfachreth—Bwlcb— Lcwis Mon-is— ac Edward
Foulk Tudaî. 567-597

PEN. VII. Y TRYDYDD CYFNOD,—O DDECHREAD YR YSGOL SABBOTHOL
HYO Y NEILLDUAD YN 1811.

Ymuniad y Parch. Simon Lloyd, B.A., a'r Metbodistiaid—Esgob Llanelwy a Rlr.

Charles—Pcnderfyniad y gymdcitbasfa i lechu dan gysgod y Toleration Act—Mr.

Charles yn off"eryn i ddwyu y Feibl Gymdeithas i fod—Cyfarfodydd ysgoliou—Llafur

a defnyddioldeb'Mr. Charles—Blj-nyddoedd olaf Mr. Charles a John Evans— Hanes
Llanfacbrcth r«íM 597—611

PEN. VIII. PARHAD Y TRYDYDD CYFNOD IIYD YN AWR.

Hen gj-ughorwjT sir Fcirionydd— Hancs Llauuwchllyu—Charles y teljmwr—Y gym-
dcithas eglwysig g}Titaf—Evan FouIk—Yr lien flaenoriaid, adciladu y capcl, a scfydlu

yr ysgol SaT)bothol—Enwogrw}-dd y Bala —John Pcters a Richai'd Jones— Defnydd-
ioldeb hcnuriaid y sir— Gwasanaeth y gwragedd i'r cfong}'!—Cydmhariacth y sir }-n

awr i'r hyn ocdd gan' mlyncddyn ol Tudal. 611—620



Y DOSBAHTII 0INTAV
;

YN CTNWYS

HANESION RHAGAnWEINIOL.

PENNOD I.

GOLWG BYR AR DDYFODIAD YR EFENGYL I FRYDAIN, A PHRIF
LmELLAU EI HANES HYD Y DIWYGIAD PROTESTANAIDD.

CTNWYSIAD :

AXSICRWYDD CHWEDLAU Y MYNACHOD—TYSTIOLAETHAU TERTULLIAN, ORIGEN,
ARXOBUS, CHRYSOSTOM, THEODORET, EUSEBIUS, A GILDAS—AXSICRWYDD A Fü
NEB O'R APOSTOLION YMA—TEBYGOL MAI BRAX FEXDI6AID A DDYGODD YR
EFENGYL I'R WLAD HOX—LLWYDDIAXT CRISTIONOGAETH DAN LLES-AP-COEL—
CRISTIONOGAETH YX XYDDIAU CWSTEXYX—CYBI A SEIRIOL—HERESI MORGAX
—BUDDUGOLIAETH ALELUIA—ISELDER CREFYDD, A THRAIS Y SAESON—DYFOD-
lAü AW STIX FYXACH—YR OESOEDD TYWYLL.

Ymddengys wrth bob hanes a allwn ei gael fod yr efengyl wedi cael dyfodiad

i Ynys Prydain yn gynar iawn. Yr oedd y whid hon yn gorwedd yn mhell

oddiwrth Judea, y lle y seiniodd gair yr Arglwydd o hono gynlaf. Yr oedd

ei sefyUfa ynysaidd hefyd yn anfanteisrol, gan mor anmherífaith oedd mor-

wriaethyn yr oesoedd hyny, i ddyeithriaid ei chyrhaedd yn hawdd ac ebrwydd.

Eto, er hyn, y mae genym le cryf i farnu fod yr efengyl wedi tirio yu ein hynys

beUenig yn fore iawn.

Llawer o cliwedlau a draethwyd ac a ysgrífenwyd gan fynachod Pabaidd,

am y modd y daeth yr efengyl i'r wlad hou gyntaf ; ond gan fod y chwedlau

hj^ny yn sawrio mor drwm o ystrywiau Annghrist, mewn gwyrthiau a rhyfedd-

odau, nid oes nemawr o goel i'w roddi iddynt ; a pharod a fuasem i amheu

ý ffaith yn gwbl, oni buasai fod genym dystiolaethau teilyngach o'u crcd.

Ymddengys fod cryn ansicrwyddyn aros ynnghylchy dull a'r moddy dyg-

wyd Cristionogaeth i mewn i'r wlad hon, hyd o fewn ychydig gyda deugaiu

mlynedd yn ol. Yn y flwyddyu 1801 y caed allan ysgi'ifeniadau Trioedd

Ynys Prydain, a thrwyddynt hwy y mae goleuni chwanegol a sicrwydd

mwy wedi ei gacl ar y mater. Gellid yn hawdd casglu oddiwrth amryw

jTnadroddion byrion ac achlysurol a ddefnyddid gan hen awdwyr a thadau

pellenig, fod ymweliad eynar iawn wedi bod gan grefydd Crist â'r wlad hon.

Dywcdai Tertcllian, un o'r tadau fel eu gelwir, yr hwn oedd yn byw

tua chanol yr ail ganrif, yn ei esgusawd dros Gristioiiogaeth yn erbyn yr
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luddewon, fod " LoU derfynau'r Hispaeniaid, a gwalianol dylwythau Gaul

(Ffrainc), a lleoedd yn Wirydain annghyrhaeddadwy i'r Ehufeiniaid, wedi cu

darostwng gan Gristiouogaeth."

Origen hefyd, yr hwn oedd yn byw oddeutn dechreu y drydedd ganrif, a

ddywed: " Mae gallu Duw ein Gwaredwr gyda îmythau yn Mhrydain, y rhai

a ddidolir oddiwrth ein byd ni."

Arnobus hefyd yu nechre y hedica.redd ganrif, a ddywed :
" Am oesoedd

lawer gynt, ni adwaenid y gwir Dduw ond yn eu mysg hwy o Judea yn
unig

; yn awr adwaenir ef yn mysg yT Indiaid yn y dwyrain, a'r Prydehiiaid

yn y gorlleicin." Meddai Chrysostom, yr liwn oedd yn oesi gan mlynedd

diweddarach :
" Mae Ynysoedd Trydain, y rhai sy'n gorwedd hwut i'n môr

ni, yn nghanol y cefnfor ei hunan, wedi teimlo giym y gair
; yno hefyd yr

adeiladwyd eglwysi, ac y codwyd aUorau." Yn yr un ganrif yr oedd Theo-
DORET yn oesi, yr hwn wrth ddatgan llafur a Uwyddiant yr apostoHon, a dystia

fel hyn :
" Y pysgodwyi*, y pubUcanod, a'r gwneuthurwyr pebyU hyny o'r

eiddom a daenasant yr efengyl ar led yn mysg yr hoU genedloedd : nid yn
mysg y Ehufeiniaid yn unig, a'r rhai sydd ddeüiaid amherodraeth Ehufain,

ond hefyd yn mysg y Scjthiaid, y Sauromatiaid, \x Indiaid, yr Ethiopiaid

hefyd, y Persiaid, yr Hyrcaniaid, y Frydeiniaid, y Cimmeriaid, a'r German-
iaid; fel y geUir dywedyd, mewn gair, fod gwahauol dylwythau dynolryw

wedi derbyn cyfreithiaa yr UN croeshoeUedig."

Mae tystiolaeth Eüsebiüs hefyd yn nodedig. Yr oedd y gAvr hwn yn
esgob Cesarea, ac yn cnwog hyd heddyw am ei ysgrifeniadan, yn enwedig ei

hanesiaeth eglwysig. Yr oedd hefyd yn gyfaiU mynwesol i'r amherawdwr
CwsTENYN, yr hwn, meddaut, a anwyd yn i\Ihrydain, a'i fam Heleua yn
Gymraes. GaUwn feddwl fod Eusebius, oddiar ei berthyuas â'r ìlys amher-

odrol, a'i gyfeiUgaTwch â'r araherawdwr, yn meddu yr hanes cywh-af. Fe
ddywed yr hanesydd hwn wrth son am yr apostoUon ; " Eod rhai o honynt

wedi myued tros y môr, ac wedi pregethu yr efengyl i'r rhai a elwid Ymjmedd
Prydain."

Y mae genym yn chwanegol at yr awdwyr dycithrol uchod, dystiolaeth cyd-

wladwr. Y boreaf o haneswyr Prydain ydoedd Gildas, brawd Aneurin, ae

un o dywysogion y Gogh;dd. Wrth grybwyU am ddymchweUad yr hen
Frythoniaid dan Buddug (Boadicéa),\n O.C. 60 neu 61, fe ddywed :

" Yn

y cyfamser, amlygodd Crist, y gwir Ilaul, ei belydrau dwyfol, yn tra-rhagori

ar oleuad y ffurfafen, gau roddi adnabyddiacth o'i ddeddfau irynyshon."
Y mae cryn ymchwUiad wedi bod, a fu neb o'r apostoUon eu hunain yn.-

pregethu yn yr ynys hon, ac os bu, pa un, neu pa rai o honynt a aUasent fod.

Wrth oh-liain yr ymchwiliadau hyn, addefaf fod sail i gasgUi fod un oleiaf o'r

apostoUon wedi bod yraa, a'r un tebycaf ocdd yr apostol Paul : eto, nid oes

ond Ue i gasglu liyn, ac nid i'w sicrhau.

Barna rhai fod Paul wedi dyfod i Eufain iHv " atcb cyntaf" tua'r flwyddyn

56 neu 57: ac fclly rhyddhawyd ef yn y flwyddyn 59. Oddiyno 'hyd ei

ferthyrdod yr oedd wyth mlynedd, amser digouol iddo aUu cyrhaedd Pry'daiu,
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yr Hispaen, a gwledydd gorllewinol Ewrop. Gwir ydyw nad oes genyra dyst-

iolaetli ysgrytliyrol am ddim o'i lafur a'i deithiau rliwng ei garchariad cyntaf

a'i ail garchariad. Yn unig ni a wyddom fod yn ei fryd fyued i'r Hispaen,

(Ehuf. 15. 24,) a'i fod yn cyduabod wrth ei fab Timotheus, fod yr

Arglwydd wedi sefyll gydag ef yn ei ateb cyntaf; " fel trwof íì," meddai, "y

byddai y pregethiad yn Uawu hysbys, ac y clytcai yr holl genedloedd'^

(2 Tim. iv. 17.) Yn chwanegol at hyn, y mae genym dystiolaethau amryw o'r

tadau, fod yr efengyl wedi ei dwyn i'r wlad hon gan rai ó'r apostoUon, ac i

Paul ei huu fod yma.

Mae Clemeus Romanus, cydymaith Paul, yn tystio fod Paul " wedi dysgu

cyfiawuder i'r holl fyd, a dyoddef merthyrdod ar ol teithio i eitîtaf terfynau y
gorlleicin ;" yr hon dystiolaeth, pan y'i chysylltir â thystiolaethau Theodcret

ac Eusebius, a grybwyllwyd eisoes, a'a tuedda i feddwl mai gwir ydyw y
dybiaeth, ddarfod i Paul ymweled ag ynys Prydain. Yr wyf yn addef, ar yr

un pryd, fod dadleuon Ued gryfiou yn erbyn y golygiad hwu ; ac ar y cyfan,

o'ra rhau fy hun, tneddir fi i ddisg^ni ar dystiolacth y Trioedd, fel yr un

lebycaf a sicraf o fod yn gywir.

Y mae yn eithaf adnabyddus fod y wlad hon, er pau ddarostyugwyd hi gan

Julius Cesar, tua haner can mlynedd cyn Crist, dau deyrnged i amherawdwr

Rhufain. Ond ar waith un Gwydyr, brenin Prydain, yn gwrthod tahi y

deyrnged arferol yn nyddiau Claudius Cesar, torodd rhyfcl aUau eilwaith.

Blaenor y fyddin Brydeinaidd oedd Caradoc (Caractacm), tywysog nid aneuw-

og am ei fedrusrwydd milm-aidd ; a bu yn foddion i wrthsefyll ymgyrchiou

y Ehufeiniald am ysbaid naw mlynedd; ac oni buasai brad un Cyrtis Finddu

{CartisniandicaJ , breuines y Brigautwys, gallasai, mae yn debygol, eu cadw

draw yn llawer hwy. Y canlyniad a fu i Caradoc, ei dad, sef Brân-ap-LIr

Llediaith (King Lear, tlie Stammerer), a'i deulu, gael eu cludo i Rufain, yn

garcharorion rhyfel. Yr oedd hyn tua'r íl. 52 neu 53. Buont yn Ehufaiti

am saith mlyncdd, hyd farwolaeth Caradoc medd rhai, pryd y dychwelodd ei

dad Brân i Brydain. Yr oodd Cristionogaeth ar y pryd wcdi ei phlanu eisoes

yn Rhufain, ac yr oedd i Fab üuw lawer o ganlynwyr yn y ddinas fawr hòno,

<i rhai yn nheulu Cesar ei hun. Ic, fe ddichon i Paul yr apostol gyrhaedd yno

ryw bryd yn ystod y saith mlyncdd y bu Bnm a'i deulu yn wystlon yno, os

cyrhaeddodd cf Rufain, fel yn wir y l)arna rhai, mor gynar a'r fl. 58. Pa uu

bynag, y rnae y Trioedd yn ardystio yn eglur mai Brân ap Llr a ddygodd

yr efengyl gyntaf i'r wlad hon.

Noda y Trioedd dri theulu bendigaid Prydain. Y cyntaf oedd tculu Brau-

ap-LIr-Llediaith, am mai trwyddo ef yn gyntaf y dygwyd yr efengyl i'r ynys

hon. Yr ail deulu bendigaid oedd yr eiddo Cunedda, yr hwn a ganmolir am
mai cfe a roes gynaliaeth gyfrcithiol a thiroedd i ddal crefydd i fynu. Y
trydydd oedd teulu Breciian, tywysog Brycheiniog, am y gofal a gymer-

odd i ddwyn ei blant a'i \v-yrion i fyny yn grcfyddol, modd yr addysgent

liwythau eu cydwladwyr tywyll yn ughrefydd Crist.

Mae tystiolaeth y Trioedd am Brâu yn cacl ei chadaruhau yn y llyfr a elwir
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AcHAU Y Saint. Mewn un man dywedir, mai Bran oedd y cyntaf o

genedl y Cymry a goflcidiodd Gristionogaeth ; ac mewn man arall dywedir,

mai efe oedd y cyntaf a ddygodd y ffydd Gristionogol i'r wlad hon. Yn y

Uyfr bychan hwn, Achau y Saint, y crybwyllir enwau y gwi- a ddg Brân

gydag ef, i'r wlad hon, fel cenadau i bregethu yr efengyl, sef Ilid, Cyndaf ac

AuwYTLl Hen ; y cyntaf o honynt yn Israeliad, a'r ddau eraill yn genedl-

ddynion.

Nid ymddengys oddiwrth y Trioedd fod holl deulu Caradoc wedi

cofleidio Cristionogaeth yn Ehufain; na chwaith ddarfod iddo ef ei hun

wneyd hjTiy ; ond fe grybwyllir fod iddo fab a merch yn Gristionogion enwog

fel ei dad. Enw ei fab oedd Cyllin, ac enw ei ferch oedd Eigen. O her-

wydd i Brân fod yn offerynol i ddwyn yr efengyl i'r wlad, cafodd ei gyfenwi

Brân Fendigaid, yr hwn, gyda Lleiewg (Lucius) a Chadwaladh, oeddynt

dri thywysog bendigaid y Cymry.

Mae amgylchiad arall teilwng o sylw, yr liwn hefyd a grybwyllir gan arch-

esgob Usher, ac esgob Godwiu. Mae Paul yn 3 Tiin. iv. 31, yn crybwyll am

Pudens, Linus, a Claudia, fel rhai yn anfon anerch at Timotheus. Tybir

mai y Linus hwn oedd esgob cj'ntaf Ehuíain, ac mai yr un oedd Pudens a

Claudia a'r rhai y canodd y bardd Martial ar cu priodas. Sicr yw mai Cym-

raes oedd y Claudia y cyfeiria y bardd ati : ond pa un ai yr un oedd hon a'r

un y cyfeiria Paul ati, a aUai fod yn destyn dadl. Mae'r archcsgob Usher yn

gryf mai yr nn ydoedd, a dywedir mai Gladys Euffydd oedd ei henw priodol,

ac mai merch Caradoc ydoedd, a'r gyntaf o'r teulu a gofleidiodd grefydd Crist;

ac mai trwyddi hi, mewn rhan, y dygwyd ei thaid ac eraill o'itheuhi, i'r ffydd.

Yn mheUach, ui a gawn ya. ysgrifeniadau y Groegiaid fod un Aristobuhis wedi

cael ei anfon i Trijäa'm, lle y llafuriodd laicer, y bu yn foddion i ddychtcelyd

llawer Vrffydd, ac yn y diicedd y hu fario. Dywedir hefyd mai brawd Bar-

nabas ydoedd, ac iddo fod yn gydymaith i Paul yn ei deithiau. Mae cy-

sonedd dywediadau y Groegiaid am Aristobulus, ac eiddo y Trioedd am
ArwyrtU Hen, yn nodedig iawn

; yu enwedig pan y cofiom fod y naiU awdwr

yn anadnabyddus o'r UaU. Ar y cyfan, y mae Ue cryf i feddwl, fod Aristobu-

lus yn un o'r cenadau boreaf a osododd ei drocd ar yr ynys, a hyiiy dan

nawdd tywysogion Cymru.

Nid oes hanes gcnym am y moddion a ddcfnyddiwyd i ledaenu Cristionog-

aeth fewn yr ynys, na pha faint o Iwyddiant a ddylynodd lafur y cenadaii

borcol hyn. Fe ddywed Gihlas, mai derbyniad Ued oeraidd a gafodd, ar

y cyntaf, gan y brodoriou. Tcbygol hefyd fod yr anhawsder a dcimlid i gy-

niweirio o'r naiU ran o'r wlad i'r UaU, o ddiffyg flyrdd—yr eiddigedd a fyddai

rhwng tywysogion y gwahanol dalcithiau a'u giiydd—y gwahaniaeth iaith ag

oedd rhwng y Cristionogion a ddaethai drosodd o Eufain a'r brodoriou—

y

terfysgoedd di(kHwedd gan ryfelocdd—yr ymlyniad cryf ag oedd gan y ]îryth-

oniaid wrth cu hcn ofergocUon—a'r Uygad ciddigus a drwgdybus a wneid gan

lywoíh'aeth Eliufaiii ar y grefy(hl ncwydd lion ;—tebygol, mcddaf, fod liyn oU

yn cyd-cffeithio rr altal ci llwyddiaut. O'r ochr araU, yr oedd Uafur a sel y
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Cristionogiou cynteflg mor fawr, eu bysbrydoedd mor fwynaidd, a'ubucbeddau

mor gywir, yn gwabaniaetbu cymaint oddiwrth yr eiddo y paganiaid o'u

hamgylcb, fel y gallem ddysgwyl fod effeitbiau grymus yn dylyn eu bym-

drecbion. Yr oedd hefyd yn fanteisiol iawn i'w derbyniad gan y bobl, ei bod

yn cael ei dwyn i'r wlad gan deulu Caradoc, yr hwu a berchid mor fawr gau-

ddynt ; beblaw y gallem ddysgwyl fod yr addewid yn cael ei gwirio gan yr

Hwu a ddywedasai am ei air, '• Ni ddychwel ataf yn wag, eithr efe a wna yr

hyn a fynwyf, ac a Iwydda yn y peth yr anfouais ef o'i blegid."

Tua chanol yr ail ganrif, sef tua'r íiwyddyn 156, y dywedir i ni gau Bede

fod y brenin Lles-ap-Coel (LuciusJ wedi anfon cenadau, Elfan a Medwy, i

Eufain at yr esgob Eleutberius, i ercbi ganddo anfon gwr cymbwys i'w ddysgu

ef a'i bobl yn ngbylch y ffydd yn Nghrist ; mewn atebiad i'w gais, fod dau

r o'r enw Dwyfan a Êfagau wedi eu hanfon
;
yn y canlyniad, fod y breniu

wedi cael ei fedyddio ; fod ei holl ddeiliaid wedi canlyn ei ol ; ac i'r temlau

a berthynent g^^nt i eilunaddoh'aeth, gael eu cysegru bellach i addobad y gwir

Dduw, ac iw saint ef. Mae yr hanes hon, er fod rhyw sail iddi, wedi ei gor-

liwio, ac wedi ei gosod allan mewn goleu ag a fyddai fwyaf cydsyuiol â

hòniadau eglwys Ehufain. Nid oes dim annghredadwy ddarfod i'r tywysog

enwog Lles, neu ynhytrach Lleirwg-ap-Coel-ap-Cylliu-ap-Caradoc, \vedi cof-

ìeidio Cristionogaeth ei hun, ddangos parodrwydd i'w noddi a'i Iledaenu; ddar-

fod iddo ddyrcbafu ei gweirudogion uwchlaw tlodi a gwaradwydd; a bod yn

mbob modd yn dadmaeth iddi. Nid aunbebyg chwaith ydyw iddo anfon i Euf-

ain, i erchi am gynorthwywyr i'r gweinidogion ffyddlawn ag oedd yn y wlad

eisoes. A phabam i Eufain ?— ond am mai oddiyno y daetbai yr efcngyl i'r wlad

ar y cyntaf. Nid am yr addefid trwy hyn uchafiaeth csgob Ehufain, er y mynai

rhai ysgrifenwyr i'r byd feddwl hyriy ; ond am mai naturiol iawn ocdd iddo

anfon i'r unig le (fe allai) adnabyddus iddo y buasai yn debyg o Iwyddo.

Mynaiyr hanesydd pabaidd, yn y Briíish Chronicle, i ni fcddwl fod Lleirwg

yn frenin ar boU Erydain, pryd uad oedd ond tywysog ar ran o honi—y dal-

aeth rhwng Ilafreu a'r Wy, a elwid Siluria

;

—mynai i ni goelio mai dyma'r

pryd y dygwyd yr efengyl gyntaf i'r wlad, a bod yr holl drigoHon y'nu-on, ac

megys ar unwaith, wedi cu dycbwelyd i'r ffydd ;—mynai i ni goelio hcfyd,

fod y wlad wedi ei rhanu trwy awdurdod esgob Rhufain, bid siwr, yn wyth

esgobaeth ar hugain, a bod tri archesgob wedi eu cren, i ba rai yr oedd yr

hoU esgobion yn ddarostyngedig ;—haeîiadna raid oud ei hysbysu er i bawb

weled y ffynnon y tarddodd o honi.

Nid oes gcnym nemawr ddefuyddiau am haues Cristiouogaeth yn y wlad

hon am ysbaid can mlynedd u mwy, ar ol yr hyn a grybwyllwyd uchod.

Gwyddom yn dda pa mor arswydus a fu yr eilidigaethau ar y Cristionogion,

trwy yr holl daleithiau, o dan amherawdwyr Ehufain, yn yr ail a'r djydedd

ganrif ; ac nid oes gcnym un Ile i feddwl na ddyoddefodd y Cristionogion yu

Mhrydain, i ryw raddau, fcl taleithiau craill ; eto, ni a gawn eu bod wedi

dianc rhag grym mwynf y ddegfed erlidigaeth dan Dioclcsian a Galcrius, trwy

fod uu Carausius wedi codi yn erbyn llywodraeth Ehufain yn y wlad hon, a
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cliadw y llywodi-aeth yn ei law ei hun am saith mlynedd ; a phan yr ennillodd

y Ehufeiuiaid yr uchafiaetli eüwaith, yr oedd y rhan orllewinol o'r amherodr-

aeth wedi disgjai i ddwylaw Constantius Chlorus, tad Cwsteuyn Pawr, Yr

oedd Constantius yn r o uaws dynerach, ac o iechyd gwanaidd ; ac wedi

iddo gael yr awdurdod penafyn ei law ei hun, lliuiarodd lawer ar yr erlidig-

aeth ; ac ar ei ol cf y daeth ei fab Cwstenyn Tawr i'r orsedd, yr hwn a roes

derfyu bythol ar erhdigaeth oddiwrth baganiaid.

Tra yr oedd Constantius jti gorwedd yu glaf yu Nghaerefrog (Yorh), diang-

odd ei fab Cwstenyn o Eufain, a chyrhaeddodd Brydain cyn i'w dad farw.

Mae cryn ddadlu wedi bod mewn pei-thyuas i fam Cwstenyn, a'i l!e genedigol;

rhai yu ho'ni yn eofn iawn mai merch Coel-ap-Cyllin oedd hi, ac felly yu ehwaer

i Lleirwg, ac yn or-yres i Caradoc. Myn y rhai hyu mai yn Mhrydain y

gauwyd Cwstenyn ; ond wedi chwilio y ddwy ochr, medd awdwr yr HoR^
Britanic.e, y mae yn rhaid addef fod tywyllwch ac amheuaeth yn gor-

wedd ar y mater, fel na ellir bod yn hyderus.

Yn oes Cwsteuyn tywjTiodd haul llwyddiant ar yr eglwys Brydeinaidd.

Adeiladwyd addoldai gwychion—codwyd gweiuidogion yr efengyl i fri

—

gosodwyd urddas ar eu swydd—a chwauegwyd at eu cyüogau. Eto, nid oes

i ni feddwl fod crefydd, o ran ei phurdeb a'i hysbrydoh-wydd, yn cyfateb i

wychder ei hamgylchiadau. Yn fy-nych yn y gwrthw^yueb y mae wedi bod.

Yr amser poethaf oedd yr amser puraf. Felly yr ochr arall
; y tymhor mwyaf

hafaidd oedd y tymhor mwyaf Uygredig—yr adeg y tyfai mwyaf o chwyn

ac yr ymddangosai mwyaf o greaduriaid gweuwynig. Yn yr adeg hon lliosog-

wyd Uawer ar Ifurfiau crefydd, a chollwyd, gan hyny, y symledd diaddurn a

berthyuai i addoliad y Cristiouogion yn ei amser puraf. Ehoddwyd gwedd o

wychder ar yr addoliad Cristionogol, i'r dyben, meddai y rhai mwyaf eu

hawydd am dano, i enuill y pagauiaid i'w chofleidio. Yr oedd yma hefyd ar-

wydd diymwad o'u bod wedi cu IHthio oddiwrth "y symh-wydd sydd yn

Nghrist." Yn lle dibyuu ar eghirhad y gwirionedd i'w ganmawl ei huu wrth

eu cydwybodau, a dysgwyl wrth ncrth yr Ysbryd i euuill eu calonau i'w garu,

troisant at fí"urfiau gweigion, ac ymddangosiadau coegaidd. Nid ydym yn cael

fod Cristionogion Prydaiu wedi Uithro eto i'r un graddau o ofergoeledd a

Christionogion^'Itali, a gwledydd y dwyraiu ; eto, y mae yn ymddaugos fod

rhai o'r wlad hon i'w cacl yn mhhth y pereriuion a ymweleut â Jerusalem, a

bod meudwyaeth wedi cael gormod o achles i roddi ei throcd i hnwr. Yr oedd

Dcrwyddiaut hefyd, hcn grcfydd baganaidd y brodorion, eto heb Iwyr farw.

Er ci haunghefnogi gan y Ehufeiniaid, a'i gwarthruddo trwy oleuni pm- yr

efengyl, eto yr oedd iddi rai, yn enwedig yn mharthau dystaw a phcllcnig y
wlad, yn ymlyuu wrthi. Nid oedd dysgeidiaeth ^yyrgam y Derwyddon ddira

wedi syrthio i ddirmyg gyda phawb, na'r Derwyddon eu huuain wedi llwyr

golli cu dyhinwad. Nid oes haues chwaith am neb yn y tymhor hwn yn

dwyn mawr scl dros Arglwydd y Ihiocdd. Diflanodd yr oes gyntnf o Grist-

ionogiou, a chyfoíhjdd ocs arall, yr hon ui welsai gynifer o weithredoedd yr

Arglwydd, ac ni phrofasai gymaint o'i gymdeilhas.
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Wrtb i ni son am esgobion yn y tymhor bore bwu ar yr eglwys, y mae yu

angenrheidiol i ni ochelyd eu cyffelybu i esgobion oesoedd diweddarach ; ac yn

enwedig i esgobion ein hoes a'n gwlad ein liunain. Nid ydynt yn gyffeJyb

ond yn yr enw yn unig. Esgob yn y ganrif gyntaf a'r ail oedd unrhyw wein-

idog yr efeugyl a arolygai gynulleidfa egb>vysig, gan weini iddynt mewn
pethau ysbrydol. Yr oedd y gyuulleidfa, neu yr eglwys, yn fynych yn ddira

m\^y y pryd hyny nag a gynwysid mewn t anedd. Yn y gynulleidfa

hon y Uafuriai, nid gydag awdurdod arglwydd, ond gyda diwydrwydd gwas.

Nid oedd ganddo awdurdod, ac ni ddewisai gael chwaith ond oedd gyson

â "gwylio dros eneidiau dynion ;" eto, buan iawn yn oes Cristionogaeth, yu

enwedig dan wenau Ilwyddiant daearol, y coUwyd y symlrwydd cyntefig, ac y
gyrwyd at ofer sefydliadau, Nid dyma'r fau a'r pryd i olrhain y modd y
daeth yr urdd a elwir yn awr esgobion i gael lle yn yr eglwys Gristionogol

;

digon ar hyn o bryd fydd dyweyd, mai esgob gynt oedd yr un a gweinidog

neu bregethwr yr efengyl yn awr. Nid oeddynt yn ymhòni un gradd o aw-

durdod ar eu gilydd, mwy nag oedd y naill apostol ar y Ilall. Dichon fod

duwioldeb, defuyddioldeb, a doniau gweinidogaethol y naill yn rhoddi iddo

ddylauwad mwy yn mhlith ei frodyr nag eraill, eto yr un oedd y swyild.

ddyddiau Cwstenyn, medd esgob Stillingfleet, y dechreuodd eglwysi

Prydain flodeuo : o'r blaen yr oeddynt dan gryn helbid. Yr oedd Uywiawdwyr

y taleithiau yn enwedig, a'r bobl yn gyffredinol, cyn amser Constantius, yu

gosod eu hwynebau yn erbyn Cristionogaeth, ond Uiniarwyd Ilawer ar liyn trwy

dynerwch Constantius, er nad oedd ef yn Gristion ei hun ; a phan y daetli ci

fab Cwstenyn i'r awdurdod, chwancgwyd at eu rhyddid a'u bri. Yn y íl. 314,

ni a gawn fod tri chenad o'r enw Ifor, Riiystyd, a Brawdol wedi eu hanfon

i gynrychioli eglwysi Prydain yn nghymanfa Arles. Nid oes genym oud

dyfaUad fod cenadau o'r wlad hon yn nghymanfa Nicc yn y fl. 325, ond nid

oes hysbysiad am hyny. Y mae yn natiiriol i ni feddwl fod, gan fod gor-

chymyn yr amherawdwr yn gaeth ar fod y gynadledd hòno yn gyflawn. Y
gwir ydyw, mai ychydig iawn o hanes crcdadwy sydd genym am ansawdd crcf-

ydd yn y tir y pryd hwn, uac ar ol hyn, liyd ncs i heresi Morgan bcri cyüro

trwy yr holl fyd crefyddol.

Tua chanol y gaurif hon, sef y bedwarcdd, y cawn hanes am un Cybi, mab
i frenin Cornwall. Dywedir i hwn, wedi byw yn giefyddol iawn am ugaiii

mlynedd gartref, fyned i Ffrainc at Ililary, esgob Poictiers ; ei fod, trwy

ennül wyncb yr esgob, wedi cael ei ordeinio ganddo, ac iddo wasanaethu feJ

cynorthwywr iddo hyd ftirwolacth yr esgob ; ac yua, iddo ddychwelyd i'w

wlad ; ei fod, o herwydd trallodion ei wlad, ac amgylchiadau gofidus yn ci

deulu, wedi gadael ei gartref drachefn, a dodyn gyntaf i Dy Ddewi; a thracheru

iddo fyned i'r Iwerddon, ac yn mhcn pedair mlynedd ddyfod trosodd eilwaith,

ac ymsefydlu yn Nghacrgybi. Dywedir hcfyd fod tywysog Môn, o dosturi at

ei dlodi, wedi ei amhcgu â chastcll ag oedd yn y gymydogaeth , a darfod

sefydlu mynachlog fechan o fewn y castell ; a galw y Ile oddiar hyuy yn Còr

C>/bí, gan olygu y fyuachlog, ueu Cacr Ci/bi, gan olygu y castcll. Dywcdir
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liefyd fod rbyw r da arall o'r enw Seiriol, yr liwii oedd yu byw, meddant,

gerllaw Beaumaris, yn y parth dwyreiniol o'r ynys, fel yr oedd Cybi yn y gor-

llewin ; a bod y ddau \vr da liyn yn arfer cyfarfod â'u gilydd mewn lle a

elwid Clorach, gerllaw Llanerchymedd. Ac oddiar fod Seiriol yn cyniwair

tiia'r gorllewin jai y boreu, ac i'r dwpain y prydnawn wrth ddychwelyd, a

Chybi yn y gwrthwyneb, cododd yr hen air

—

" Seiriol tcyn a Chybi felì/n
;'"

oddiar fod un yn wynebu'r haid, a'r Uall yn cefìiu arno.

Yn y bumed gamúf y bu y cyffro yn Efchos heresi Morgan, neu Pelagius.

Mae gradd o ansicrwydd am ei le genedigol ef. Dywedir gan rai mai brodor

ydoedd o Pangor Is y Coed, neu o ryw ran o Ogledd Cymry ; eraill, mai

Deheudir Cymi-y ; a hóna rhai, mai bro Morganwg oedd ei le genedigoL

Sicr ydyw, pa fodd bynag, mai mynach Cymreig ydoedd. Gelwid ef Morgan

yn Gymraeg, a Fhelagíus yn Lladin, y ddau enw o'r un ystyr, yn arw^ddo,

perthynol i, neu gerllaw, y môr. Aeth Pelagius i Eufain, a chyfarfu yno ag un

Celestius, gT o âch Ysgotaidd, ond genedigol o'r Iwerddon, yr hwn a fu yn

gydymaith iddo yn ei deithiau, yn ddysgybl iddo yn ei heresi, ac yn gynortli-

wywr iddo yn ei Uedaeniad.

Teithiodd Morgan hiwer iawn ; a sicr yw, ei fod o alluoedd cryfion ac o

gymeriad diargyhoedd, ond o wedd corfforol lled afluniaidd, gwddf-fraisg,

ysgwyddgam ac unllygeidiog. Yr oedd ei ddysgeidiaeth yn ei dymhor yn

ehelaeth, oud ei egwyddorion yn dra gwyrog, y rhai a amddiffyuai, uid gyda

gwyneb agored, ac â geiriau ammwysaidd, ond mewn modd ag a sawriai yn

drwm ddichell ac ystryw. Dechreuodd yr hcresi hon ymddaugos tua'r

fl. 40-1 neu 405, a pharodd gyffro mawr a gofidus trwy hoU wledydd crcd.

Dywed Mosheim fod y ddau fynach, Pelagius a Celestius, yn honi, " Fod yr

athrawiaeth a dderbynid yn gyö'redinol am lygriad y natur ddynol, a'r angen

ara ras Duw i agor y deall a phuro y galon, yn attaUii i gynydd mewn
santeiddrwydd a rhinwedd, ac yn tueddu i sîo dynohyw mewn tawelwch gau

a pheryglus. ll-ònent fod y syniadau hyny mor gau ag oeddynt bcryglus ;

mai i'u rhieni cyntaf yn unig y cyfrifid eu pechodau, ac nid i'w hiUogaeth
;

nad ydym ni yn Uygredig trwy eu cwymp hp-y, ond y genir ni mor bur a

difrychau ag y dacth Adda o^ddwyhiw ei Greawdwr ; fod dynoh-yw, gan

hyuy, yu aUuog i edifarhau a diwygio, ac i gyrhaedd y graddau uchaf o
dduwioldeb a rhinwedd, trwy ddeihyddio eu cyneddíau a'u gaUuocdd

naturiol cu hunain ; fod gras aUanol, yn wir, yn angenrheidiol i ddeft'ro eu

hymdrcchion, ond mai afreidiol iddynt ydyw cynorthwyon tufewnol Y'sbryd

Duw."

Mi feddyUwn fod y cryncdeb uchod o syniadau priodol Morgan wedi cu

gosod gerbron gan Dr. Mosheim mcwu gwedd Uawn mor ddiuiwcd ag y
teilyngent. Mewn cynadledd eglwysig a gynaUwyd yn Carthage yn Afl'rica,

Ue yr oedd 214 o csgobion, condeniniwyd y syniadau ; mcwn canlyniad, con-

demniwyd hwy gan cglwysi crcd yn gyü'rcdinol, yu y dwyrain a'r gorUewin.

Nid oes ntraawr o son am Pelagius ci huu byth ar ol hyn. Dichon ei fod



PEK. I.J nEHEál MORGANIAETH. í»

bellach wedi colli ei rym a'i fywiogrwydd gan oedran ; neu ynte, ddarfod iddo

weled yn oreu ymostwng i'r ddedft-yd a roddwyd aruo, a galw yn ol y syn-

iadau a gyhoeddasai, rhag ei alltudio o'r amherodraeth, yn ol deddfau y ddau

amherawdwr Honorius a Theodosius.

Yr oedd dechread y ganrif hon, sef y bumed, yn nodedig am y terfysg-

oedd gwhidol yn Mlu-ydain, yn gystal ag am yr ymrysoniadau crefyddol.

Bu y Brythoniaid yn llwyddiannus i fwrw ymaith am byth yr iau Piufeinig,

ac i wrthdaro, yn eífeithiol am dymhor, ymgyrchion y barbariaid goglcddol ar

eu gwlad ; ond teimlent eu hunain yn annigonol i wrthweithio lefain ^lor-

ganiaeth allan o'u heglwysi, heb anfon i Ffrainc am gynorthwy. A hyn

hefyd a wnaethant. Cymerwyd eu cais i sylw rae\vTi cymanfa yn Ffrainc, a

sefydlwyd ar ddau r, Garmoii a Lupus, i fyned trosodd i Frydain, er mwyu
llethu yr heresi ag oedd yn terfysgu yr eglwysi. Wedi eu dyfodiad yma,

dywedir i'r ddau r hyn yraosod at eu gwaith o ddifrif ; a'r fath ydoedd eu

llafur, eu medrusrwydd a'u llwyddiant, nes oedd y bobl yn gadael eu

hathrawon heresiaidd, ac yn dychwelyd yn finteioedd at eu syniadau cyntaf

;

a'r pregethwyr heresiaidd hwythau yn cilio mewn cyiYÌlydd aUan o sylw.

Gwelodd rhai o honynt yn angenrheidiol i gyfarfod â'r ddau \vr da mewn
dadleuaeth gyhoeddus. Cyfarfuant yn Yerolam neu St. Alban, a chynaliwyd

y ddadl ar g'oedd y bobl, eu gwragedd a'u plant. Y fath oedd grym a

hyawdledd Garmon a Lupus, a'r fath gysonedd a ddangosid yn eu syniadau

â'r ysgrythyrau, fel nad allai eu gwrthwynebwyr eu gwrthsefyll na'u gwrth-

ateb. Cafodd y gwirionedd fuddugoliaeth nodedig, a chafodd Morganiacth

ei darostwng yn ngolwg yr holl whá. Amddifiynai y Morganiaid eu syn-

iadau írwy ymresymiadau philosopliaidd ; ond Garmon a Lupus trwy ymad-

roddion ysgrythyrol, a thrwy eiriau egUir a diaddurn.

Hwyrach y dylid crybwyU yn y Ue hwn (a gadacl i'r darUcnydd farnu yr

amgylchiad fel y byddo yn dewis,) am y fuddugoUaeth a ddywedir ei chael

yn Maes Garmon, Uc yn agos i'r Wyddgrug, Swydd Ffiint. Yr oedd y
Brithwyr a'r Saeson y pryd liwn yn anrhcithio y wlad. Dacth Uu o honynt

i'r parth Ue yr oedd Garmon a Lupus yn dysgu y bobl ac yn eu bedyddio.

DeaUodd y gelynion nad oedd y Cristionogion yn gwneyd un parotoad

milwraidd i'w gwTthwynebu, a bwriadent syrthio arnynt tra y byddent yn

addoU. Safodd Garmon, meddant, gyda rhyw nifer detholedig o wr, mewu
Ue cyfyng, rhwng bryniau a chreigiau, gan ddysgwyl y gelynion. Ar ddy-

fodiad y Brithwyr a'u Uu i'r Ue, gorchymynodd i'w ganlynwyr ymuno gydag

ef i waeddi Aleluia, dair gwaith â Uef uchel. Hyn a wnaethant, nes

oedd y bryniau a'r creigiau oU yn adsain. Ar hyn, disgyuodd braw aruthrol

ar y gelynion ; tybiasant fod Duw y Cristionogion yn dwyn arnynt y
mynyddoedd a'r creigiau i'w Uethu, am afionyddu arnynt yn ei addoUad

;

bwriodd rhai eu harfau ilawr, a fi"ôdd eraiU yn ddychryuedig ; ac yn eu brys

boddwyd Uiaws mawr o honynt yn afon Alun. Yr ydwyf yn addef fod yma
wedd anhygoel ar yr hanes, am ei bod yn rhy dcbyg i cliwedhui ofcr y
mynachod pabaidd ; eto, pan ystyriwn ofergoeledd yr oesocdd hyny, sefyllfa
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y Cristiono^on, a duwioldeb y ddau esgob, y mae anliygoeledd yr amgylchiad

i raddau mawr yn diflauu.

Dywedir i Garmon a Lupus neu Bleiddian, ar ol cwblhau eu cenadaeth,

ddychwelyd yn ol i Ffrainc ; ond buan yr anfonwyd am Garmou yn ol.

Cydsyniodd yntau a r cais hwn, a dygodd gydag ef Severus esgob Triers.

Bu oilwaith yn llwyddiannus i ddarostwng Morganiaeth, a chafodd alUudio

Waenoriaid yr heresi hon o"r wlad, fel na fu blinder o achos hyn am dymhor

maith. Arosodd Garmon yn y wLad hon am dymhor hir, hyd nes oedd yr

anwariaid, y Brithwyr, a'r Gwyddelod, yn heidio ar hyd y wlad. Daeth i'r

whad Lydaw yn amser Cwstenyn, ac arosodd yma hyd ddyddiau Gwrtheyrn
;

yna dychwelodd i Ffrainc, a bu farw.

Yu amser Garmon, gan faint y terfysgoedd gwladol ag oedd yn ffynu ar

bob llaw, y dechreuodd y mynachlogydd ddyfod i fri ; ac i'r rhai hyn y ciliai

Hiaws mawr o'r bobl ag oeddynt yn flin arnyut oblegid yr helyntion gwladol,

neu yn ymofyn yn aiddgar am ddysgeidiaeth. Ar y cyntaf, mi debygwn mai

math athrofeydd oedd y sefydHadau hyn ; ac iddynt yr heidiai lliaws mawr

o bobl, mewn ymofyniad am ddysgeidiaeth yn benaf, ac hefyd i fwynhau

llonyddwch oddiwrtìi ferw cyftous y byd. Tybid y pryd hyny yn ormodol,

fod crefydd, iraddaumawr, yn gynwysedig mewn myfyrdoda gweddi ddirgel,

ac nid mewn llafur a defnyddioldeb cyhoeddus. Yn lle arfer y najll er mwyn

y llall, arferent y naiU yn lle y llall. Yn lle ymofyn am ymgeledd bersonol,

mewn myfyrdod a gweddi, i'w cymhwyso a'u parotoi i fod yu ddefnyddiol,

ac i wasanaethu eu cenedlaeth trwy ewyllys Duw, annghofient eu dyledswydd

tuag at eraill, dan rith chwanegu eu hysbrydohwydd a'u tangnefedd eu luin-

ain. relly dirywiai crefydd i ofergoeledd. Ciliai crefyddwyr i'r mynaclüog-

ydd; ymddidolent oddiwrth y byd, nid yn ei arferion llygredig yn unig,

ond hefyd yn ei draflerthion, ei orchwyHon, a'i fwyniaut. Yn lle ymofyn

am gyfleusderau i wneuthur daioni, ymofynent am lochesau i ymguddio.

Y'n lle m\,'ned at y cleifion i geisio eu gwellhau, cilient oddiwrthynt, rhag

eu dyhiro gan y phi, meddent, a gadawent i'r trueiniaid farw yn ddi-

ymgcledd.

Y'mddengys fod crefydd y pryd hwn yn isel yn y whid ; fod ai-ferion y

trigolion yn anfad a drygionus—cyft'elyb bobl ac ofl'ciriaid ; ac nid rhyfedd,

\'nte, ar ddyfodiad y gelynion anwar i'w gwLid, y ceid hwy heb amddiff"yniad

rhaghmiaeth drostynt, ac yn ddiymadferth a Uwfr ynddynt eu hunain. Ym-

Avelodd Duw y pryd hwn hefyd fi hwynt â phla dinystriol ; a thra yr oedd

yr haint yn difa, daeth y newydd, fod eu hen clynion yn ymbarotoi i ruthro

arnynt. Disgynodd y newydd hwn arnynt fel twrf taran, a llesghaodd cu

calonau am enyd gan fraw. Galwasant gynghor, a phenderfynwyd dewis

iddynt flaenor. Disgynodd y dewisiad ar un o'r cnw Gwrtheyrn. Yr oedd

y Cymry, er cymaint eu glewder cynhenid, yn anmharod iawn i ryfel y
pryd hwn. Nid wedi cnniU eu rhyddid yr oeddynt cr gwacthaf y Ehufeiu-

iaid, ond wcdi ci gael yn ddiorchest, gan fod ymgyrchion y Gothiaid ar Itali

yn galw y Rhufciniaid adref, i amddiff"yu cu gwhid cu hunain. Tra yr ocdd
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y Rhufeiniaid yn eii plith, nid oedd achos iddyut ofolu _: ac wedi iddyut

ymadael, teimlent eu hamddifadru'ydd. Yn yr amseroedd a ganlynodd

ymadawiad y Ehufeiniaid, nid oedd ond rhyfeloedd, a son am ryfeloedd,

trwy yr boli wLad. Ystrywiau a dichellion, ymladdau a thywallt gwaed, a

ffynai ar bob Ilaw
; y naill dywysog yn erbyn tywysog arall

; y tywysogion

yn gorthrymu y bubl, a'r boblhwythau ynbradychu y tywysogion ; aunhrefn,

dyryswch, celanedd, a drygioni, a welid yn mhob man.

Y^mddengys hefyd fod y rhai crefyddol yn mysg y bobl wedi dirywio i

ofergoeledd ; wedi Uyncu syniadau mynachaidd ; ac felly, wedi cilio i leoedd

ar gîl i jmofyn Ilonyddwch a seibiant. Pan gofiom pa mor anaml oedd

gweinidogion yr elengyl ar y pryd
;
pan yr ystyriom nad oedd y Beibl eto

ddim wedi ei gyfieithu i iaith y Brythouiaid ; nad oedd y Beibl Lladinaidd

ar gael ond yn meddiant y dysgedigion, neu wr o gyfoeth ;—ni a welwn pa

mor hawdd oedd iddynt ymlygru, ac mor ebrwydd y colleut y tir a ennül-

asid ganddynt o'r blaen. Ar yr un pryd, nid ydwyf yn cael fod eglwysi

Prydain wedi disgyn mor isel ag oedd Eglwys Ehufain ar y cyfandir

;

oblegid pan ddaeth Awstin Fynach drosodd, ac enniU ftafr y brenin Ethel-

bert, ac ymosod at gael eglwysi Prydain i gydymffurfio â syniadau ac arferion

eglwys lìhufain, fe gafodd mai cryn orchest a fyddai iddo allu Ilwyddo.

Wedi i'r Brythoniaid ddewis Gwrtheyrn yn ben arnynt, cynygiwyd ar fod

gwahoddiad yn cael ei anfon at y Saeson i ddyfod i'w cynorthwyo hwy, yn
erbyn rhuthriadau y Brithwyr a'r Gwyddelod. Yn y cyfamser, pa un ai o

flaen yr ymgynghoriad, ai ar ol, nid yw hysbys, tiriodd nifer o Sacson yn y
wlad, dan arweinyddion o'r enw Hengist a ITorsa. Gwnaed cynghrair â'r

Saeson hyn ; y canlyniad a fu, ddarfod i'r rhai y dysgwyliwyd wrthynt

am ymwarcd rhag y Brithwyr, di-oi allan yn ffrewyll fwy arswydus na'r

Brithwyr eu hunain; ond gan nad oes a wnelom ond ag amgylchiadau cref-

yddol y genedl, a hyny yn unig yn eu prif linellau, ni a ymattaliwn, ac a ddy-

chwelwn at hancs Awstin Pynach a'r Prydciniaid.

Ennillasai y Saeson, trwy ystryw, brad, a rhyfeloedd, lc arosol yn y wlad

;

ac yn fuan sefydlwyd hwy ar ffurf tcyrnas, dan Ethclbert cu brenin. Yr oedd

y Saeson, ar eu dyfodiad, yn gwbl baganaidd ; a buant yn foddion, trwy cu

rhuthriadau gwaedlyd, a'u harfcrion llygredig, i ddinystrio hyny o Gristion-

ogaeth, ag oedd yn y parthau hyny o Loegr a syrthiodd yn arbcnig dan cu

dylanwad ; a sefydlwyd eilwaith ganddynt cu defodau ofergoclus yn cu lle

;

ond yn Nghornwall a Chymry, y manau na ddarostyngasid gan y Saeson,

yr ocdd Cristionogaeth cto yn aros, mewn enw o leiaf gan y rhan fwyaf, ac

yu ddiau mewn gwirionedd gan rai. Ni wnaeth y Brythoniaid Cristionogol

nemawr neu ddim cais tuag at ddychwclyd y Sacson eilunaddolgar ; ac

achwynir amynt yn dost gan awdwyr pabaidd am eu hesgeulusdra ; eto, pan
yr ystyriom eu sefyllfa, yn dyoddef y crculonderau mwyaf oddiwrth eu gor-

thrymwyr, ac yu cael eu hymlid i'r mynyddoedd, ac ogofeydd y creigiau, fel

dcfaid flaeu y bleiddiaid, ni ellid dysgwyl fod dim cyfleusdra o'r fath

ganddynt, am amser maith o leiaf ; a phc buasai cyfleusdra, nid oedd Ue
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gaiiddyiit i ddysgwyl cael clust o yinwrandawiad. Diau fod y ddwy ocbr

wedi )-mddyeitlu-io i'r graddau pellaf oddiwrtli eu gilydd ; codasai rbagfarn

anbyblyg yn y ddwy ocbr ; ac nid oedd dim, am amser maitb, yn Eecbu yn

mj-nwesau y ddwy geuedl, ond gortbrymder creulou oddiwrtb y bbiid gryfaf,

a dial %rnig oddiwrtb y blaid wauaf. Hawdd, gan byny, ydyw dycbymygu,

pa gan leied a allai yr ycbydig Gristionogiou tlodion a gortlu-ymedig ei

wneyd dan y fatb amgylcbiadau.

Yr oedd Etbelbert, breuin Caint, yu un o'r tywysogion doetliaí a galluocaf

o'r Saeson. Yr oedd ei wraig Bertba yu fercb i freniu Ffrainc, i'r bou a bi

yu Gristion, yr addawyd fel ammod priodas, berffaitb ryddid crefyddol ; a

hawl befyd, i ddwyn gyda hi i Brydain, pa weiuidogiou crefyddol bynag a

ddewisai. Ymddengys fod y Bertba bon yu wraig ddoetb a duwiol, ac iddi

arfer ei dylanwad, mewn modd cysou a dianwadal, o blaid crefydd Mab Duw,

yn ol y mesur o wybodaetb ag oedd ganddi, a natur amgylcbiadau ei boes.

Dywedir i ui fod, yn ngbylch y pryd hwn, ryw wr ieuainc yn cael eu

gosod ar werth yn beolydd Ebufain, gan ryw fasnachwr ; ac i sylw Gregori,

yr hwn a ddaeth ar ol hyuy i fod yn Bab dau yr enw Gregori Fawr, ddisgyu

arnynt ; iddo ymofyn o ba wlad y daetbent ; ac wedi deall mai o Brydain,

iddo dosturio wrthynt, pau ddeallai mai paganiaid oeddynt.

"Och," eb efe, "fod tywysog y tywyllwch yn meddiannu dynîon o wedd mor
ddysglaer, a bod wynebau mor hawddgar yn dwyn o'u mewn eneidiau amddifaid o

ras tragywyddol. Pa beth ydyw enw y genedl ?" " Ängli," oedd yr ateb. "Mewn
gwirionedd, y mae ganddynt wynebau angylaidd, a gi'esyn na baent yn gydetifeddion

â'r angylion yn y nef. O ba dalaeth y daetbaut ?" Atebwyd, " Deira (rhan o dalaetb

Northumbria}." " Purion, wedi eu cipio /m, oddiwrth ddigofaint Dnw, a'u galw
at ras Crist. Pa beth ydyw enw eu breuin ?" " Ella," oedd yr ateb. "Aleluia," ebe

j-ntau. " Aleluia i Dduw a ddylai fod yn y broydd hyny."

Aeth Gregori yn ebrwydd at y Pab i ofyu caniatad i fyned i Brydaiu i

bregethu yr efengyh Cafodd ei gais, a cbychwynodd ei daith ; ond y bobl,

y-n anfoddhawn iddo adael Ehufain, a gawsaut gan y Pab ei alw yn ol di-a-

chefn, er ei fod wedi bod diidiau ar ei daitb. Eto, ui fu Gregori yn ddi-

feddwl am Brydaiu ; ac ar ei waith yu cyrbaedd y gadaii- babaidd, efe a

aufonodd genadau i ddwyn yr efengyl i'r wlad hon. Tybiwyf fod gradd o

duedd i gamarwain y darllenydd yn yr hanes uchod, yr hon a roddir gan
Bede ac ereill. Gellid meddwl wrth y lliw a roddir ar yr amgylchiad, nad
oedd yr efengyl yu ]\Ibrydain eisoes—fod jn.- hoU drigoliou yn baganiaid—
ac raai i Eglwys Ehufaiu y perthynai yr anrhydcdd o ddwyn yr efengyl i'r

ynys hon ; oud y gwir ydyw, fod Cristionogaeth wedi ei phlinu yn y wlad
er ys llawer o oesoedd cyn hjai; ie, er ys mwy na 500 o íiynyddoedd, yn
mysg yr hen Frythoniaid ; a gwú- heíyd fod y frenines Berthà, fel y cry-

bwyllwyd, wedi dwyn gyda hi oleuni yr cfengyl i fysg y Saeson, er ys ugaiu
mlynedd cyn i Gregori anfon neb drosodd. Pa fodd bynag, aufonwyd un
Awstin, yr hwn a elwir Awstin Fynach, i'w wahaniaethu oddiwrth Aws-
tin esgob IIippo, gjda nifer o gAindeithion, i'r wlad hon. Tii-iasant
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yn ynys Tlianet, ac anfonasant at y brenin Etlielbert i LjsIjysu eu dvfodiad a

pba fatli oedd eu neges, ac i ddymuno ei nawdd. Mew'n atebiadj írorcliy-

mynai y brenin iddynt aros jtì jt ynys hyd nes y caent glywed oddim-thó ;

ac jTi mhen ychydig ddyddiau, aeth rhagddo tua'r jTiys. Cymerodd ei

eisteddle mewn maes agored, a pharodd i'r cenadau ddod ato; a chyda

rhìYTSg mawT y daethant. Ffm-fiodd Awstin ei ganlynwjr, tua deuo'ain o
nifer, yn orymdaìtli; o'u blaen yr oedd g pi dwj-n croes fawr wedi ei

gAvneuthur o arian, ac im arall }ti dw\-n llun Crist wedi ei baentio ar astell.

Ysgogai y mjTiachod hjTi ja. mlaen me-n-n gwedd fa\vreddig a rliialtaidd "-an

ganu math o Litani. AYedi i Awstinamlygu eiamcan, gyda llawer o "eiriau

denu, a doetliineb ddynol," cafodd \t ateb a ganl\Ti gan y brenin ; "T m.ae

y geiiiau a'r addewidion a roddwch, yn wj'ch ; ond gan eu bod \ii ne^wdd
ac ansicr, ni aEaf gjdsynio â hwj-nt, a gadael y defodau sydd wedi bod c\hvd
mewn ymarferiad genyf fi, a chan genedl y Saeson. Eto, gan eich bod vn
ddyeithriaid o bell, ac (\-n ol a welaf fi) yn dpnuno dysgu i ni \t hvn a

gredwch chwi eich hunain sydd wir a buddiol i ni, ni chewcli eich aflonvddu

ond gwneir darpariaeth briodol at eich c\'nahaeth. Xid ydym chwaith yn
gwarafun i chwi ennül c\Tiifer o broselytiaid i'ch crefS'dd ag a alloch." Bu y
brenin c\'stal a'i air. Caniataodd i'r cenadau h\-n ymsefydlu yn N"-haer-

gaint, a pharodd ddarpani idd\nit bob angenrheidiau. Diamheu nacl oedd
Ethelbert ddira yn ddyeithr i Grisrionogaeth, gan fod ei WTaig Bertha eisoes

jTi ei phrofí"esu, er nad oedd cf ei hun eto wedi ei derbyn. Parodd hyn, yu
nghyda'r llyth\Tau oddiwrih ei dad-yn-nghyfraith, brenin Efrainc, iddo o lciaf

roddi iddjTit y fath dderb\aiiad heddychlawn.

Gyda'r cyfrjw rwysgfawTcdd y daeth Awstin a'i ganîynw\T i'w sefyllfa

newydd i Gaergaint. Cafodd genad yn raddol i bregethu yn no;h;iT)el y
frenines, a dychwehvyd nifer o wr y Uys ; ac wecU ])eth amser Ethelbert ei

hunan at, o leiaf, broífes o'r efengyl. Bwiiwj-d ymaith yx eilunod, a bedvdd-
iwyd lliaws raawT i grefydd Crist. Trowyd temlau yr eihmod yn addohíai, a

sefydlwyd awdurdod Awstin yn mysg y genecll. Ni choUodd ddini amscr
chwaith, heb gael gorch\-rajTi y Pab Gregori, i'w gysegini yn archesgob ar

holl Fiydain, ac felly i gael awdm-dod ar y gweinidogion ag oedd \ina eisoes

y[\ mhell o'i flaen ef ; ac hef'cl ar bawb a godai i'r sw\dcl niewn aiuser dy-
fodol. Pihoddwyd i Awstin, gan Gregori y pab, awdurdod hollol ar hen
eglwjsi y PiTdeiniaid, "i ddysgu (meddai) )t anwybodus, cadaniliau y
gweiniaid, a cheryddu y cyndyn ar (jwrthnyùfjP Caniataodd iddo hefyd
gadw rhai o ddefodau paganiaeth, gan eu hini])io i wasanaeth crefvdd Crist.

Fel hjTi, rhoddwyd íìnvyn i'r mj-nach trahaus aíî'roen-uchel, i ddwyn i nicwn
lygredigaethau y paganiaid, ac i erìid a chosbi y Cristionogion puraf yn y
wlad. Pa bcth a allai ddynodi Annghrist yn fwy cUamhcuol ?

Cafodd Awstin ci-yn draff"erth—fe allai lawcr mwy nag a ddvs"-Avvliasai i

gael eglwysi y Cymry dan ei awdurdod ; eto, p- oedd riiaíb y Ayw uehrlfncUf»-

hwn ara awdurdod a raawTcdd yn anniwalladwy. Gwysiodd eso-obion

Cymru, gan hyny, i'w gyfarfod, modd y gaUai roihU ar ddcall iddvnt, ci fod
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ef wedi ei osod ya arcliesgob ar holl rndain, trwy awdurdod esgob Rhufain.

Cyfarfii y plcidiau â'u gilydd yn rhywle ar lan Hafren; ond nid yw y lle yn

eithaf hysbys. Ceisiodd ganddynt punno ag ef i ddychwelyd y Saeson

paganaicìd; ac i'r dyben hjmy, ar idd\-nt g^-dífm-fio ag eglw^s Rhufain o ran

amser cadw y Pasg, ac jTnostwng i ijw ddefodau ereill a arferid yn Rhufain.

Dylai y darlìenydd gofio fod mwy yn gjaiAT^-sedig jti y pAvnc o amseríad y

Pasg nag a j-mddengAS ar \r olwg gjmtaf. Yr oedd cadw y Pasg, ar iyw

amser arbenig, yn anrvdd, y piyd hray, i ba eglw^^s y perthjTient ; a buasai

cydsjmio ag Awstin ;^ti hj-ii, er lleied o bìvys a 3-mddangosai yn y peth j-nddo

ei him, j-r un ag addef jTnostjmgiad i eglwj's Ehufain. Ar waith y Piydein-

iaid yn gwTthod ei gais, cymerodd anio ^Tneyd gwyi-th o'u blaen, trwy roddi

ei lygaid i ddjTi dall. Gall'vvn feddwl pa fath wjTth ydoedd, gan na effeith-'

iodd im dim ar y CjTniy. Cji;miasant i gpnerj^d ei osodiadau i sylw, a

chyfarfod di-achefn. G\Y;^-ddent jn dda fod Awstin jm cael ei gefiiogi gan

Ethelbert, }t h^\-n a ystjTÌd y gallnocaf o'r t\T\ysogion Prjdeinaidd, ac y

gallai eu nacâd ddwyn amynt ganljadadau chwei-won. Am hjmy, dywedas-'

ant na allent ar y piyd gj-dsjTÙo â'i gais, leiaf cjm ^Tngj-nghori â'u brodjT.

Cy-n dyfod jTi nghyd cb'achern, j"mg\Tighorasant â hen feudwy, a berchid jti

fawr am ei dduwiohleb, pa beth a fyddai oreu iddjmt wneyd. Atebodd yi'

hen T, "Gan mai cariad ac undeb ydyw bjTVj'd crefydd, gwell fyddai i chwi

wrando amo, os cewch chwi ei fod ef jti JF' Duw." " Ond pa fodd

gwybyddwn ni ei fod?" ebe hwythau. "Ymae p- Arglwydd," ebe yntaUj

" wedi cfywecfyd, 'Dysgwch genyf, canys addfwj-n ydwyf, a gostjmgedig

galon.' Os yw jt yíwstin hwn yn addfwjTi a gost\-ngedig, credwch ei fod ef

ei hun jm dwjm iau Crist, ac na esyd ef \x im amgen araocli chwithau. Ond
os ymddwj-n yn falchaidd a wna, a rhoddi prawf trwy h;vTiy nad yw Dcbiw,

na wrandewch amo." Dysgodd idtfynt hefyd i bendeifj-nu ba ysbiyd jT

oedd Awstin, tn\y y cUill a fyddai amo ar eu dyfodiad hwy i'w \\ydd. Os
cjdai i'w cyfarfod yn fwj-naidd a charedig, \t oeddjTit i WTando amo ; ond

os jnnddwjTi a wnai jni ch'ahaus, ac oni chodai i'w cyfarch, yr oedcfynt i fod

}Ti ddiystyi- o hono. Ac â hyn y cji;unasant. Yn ol fel y gellid dysgA\yl

oddiwTth dcl\-n ysbiyd a hòniadau Awstin, derbymodd y cenadau gjda

golwg annililygedig a thrahaus ; a hwythau ar hyii a WTthodasant bob cynyg-

iad o'i eiddo. Dywedodd ef wi-thynt, "Os cln\-i a ymostyngwch i mi mewn
tri pheth, sef,—Cadw y Pasg jti ei amser priodol;—Gweinyddu bedydd,

tricy yr liion yr ydym yn cael ein geni dracîiefn, yn ol ffmf eglwys Ehufain ;

—

ac ymuno â ni i brogethu jt efengyl i genedl y Saeson, ni a g\d-ddygwn â

chwi yn nihob peth arall y gwahaniaethwch oddiwrthj™." Ond ni chytun-

ent ag ef mewn un cais o'i eiddo ; a chafodd wybod ganddynt, na fynent mo
hono ef i fod \ti archosgob amynt. Yna Awstin yn ffromcdig iawn a ddy-

wcdodd wrth\Tit, "Gan nafynwch dderb^Ti heddwch gan cichbrodyr, gallwch

ddysgwyl dial odd^vrth eich gelynion ; a chan na fynwch bregethu yr efengyl

i'r Saeson, chwi a gcwch dderb\-n angau ar eu dwylaw." F(!lly hefyd y
cawsant. Ni orphwysodd y caclnnw- hw-n ncs adrocìd i'r breniii Ethelbert
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gymaint o eii-iau y Biythoniaid ag a wasanaethai i gj'ffroi (Ugofaint y brenin

jTi eu lierbyn ; yn enwedig, eu gwaitli jti gwrtliod pi \lvryY i \Tnimo ag ef i

bregetliu jr efengyl i'r genedl hóno ; ac nad oedd\ait \ti ewyllysio cael dim

cyfatlu-acli â'r rliai a'u liyspeiliasent o'u meddiannau trwy di-ais ac anngbj-f-

iawnder. Nid anfoddliaol gau y brenin oedd gweled y Cjonry yn dyoddef

;

a chan y rlipddid acliles iddo i ddial annoit trwy y tro hwn, cafodd gan

Ethelffritli, brenin Northumbria, i ddwyn byddin i dalaeth Brochmael, tywj^sog

Powys, fewTi t\^\ysogaeth yr hwn y c\-naUesid y g-jTiadledd. Pan oedd

byddin y brenin paganaidd jti nesâu at lanau D\dwy, cawn fod y m\-nachod

crefyddol ya IMangor Is y Coed, wi'th gofio geiriau Awstin, wedi ffoi mewn
dychrjTi at Brochmael i Gaerlleon Gawi' am nodded, oblegid yno }"r oedd ei

gatrodau ef yn gyaiulledig. Tr oedd y m\ìiachod ^ti \-mgasghi at eu gilydd

mewn maes gerUaw, i weddio am fuddugoliaeth ar y gelj-n. Ond buan y
maeddwj-d y Cj-mry gan y Uu mawr a \-mosodai amynt ; a phan welodd

Ethelffi-ith y gwi' Ut'U mewn gwisgoedd hpiod, ac heb aifau, gofynodd pa

beth oeddj-nt? Hysbysw\"d iddo mai mynachod crefyddol oedd\-nt, yn

gweddio am Iwyddiant ar arfau Brochmael. "Felly," ebc Ethelffrith, "y
maent yn \-mIadd }ti eùi herbj-n ni â'u gweddiau;" a gorchym^,'nodd i'w wi*
ruthro amjTit, fel y Uaddwyd o homiit ddeuddcg cant ond deg-a-deugain, o

wr anarfog a diniwed. Canlyniad y frwydr hon oedd i'r f\-nacldog íawr yn

iMangor Is y Coed s\Tthio i ddw\'Iaw y goraieswi'. Y fwj'af o'r mj-nachlog-

ydd, meddent, ydoedd hon, ac jt oedd yndcU ddai-jiariaeth i saith gylch o

fynachod, pob cylch yn cynwjs tri chant o rifedi.

DygA\Tddodd y fi-wydr hon yn y flwyddyn 605 ; a hüuii- gan rai, er mwyn
cUiio Awstin, ei fod ef wetU marw ddwy flynedd o'r blaen, sef \-n y fl. 603.

]\Iae eraiU yn sicrhau mai \-n y fl. 603 y bu y frwrjdi-, ac i Awstin farw ddwy
fl\-nedd wedi h\Tiy ; ie, hónir ei fod ef ei lum pi y frwydr hóno.

Defnyddiwyd Uawer ystr\'w, a chyhoeddw\-d Uawer byg\thiad gan bab-

yddion Saesonig, ar gais offeiriaid Eglwjs Ehufain, i'r dyben i gael gan

eglw\si y C\-mry gj'dffirrfio â hoU ddefodau eu heglw-;ys annghristaídd hwy
;

ond dros faith amser, hwy fuont yn aflw) ddiannus. Tra mawr oedd eiddig-

edd y bonedcUgion hya di'os rhyw dduU neiUduol o eiUio y pcn, a thros yr

amser priodol i gadw y Pasg. Hónent fod camsyniad y Cymiy, yn y materion

h^-n, yn niweidiol i eneidiau dynion, ac na aUai neb, tra y parhaent yn y
gìcyrni maior hcn, obeithio cael eu rhyddhau oddiwTth cu pechodau ! Yr
oedd \T athrofeydd a sefydlasid gan auiiyw o wp haelionus a clu-efyddol, o

brjd i biyd, mewTi gAvahanol barthau o'r wlad, hyd yn h\'n yn fodtUon i

amaethu a Uiosogi dynion o wybodaeth a duwioldcb ; a thra y parhausant i

wneuthur hyny, cafodd y PabydcUon ormod o waith i ffurfio y Cristionogiou

Cymreig yn ol eu mympwy eu hunain ; ond fcl yr oedd y grcfydd babaidd yn
ymwTcidcUo yn ddyfnach, ac yn blodeuo yn wychach yn rnysg y Saeson,

ac fel )T oedd y Cymry fel cenecU yn gwanhau trwy y.rhyfeloedd bUnion,

a'r athrofeydd hwythau yn colU yn raddol yn eu hcffeithioldeb, ennülodd

Pabyddiaeth fwy o (Ur, Ueihaodd y gwrthdarawiad iddi fwy-fwy, nesi'r wlad,
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o'r (liwedd, syi'tMo i gydffiu-fìad cyfPi-edinol â hi : ac fel prawf o'r yniollyiigiafl

}nvn, ni a gawn i esgobion Deau a Gogledd Cymru, tua'r fl. 777, g>tuno i

gadw y Pasg yn ol amser a defod eglwj's Rlmfain ; ond nid y pryd hyny heb

radd o derfysg anfoddog yn mhlithllawer o'r eglwysi.

O'r piyd hwn, uid yw hanes crefydd jni Nghymru ond cyífelyb ag y(fyw

hanes Pabyddiaeth pi'mhob gwlad arall ar y pryd. Nidoes, bellach, ond soi!

am gj^foethogi \i' egl^^ys tr\^7 bob moddion ; sefydlu y deg^Tm ; ordeinio

penyáau; a chodi a gwaddoli mjmachlogydd. Yr oedd crefydd ya cael ei

hvst}TÌed yn gyuì^ysedig, uid mewa ufydd-dod calon a buchedd i air Duw,

ondmeT\mmostjTigiad trw\-adl i awdm-dodau \t eglwys, a chydymlfurtìad pcr-

Öaith â'i defodau. Gofalid, ar yr un prsd, fod jt holl osodiadau, a chyfreithiau

eglw)-sig, }m tueddu i gadanihau awdurdod y gwr llên, ac i ddarostwng y

o^vr Ueo- i iselder gwasaicld, ac i gaethiwed haiamaidd ofergoeledd yr oes.

Gosodiad rheolaidd meA\Ti swydd, ac nid cymhwysder iddi, oedd y cwbl a

c^hychid arno. Digon yn }T oesoedd tv>vy\l hyny oedd C}-fla\\Tii y defodau

e«-l\\Tsio-, heb im m}-miyn o ysbiyd addoli. Nid oedd crefydd, mewn gair,

ond gwasanaeth i ddynion, dan enw eglwys, ac nid ufydd-dod i Dduw.

Nid rhyfedd, ynte, fod llygredigaeth y wlad yn anfad. Yr oedd tywyUwch

Aiphtaidd yn amdoi y trigolion y'mron bawb
;
pregethid p angem-heidrwj'dd

o \,-mroddi i adenuill Jerusalem o ddwylaw y ]\Iahometaniaid, a h\my gan

archesgob, i'r hwn y rhoddai y t^Tyj'sogion Cymi-eig bob parch ac ufydd-dod

;

ond nid oedd son am jt angenrheidrwydd am edifeirwch tuag at Dduw, nac

am ftydd tuag at ein Harglwydd lesu Grist. Ac os ocdd gwi* m-ddasol yn

ddigon hyf ac ofergoelus i hregetlm hyn, jt oedd y trigolion, yn WTcng a

boneddig, yn ddigon anw;^-bodus i gredu hyn. Ymrestrodd miloedd o Gymiy,

meddynt, ja rhyfel\\n,T y gi-oes ; anturiasant eu b\Tvydau, ac oíîi-}Tnasant eu

hoU feddiannau, gan adael eu gwlad a'u teuluoedd, oddiar fi'wdfiydedd pen-

boeth, i enniU Jemsalem oddiar jt anfl^ddiaid. Y" piyd hjni, jt oedd attal y
degwm jm annhi-aethol fny pechadm-us na godineb, neu gelwydd. Trwy

benyd bychan y pwa-casid maddeuaut am bechodau yn erbj-n Duw ; ond â

"swin mawi"" y gellid cael ymwared paii y byddai neb yn euog o bechu yn

crbyn gosodiadau'r egiwys. Y mae agos jm annglu-edadwy genym ni, yn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg, pa fodd y gaUai djaiion, dau rith Cristionog-

aeth, gj'flawni gj'da'r fath ddigp\dlydd-di'a, y pethau a gyflawnid ganddynt

;

a braidd ua themilem demtasiwm i feddwl fod y darlmiiad a roddir i ni o'r

oesocdd hyny yn annghywir, neu jiite, wedi ei orliwio ja. onnodol : eto,

wrth gofio fod yr hoU wdad yn amddifad o air Duw, ac nad oes dim yn rhy

anfad a cügywüydd gan ddynion i'w gyflawni, am y gaUant gjThaedd awdur-

dod, cyfoeth, a bri, y mae cin syndod yn Uiniaru ; a gorfydd i ni, gyfUi gahir,

gydnabod, mai gwir ydyw y darluniad a roddii- i ni, nid yn unig o Gymni,

ond hoU Gyfandir EwTop, dan nvysg cyflawn Pabyddiaeth, trwy ystod can-

rifocdd yr ocsocdd tywyU.

Y'r ocdd gi'csyni scfyllfa y Cymiy yn fwy, oblegid eu bod, am faith flynydd-

au, dan ruthriadau gwastadol eu gelynion. Yr ocdd oidíUgedd ysol rhyng-
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ddynt â'r Saeson. Ediycliai y Cymry aniynt fel gormftsiaid ; hwythau a

lygadent yn ddiorph^Yys ar gael yr holl wlad i'w meddiant, wedi gosod eu

bryd ar Iwyr ddarostwng yr holl wlad i'w hawdm-dod. Ac er fod yr holl

diigolion, bellach, yn protfesu yr un grefydd, eto ni chai y Cymiy pabaidd

ddim chware teg gan Babyddion Lloegr ; a chawn fod deiseb yn cael ei hanfon,

gan dywysogion Cymni, at y Pab Innocent, yn achwyn yn dost ar di-ais ac

anghyfiawnder coron Lloegi', ac archesgobaeth Caergaint. Cwynant fod

esgobion yn cael eu gosod amynt, anwybodus o'u moesau a'u hiaith—rhai

heb fod yn cani y bobl na'u gvv'lad—rhai â'u bryd ar eu llywodi-aethu, ac nid

eu llcsâu—rhai yn eu hysbeilio o bob peth a allent, i gyfocthogi mynachlog-

ydd Lloegr : ac os y CjTnry a amddül'ncnt cu hunain a'u gwlad rhag ym-

gjTchion ysbeilgar eu cymydogion y Saeson, esgymunid hwy am hyny gan

archesgob Caergaint. Rhag y cyfryw sarhad a cham, y maent ya erfyn ar ei

santeiddi-wj^ld y pab edrych yn dosturiol aniynt, ac achub eu cam. Ond cr

mor rhcsymol eu cais, ac m'ddasol y gwr a anfonwj'd i Hufain, aflwyddo a

Avnaeth eu deisyfiad, er i Gh-aldus fod bedair blynedd wrth y gwaith o geisio

cyfiawnder, a theitliio i Ruííiin dair gAvaith yn }t achos.

Anfuddiol fyddai i mi gadw y darllenydd yn hwy gyda hancs jt hynafiaid.

Yr oeddynt, bellach, yn llawn o ofergoeledd pabaidd, ac yu dyo(Ulcf yu

arswydus gan iyfeloedd, gan ymgyrchion y Sacson a chcnecUoedd cr;iill, a

chan ymiysonau lawcr ya mysg eu tywysogion eu hunain.

O'r diwedd, Uaddwyd Llywcljii-ap-Gruffydd, y mwyaf, a'r olaf o dywys-

ogion Cymru, ac unwyd y wlad â clioron Lloegi-, gan Edward I, yr hwu,

mewn dichell, a gafodd gan flacnoriaid y genedl addaw cymeiyd yn dyA\ysog

amynt, y neb a cnwid ganddo ef, os byddai yn enedigol o'r wlad, heb fedi-u

Saesonaeg, ac o gymeriad difiii. HwTi ydoedd ei fab ei hun, yr hwn oedd

wedi ei eni yn NghastcU Caemarfon y pryd hyny, tn\y fod y fi-cnincs wedi

myned o Lundain yno i csgor. Yr ydym, bellach, yn disg_\ii at amscrau

mwy gobeithiol, amscr o heddwch a scibiant gwladol, ac amscr y torai g\vawr

golcmii a diwygiad arywlad, wedioesocdd maitli o flywyllwch ac ofergoelcdd.

PEx\NOI) IL

AGWEDD GREFYDDOL CYMRU, DDYDDIAU WICRLIFF IIYD Y
DIWYüIAD METHODISTAIDD.

CYSwysiAD :

—

"Sl'.UF.N rORF." Y DnVYGlAD, \EU WÍCICLIFP AT AMSER.\U—WALTEIl UmJTE—
ARGLWYDD COniIAM—fiWAWR Y DIWYGIAU—IlAHIiI VIU A'I AM3ERAU—WIL-
LIAM SALSBURY—ICDWARU VI—MAIÍI WA1:DLYD—Y FRE.NTNE.S ELIZAin;TlI A
I'III10TE.STAXIAETI1—RIIYS I'RITCllARD—WROTH, O LANFACHES—"WILLIAM Elt-

liURY—WALTER CRADOC—VAVASOR roWEL—GOUGE A STEPHLN IlUGHEö—
JOHN WILLIAMS—MORGAN LLWYD—HLÎNRY MAURICE—HUGII A JAMES OWEN.

GELy.TR Wiclcliír yn "scren forc" y diwygiad Protestanaidd. Yr ocdd'y
grcfyfld babaidd, yn ystod y ddwy ganrif o'r blacn, wcdi ymagor yn gA'tìawn.
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Tyfasai, bellach, i'w ch^-flawii faiutioli. Yr oedd ei chyfeiliomadau a'i

llygredigaethau wedi cynyddu i raddau arsi^ydus. Yr oedd traha a thi-ais y

paban, arianganvch a chi-ciüondeb y cardinaliaid a'r esgobion, bellach, jti

annyoddefol. Yr oedd teymasoedd a phenau coronog EwTop yn gTuddfan

dan eu hiau haiarnaidd, heb neb xn gwj-bod pa fodd i gael ymwared, na neb

\-n ddigon argyhoeddiadol a gwi-ol i godi ei lef ya erbyn eu gorthn-mder.

Mae ysgi-ifenwvT pabaidd eu himain }ti addef y llygi-edigaethau a ddaethai i

mewTì yn ye oesoedd o flaen y diwygiad, ac jti dal mai diogi a rhysedd y

mynacÌiod,' traha a thrais yr esgobion, ac uchelgais annyoddefol y pabau a

ro'es y fath nin jti y dÌAvygiad. Hyn a ddwedant, nid am y carant addef y

gwir, ond am na f^Tiant briodoli y diw^giad i ddylanwad dAV)'fol. Y'n ^t adeg

(ìywell a mai-waidd hon, y cododd John WicMiff. Ganwyd ef tua'r fl. 1324,

mevrn pentref jti agos i Eichmond, yn swydd Caerefrog. Dyg-wj'd ef i íjTiy

yn Ehydychain, a ch^Thaeddodd raddau uchel meAvn dysgeidiaetli a pharch.

"Canfii ickliff wjaieb hagr Pabyddiaeth, a dechi-euodd godi ei lef yn ei herbyn.

Ymosododd ar ei chyfeüiomadau, a dynoethodd ei harferion anfad- jti ddidru-

garedd. Ysgi-ifenodd jti erbyn traws-sylweddiad, ac jn erhya uchafiaeth

eglwAs Rhufain. Profai nad oedd gan Petli' ddim mw^' o awdm-dod uag

oedd gan jt apostolion eraill ; na chan esgob Ehufain ddim mwy nag esgob-

ion eraill ; ac mai yT ysgi-ji:hvT oedd unig reol fíydd ac ymarweddiad. Fel

h\Ti, fe annelai at wraidd Pabyddiaeth ; a hawdd ydyw dyfalu, nad hir y

goddefid iddo fyned rhagddo yn y ffordd lion, heb dyiiu amo Avg y Pabydd-

ion gwresocaf.

Anfonwj^d achwyniad yn ei erbjTi i Eufain, a myaai y pab i archesgob

( "aergaint, ac esgob Llundain, ei alw ef i gyfi'if ; ond fe'i hamddiff^aiwyd ef

gan duc Lancaster ac arghNydd Percy, fel na allAV\d gosod dw\law arno.

AYedi siorai esgob Ehufain yn ei gais cjTitaf, efe a anfouodd eilwaith at \t

un esgobion, ac at benaethiaid athrofa Ehydychain, gan orchymyn carcharu

Wicldiff; ac oni aUent wneuthur hyny, parai iddynt ei anfon, c\-n pen tri

mis, ato cf i Eufain. Ni \ATiaed nemawT sylw o'r gorchym\Ti liwn cliwaith.

Yr oedd balchder a thraha pabau Ehufain eisoes yn flin gan lawer o benaeth-

iaid y gwlcdydd ; ac nid dyma y tro cyntaf i orchym\ai ei santeiddi-wj^dd

gael ci droi o'r neilldu gyda diiTayg. Parhaodd Wicldifi' i ddynoethi diogi

a dyìiirwch y mynachod, a chyfeiliornadau Pabydcüaeth, hyd ddydd ei farw-

olaeth. Ymdaenodd ei egwyddorion yn raddol a dirgelaidd hyd y'mhell.

Ac er i'w elynion h^yddo i'w droi cf o'r sAAydd a ddaliai yn Ehydychain, ni

allasant ei attal ef rhag pregethu ac ysgrifenu yn erbyn eu daliadau. Edrychai

Uuaws arno fel amddiffynydd rhyddid a gwirionedd. Ofiiid ef gan y pab a'r

cardinaliaid ; Uygadent yn eiddigeddus amo, gan sylwi yn fanwl ar ei ysgog-

iadau. Ar yr un piyd, pcrchid cf jni fawT gan senedd Lloegr, ac apelient ato

am ei fani ar fater o bAvys a chanlyniad ; ac er ei ddiraddio o'r swydd a

ddaliai yn Ehydychain, anrhegwyd ef, yn y fl. 1374, gan Edward III, â

jjhersonoliaeth Lutterworth, yn svvydd Leicester. Ehaid fod y dull y trin-

wyd gnrchyinynion y ])rif-e>gob, a'r amddiffyniad a roddid i Wickliff, yn



PEN. II.l WICRLIFF—WALTEB BaUTE. ì'è

dra atgas a cliwerw i uchafiaid traliaiis yr eglwys Eufeinig. Eto, felly y
bii. Parhaodd "Wicldiff i ledaenu ei egwyddorion, a lefeiuiwyd Lloegr â

sjniiadau tra gwrihwyneb i'r eiddo anghrist.

Cyfipiihodd WicklifF y Beibl o'r Lladin i'r Saesonaeg,—gwaith a ddylai

beri fod ei enw yn anwyl gan bob Cristion. Ond ya Ue diolchgarwch atn y
gwaith mawr hwii, cyfarfu â gwrthwjaiebiad. Ysgrifenwyd jti erbjii y cyf-

ieithiad; ac ysgi ifeuwyd yn erbpi hawl y w-erin i ddarllen y Beibl yn eu

liiaith eu huuain. Atebwyd yr ysgrifèniadau hyn gan Dr. Wickliff, gyda

medrusrwydd a sel. Syiíhiodd y diwygiwr enwog hwn i afìechyd trwm, a

thybiwyd fod terf\Ti ei oes ar ben, jii y fl. 1379. Aufonodd y mynachod

cardotaidd {meìidicant friars) genadau at y gr claf ; ac wedi cyraeryd arnynt

ddymuno iechyd ac adfeiiadiddo, dygasant i'wgof y niwaidmawr a wnaethaì

i'w hurdd hwy, trwy ei bregethau a'i lyfran, a chynghorasant ef, gan fod ei

oes, belJach, ar ben, i alaru am, a galw ynol ei eiriau yii eu herbjni, fel dyn

gwir edifeiriol. Ond Wickliff, gan ymacbiewyddu, a alwodd ei weision ato,

a pharodd ei godi ar y clustog-au: yna dywedodd â llais uchel, "Ni byddaf
FABW OND BYW, A DYNOETHAF DDRWG AUFEalO^ Y MYN'ACHOD."

Hwythau, ar hyn, a giliasant yraaith raewn gwaiíh a chywilydd.

Pan ddaeth Beibl Wickliffallan gyntaf, gwnaeíh yr esgobion a'r abadau yr

hyu a allent i attal ei ledaeniad, gan ofni, yn ddiau, am obaith eu helw, os

cynyddu a wuai gwybodaeth o'r ysgrythyrau ; a deisyfasaut ar y senedd i

lethu Beibl Wickliff ; ond ni chaniatawyd iddynt eu cais, a bu eu hawydd

hwy i attal ei ledaeuiad yn foddiou i gyffroi y bobl, o hyny yn fwy, i ymofyn

ara dano, a'i ddarllen.

NJd rhyfald i'r penaethiaid pabaidd, gan faint o ddrwg a wnaeihai llafur

Wicklift" i'w hachos hwy, fynu ei gyhocddi yn nghyraanfa Constance, yn

heretic cas, a gorchyrayn casglu ei esgym, os gellid eu gwahaniaethu, a'u

bwrw i'r domen. Yn rahen tair blynedd ar ddeg ar ol y ddcdfryd, fe wnaed

hyny ar orchymyn y pab Martin V. i esgob Lincoln, a chodwyd ei esgym ef

o'r gwely y gorphwysasent yn heddychol ara 44 o flynyddoedd ; Ilosgwyd

hwy, a bwriwyd eu Ibidw i'r afon, yn y fl. 152S.

Yr oedd rhai o'r Cymiy yn athrofa "Rhydychain yn amser WickliiF, a

thTwyddynt hwy dygwyd ei syniadau i blilh ein cenedl : dygwyd ei ysgrifen-

iadau i Bohemia hefyd, gan r boneddig ag oedd yn efrydydd ar y pryd yn

Ehydycliain ; cafodd Johu Huss olwg aruynt, a chafodd ei argyhocddi

trwyddynt o ^rni y syniadau pabaidd. Y'r un modd hefyd ycafodd Luther

ei afionyddu, yn mlien can mlynedd wedi hyny, trwy ddarllen pregethau

John Huss. Yn mhlith y Cyuny, cawn hanes fod un Waltcr Brute, yr hwn

oedd yn t cyfrirol a dysgcdig, wedi ei oleuo trwy jj'frau Wicklift", i adnabod

gradd o atlirawiaeth yr efengyl ; ac wedi ei ddychwelyd at Dduw, nes ei

wneuthur yn offeryn i addysgu lluaws o wrcng a lioneddig, yn mldith y

genedl, yn y pethau a berthyuent i'w heddwch. Bhoddwyd achwyniou yn

«i erbyn ef gan ei wrthwynebwyr, wrth archesgob Caergaint, ac esgob Hen-

ffordd ; a gwysiwyd ef i gael ei holi. Dygwyd tystion lawer yn ei erbyn.
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ei fod yn dysgii y bobl "nad oedd y bara a'r gwin yn y cymun ddim yn wir

gorô' a gwaed Crist; nad oedd diiìi awdiu'dod gan y pab i fadden pecliod

iieb; mai anglirist oedd y pab ; ac mai twylìo y bobl jt oedd." Yr oedd y
gT hwn, er nad oedd ef yn oífeiriad lu-ddasol, yn gadam yn jr ysgiythjTau,

ac yn fwy na digon i g}"farfod â dadleuon y mATiacliod, ac offeiriaid anwy^-

bodus \Y oes liòno. Ysgiifenodd ei amddifFyniad, ac a"i rboes i'r esgob, yr

bw?n, ar ol ei ddarllen, a ddeisyfodd ar iddo ysgi-ifenu yn belaetbacb, a gosod

ei s}Tiiadau i laAYT jm eghu-ach. Hjti a wnaed gan Brute ; ae mewn canlyTa-

iad i'r ysgi-if hon, g-wysiwyd ef i seíll ei hohad ar ddydd gosodedig, jti

eglwj^s gadeù-iol Henlfordd. Gwedi treiüio tridiau i ch«Tlio a phrofi ei am-

ddiffjTiiad, daethpwA'd i benderfjTiiad, o'r diwedd, ei fod yn euog o gj'feil-

iomad a lieresi. JSld j-w hysbys pa beth a ddaeth o Walter Brute ar ol hyn.

Tybir iddo ddianc yn rhw fodd o ddwylaw ei erlidwjT.

Ond er pob gofal a gwjdiad-^niaeth o eiddo y Pabyddion, yT oedd nifer y

Lolardiaid, fel y gehvid canlynwyT "Wicldiff, yn lluosogi. Y"r oedd syniadau

gwTthbabaidd fel surdoes jn y bìawd, yd. gìveithio \ti mysg y bobl jti ddystaw

a grj-mus, nes oedd mATiwesau }t esgobion a'r offeiriaid }-n Uenwì. gan bryder

a braw. Gwnaed cj-fraith yn nyddiau HaiTÌ IV, i losgi pawb a geid jTi

dal egwj'ddorion WicHiff ; a galwj'd cjTûanfa yn nyddiau Arimdel }t arch-

esgob, o esgobion ac offeiriaid, i gjrfod \n Llundain, i ystjTÌed pa foddion

a elhd eu defnyddio i attal atlu-awiaeth Wickliff i f\Tied rhagddi. Bam^\yd

mai JT unig foddion effeithiol fyddai cosbi yn ddiarbed bob un yn ddiwahan-

iaeth, a geid yn rhoi gwyneb iddi mewn un modd ; a barnwjd heíd, fod

g^vr o'r enw S}t John Oldcastle, ye hwn a elwid hefyd arglwy dd Cobham,

cyfaül neülduol y brenin, ja galw am IjTuder dial yn auad neb. Yr oedd y
g\\T hwn ddyh^iiwad mawr yn y wlad ; \ti mi o weision teiduaidd y brenia;

ac jTi bleidiwT crj'f ac cofn i ddaliadau "\Yicklift". Parodd ddwyn achwyaüon

i'r senedd yn erbjTi llygredigaethau g^varthus \t offeiiiaid; a ch\Tnerod(l

lafur a thraid fawi' i ledaenu y s\Tdadau g-wTthbabaidd, trwj^ gJ'Aogi gwi*

i adysgrifenu, ac i bregethu syniadau Wickiitt" ar hyd ac ar led y wlad, yn

enwethg \n esgoljaethau Caergaint, Llundain, Rochester, a Henffordd.

Ond er cymaint oedd parch y brenin i'r gwr enwog hwn, ac er cjinaint

ofdd dyhnnwad ei gj-meriad, ac urddas ei deulu, Uwyddwy^d gyda'r brenin i'w

(U-addodi i ddwyhiw y gwyi" Uên ; ac ar olei hoU, traddodwyd ef yu garcharor

i d\\T Lbnidain. Ac er iddo ddianc odtbyno, a Ueclm fel flbadm- rhwng

bryniau Cymru am bcdair blynedd, fe'i daliwyd ef eilwaith tn\yr gjnorthwy

arglwydd Powys, a dygwyd ef i Limdain. Y (hwedd a fu, ei grogi yn íw
mewn cadwynau, a chyneu trm odditano, a'i losgi i farwolaeth. Oud er

rhwymo a lladd arglwytld Cobham, "gair Duw nis rhwymir." Yr
uedil ysgügiad eisoes wedi ei roddi gan Ysbiyd Duw i egwytldorion y gwir-

ioncdd : yr oedd teimladau y trigolion yn addfedu i fwTW ymaith yr iau

babaidd : yr ottUl Ihiaws mawr o'r rhai mwyaf meddylgar wetU glân flino ar

dralia annyoihU:fol yr offeiriaid ; a plân y daetìi aUan y sibnvd Ueiaf fod Ue i

feiUlwl iiiui t\vvU a hoced oedd liouiiuUui balchaidd eglwYS Ehufain, rhotldwvd
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cyfl'ro bywiog yu meddyliau d\Tiion, i "edjycli a oedd y pethau hyn íblly.'-

Pan ystjTÌom hefyd fod y gelfyddyd o argTaíFu eto heb ei dcfnyddio yn y

deymas hon, a phrin wedi ei darganibd mev/n un wlad, y mae yn rhyfedd i

egwyddorion Wickliíf gael y fath ledaeniad ; ond y mae yn rliaid addef,

hefyd, fod tywj'Uwch ac ofergoeledd y wlad \ti ddirfawr, ac mewn tywyllwch

dudew o'r fath, \t oedd goleuni a roddai canwyll fechau yu peri cryn sylv,' a

chyffro. Ond ni thorodd y wawr eto. Tmddangosasai y seren fore eisoes

;

ond arhôdd y tywyllwch pabaidd am g-ant a hanner o fl\Tiyddoedd ar ol geni

TV'icklifi. Nid ar uuwaith yr oedd y fath gaddug i gael ei chwalu : nid heb

orchest y goUyngai yr ofieiriaid eu gafaeUon o'u helw a'u hesmwj'thder: uid

heb lafur y diwreiddid ofergoeledd y weriu: ac nid heb beiygl y geUidymosod

yn erb\Ti awdm'dodau wedi heu ymblethu â Phabyddiaeth, trwy hoU deiüu-

oedd boueddwjT y deymas. Eto, jt oedd y ddelw, er ei maint, i gael ei

malurio : jr oedd y gareg wedi ei thori o'r mynydd, nid â Uaw, wedi ei

bwriadu i fod }ti ddinystr i'r ddelw. Ac feUy hefyd y bu. Yn \t amser

hwn y daeth y geUjddyd ardderchog o argi-aff"u i'r golwg—tua'r anis(ír yr

oedd Luther a'i gjdlafm-wjT ar y cjudir \ti bwi-w allan o'r wasg draethodau

diiif }Ti erbjTi rhwj-sg anghiist, a thwyU Pabyddiaeth. C}Thaeddodd rhai

o'i ysgi-ifion ef i'r wlad hon. Rhoddes hyn aU gjchwjTiiad i'r gwaith a dde-

chi-euwyd gan WicldifiF yu Lloegi-, a Huss yn Eohemia. Disg\Tiodd fol

gwynt cr^rf, ues enyn yn fflam oddeithiol y marwor diwygiad ag oeddynt bron

wedi difi'odd.

Ysgrifeuodd y breuin IlaiTÌ YIII, yr hwn oedd beUach ar orsedd Prydain,

lyfr }Ti erbjTi Lutlicr a'i ysgrifeniadau ; a mawi- y ganmoliaeth a rod(Ud i'r

gwaith gan Babyddion y gwledydd, ie, gau y pab ei huu; a rhoddwyd iddo y
teitl, "iVindtUö'yn\\T y Pfydd," yn wobr am ei lafur. Atebwyd ei \yív gau

Liither, jti ei dduU eofn, grjTuus, a diarbed, priodol iddo ei hun. Trwy yr

hoU ysgogiadau hyn, jt oedd egT\y'tldorion y diw\'gw}T yn dyfod yn fwy-fwy

adnabyddus, a geudeb egwyddorion y grefydd babaidd, ac anfadrwydd arfer-

ion yT offeiriaid jti djdfod yn f«7-fwy amkg. Ehoddid mantais weU,

trwy yr ysgiifeniadau hyn, i drigoliou y gwledydd famu drostynt eu hunain,

rhwng y gau a'r g\vir. Yn jt adcg bw\'sig hon jt argTaflwjd y Beibl yn

Saesonaeg, am y tro cyntaf erioed, trwy lafur WiUiara Tindal, jt hwn, gan

faiut oedd y perj'gl o argi-affu Uyfrau crefyddol yn y wlad hon, a aethai tros-

odd i'r cyfandir, ac a anfonodd yT argi-affiad, ar ei oriîheniad, i Brydaüi.

Costiodd ei lafur joi cyhoeddi y Beibl Saesonaeg i Wüliam Tiudal ci fywyd

;

eto, fc wnaeth wasanacth annhraethadwy i'w genecU, ac yr oedd ei ferthjTdod

yn goron anrhydeddus iddo. Bu farw gau wedtb'o, "O Arglwydd, agor lygaid

brenin Lloegi*."

Tua'r un amser y dechreuodd y cweiyl rhwng Harri VIII a'r pab. ]\íyuai

HaiTÌ roddi ymaith (îi WTaig Catherinc, ar gyfrif, tebygid, mai gweddw ei

frawd, líarri VII, ydocdd hi. Yr oedd y pab, nr y pryd, wcdi cyraeradwyo

y briodas : jTi awr, er hyny, anfonwyd ato am nwdurdod i ysgar ci wraig, ac

j briodi un arall. IMawr oedd penbleth y pab ar hyn o bryd, ;i bu y pwnc
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yn aros heb ei bendeuu am saith mlynedd. Os rlioddai y pab ganiatâd i

sgar Catherine, tniai Charles Y, amlierawd^\T Germani, yn ei ben, \t hwn

oedd írawd iddi : os na roddai ganiatad, fe ddigiai írenin Lloegi'. Beth oedd

i'w wneyd ? Oedwyd y penderfyniad am flynyddau, gan ddysg^v)-l y blinai

efe y pleidiau felly allan o WAnt ; ond uid im felly oedd brenin Lloegr. A
phan y profodd fod uchafiaeth y pab ar ei ffordd ef i gael ei amcan i ben,

dechreuodd feddwl a oedd gan babau Ehufain jt awdurdod a honent fod

gandd^Tit ; ac o radd i radd, disg-jTi^^yd ar y penderfyniad, nad oedd gan y

pab o Eufain ddim hawl i nnjTaeth â heljTition y depnas hon. Cyhoeddwyd

y brenin yn ben jt eglwys yn Lloegi* ; a gwahardd^ryd i neb bwrcasu un

awdurdod oddittT-th y pab, \-n gToes i uchel-fi-aint coron Lloegr.

Yn 2;anl\-nol i'r drafodaeth a fu ar \t achos, y brenin a briododd Anne

Boleyn, merch i larll "Wütshire. Y pab yntau, pan glywodd hj-n, a anfonodd

ato i roi heibio Aune Boleyn, a galw y frenines yn ol; oud ni Arelodd HaiTÌ

jTi dda iddhau i'w santeiddi-wjdd yn y peth hyn. Diwedd yT ymrysonfa

anh}Tvaith hou oedd, diddymu holl awdm-dod y pab \n y de;^TTia3 hon. Eto,

pabaidd oedd eglwj-s Loegi-, a'r breuin oedd ben arni, ym lle y pab. Gan

hjTiy, tal^yd i'r brenin y blaen-ffrwAthau, a'r ddegfed o'r personaethau, y
rhai a anfonid cjti hyny i Eufaiu. Bellach, jt oedd materiou crefyddol, ja

gystal a gwladol, dan arolygiad y breuin ai g-j-nghorn-jT, a'r ffordd \ti rhydd

i ddw\Ti \Ti mlaen unrhw ddiwj-giadau pellach, heb ymg-\Tighori â chjTuanfa

yr offeiriaid yn y wlad hou, ac heb gjincradw^-aeth esgob Ehufaiu. Ac er

fod y wlad yn gyffredin eto \ti aros dan dj-R^llwch, a llyffetheiriau pabaidd,

eto yr oedd ami;\n;v o uchafiaid y dcyrnas, a blaenoriaid y genedl, yi\ teimlo

angen am ddiwygiad, yn mysg y rhai \t oedd y frenines Aune Boleyn, ac

amr\"w OT esgobion.

Cafodd y brenru allan fod aneddwyr y m\Tiaclüog\-dd yn {\\\ gwrthwj--

nebol i'r ysgogiadau diwygiadol hyn na neb arall, ac \ti cyfodi eu llef yn fivy

croch \Ti erb\ii mesm-au y brenin ; am hjmy, disgynodd ei anfoddlonrn-ydd ef

amjTit h\^-}thau hefyd. Binystriwyd, gan h\Tiy, trwy orclmnyn y brenin,

376 o fynacldog\dd, a rhoddwyd i'r brenin jt holl ardi-ethi a bei-thjTiai

iddynt. Pel hyn fe chwahvyd, tn^'y foddion tost mae'n wii-, ac WTth n^^-j d

afreolaidd y brenin,'_ luaws mai\T o sefydliadau lle y nythai pob ader\-n aflan,

celloedd pob diygioni, a llochesau pob fiìeidd-cb-a. Yn y modd \-ma y defn-

yddiodd Duw gi'cadur halogedig a ffjTuig i wneyd y gwaith budr hwTi. Nid

dwylaw tyner, tebygid, oedd oreu i gwblliau y fath orchwyl.

Gan nad
fy'

amcan ydyw ysgrifenu hanes y dÌAngiad Protestanaidd yn y
Tflad hon, rhaid gadael heibio nifer lawer o amg\ lchiadau pwysig a hynod, a

chr)bw\ll yn unig am brif hnellau jt ysgogiad, i wasanaethu fel arweiniad i

mewTi iT diwj'giad Methodistaidd yn Nghymru. Yr oedd Harri YIII j-n

ddyn hjTiod. Yr oedd j-n babydd crculawn, eto efe a fynai j'niwi-thod ag

awdurdod y pab ; chwalai y mj-nachlogydd pabaidd ar y naill law, a merthjTai

y rrotcstaniaid ar y Daw arall ;—tn\y y naill ddeddf, gwasgai ar sodlan jt

offpiriaid pabaifld yn dost, a thrwy ddeddf arall, cyfJTigai ar nddid y diwj'g-
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wyr;—ymddangosai un dÌA\Tnod yn babydd cryf, a'r diwrnod arall yn ddi-

WA'giwr anliyblyg ;

—

yn yr im flw^ddyn ag y llosgid Jolin Lambert trwv ei

orchpnyn, am wi-tliw^nebu Pabydtliaetli, yí esgjTnimid yntau ei hmi gan y
pab, am bleidio y diwygiad. Yn y flwyddpi 1540, rlioddwjd tri plirotestanl

i fanrolaetli, am wrthv,-yncbu Pabyddiaeth; a thri phabydd, am m-th^nnebu

y brenin, irwj wadu ei fod yn ben jy eglwj^s. Ar y naiü law, cyhoeddai

ddeddf y chwech erthygl, deddf babaidd a chreulawn ; ac ar y llaw arall,

gorchymynai argTaifu y Beibl, a rhoddai ganiatâd i"r werin ei ddarllen yn

ddiarswjd, a gosod un yn mhob eglwys, fel y byddai pi nghyrhaedd y bobl

gyff"redin. Ag un llaw jt adeiladai Babyddiaeth, ac â'r llaw arall y tyuai hi

i lawr. Y cjüyw oedd HaiTÌ VIII.

Ond nid oedd eto h yn Gymraeg. Bu farw Harri VIII, a daeth ei

fab, Edward VI, jti naw inlwydd oed i'r orsedd, fel yr etifedd. Dewiswyd

duc Somerset }ti amddiíTynwi*, neu jti noddm' y de\Tmas, tra y byddai j
brenia dan oed. Yr oedd y gr hwn jn ddiwj'giwi' dii-gelaidd ; ac wedi cael

y prif awdm'dod, efe a ddangosodd pa beth ydoedd. Mpiodd ymweliad

cyfí'redhiol â'r hoU eglwjsi ivwj Loegr a Chjmiru. DewTsw^'d gwjr addas

at hjTi, a rhoddwj'd gorchymjTi idd\Tit garthu allan lawer o arferion pabaidd;

ediych ar fod Beibl \ti mhob llan; i roddi y gwin gyda'r bara jm y cj-mmi

;

i annog y bobl i gadw y Sabboth }ti santaidd; ac i fod jii helaethiou mewu
gweithredoedd da.

Tua'r prjd hyn jv ymddangosodd WiILiam Salsbury. Ganwjd y g\VT

enwog hwn ja j Plas-isaf, yn agos i Laurwst, tua dechre y ganrif unfed-ar-

bymtheg. Aeth \ti g-jmtaf i Rydychain, a thrachefii i Lundain ; ac ar ei

ddychweliad i GjTuru, aeth i gyfaneddu jn j Cae-du, Llansanan, Sir

Ddinbych.

Cyfoedol â hwn ocdd y Dr. Davies, esgob Ty Ddewi. Gwr o Sir Ddin-

bych oedd hwn hefyd, a chynorthwyodd "William Salsbmy \-n nghyfieithiad

y Testament Newjald. Yr oedd ycliydig o vrjv* ja cydoesi â'r gwjr uchod

yn Nghymru, y rhai a eiddigcddent dros wir lesâd y werin, y rhai oeddj-nt,

hyd yma, yn Babyddion pcnboeth. Nid ydwyf yn cael hanes, fod ar ddechi-e

y diwjgiad Protestanaidd, nemawr neb jti Nghymra jti bhienori ynddo,

heblaw y gwr a enwyd, yn nghydag un Thomas Iluet, periglor jn Sir

Faesyfed.

GaUwni gael dychymyg ain anwybodaeth dudew y wlad oU yn y gaurif

hon, sef yr 16eg, wTth graffu ar natur jt hoüad neu yr ymcliwiUad a orehy-

mynodd esgob Hooper ei wmeyd ar oífeiriaid ei esgobaeth, sef,— 1 . Am y
gorchyraynion, pa nifcr sydd, pa le y maent i'w cael, a pha un a aUent eu

hadrodd. 2. Am gredo y Cristion,—pa sawl erthygl sydd ynddo, a allent

euhadrodd o gof, a'u cadarahau ag ysgrythyrau. 3. Am weddi jr ^lrglwydd,

—a aUent adi-odd pob deisyfiad jTiddi, pa fodd y gwyddent mai gweddi

• Enwir Syr William Herbcrt, a larll Pcnfro, fel cydlafurwyr William Salsbury. Yr
un gr ocdd laril Penfro a Syr John Prys.
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yr Ai'glwydd ydoedd, a plia le y mae ar gael ! Gorcliest faAvr, y prj^l tyny,

oedd cael offeiriaid ja. medra y deg gorcli^TnjTi ; a llai fytli a l'edrai broíi

erthyglau ffydd o'r Beibl. le, cnni gamp, tebygid, oedd mediii gweddi yr

Arglwydd yn p iaitli gj'ffrediii

!

Mae hanes Cymru yn y canrifoedd tywyll liyn, \t un a lianes Lloegr. Yr

oedd y ddwy dalaetli dan ddylanwad \x un awdm'dodaii creíyddol. Yr oedd

yr ymrA'sonfa faT^T yn benn fwyaf }'n Llundain, rliwng y brenin a'i lys, ag

esgobion pob rban o'r wlad. Ymddangosai crefydd yn fwy fel p\vnc o g\-f-

raith, ac yn nwylaw llpyodraethAn'i', nag fel gwirionedd dwj'fol ja effeithio

ar galonau pechaduríaid. Pa oleimi personol a feddai neb o'r offemaid yü.

ngwahanol barthau y wlad, a pha faint bynag a hifm-iai neb o hon^iit mewn
cylch bychan priodol iddo ei luuî, nid oes wybod. îs'id \w hanesiaeth wedi

treiddio i gjlchoedd bychain, a chelloedd neiUduedig ; ac fe ddichon hefy^d,

nad oedd dim i'w groniclo, ond a ymddangosodd ar gjhoedd. IMewn tj-mhor

mor d}-wyll, gwelid pob gradd o oleimi, er lleied fy'ddai, a gosodid hynod-

rwjdd cyhoeddus arno, ond odid, gan y cyffro a barai, a'r gwrthwynebiad a

ddangosid iddo. Oherwydd hjmy, mi dybi\vn mai nid diffyg hanesiaeth

ydyw y dystawrwj'dd, ond diffyg defiiydd hanesiaeth. Nid oedd amgjdch-

iadau ar gael yn werth i'w croniclo. "Eisteddai y bobl memi twyllwch, ac

yn mro a chysgod angau. Y pen oll oedd yu giwyfus, a'r holl galon yn llesg."

Xid oedd gwybodaeth o Dduw jti y wlad.

Diamheu y bu cyfieithiad Wübam Salsbiuy o'r Testament Newydd, ac

argraffiad o'r Beibl yn Saesonaeg, a'i osod jti y Uanau plwj'fol, yn foddion i

effeithio gi-addau ar Gj-mi-u ; a gallwn feddwl fod argi'affiad o'r holl Feibl jo.

Gpnraeg, o gj-fieitliiad Dr. Morgan, wedi effeitlno j'n fwy fyth. Daeth hwn
allau j'n y fl. 1588. Gosodasid ar bedwar esgob C}'mi-u, ac esgob Henffordd,

trwy ddeddfiad y senedd, i barotoi cyfieithiad o'r Beibl i'r Gymracg, yn y
fl. 1363; ond fe oedwyd h\Ti, fel y gwelwn, hyd y fl. 1588, er fod y ddeddf

\-n gaeth, a bod }-n rhaid iddo fod \-n barod erbjii y fl. 1566, dan ddinvy o

ddeugain punt bob un. Pel achos o'r esgeulusdi'a hwn, dp^ed Dr. ^Morgan,

mai "segiuyd a diogi" ydoedd. Pe ddichon hefyd, nad oedd y syniad

pabaidd ddün wedi marw eto, mai afraid i'r werin bobl oedd cael y Bei'fl; a

dywedir hefyd, fod dyben yn jt oediad hwn, i gael gan y bobl \-marfer}-d â'r

Beibl yn Saesonaeg, a thrfly hyny fwnv jt lien iaith gjTihenid i ebargofiant.

Teihrag hcfyd ydyw sylwi, mai nid me'mi canlyniad i ddeddf y senedd y
cafodd y Cjinry y Beibl yn eii hiaith eu hunain ; ond gwaith y Dr. ]\Iorgan

ydoedd o'i fiyd aiddgar ei himan ; a buasem, fcl yr ymddeng}'s, hyd heddyw

heb Feibl Cj'nu-aeg, o ran y UywoibactliwAT gwladol. Kid hwn yw }t am-

gylchiad cyntaf i'r egwyddor foddol wneuthur m^^y o blaid Ucs ysbiydol

dyniou, na deddíwyr gwladol. Ganwyd y g\vT clodA^-iw hA\-n j-n E\Aybmant,

Penmachno, Sir Gaenaarfon. Ficer Llam-haiadr yn Mochnant ocdd pan y
cyfieithai y Beil)l. Cymiaint oedd gafael Pabyddiaeth y pryd hyny ar y bobl,

fel ag y gwjsiwyd y doctor o flaen yr archcsgob Whitgift, i atcb drosto ei

hun am y gwaith hwn ! Ond fe siomwyd y gclyn yn hyn ; oblegid trwy yv
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amgj'lcliiad luvn y daeth ein g\ìiadwr i gyduabyddiaeth yr archesgob, }t hwu,

wedi canfod ei ddysg a'i fedi-usrwydd, a deall ei amcau, a'i hanogodd i fyned

rhagddo, ac a fu o gynorthwy iddo i ddwyn allan argraífiad o'r holl !Feibl.

Bu íarw Hai-ii YIII, Ioua\\T 28, 15i7. Pabydd ac erlidiwr ydocdd

hyd ei ddiwedd. iS'id gweithi-ed o }Tnost\Tig-iad i'r gwú-iouedd oedd diddymu

awdiu-dod y pab yn y wlad hon. Safai y pab ar y íFordd i Harri gael ei

ewj'Uys, a sj-mudwTd ef o'r neiUdu. Awdm-dod a chyfoeth oedd eüun y
brenin, ac ar eu haUorau yv aberth\\yd ganddo lawer abei-th g-waedlyd. Swm
y diwygiad a ddygwyd jm mlaeu yn nyddiau y brenin anhawddgar hwn
ydoedd, mewn bjT eiiiau, jt hjTi a ganlyn :—Llwyr ddiddymwyd awdm-dod

y pab yn y wiad hon Tynwj'd i lawr y m\,Tiacldog\-dd, a sefydliadau cyíFelyb,

nid Uai na thair mil, o g-wbl, mewn rhifedi. Cyíieithwj-d ac argTaíTwyd )t

ysgiythyrau; gosodwjd hwy yn y Uanau; ac am rai bl\Tiyddau, rhoddwyd

rhydd-ganiatad i'r werin eu darUen a'u percheuogi. Darostyngwyd ofergoel-

ion anferth, a rhoddwyd gwjnieb, mewm rhan, yn erbyn addoUad creadur.

C}üeithwyd rhai gweddiau o'r LlatUn i'r Saesonaeg, a phregethwyd jv efeugyl

mewTi ychydig o blwyi'au. Eto, athraw iaeth babaidd a ddysgid gan y clerig-

wyT ; ac hyd yn hyn, nid oedd y bobl g\ifrecUn yn gogwyddo at y grefydd

ddiwygiedig, gan ei bod mor ddiaddm-n, ac ya jTuddyosg mor UwyT oddiwTth

bob rhwysg a gwychder, ac jti galw ar ddjmion i goíleidio gwirioncddau tra

diflas gan galonau beüchion a hmianol plant dynion. Ymadawodd y pub o

Loegr, ond arosodd Pabyddiaeth.

Ar farwolaeth Hani YIII, daeth ei fab Edward YI, fel y dywedwyd,

iT orSedd, pan nad oedd ond naw mlwydd oed. Ac wedi cacl eu dwylaw jti

rhyddion, ymroes Cranmer a'i gyfeüUon yn cgniol i berffeithio y diwygiad a

ddechrcuasid. Yr oedd calon y brenin ieuanc o'ii plaid, a rhai cyfuewitUadau

])\\ysig a ddyg^\yd i mewn jti y flwyddyn gjiitaf o'i deyrnasiad. Trwy
orch\-mjni y Uywodraeth, ymwelwyd ag esgobaethau y dejTuas. Gorchy-

mynwyd traddodi prcgeth, o leiaf unwaith bob chwarter blwyddyn, yu ndiob

Uan; fod annog i wcithi-edoedd o fíydd, trugai^dd, a chariad, a gwarafun pob

defodau jai codi odiUar ddychymygion dynol, megjs crviydro ar bererindodau,

ofl'r\Tnu arian, a chanuyUau i greiriau a delwau, na'u cusanu, cyfrif paderau,

a'r cyffelyb. Gorchymynwyd dyfetha y delwau a barai i'r bobl oflrymu ac

arogldarthu iddynt ; rhaid oedd i'r clcrigwyr ymofyn am Destament Newydd
yn Lladin a Saesonaeg, ac aUeiiiad Erasnms arno, bob un iddo ci hun, o fewn

tri mis ; a rhaid hefyd oedd idd^-nt ddarUen yn y Uauau im o'r hoiniUau a

ddarparesid idd^iit, ar bob Sabboth. Galwyd yu ol ddeddf y chwech erthygl

—deddf a barasai lawer brad, ac a osodasai lawer bywyd mcwn eithaf enbyd-

i-wydd. Caniatawyd i'r bobl y gwin gyda'r bara yn y cymun. Yn y fl. 15 i8,

symudwyd yr hoU ddelwau aUan o'r Uanau : taflwyd allan o'r gwasanaetli

crefyddol y rhanau Lladinaidd o hono, a diwygiwy d y Llyfr GwedcU CyffrecUn,

trwy dynu oddiwrtho, neu chwanegu ato, fel y byddai yr angcn, modd y
rjTnhwysid ef jni fwy i arwain a dysgu y bobl i addoU. Yr oedd i'r Ijobl

/y/r yn eu hiaith, bellach : nid oflfeiriaid oedd y cwijl yn yr addoUad. Can-
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iataTiyd hefyd i'r oíFeiriaid briodi. Ond er fod yr lioll gyfiiew-idiadau 1i\ti yii

dda, ac yn tueddu i lesâu, eto fe wel y darllenydd mai tr\vy rym cyfraith y

dygid y cwbl i ben. Gosodid rliaid ar y rliai y pertlmiai liyny iddjait, i'w

rhoddi mewn gweitbrediad. I lijniy yr oedd g-AATtliwynebiad mawr yn

meddyliau y elerig^yr gan mwj-af, a cliododd terfysgoedd a tliwallt gwaed

mewn llawer man, me\ra canlyniad. Eto, er lipi oll, jt oedd goleuni g^^y-

bodaetli yn raddol jm yinledaemi, a g-m^ibnni yr lien grefydd yn dyfod yn

raddol jti f«y-fwy amlwg. GalwA'd rliai g\\-r da oddiar y c^ndir i fod yn

athrawon yn y jirif-atlu'ofeydd. GofeM ar i'oddi d\-nion mwy eu c\Tiihwys-

derau, hyd y gellid eu cael, jti y llanau, yn y fan y deuent yn weigion.

Anfonid pregethw\-r gn-mus i wahanol barthau o'r wlad, lle y tybid fod yr

anw\bodaeth yn fwyaf ei rm, ac amddifadrwjdd o athrawon cj-mh\n's yn

fnyaf gTesynol. O nifer y pregethwyr h\-u yr oedd jt enwog John Knox,

diw\'giwr mawr Scotland, jti im. Tray y moddiou h\Ti, a'r cyfiFelyb, y
cerddai v diwygiad rhagddo, ac y coUai Pabyddiaeth ei rym jai meddyliau

d\Tiion. Yr oedd C\-mru, jii dcbau, yn cydg\-franogi â rhanau eraill o'r

deyrnas yn muddioldeb yr ysgogiadau h\-u ; eto, uid i'r im gi-addau, obleg-id

gwahaniaeth iaith. I'r graddau ag yr oedd gi-jTn cyfraith yn abl diddymu

defodau ffol, ac arferiou ofergoehis, yr oedd yr holl wlad \ai cydgjanogi

;

ond jai y pethau a ddibynent ar addysg a gwybodaeth, ni a allwn feddwl fod

y dywysogaeth yn rh\\-yTn o fod yn ol llaw i Loegr, gan nad oedd nemawT o

l}au nac athrawon Cpureig y piyd h}-ny i*w cael. Ysgubwyd \-maith lawer

o arferion a defodau ffol a llygi-edig a berth\Tiai i'r grefydd babaidd ; ond fe

adawTd V wlad, i fesur mawr, lieb grefydd yn y lyd. Kid oedd eu hathrawon,

ran crefydd ysbrydol, ond delwau dií\T\yd, ua'u haddysg nemawr well na

chanwyll y gors.

Cyfarfa y diwj'giad à g-wi-thdaíliad rhyfeddol tn\-y farwolaeth Edward

YI, a thnv\r ddyfocbad ei hanner chwaer, Mari, i'r orsedd. Yr oedd tuedd-

iad hon yn gryf at Babyddiaeth. Ymgasglodd o'i hamgjdch ja fuan nifer o

wr o'r un gogwyddiad a hitlfeu ; a than rith gwahanol esgusion, diswydd-

wyd rhai, carcharwyd rhai, a dienyddiwyd eraül o'r diwygwyi'. Yn ei

dyddiau hi, cafodd yr esgobion, pabaidd eu barn, a chreidawTi eu naws,

Gardincr a Boner, eu hadfera : daeth cenad oddiwTth y pab i'r wlad yn

ddirgcLaidd, a chafodd janddyddan â'r frenines. Anfonwyd cenadwTÌ i Euf-

ain, y cai Lloegr mor fuan ag oedd modd, ddychwefyd i fynwes ei hen fani o

Eufain. ìsid peth anhawdd oedd troi o Brotestaniacth at Babyddiaeth,

oblegid nid oedd gan gydwybod nemawT i'w ddweyd \ti y mater. Elw,

plaid, a dygiad i f}Tiy, ocdd jt elfenau ag ocdd jti gweithio rymusaf gyda'r

Uuaws ; ain hyny, newidient eu crcfydd mor aml ag y newidiai yr amgylch-

iadau. Oud uid mor hawdd oedd troi ja. ol i'r pab y meddiannau a'r cyllidau

a berthynai unwaith iddo ; a chan yr anhawsder a wehd ar y ftbrdd, rhodd-

wyd yr amcan hjiiy lieibio. Yn awr diddymwyd y dcddfau diwygiadol a

wniaed dan di;_\nniasiad Edward, a Phabyddiaeth a adfcrwyd yn ei hoU nocth-

der. Nid rhyfedd yw hyn. Cyfraith a bnrodd y diwygiad, ac nid upwitb'ad
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barn ; a chyfraith a fedrai clynu y diwygiad h^sTiw i lawT. O'u hanfodd \t

ymost^,Tigasai y clerigwyr i ddedclfau Edward, ac ya y fau j cawsant i-j'ddid,

dangosent eu hochr. JMewn llai na thair blynecUl, aberth-H^d 288 o Brotest-

aniaid ar allor merthyrdod, ac ennillodd y frenincs, yn dra theilì\Tig, y nod-

weddiad gwiihun Marí JFaedlyd. Gwelodd jt Arglwydd yss. dda gwtogi ei

hoes ; ac Avedipum mlyneddo deja-nasiad creula\\Ti, hi a fu fai-w ar Tach. 17,

1538, er ma\\T lawenydd i'r rhai oll a garent y gwirionedd, ac er mawT
ymwared i eglwys Dduw, a gofid dirfa\\T i egiwys Ehufain.

Dyljaiwyd hi ar yr orsedcl gan Elizabeth. Ar ddyfodiad y fi-enines hon i'r

goron, dychwelodd llawer o'r ffoaduriaid a aethent i wledydd tramor rhag

creidondeb j\lari,—daeth Uuaws maA\T o gyfeiUion y diwygiad yn awi- i'r

golwg, y rhai oeddpit wedi bod jti Uechu yn ystod jí ystorm. Dychwelwyd

eilwaith y wedd dcüw\giadol ag oedd ar bethau jti amser y brenin Edward
VI, a galwyd ar yr hoU glerigwyr, o fawT i fân, i gydffurfio â'r gosocUadau

newyddion hyn. GaUwu feddwl fod hyny yn groes iawn i duedd Uuaws

mawr o honjoit, y rhai oeddynt, naw o bob deg o leiaf, \\\ Babydcüon me\\Ti

bam (pe bam a fuasai ganddjnit) a thuedd ; eto, cydffiu-fio a wnaeth mwy na

naw mU o honjTit, y rhai a ddaUent bersonaethau. Tr oedd y naw mü hyny

yn bedwar-ar-bymtheg aUan o bob ugaiu o honynt. Ehaid fod gan y gwi-

hyn gjrdtt^bodau ysLicìjth iawn. Eu creí-dd hwy, tebygid, oedd cydredeg

gyda'r Uu, yn enwecUg pan fyddai hyny yn cyd-daro â'u îiesmwythder ac â'u

helw hwy eu hunain. Yn n\\-)law y dynionach hyn, yr oedd y gwirionedd,

ac eneidiau dynion yn cael dirfawr gam. Ychydig a wyddent am wir grefydd;

a Uai na hpiy oedd eu goM am dani. îsid oedd ond ychydig o honynt a

fedrai bregethu. Yr oedd new^Ti mawr am air yr Arglwydd tn\-y yr hoU

wlad. Hefyd, trwy fod y cyfreithiau dros unffui-fiaeth yn gaethion iawii,

codai cbwg arall
;

parent i ddynion anrasol a difam ragiithio, ac archoUent

gydwybodau dynion eraiU : dynion y buasai da cael eu gwasanacth a cU-oid

heibio, a dynion cUwerth, heb g\'d\\Tbod yn y byd i'r gwirioncdd, a gedwäd i

mewn, yn unig am eu bod ya. gaUu cydfturfio â'r defodau gosodedig. Oher-

wydd y pethau hjTi, fe fu y wlad yrL hir mewn tywyllwch. Ychydig iawn o

arwj'ddion bywyd a gcid ond mewn nifer bychan o fanau. Priodolid y manv-
eidd-dra hwn gan y PabydcUon i'r diw.giad Protestanaidd ; ond y gwir

ydyw, fod hyny yn perthyn i anwybodaeth ac anfecU'usnv^'dd dynion a gymer-

ent araynt ddysgu yr hyn nid ocddynt yn ei gredu, ac ymwisgo â swydd yr

oeddynt jn. gwbl annigonol i'w chyfla\\Tii.

Wele ni, beUach, wedi gweled dymchweliad PabydcUaeth yn y wlad hon, a

Phrotestaniaeth yn gi-efydd sefycUedig y wladwTÌaeth. Wele y Uanau ymron
oU yn medcUant offeiriaid a broffesent Brotestaniaeth, ond a garent Babydd-

iaeth. Yr un oedd y Uanau, yr un oedd y clerigwyr, a'r un oedd Uawer o'r

defodau. Yr oedd iachusnvydd mwy yn yr erthyglau, ac yn y gweddiau :

yr oedd nifer yr ofergoelion, a'r defodau gweigion yn Uai : eto, yr oedd bywyd,

yn y Ue y dylasai fod yn anad uidle, yn y gweinidog, y swyddog eglwysig,

jn ddiffygiol ; ac am hyny, jt oedd gwir grefydd heb nemawr o swcr. Yr
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oedd }T liad da wedi ei f\vi-\v i dii' diffaith, a bu yn liir o aiaser lieb ddwyii

diiu ffrttytli.

Yn y íl. 1559, rlioes y freuines orclipîiyu ar fod i uifer o esgobiou, ac

eraill, ymweled â'r holl eglwj'si trwy y deynias. Dyben yr jTuweliad hwn

oedd ymofyu i ausawdd gi-efyddol pob plwyf, a gwella yi- hyu oedd feius.

Yn y caulyuiad, trowyd allau o eglwysi lawcr o offeii'iaid pabaidd eu sjtii-

iadau ; a chau na chauiateid i'r offeiriaid piu-itaiiaidd Avasanaethii yn y llanau,

ani na fyneut y gwisgoedd m-ddasol a orclmnynasid, fe fu y llanau hyuy heb

offeiriaid ynddyut am faith amser ; ac jm y diwedd m-ddwyd rìiyw ddyuion o

gi'efftwyr, ac eraül, yn medru darlleu, ac yn foddlon cydffiu'íio â'r treíu-

iadau eglwj-sig, er uad oeddynt yu abl i bregethu. Ehaid oedd fod agwedd

C}TiuTi y piyd liwu yn isel a gresynus ia-wu. Wedi bod am faith ílyuyddoedd

}Ti meddiant Pabyddiaeth, heb uemawr fyfi- yn }t iaith—llawer o'r llauau heb

uu pregethwr—a llawer o'r offeú'iaid, a'r crefft^^'^jT m-ddedig hefyd, heb un

cymhwysder gweiuidogaethol,—ui allai y wlad fod ond mi gaddug ddudew o

d}-ìn-Uwch o ben bwy gilydd. DjTvedai Dr. MejTÌck, esgob Baugor, nad

oedd gauddo, y prjd h\-uy, ond datí bregethwr jm ei holl esgobacth ! Y'r

oedd y goleuui ag oedd yu y wlad pi dywyllwch, a pha iabit yr oedd raid

fod y tywyllwch

!

Tua'r amser tywyll a gresyuus hwn ar gi-efydd y Cymrj^, y rhoes Duw yn

miyd "Wühaui Sal^ftuiy gjüéithu y Testameut Newydd i'r iaith Gjauraeg.

Md yw }Ti beth auuhebygol nad oedd y Beibl, neu ranau o hono, wedi bod

gan y Cjomy cyn y pryd hyn, ac fe allai er amser boreaf Cristiouogaeth.

Ond gan uad oedd argrafiFu llyfrau trwy y wasg ddim mewn bod ; a chan y
gwaherddid darllen y Beibl gan y Pabyddion; ui a allwn feddwl nad oedd

gan y Cymry nemawr gopiau o'r ysgiythyrau ; ac fe allai uad oedd y genedl,

fel y cj'fiyw, ddim wedi gnveled Beibl erioed.

Nid oes genym hanes am oud ychydig iawn o wi- da yn Nghymru yn

ystod yr 16eg canrif. Eto, er hyn, yr oedd rhyw ymbarotoi erbyu amser

gwell. Ileblaw cyfìeithu y Testament Newydd gan Wiliiam Solsbury, ac

argraffu yr hoU Feibl trwy lafur Dr. INIorgan, trowyd y Salmau i fesurau cân

gan Edmund Prys, archddiacou Meirionydd. Bu y Salmau cân, gan y g\vr

dysgedig hwn, o ddefnydd mawr i'r wlad yn gyffredin, GwcUhawyd cyf-

ieithiad Dr. Morgau o'r Beibl gan Dr. Parry, ofynwr Dr. Morgan yn esgob-

aethlJauelwy; a chyhoeddwyd argrafîiad arall o'r Beibl yn y fl. 1620.

Adcg i'w chofio gyda diolcligarwch oedd yr adeg y cafodd cin cenedl orachnu

Duw yn eu hiaith eu hunaiu—adeg y mae canfyniadau mawrion iddi eisoes,

ac adeg a esgor ar ganlyuiadau mwy ar ol hyn. Kid oedd eto nemawr o

effeithiau y Beibl i'w canfod ; a bu farw y gwr enwog a fu yu offerynau i'w

ddwyu i'r iaith, cyn gweled uemawr o ffrwyth cu Uafur. Ond yr ocdd yr

"hedyn mwstard" wedi ei hau, a'r "surdoes" wedi ei roddi yn y blawd ; ac

yn cin dyddiau ni, gallwn ddweyd gyda syndod, "Welc faint o ddefnydd y
raae ycliydig dûn yn ei enyn !"

Tua'r fl. 1613 y ryflwytìwyd llhys Pritchard i fywioliacth Llanynuldyfri,
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a tliraclicfu, gau y brcnin lago, i eglwys Llanedi. Yr oetld, ar y pryd, yii

dra annuwiol, ie, yn dra anfuclieddol. Cafodd droedigaetli, meddir, trwy

yinagweddiad bwch gafr.*" Dyina'r pregctliwr poblogaidd cyntaf, tebygid,

yn Nghymru; o leiaf, y cyutaf y mae genym liaues am dano. Gwr Gwyn-

edd öedd wedi blaenori, hyd yn hyn, yn eu defnyddioldeb gydag achos mawr

yrefengyl; ond yn awr, y mae aml seren ddysglaer yn ymddangos tua'r

Deau. IJn o'r rhai cyntaf a dysgleiriaf o honynt oedd Ficer Pritchard. Tua

yr un amser, yr oedd Mr. Wroth, o Sir Fynwy, a Mr. llobert Powel, o Sir

Forganwg, yn Uafurio yn ddiwyd a defuyddiol, gan wasanaelhu Duw yn

efengyl ei Fab ef. Yr oedd Ficer Pritchard yn pregethu yr efengyl yn oleu,

iachus, ac eíFro iawn. Ennillodd barch mawr oddiwrth bob gradd, a seiniodd

ei glod fel gr duwiol, a gweinidog ífyddlon ac effro, dros hoU Gymru.

llynod, er hyny, fcl y cwynai oherwydd ei aflwyddiant, fel y gallwn ni gasglu

oddiwrth y llinellau hyn :
—

" Cenais iti'r UJgom aethlyd

O fani Duw, a'i lid anhyfiyd,

I'th ddihuno o drymgwsg pechod ;

Cliwyruu, er hyn, yr wyt ti'u wastad.

Ceisiais trwy deg a thrwy hagar
;

Ni chawn gcnyt ond y gwatwar."

EnniIIai, pa fodd bynag> gynulleidfaoedd lluosog, yn enwedig yn Llanedi, i'w

wTando —mwy, yn fynych, nag a gynwysai y llan. Nid ymddangosodd o'i

ysgrifeniadau allan o'r wasg, ond y llyfr clodwiw a buddiol hwnw a elwir,

" Canwyll y Cymry.'' Ysgrifenwyd hwn ar fcsur cerdd, niewn dull rhwydd

a dirodres iawn, ond tra chymhwys í.t ddcall ac agwedd preswylwyr y wlad

ar y pryd.

Am Mr. AYroth, Sir Eynwy, ficcr Llanfaches ydoedd, IIc y bu yn gweinì

am lawer o flynyddoedd mewn modd cwbl anuheilwug i'w swydd bwysig.

Dywedai ei fod tua 50 oed cyn i ddim dcfíroad am ci gyflwr ysbrydol gy-

meryd Ue ar ei feddwl. Eyddai yn arfer chwareu ar ryw oíforyn cerdd, ar

brydnawn Sabbothau, i ddifyru ei blwyfolion ; a liyu a wnai dros lawer o

flynyddoedd. Gan mor gcllydd ydoedd mewn cerddoriaeth, a chan gymaint

y difyrwch a fwynheid gan ei blwyfolion trwy ei fedrusrwydd, prynwyd telyn

newydd iddo gan ei letywr, yr hwu oedd gûr iddo—pan oedd y car hwn yn

Llundain ar ryw achos ncillduol ; ond yn Ue mwynhau ft'rwyth ei garedig-

rwydd, bu farw y gwr ar y fiordd adref. Trowyd eu llawenydd yn alar ; cto,

bendithiwyd yr amgylchiad difrifol a disymwth hwn i Mr. Wroth. O hyny

allan, disgynodd ei fcddwl ar frcuoldcb bywyd, ac ar gyflwr ei cnaid. Canfu

pa mor annheilwng ydoedd, o ran ei ysbryd a'i ymarfcriad, i un ag ocdd, o

ran swydd, yn gwylio dros eneidiau. Y canlyniad a fu, i argyhocddiad

trwyadl orlenwi ei gydwybod, a chyfnewidiad nodcdig yn ci fryd a'i fuchcdd,

• D^T^cdir i'r bwch ci ganlyn i'r dafarn, ac iddo yntau roi diod iddo, a'i feddwi,

ond iddo fethu byth wedi'n cael gan y bwch yfed i ormodedd ; a hònir fod yr am-
gylcliiad hwn wcdi bod yn foddion i'w sobri yutau.
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Gan nad oedd pregethu ond yn anaml iawn y pryd liyny yn y llanau, a

chan nad oedd un Beibl Cymraeg i'w gael ymron trwy yr holl wlad, ond a

oedd yn Uanau y plwyf, ui allesid dysgwyl fod y wlad drwyddi ondun niwlen

gaddugol auwybodaeth ac ofergoeledd. Wedi i Wroth gaufod gi-add o'i

gyflwr gresynol ei hun, eiddigeddai dros ei blwyfolion tywyll, a dechreuodd

ar y gwaith, anghyÖiedin y pryd hyny, o bregethu : a mawr y son a aeth

ar led ani dano. ymgasgiai lluocdd lawer o bell ac agos i wiando arno,

Gorfyddid arno yn fyuych, gau niferi ei wrandawyj-, bregetbu iddynt yn y

fynwent, am nad oedd digon o le iddynt yn y Hau. Cyrchcnt i wraudo arno

o siroedd Brycheiniog, ]\lorganwg, a Chaerloyw ; ie, raeddant, o Fristo a

Llundain, gau gyniaiut y son oedd am dauo. Fe fu gweiuidogaeth y gi-

hwn yn foddion i beri deffroad mawr a gogoneddus ar achos crefydd yn y

parthau hyny o Gymru ; a sicrheir fod cannoedd wedi cael eu troi o dywyll-

wch i'r goleuni; ac yu eu mysg, fod yr hyglod Walter Cradoc yn un.

Yr oedd Llyfr y Chwareuon (Book of Sporís) y pryd hyn yn peri blindcr

mawr i bob un tyner ei gydwybod, ac uniawn ei farn ; ac yn achosi annhrefn

ac anfuchedd arswydlawn trwy yr holl whnd. Gosodwyd achwynion o flaen y

barnwyr oherwydd y peth hwn ; a chafwyd ganddyut wrth-orcliymyn yn

erbyn y chwareuon. Ar hyn, cyffrôdd esgob Laud yn aruthr, gau achwyn

wrth y brenin yn erbyn y barnwyr ; a bu gorfod arnynt dynu eu gorchymyn

canmoLadwy yn ol. Wedi dyrchafu Dr. Laud i archesgobaeth Caergaint,

anfonwyd deisyfiad at y brenin (Charles I) gau lawer o foueddigion y wlad,

ar iddo, er mwyn aurhydedd crefydd, a moesau y genedl, roddi terfyn ar y

chwareuon a orchyraynasid gan ei dad (lago I). Charles, yn lle gwrando ar

^v deisyfiad rhesyraol hwn, a wrandawodd yn hytrach ar yr archesgob, ac ar

í vr offeiriaid penrhydd, ac a gadaruhaodd yr hen ddeddf, ac a chwanegodd

ddeddf newydd, na byddai i neb o'r swyddogion gwladol rwystro y bobl yn

ícu dlfyrwchar y Sabboth, nac aflouyddu arnynt, ac y byddai raid i'r ofleiriaid

igyhoeddihyn yn eu heglwysi. Am nacâu darllen y llyfr anfad hwn yn y

llan ar y Sabboth, gwysiwyd Mr. Wioth, yn mysg eraill, i ymddangos ger

bron y Uys (High Commission Court). Nid yw yn ymddangos pa ddedfryd

a gyhoeddwyd arno gan y Uys ; ond dywedir fod esgob Llaudâf yn ymhwedd

ag ef am anufyddhau o hono i'r awdurdodau, ac am ei ddidl auughyffredin o

bregethu ; ac iddo yutau dori aUan i wylo o flaen yr esgob, a dweyd mewn

dagrau, " Y mae eneidiau aufarwol yn myned i gollcdigaetli yn eu pechodau

;

ac oni ddylwn, trwy bob moddion mwyaf tebygol o Iwyddo, yradrechu i'w

hachub ?" Ar hyn, wylo a wnaeth yr esgob hcfyd. Oud y diwcdd fu, i

\ Mr. Wroth gael ci droi allan o'r ficeriaeth. Ar ol hyn, fe gyd-gasglodd

WynuUeidfa yn yfl. 1639; a hon, mcddir, oeddy gyuulleidfagyiitaf oyraneiU-

üuwyr yn Ngliymru.

Nid hir y bu ^lr. Wroth fyw ar ol hyn, oblegid fe ddywedir iddo cf farw

yn y fl. 1640. Ond er ei symud ef o'r winUan, ac ymadael o houo o dir y

rhai byw ; eto, ni ddiflanodd ffrwyth ei hifur. Hebhiw y niferi o eueidiau a

ddychwelwyd at Dduw trwy ei weinidogaeth, y rhai nid ocs gcnyra hanes yn
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y byd am danyut, y mae hysbysiad, o leiaf, am un g\vr enwog yn ei ddydd,

a defnyddiol yn ei oes, a gafodd droedigaeth dan ei weinidogaeth, ac a fu yn
foddion i gryfbau, a gosod parhad yn y gwaith da a cidechreuwyd gan Mr.

Wroth,—sef yr enwog Walter Cradoc.

Yr oedd hefyd un William Erbury, ficer St. Mari, yn Nghaerdydd, yn

cydhTfurio gyda ]\Ir. Wroth. Pe fu y gr da hwn yn gweiiiidogaethu yn

Nghaerdydd dros law^er o flynyddoedd. Cafodd yutau ei ddifiiddio o'i ficer-

iaeth, fel Mr. Wroth, am na ufyddhâai efe i ddyuiou yn fwy nag i Dduw

—

am na chymerai ei lywodraethu yn achos yr efengyl gan syniadau diras

Charles I, ac archesgob Laud. Mor alarus yw meddwl, nid íbd y gwr
uchod yn meiddio gwrthwynebu gorchymyn annuwiol y brenin, ond fod can

lleied nifer yn mysg offeiriaid Cymru yn meiddio gwneyd hyny. Y mae yn

rhaid nad oedd o fewn muriau llanau y plwyf neniawr o grefydd ysbrydol,

nac yn mysg olynwyr yr ajwstolion^?) nemawr uu yn meddu eu hysbryd.

Wedi troi Mr. Erbury allan o'r eglwys, efe a aeth oddiamgylch i bregethu

ýn mhob man y rhoddid derbyniad iddo. Iddo ef y cyfrifir seíydliad cyntaf

imneillduwyr yn Nghaerdydd. Trowyd ei gurad allan o'r eglw-ys am yr un

trosedd ; a'r curad hwnw oedd yr anfarwol Walter Cradoc. Yr oedd y gwyr

da hyn, sef Mr. Wroth, Mr. Erbury, Mr. W. Cradoc, yn nghyda Mr. Vavasor

Powel, oll yn Uewyrchu cyn yr amser y machludodd lîliys Pritchard. Yr

oeddynt oll hefyd yn wr o'r Deheubarth.

Nid yw amser genedigaeth Walter Cradoc ddim yn liysbys. Tybir iddo

gael ei eni tua'r fl. 1600. Yr ocdd o deulu cyfrifol, o blwyf Lhingwm, yn

agos i Lanfaches, Sir Fynwy. Bu yntau yn y brif-ysgol, Ehydychain. Trwy
weinidogaeth Mr. Wroth, yr hwn a elwid gan Cradoc yn " Jposlol Deheu-

harlli Cymru," y cafodd ef ei ddychwelyd, fel y dywedasom cisoes. Wedi
bod yn gurad dros ryw enyd i Mr. Erbury yn Nghaerdydd, cafodd ws i

ymddangos flaen yr archesgob Laud, tua'r fl. 1631, am nacíiu darllen yr

hen Lyfry Chicareuon fyth. Ceryddwyd jNír. Erbury, ond dyosgwyd Cradoc

o'i swydd. Wedi ei droi allan o'i swydd, teithiodd drwy siroedd Brychein-

iog, JMaesyfed, a Threfaldwyn, gan bregethu yr efengyl yn mhob man y der-

bynid ef. Arosodd ei gydlafurwyr enwog, Mri. Wroth ac Erbury, dros eu

hoes yn nhir y Deau ; ond Cradoc a arweiniwyd i'r Gogledd. Pregethai,

gan amhaf, mewn tai anedd, ac weithiau ar fynyddoedd ac mewn coedwig-

oedd ; a phan y rhoddid caniatad iddo, pregethai yn y ILuuui plwyfol, er ei

fod wedi coUi ei drwydded esgobawl.

ÌOddeutu y fl. 1632, fe ddaeth i Wrecsam, Sir Ddinbych, a derbyniwyd

ef yn gurad yno. Dechreuodd bregethu gyda nerth anarferol. Heidiai y
bobl i'r eglwys eang, nes ei gorlenwi. Syrthiodd difrifwcb ar y trigolion,

o'r fath na welsid erioed o'r blaen. Troisant eu cefnau ar y tafarndai, fel

i Ifaith naturiol difrifwch raeddwl. Pan y mae tafarndai yn weigion, y mae
vr addohlai yn llawnion. Ni chafodd y gwr h\viníir seiGiant lìeb fod

.ìrgoclion yn'ymddangos o gyft'ro yn mhyrth uffcrn. Cododd y tafarnwyr

yn ei erbyn am ddrygu eu bywioliaeth. Yr oedd gobaith eu helw hwynt yn
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colli, i'r graddau yr oedd gwcinidogaeth Cradoc yn Uwyddo. Y cyfryw ydyw

sefy'Ufa y fasnacli hon, a phob masnach arall sydd yn dibynu ar dueddiadau

llygi-edig dynion, a'u hofer-ymarweddiad. Llwyddasaut, pa fodd bynag, i

gael Cradoc i fFordd. Cafodd y gelyn yn hyny ei amcan."* Eto, er hyUj

"ni ddychwelodd y gair yn wag." Yn amser gweiuidogaeth Cradoc yn

Ngwrccsam, yr oedd gr ieuanc o'r enw Morgan Llwyd yno yn yr ysgol, i'r

hwn y bu gweinidogaeth Cradoc yn fendithiol. Daeth hwn i fod ynolynydd

i Cradoc yn Ngwrecsam, ac yu awdwr amryw lyfrau hynod. Wedi ymlid

Cradoc ymaith, efe a aeth i Lanfair Waterdiue, yn swydd Heníîbrdd. Te

fu yr un arddeliad ar ei weinidogaeth yno ag a fu ya Ngwrecsam ; ac yu

mysg eraiU a ddychwelwyd at Dduw, yr oedd Vavasor Powel, gr a fu mor

lafurus a llwyddiannus ar ol hyny yn ngwasanaeth yr Arglwydd yn mhlith y

Cymry. Yr oedd Yavasor Powel cisoes dan argyhoeddiadau dwysion ; ond

gweinidogaeth Walter Cradoc, naill ai yn Ngwi-ecsam, neu yu Henftbrdd, a

fu yn foddion i'w gadarnhau a'i gysuro. Aeth Mr. Cradoc o Lanfair Water-

dine i'w whad enedigol i Sir Fyuwy ; a bu yn cydh^furio â Mr. Wroth, hyá y

fl. 1G39 ueu 1640, pan y bu Mr. Wroth farw. Cuddiwyd ef dan nodded

rhagluniaeth yu ystod y terfysgoedd blinion ag ocdd y blyuyddoedd hyny yn

aíionyddu y whadwriaeth, y rhai a godeut o'r ymrysonfa ag oedd rhwng y

breniu Charles a'r senedd. Wedi rhai blynyddocdd o lafur yn Nghymru,

tebygid, galwyd ef i Lundain, abu yngweinidogaethu yn eglwys AU Halloîcs

the Great am rai blynyddau. Pe fu yn pregethu yno o flaen y scnedd yn

amser 01iver Cromwell, gau yr hwn y derbyniodd Cradoc lawer o barch ac

ymddiried.

Dychwelodd ellwaith i Gymru tua'r fl. 1659; ac er iddo gychwyu tua

Lluudain ja. ei ol, eto, wedi clywed fod Charlcs ar gael ei adferu i'w orsedd,

trôdd yu ol i'w wlad, a bu yno hyd ei farwolaeth, yr hyn a ddygwyddodd yn

fuan ar ol hyn, scf ar ddydd Nadolig yr un flwyddyn.

]VIr. Wroth, a Mr. Cradoc, oeddynt y diwygwyr cyntaf yu Nghynu-u, o

ddim euwogrwydd, a fu yn y wlad ar ol darostyngiad Pabyddiaeth ; ac

anmhosibl, wcdi treigliad cymaint o amscr, ac oddiar yr hysbysiadau mewn
llaw, fyddai dweyd i ba raddau mor fawr yr effeithiai eu llafur ar Gymru.

Hyna sicrheiri nigauuifero wr geirwir, mewn erfyniad at y brenin Charlcs

I, yn y fl. 16 11, nad ocdd cynifer o weiuidogion efengylaidd yn Nghymru
ag oedd o sirocdd yno, a'r rhai hyny dan gaethiwed ac erlidigaeth. Ond yu

y fl. 1652, yr oedd yn y wlad, yn ol tystiolaeth Mr. Whitelcclí, dros 150 o

weinidogion cflro a grymus. Gwelwn fod y fírwyth a gynyrchwyd meMU
amser mor fyr ag un mlyncdd ar ddeg yn rhyfeddol, ac agos yn anglu'cd-

adwy, gan nad mor ychydig oedd yr offerynau, heb gofio mai Ysbryd

Duw ocdd y gweithiwr. Yr oedd yr offcrynau yn ychydig mewn iiilcr,

ond yn daidlyd cu hysbryd, yu bur cu dybeuion, ac yn ddiílino cu hyni-

* Dj-^ycd rliai mai rhyw fr.ngwr, o'r cnw Timothy Middlcton, a fu y prif offcryn i

gacl Cradoc o Wrccsam, wcdi iddo ddcall mai eì brcgcthau cf ocdd \r achos fod liai

o alw am frag.
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drechiadau. Yr oeddynt yu llawn o'r Ysbryd Glâu ac o lìydd, a gras luawr

oedd aruynt oll. Ac wrth goíìo pa beth a wuaed ar ddydd y Peutecost, a'r

dyddiau canlyuol, yu Jerusalera, pau y lluosogodd y dysgyblion i bum mil o

cueidiau, pa bcth sydd na allwn ni ei gredu ? a pba beth sydd iia allwu ui

eto ei ddysgwyl? Ac er i Cradoc a Wroth weled dyddiau blin ar wir grcf-

ydd yu eu hoes, eto cymcrwyd hwy ymaith i orphwysdra cyn yr ystorm fawr

ag oedd yn ymgasglu uwchbeu yr anghydíìurfwyr cydwybodol yn nyddiau

Charles II.

Mae awdwyr yn gyflrediu yn cytuno yu eu tystiohieth ara 01iver CromwcU,

pa faint bynag a allai fod ei awydd am awdurdod, ei fod yu r o fuchedd

diachwyn arno, yn noddwr haelfrydig i gelfyddyd a chrefydd ; ei fod yu

ymarfer ag addoli Duw yn ddirgel a chyhoeddus, yn scfyll dros y ü'ydd Bro-

testanaidd, ac yn amddiffyuwr cadarn a chysou i ryddid cydwybod. Mcdchii

uu ysgrifenydd am dano : "Nid y\v y gwasanaeth a wnaeth i'w whid, ac i

grefydd, ddim yn guddiedig; a pha fodd byuag y bernir am ei ddybcuion,

nid ychydig a dibwys a fu y gwasanaeth hwnw. Hyd y diwedd, parhaodd

ei ymarweddiad fel dyu yn ddiargylioedd ; dahodd i fyny ei barch i grefydd

ac i grefyddwyr ; ac efe a fu fai-w gan weddio, mcwn modd ag n wctldai i

Gristion ac amddiftynwr y de^Tnas."

Pa faint bynag o wawdio sydd wcdi bod ar oes CromwcU gau ddiruiygwyr

anftyddaidd, y mae amgylchiadau Liwer ar gacl, yn prolì ibd sef}llfa pethau y

pryd hyuy yn well nag y dychymyga llawer, a bod ílyuiaut rhyfeddol ar

wybodaeth ysgrythyrol, a gwir grefydd. Yu y tymhor hwa y gosodwyd

deddfau ar fod dydd yr Ai-glwydd yn cael ei gadw ; fod ehwarcudai yu cacl

eu cau, a chwareuon Ilygredig yn cacl cu gwarafun. lilioddwyd Ilcdaeniad

anarferol i'r ysgrythyrau; a gwnaed ymdrech canmoladwy i ledaenu Crist-

ionogaeth bur yn Nghymru, Iwerddon, ac yn mysg ludiaid Amcrica. Cy-

hoeddwyd, yu y tymhor hwn, luaws mawr iawn o Iyfrau yn cynwys athraw-

iaeth iachiis. ])r. Oweu oedd bcnaeth y brif-ysgol yn lUiydychain ; a'r

arifarwol Miltou, awdwr "CoII Gwyufa," oedd ysgrifcnydd Cromwcll ci hun.

Yn yr adeg hon yr ymddaugosai ac y Ilafuriai Drd. Goodwiu, Oweii, Mautou,

a Bates, a Mri. PIavel, Charuock, Poole, Ilowe, a Baxter,—gwýr na ragor-

wyd arnynt erioed o ran eu talentau a'u gras, a gwr ag y mae cu hysgrifcu-

iadau yn aros hyd heddyw yn drysor anmhrisiadwy i eglwys Crist. Ni

chawsai Prydaiu erioed, er pan oedd breuin arni, weiuidogacthmor ftyddlawu

nc efl"ro ag oedd gauddi yn yr adeg hon ; ac nid oes prawf i'r un gcnedl arall

gael ci cliylTcIyb. Ond dyddiau CrümwcU a rifwyd; a buan ar ol ci farwol-

aeth, adferwyd y freniuiauth i Charles yr ail; a chyda'r adi'eriad, ni a gylar-

fyddwu ag amserau blinion, tywyll, a dû.

Teindwn ein racddyliau yn Uoni wrth ganíod y fath gychwyuiad ar grefydd

yn Nghynu'u ;— wrth weled lluosogiad raor fawr ar oft'crynau cj'rahwys,

mcwu araser nior fyr ag un mlyncdd ar ddcg ;—wrth ddcall fod mwy uag

wyth cant o ddyniou dan argyhbcddiadau dwysion yn mhlwyf Llanfachcs ei

hun, llc yr oedd Mr. Wroth a'i gydlafurwyr yn pregethu;— wrlh ddarllcn
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fod myuyddoeíìd. a choedwigoedd, ucntydd a bryniau, llauau a thai auedd,

yu adsain gan lefau gn^r Duw, a chan ddatganiad gwirioneddau grymus yr

efeugyl;—wrth feddn'l fod y gwr hyn yu gedyrn o nerth gan Ysbryd yr

Arglwydd,—^teiralwn, raeddwii,ein meddyliau yu lloni raewu dysgwyliad fod

yr haf gerUaw, ac y byddai Cymru yn ebrwydd fel Edeu, ac fel gardd yr

Arglwydd. Ond y mae yn rliaid ychwanegu, gyda gofid, fod cymylau duon

wedi gorchuddio y bore-oleuni hwn. Disgynodd rhyw wynt drwg ar yr

olygfa ílodeuog hon. Daeth attaliad ar rymusder y llwyddiant, a diflauiad

graddol ar ei cíTeithiau. Achoswyd y diflaniad hAvn, meAvn gradd, oddiar

ymosodiadau allanol, oiid yn fwy oddiar ymrysonau íufewnol. Yr ocdd

terfysgoedd a rliyfeloechl gwladol yn peri cyffro trwy yr holl wlad. Y'r oedd

dyuiou duwiol a chyhoeddiis dau orthrymder creulawn. Dyoddefent an-

mharch ac anfri mawr—eu heiddo yu ysbail, a hwy cu liunain mewn carchar,

a'u tetiluoedd yn wasgaredig. Ffodd Uawer i wledydd tramor; a thrwy

hyny, gwauychwyd a digalonwyd byddin y ífyddloniaid. Eto, er hyn, y
pethau a fu yn fwyaf elfeithiol i attal mynediad y gwaith yn mlaen oedd,

dadleuon mfaddiol yn ngiiylch materion llai eu pwys, megys Uywodraeth

eglwysig, y drefu o fedyddio, &c. Magodd y dadleuou hyn ysbryd pleidgar-

wch ac anghariad, a thristâodd a chiliodd Ysbryd Duw, Nid aunhebyg,

cliwaitli, na ddygwyd yr agwedd ddirywiedig hon yn mlaen gan wr a hroffas-

enl ficy o fanylricydd mnlaìdd, a mwy o ofal am y gwirionedd, nag eraiU
;

—dynion yn llawn o broffes o'r gwirionecld ar eu tafodau, ond heb gyraaint

o yshryd y gwirioucdd ag y buasai da.

Crybwyllasom ara cnw Vavasor Powel ; ond y mae mwy na chrybwylliad

yn dcilwug i'w goífadwriaeth ef, er na oddef eiu terfyuau, ac na cbydsynia

îi'n haracan, wneuthur nemawr fwy na chrybwylliad. Ganwyd ef yn sir

Facsyfed*, yn y fl. 1617. Cafodd ei ddwyn i fyny yn Ehydychain, a bu am
bolli ainscr yn gurad i'w ewytlir Erasmus Powel. Oud yn mhen ychydig,

yrauiiodd a Walter Cradoc yu ei weir.idogaeth deilJiiol ; a rhyfeddol o lafurus

a liwyddiannus a fu. Dywedir y byddai yn pregethu, o leiaf, ugain waith yu
yr wythnos, ac nad oes braidd eglwys na thref yn holl Gymru na ymwclodd

iî'i hi, gau ryl)uddio y bobl ddiofal i ff'oi rhag y digofaiut sydd ar ddyfod.

J'rofodd Lluudain rym ei wcinidogaeth, a Dartford yn Caiut ; oiid Cyraru

oedd macs penaf ei Uifur. Dyoddcfodd y gr hwn fwy na mwy o erlidiau.

y'r oedd rhwymau, neu ryw flinderau eraUl yn ei aros yn mhob man. Fe fu

I raewn trí-ar-ddeg o garcharau, nid am un bai ond am bregethu yr efengyl.

' Cwuaed cais teg am ei fywyd yn y Drcfncwydd, Trallwm, a MachnUeth, yii

sir Drefiddwyn
;

ie, pan oedd eisoes yu garcharor yn Nhrefaldwyn, ac yn
fdrycli trwy flenestr ei ystafcU, saethodd rhyw filwr milcinig ato, ond a

fctliocUl ci nôd. Dwywaith y ceisiwyd ei ladd yu Nolgellau, a thraehefn gan
r l)oncddig ag ocdd yu byw y piyd hyuy yu Mhlas-tcg yii sir Ffliut. Ond

• (iwei T,(iel/iod,/cl(l, cyC. v, tii.liil. .{09. Gwel hdy.l yn Iielacthadi, hanc:, Waltcr
Cr.ifloc, Tiÿsor/a, cyl. i, tiiflal. 17f» a'r Trmthorhjrhl, cyf. \\, tuclal. IS'!.
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oddiwrtliynt oll y'i gwaredodd yr Arglwydd. Yn fynycli iawn, amddiífynid.

ef trwy ddychweliad ei erlidwyr at Dduw, mewn modd ebrwydd a liynod.

Cyliuddid ef o lefaru yn erbyu y " Llyfr Gweddi Cyffredin," a'i fod j'n euog

gysegi'-ladrad ; ac o frúd yn erbyn y brenin, weithiau ; ac o fi"âd yn erbyn

gwerin-lywodraetli Cromwell, biyd arall.

Yr oedd y wlad yu Uaw^n o ysbryd creuhiwn Pabyddiaetb, er fod Pabydd-

iaeth ei hun wedi ei ddarostwng o ran y ffurf. Yr oedd mawrion y whid yn

estroniaid i wir grefydd, ac wedi gosod eu bryd ar lethu pob ymgais a wneid

i efengyleiddio y genedl ; am hyny, ymaíient yn mhob rhith esgus i erlid a

charcharu y dynion defnyddiol hyn. Dybenodd yr enwog Vavasor Powel ei

oes mewn carchar jti Llundain, líe y bu mewn caethiwed, prinder, a gwall-

ymgeledd mawr.

Y pedwar gr a euwyd, sef Wroth, Erbury, Cradoc, a Powel, a ddywedir

oedd y rhai cyntaf ag y mae hanes am danynt, a bregethasant yn deithiol

trwy y wlad ; a Deheudir Cynu-u, yn benaf, a fu maes eu Uafur. Nid oddiar

ddygiad. i fyny, ac arferiad blaenorol, y gwnacthant hyn, oblegid dygasid

hwy oll i fyny yn Ehydychaiu, ac urddasid hwy yn weinidogion yn eglwys

fjoegr, i'r hon ni pherthyn, o ran dysg na defod, weinidogaeth dcithiol.

Gwnaent hwy hyny, yn ddiau, am y barnent raai hyn oedd ewyllys eu

Meistr, ar y pryd o leiaf, a chwbl gredu a wnaent i'r Arglwydd cu galw i

lafurio yn y wedd yma. Cawsant hefyd amlygiadau lawer, a phrofion diym-

wad, yn y ffrwyth a ddylynodd, mai nid anfoddla^^-n oedd hyny i'w Har-

glwydd. Anmhosibl ydyw peidio gwelcd, wrth ddarllcu eu hanes, mai Uai

peth lawcr ganddynt hwy oedd ffurf a defod, na gogoniant Duw, a Ues

eneidiau dynion. I wncuthur daioni, torai y gwi- hyn dros ben hen dde-

fodau, a Iluchicnt o'r naiU du hcn drefniadau eglwysaidd cu hmdd; nid am
eu bod yn caru annlirefn, ac yn ddibris o reol, ond am y carent achub pech-

aduriaid yn fwy, ac am na fynent eu caethiwo at reol ddynol, a gosodiadau

eglwysaidd, pan yr oedd cyflwr y wlad mor resynol, a'r alwad arnynt mor

daer, i ymwneyd yn bob peth i bawb, fel y gallcnt yn hollol gadw rhai.

Yn yr un canrif, sef yr ail-ar-bymtheg, y rhoddodd yr Arglwydd yn ngha-

lonau dau r nodedig, sef Mr. Thomas Gouge, a Mr. Stephen Hughes, i

lesâu cenedl y Cymry mewn llwyljr araU. Yr oedd y Beibl wedi ci gyfieithu

i'r Gymracg er ys amser bcllach, ac amryw argrafíìadau o hono wedi eu

cyhoeddi; eto nid llawer, o'r werinos yn enwedig, a fcdrai ci ddarllen. Yr

oedd ysgolion yn l)rinion iawn ; nid oedd ond ychydig o honynt, niewn cyd-

rahariaeth, yn Lloegr, ond Uai o lawer yn Nghymru. Oddiwith hyn y

gwelwn gymhwysder y gvvyn a wnacd gan Ficcr Pritchard :

—

Pob mercli tincer gycla'r Saeson,

Fcdr cìdarllcn llyfrau mawrion
;

Ni vvyr mcrchcd llawcr scwin-

Gyda ninau 'Ularllcn Paflcr.
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G'rad\vj-dd tost sydd i'r Brutaiiiaid,

Eu bod niewn crefydd mor ddj-eithriaid ;

Ac na yr y ganfed ddai'llain

Llyfr Duw'n cu hiaith eu hunaln.

Er mai Sals oedd Mr. Gouge, eto cafodd ar ci feddwl, wedi ymadael o'r

eglwys oherwydd petrusder cydwybotl i gydymffurfio, ddyfod i Gymru ; ac

yma y bu yn teitliio, yn pregetbu, ac yn cyfranu llawcr o arian yn mhlitb y

wcriu dlawd ac anwybodus. Ei brif amcan oedd, addysgu y trigolion i

ddarlleu ae ysgrifenu, ac i ddeall prif bynciau Cristiouogaeth. I'r dybcn

liwn, bu yn offeryn i osod i fyny rhwng 3 a 4 cant o ysgolion yn y trefydd.

Trwyddo ef, a ]\Ir. S. Hughcs, y cafodd y Cymry argrafliadau newyddion

o'r Beibl, y rhai oeddynt, bellacìi, yn brinion, a'r argraffìadau blaenorol o

liono ymron wedi diflanu. Dywedir nad oedd i'w cael, trwy hoU Gymru'a

Lloegr, yn y fl. 1674, dros 30 o Feiblau Cyraraeg. Ond yn y fl. 1678,

cafwyd argraffiad newydd o hono gan Stephcn Hughcs, mewn undcb â gwr
da eraill, a thrwy eu cynortliwy ; at yr hyn y cyfranai Mr. Gouge yn liehieth,

Cyhoeddwyd hefyd, tua'r un amser, araryw o lyfrau buddiol yn Gymraeg.

Yn y modd yraa yr oedd goleuni gwybodaeth yn raddol yn ymledaenu, a'r

hirnos gaddugol yn raddol yn cilio. Yr oedd y tri raoddion a grybwyllwyd

yn awr yn cael eu defuyddio; scf, prcgcthu, dysgu y werin i ddarllen, a

chyhoeddi Uyfrau. Dywedir fod yn nghylch 60 o lyfrau Cymraeg newijddion,

heblaw ad-argraffiadau, WTdi dyfod allan o'r wasg yn yr hanncr diweddaf o'r

canrif hwn.*

Ond er mai yn y Dehcudir yr oedd y gwaith da yn blagm-o fwyaf yn y
tymhor hwn, eto nid oedd Gwynedd ddim heb rai tystion ffyddlou. Yr

oedd yma "ychydig enwau" tra nodcdig yu cu dydd am eu llafur a'u

Uwyddiant yu ngwaith yr Arglwydd,

Uu o'r tystion hynod aragflaenai y diwygiad Methodistaidd yn y Goglcdd,

oedd y Parch. John Williams, gr o sir Gaernarfon, ac a ddygwyd i fyny

yn Eliydychain. Dywedir iddo ef, a dau o wr ieuaiuc craill, ddyfod o'r

brif-ysgol i sir Gaernarfou tua'r fl, 1646, neu yn ddiweddarach. Dywedir

am Mr. WiUiams, ei fod yn r hyuod mewn dysgeidiaeth u duwioldcb, ac

yn dra diwyd i gynyg yr efcngyl i bcchaduriaid. Ac ni fu ei lafur ddim yn

ofer. Duw a fcndithiodd ei yradrcchion cr llesâd i lawerocdd, ac a'i gwnaeth
cf yn dad ysbrydol i'r rhau fwyaf, meddynt, o'r dysgyblion ieuainc yn y wlad

y dyddiau hyny. Tybir raai gweinidog plwyf Llandwrog ydocdd, ac iddo

gael ci droi allan o'i blwyfoliaeth ar yl Bartholcmeus, yn y fl. 1662, pryd

y daeth Deddf yr Unffurfiad i rym, a phryd y trowyd allan o eglwys Locgr
2000 o'r gwciuidogion gorcu ag ocdd yuddi, am wrthod plygu id(Ìi. Yni-

ddongys fod Mr. WiIIiams yn eu mysg. Cynorthwywyd cf yn ei lafur can-

moladwy gan Yavasor Powcl, a Morgan Llwyd ; ond fe fu ci droad allau o'r

llaii yu gryu wrthdaíHad i'r diwygiad a ddcchrcuasid trwyddo, ac yn ofid

" Gwcl Tnjsf.rfa Y»lnyf1nl, llyfi ii, tudal. 49.
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dirfowr i'r eglwys feclian a blanesid gaiiddo. Yr oedd ybliader am angliyd-

íi'uríìad y pryd liyiiy yn drwm iawn; ac er mwyn ei ocliel, os oedd modd,

aeth Mr. WiUiaras i Lundain; ond ni allodd aros yno yn liir heb ddychwelyd

at ei braidd amddifaid. Cafodd ef a hwythau cu rhau yn helaeth o'r crlid-

igaeth. I ochel aflonyddwch, rhaid ocdd iddynt yn fynych gyfarfod i addoli

yn y nos. Anmherchid ac anafid eu cyrff, a rhoddid pob dûwch celwyddog

ar eu henwau. Ehoddwyd rhyw nifer o honynt mewn carchar, a chymerwyd

eu meddiannau yn ysbail. Gosodwyd dirwy o hanner can punt ddwywaith

ar y Capel Helyg, yn mhlwyf Lhingybi; yr hwn oedd yu swm mawr y pryd

hyny ; er hyny, talwyd ef gan ychydiç o bersonau a garent yr efengyh

"Troedd yn yr amseroedd hyiiy," medd awdwr Drycîi yr Jmseì'oedd,

"T tra chreuLiwn yn byw yn y Plas Newydd, gerllaw Llandwrog, a elwid

Hwlcyn Llwyd, ac o ran ei swydd yn ustus yr heddwch. Anfonodd i ran

o'r wlad a elwir Eifionydd (ddeg ueu bymtheg milhlir o ffordd) i ruthro ar y
ti'ueiniaid gwirion, hcb un achos, cnd eu bod yn addoli üuw

; gaa eu har-

wain, fel defaid i'r lladdfa, at baks yr ustus creulawn, a'u dodi mewn dalfa

o'r bore hyd brydnawn. Dygwyddodd i un o weision yr ustus ddyfod i'w

gweled ; atolygasant ar hwnw fod mor garedig a myned drostynt at ei feistr,

a dangos iddo nad oeddynt hwy yn gwrthod myned i garchar, os oedd y
gyfraith yn gofyn hyny ; ond nad oedd un gyfraith i'w cadw yno i lewygu o

newyn. Bu y gwas raor dirion a gwneyd eu harchiad ; oud yn y faii, tra yr

oedd y dyn yn dywedyd drostynt, ffroraodd yr hen lew creulawn yu crchyll,

a dechreuodd ymwylltio, anmhwyllo, ac ymgynddciriogi, nes y trengodd yu

ddisymwth yn farw yn y fan, a chafodd y praidd diniwcid fyucd yn rhydd

o'r gwarchau, a dychwelyd yn siriol at cu teuhioedd mewn diolchgarwcli."

Parhaodd Älr. WiUiams ihafurio yn effro a llwyddiannus yn sirocdd Arfou,

Meirion, Dinbych, a Fíiint ; ac wedi enniU iddo air da gan bob cydwybod

adnabyddus o hono, bu farw mcwn tangncfedd, yn mhen deg neu ddeuddcg

mlynedd ar ol ci droi aUan o'r eglwys, tua'r fl. 1674 ncu I676.

Un arall o'r dynion liynod a ragflaenaiy diwygiad Mcthodistaidd. yn y Gog-

ledd, ond a fu farw cyn ei weled, ocdd Hcnry Mauricc. G\\t oedd hwn sir

Gaernarfon, ond a ddygwyd i fyny yn líhydychain, ac a fu yn weinidog

y plwyf yn gyntaf yn swydd Henfl'ordd, a tlirachcfn yn sir Amwytliig.

Deffrowyd y g\vr liwn yn achos ei cnaid ci hun, trwy ymwcHad clefyd trwni â

thref Strcton, lle yr ocdd yn gweinidogacthu. Dechrcuodd bctruso yn ci feddwl,

ai da y gwnai trwy aros ynngliymundeb yr egbvys sefydlcdig; cto, cadwodd

hyn ara dyralior iddo ei liun. Deallodd y wraig fod rhyw Iwyth yn pwyso

ar ei feddwl, a chafodd ganddo a<ldef ei betrusder yn nghylch ci gydymfl'urf-

iad ; a daethant iU dau i bendcrfyuiad i ddylyn llais cydwybod yn yr am-

gylchiad, gan adael y canlyniadau oU i Dduw. Yr ocdd ci lc yn werth

£140 yu y flwyddyn, ac aethai yntau i gost £300 ar y persondy; cr hyn,

rhoddi y cwbl i fyny a wnaetli, gan osod gcrbron ei ofynwyr ci sefyllfa.

Hwythau a gymerasant y cwbl ag ocdd ganddo ; a chan nad oodd hyiiy yu

íldigon, bwriasaut ef i garchar am y gwcddiil. Profodd yn y carchar lawer
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ddaiüui Duw yn gofalu am daiio trwy foddion anadnabyddus ac annysgwyl-

iadwy iddo ef. Cafodd gwraig ceidwad y carcliar ei dycliwelyd at Dduw
trwyddo, tra y bu efe yno, er mor sarug y buasai tuag ato ar y cyntaf.

Trwy dii'iondeb ac egni ei gyfeiUion, cafwyd ef yn rhydd, ac yraroes i

bregethu yr efengyl ja y Ueoedd tywyllaf yn Ngliymru. Cyrchai Uawer i

wrando arno, a bu ei lafur yn fenditliiol i laweroedd. Dyoddefodd lawer o

galedi wi-th deithio ar bob math o dywydd, a thros barthau m}Tiyddig, ac ar

hyd íFyrdd anhygyrch, a chyfarfod â llawer llety tra anghysurus. Yr oedd

iddo elynion hiwer, y rhai a gynllwynent ara adeg i wneuthur niwed iddo
;

ond Duw a'i cuddiodd dan orchudd ci adenydd. Pan oedd yn pregethu

unwaith meAvn t, daeth swyddog gwladol i mewn, ac a orchymynodd iddo

ef dewi. ì>íi: Maurice, yn lle ufyddhau, a'i tynghedodd, yn enw y Duw
mawr, gair yr hwn a bregethai, i adael llonydd iddo, modd yr atebai am

hyny yn nydd raawr y farn. Gyda hyn, syrthiodd arswyd ar y swyddog, a

than gTynu efe a eisteddodd ac a'i gwrandawodd hyd ddiwedd y bregeth, ac

a aeth ymaith.

Bu mewn angen a chyfyngder lawer gwaith. Unwaith pan oedd mewn

gweddi gyda'i deulu, yn adi'odd ei gyfyngder gerbron Duw, curodd gr
wrth ei ddrws, a rhoddai iddo swm o arian, ilonaid ei law, heb eu rhifo, ac

heb hysbysu oddiwrth bwy y deuent. Gwnaeth yr un gT yr un fath

gymwjTias iddo dro arall, pan oedd yn galed arno. Pan ofynwyd iddo gan

rai o'i gyfeilliou yn sir Gaernarfon, pa fodd yr oedd yn byw, gan y gwyddent

am ei sefyllfa isel, " Byw yr wyf," ebe yntau, "ar y 6ed o Matthew.''

Gofynasant iddo eilwaith yn mhen blynyddau, pa fodd yr oedd y 6ed o

Matthew yntroiaUan; " O, da iawn," ebe yntan, "i Dduw y byddo y
diolcli." Bu farw yn 40 mlwydd oed, yn y fl. 1682.

]\Iae enw Morgan Llwyd o Wynedd yn adnabyddiis fel un a fu o wasan-

acth i'w genedl yn ei ocs, a thrwy y llyfrau a ysgrifenodd i oesoedd dyfodoh

Bernir mai mab ydoedd i Hugh Llwyd o Gynfal, yn mhlwyf Maentwrog, yn

sir Peirionydd ; a bcrnir hefyd mai trwy weinidogaeth Walter Cradoc y
deífrowyd ef am ei achos ysbrydol, pan oedd y gr hynod hwnw yn gwein-

idogaethu yn Ngwrecsam. Gclwid cf gan breswylwyr y Deheubarth, Morgan

Llwyd Wynedd. Bu yn weinidog yn Ngwrecsam rai blynyddoedd, yn yr

.amscr y trowyd amryw oíTciriaid anfucheddol allan o'r Uanau ; a theitliiodd

lawcr trwy GjTuru i brcgethu yr efengyl. Bu farw tua'r fl. 1660, a chladd-

wyd cf yu mynwent yr ymueäJduwyr gerllaw Gwrecsam, sef mynwcnt Ehos-

ddu. Dywed Robcrt Joncs, yn Nri/ch yr Aììiseroedd, iddo ef weled darn o

garegci fedd, â'r llythyrcnau "M. Ll." arni. Gallaf íìnau dystio yr un peth :

cyfeiriwyd fy sylw aml waith at y darn careg, gan yr heu \vt a fyddai arferol

. dori beddau yno. Dywcdir i ryw vvr boncddig tra erlidgar, yn ei gynddar-

\ cdd wrth fyncd heibio, frathu ei gleddyf hyd at y carn i'w fedd ef.* An-

' Gwil liniies ycliwíincgol aiu y g\vr liwn yn Nrych yr Amseroedd; ac adulygiacl ar ei

lyfraw yn y Traethodydd, cyf. iv, tudal. 30.
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ngliredadwy ymron i ni yn yr oes hon, pan y mae rliyddid crefyddol mor

gyflawn a diogel, fod y fath sarhad a cham yn cael ei wncuthur a'i oddcf,

nr ddynion diniweid—dynion heb un rhith o gyhiuldiad yn cael ei osod yu

eu herbyn, ond eu bod yn ceisio golcuo e\i cydwladwyr yn ngwirioneddau y
Bcibl. Ac mor anghrcíladwy a hyny ydyw y gwroldeb a'r ymroad a fedd-

iannai gweision yr Arglwydd, pan y gallent wynebu yn hyderus y peryglon

mawrion a'u bygythient, a sefyll eu tir yn ddiysgog gyda gwaith

mawr eu Meistr, Eywbryd yn Mhwllheb', mewn cyfarfod o w einidogion,

gofynwyd pwy a bregethai? " Myfì a bregethaf," ebe rhyw Avr ieuanc, yn

<ldiegwan o fìydd, "os caniatewcli i mi." A phan yr ocdd yu pregethu,

saethodd. nn o'r erlidwyr fwletl ato, yr hon a acth heibio ei Ijen i'r parcd.

Gyda hyn, dywedodd, '* Y'n nghysgod dy law y'm cuddiwyd ;" ac aclh yn

mlaen yn galonog hyd ddiwcdd y cyfarfod.

Mewn adeg yr oedd moddion gras mor anaml, ni a gawn fod yr Arglwydd

megys ynmyned allan o'i ffordd gylìredin i gyfarfod âdynion ereu dychwelyd

nto ei hun. Rhoddir enghraiíFt neillduol o hyn yn Nrych yr Jmseroedd.

Dygwyddodd i r duwiol, yr hwn a elwid weithiau, Edward dduwiol, ncu y

siopwr duwiol, gael ei ddal yn Mhwllheli ar ddiwrnod marchnad, hyd hiwer

o'r nos. Wrth fyned adref, canfu, yn ol ei dyb ef, fod y môr wedi llenwi ar

ei ífordd, fel na allai fyned adref ar hyd y ífordd arferol ; cfe a drodd, gait

hyny, i fned ar hy<l flordd arall ; ac wrth fyned, teimlodd gymhelliad cryf

i alw mewn t adnabyddus iddo; wedi galw wrth y drws, daeth gr y t
i agoryd iddo ; ac wedi cyfarcli gwell iddo, dywcdodd wrth vvr y t, " Nid

oes genyf un neges i alw wrth eich t, eto ni allwn fyned heibio, ac ni wn
paham." " Os na wyddech chwi, fo wyddai Duw," ebe y gr, gan dynu

cortyn oddiar ei gefn, â pha un y bwriadai ymgrogi. Bendithiwyd gweddiau

a chynghorion Edward dduAviol iddo, a chipiwyd cf megys pentcwyn o'r tâii.

Ac am y llanw a dybiasai fod ar ci flbrdd, nid ocdd dim i fod yr oriau hyny.

Gresyn a fyddai tcrfyrm y bras-ddarluniad hwn o'r amseroe(hl a derfynent

ar yi" oes Fethodistaidd, hcb Avneuthur ciybwylliad am yr cnwog líugh üwen

o Eron-y-clydwr, sir Fcirionydd. Pan adfcrwyd y goron 1 Charles lî yn y
íl. 1G60, yr oedd y gr hwn yii ieuanc, ac yii cael ei ddwjni i íjny i'r wcin-

idogaeth yn Rhydychain ; ond gan y teimlai betnisder i gyd\Tnfliirfio â lioll

ddefodau eglwys Loegi", devvisodd aros allan o honi. Dychwelodd, gau hyny,

liydychain i'w fro ci hun, gan ymroddi i fyw ar dreftadaeth fechan o'i

eiddo, a phregethu yr efengjd yn rhad i dlodion diddysg Cymni. Ec fu ei

lafiu- a'i Iwyddiant jn. y weinidogaeth yn dra hynod. Yr oedd ganddo ddeg

neu ddeuddeg o leoedd y byddai yn aifcr pregcthu ynddynt, yn siroedd

Meirion a Threfaldwj'n ; rhai o honjiit yn nghylch 30 milUlir oddiwrth ci

gartref. Byddai jíì. arferol ganddo deithio i sir Gaeniarfon hcfyfl, ac i

barthau eraill o Gymru ; ac wedi dychwelyd adref, mewn ysbaid ti-i mis

declu'cuai y gjdchdaith eilwaith. Yn y modd yma y dylynodd ei orchwyl

lawer o flynyddoedd, gan ddyoddcf llawer o anwyd a newyn, wrth dcithio haf

a gauaf, dydd a nos, vii fvuvc]i tnw wlawogyfld, rhcw ncu cirn, a bvw yu
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isel bob aiuser. A-ufyuych y bydtliù joi cael cig i'w brofl; ac am diliodycld

cryfìon, yi- oedd yn eu gwTtliod. Gan mai niewn tai tlodion, gan mwyaí", y

croesawid ef, ei brif gynaliaeth, fel y gellid dysgAvyl, oedd llaeth ; a'i wely,

yn fynych, nid oedd amgen na thusw o wellt.

Yr oedd yn byw mewn amseroedd blinion ar y wLad, ac mewTi adeg dywell

ac ofergoehis ar grefydd; ond fe ddysgleiiiodd fel un o "oleuadau y byd."

Yr oedd ei hunan-ymwadiad, a hynawsedd ei ysbryd, yn nodedig ; dangosai

awyddfiyd tanllyd i wasanaethu Duw yn efengyl ei Fab, er pob gwi-thwyneb-

iadau ; ac anrhydeddwyd ef i fod yn oflferyn i ddychwelyd lluaws at Dduw,

ac i'w hadeiladu, yn ol hyny, mewn gwybodaeth o Grist, a g^vir dduwioldeb.

Teilwng i^'ddai, er cyfynged ein terfjaiau, adrodd ychydig o helyntion ei

oes. Fe gaiíf y darllenydd, tmy hyny, fantais i ganfod ausawdd yr oes jt

oedd ef jü byw ynddi, \t anhawsderati dirfa'wr y cyfarfyddai gAveision yr

Arglwydd â Iwiryiú y piyd hyny ; a chaiff olwg hefyd ar JT ysbryd rliagorol

a'u meddiannai, a'r amddilf\Tiiad rhj'feddol a'u gorchuddiai. Ar \m tro

wrih. ddychwelyd adi'ef ar noswaith dywell iawTi, fe gollodd ei íFordd, ac a

wybu ci fod mewn lle tra pher\'gius. Yn ei drallod mawr, fe ddisgynodd

oddiar ei geffyl, ac a waeddodd ar }t Arglwydd. Erbyn darfod ei weddi, yr

oedd y wybr yn oleu uwchben
;
gwelai yntau ei ffordd yn egliu-, a diangodd

o'i beiygl. Dro arall, wTth fyned i bregethu yn nyfnder gauaf, y nos a'i

goddiweddodd, ystorm ddisjTUwth a gododd, a'r eira a luchiodd i'w wv'neb,

fti na allai yr anifail ag oedd dano fyned rhagddo. Yn y cyfwng hwTi, gad-

awodd i'r ceffyl fyncd y ffordd a fynai, hyd oni ddealiodd ei fod mewn perygl

gan ffosydd a mawnogydd. Nid oeüd ganddo, bellach, ond galw yn lew ar

Dduw, }T hwn ni throisai ei weddiau draw mewTi cyffelyb amgylchiadau.

T)isg\niodd oddiar ei farch, a cherddodd mewTi eira dwfn hyd ganol nos, nes

oedd oerai a lludded wedi dwys effeithio arno, ac iddo anobeithio ^TUi'on ya

Uwyr am ei fywyd. Ond yn y cyfwng jona, trefnodd rhagluuiaeth iddo gjT-

hacdd at feudy ; ond ar ei gais i geisio myned i mewn iddo, cafodd fod y
drws wcdi ci fario o fewn. Bu am awT neu ychwaneg yn ymgribo jti lludd-

edig, ac ymron wedi ffeni, o amgylch jt adeilad, heb allu cael im fjmedfa i

mewn. Ond o'r diwedd, wedi llawn ddiffygio, cafodd dwll yn nhalcen y
beudy, a thrwy grjni orthrech, efe a ymwtliiodd i mewu ; ac yno y gorwedd-

odd rhwTig y gwartheg hyd doriad y dydd. Wedi ynüusgo allan, gwelai d
yn agos ; ac aeth ato, a churodd wrth y drws. Erbyn i v\t y t gyfodi ac

agoryd iddo, efe a'i cafodd â'i wallt a'i farf wedi rhewi, ei ddwjiaw yn ddi-

deimlad gan fferdod, ei ddiUad wedi sythu, ac yntau o'r braidd yn medru

siarad. (jwnaed iddo dân da, rhoddwyd llaeth twjan iddo i yfed, a chafodd

orwedd mewn g^vcly cynhes. Mewn ychydig oriau, yr oedd wedi cwbl ddad-

cbni, ac aeth y boreu-gwaith hwnw i'r lle cyfarfod, a phregethodd fcl arferol,

heb deindo nemawr niwaid.

Dacth îs-sir\dd Meirionydd imwaith i'w d, yn amser Chaiics II, ac a'i

dalioíld íì gwarant, am bregethu yr efengyl. Deisyfodd yntau, cyn myned
gyda'r swyddog, ganiatad i wcddio unwailh gyda'i deulu, cyu eu gadael.
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llyu a ganüita',vT(l ; oud erbyn terfynu ei weddi, nid oedd gan y swyddog

wroldeb, mwyacli, i ATOeutliur dim iddo, ond a aeth yinaith, gan ei adael yn

T rhydd. Cafodd ei garcham unwaith gan arglwydd Powys, ja y Castell

Coch ; ond ennülodd yno driniaeth dh'ion ar law y gT hwuw. Ac er maì

pabydd oedd y gr mawr, fe'i gwrandawodd jai gweddio, ac a ddug dystiol-

aeth am dauo wrth ei ofFeiriad, "Diau, Cristiou da yAV y dyn;" ac wrth ei

ryddhauj mynodd ganddo addaw dyfod i'r Castell Coch bob gwyliau Xadolig,

i ediych am dano.

Bu farw y Cristion cj-wir, a'r gT\'cinidog íìy-ddlawn ]\vm, yi\ y fl. 1699, yn

63 oed.

Ni a derfyiiWTi y cr^^nodeb byr hwn o haues y gwr enwog hjniy y bu cu

llafur o gymaint g^'asanaeth i Gymru, gyda chrybwylliad byr am y Parch.

James Owen.

Brodor ydoedd o sir Gacrfpddin, a chydoeswr a chydlafui'WT â'r gw ron-

iaid g-wiw y coíFawj'd eu henwau eisoes, sef Stephen Hughes, Thomas Gouge,

Henry IMaurice, a Hugli Owen. Tt\v\ i James Owen ddod yn gydnabyddus

â Hemy Maurice, y cafodd fantais i ddeall yr agwedd isel yT oedd crefydd

ynddi yn Ngogledd Cpnru ; a thnvy ei daemi ef y cymheUwyd ]\Ir. Owen i

ymadael à Stephen Hughes, i'r hwTi yr oedd \ti gj-Tiorthwj^AT fel cyd-wein-

idog i eglwys ymneillduol pi Abertawe. Er maiut oedd ymlyniad ]\Ir. Ö.

Hughes wTth y gweinidog ieuanc gobeithiol, eto cydsjTiiodd i'w ollv\Tig ym-

aith oddiar vnv dosturi at Ogledd CjTum.

Tr oedd eisoes eglwys fechan o ymneiUduwyr yn IMhwllheli, sir Gaemar-

fon, ac i blith yT "ychydig enwau" hyTi, y rhai oeddyut yn cael eu profigan

erhdigaethau ti-jTnion, y daeth Mr. J. Owen. Ar ci ddyfodiad, cjaiyddodd

yr erlidigaeth yn arswydus, fel na feiddiai j-mddangos ar gyhoedd, nac yu

wir ddyfod allan o'i d, am naw mis. Gosodwyd ysbi\vy r amo, modd y
' geUid cael cyfle i'w ddal, neu i'w ladd. ün gvv-r mawr yn yr ardal a rwyra-

odd ei hun û tliofiyd i'w ddyfetha ef, a phob ymneiUduwr arall, neu ynte eu

hyrrdid o'r wlad, neu farw wi-th geisio. Yn fuan ar ol hyn, cafodd y gvvr

mawT ddeaU ei fod wedi herio Duw i'rmaes yu eierbyn ci hun tnvy ei ryfyg,

oblcgid tarawyd ef â chlefyd anaelc, a bu fanv yn dmcnus, hel) allu cyflawni

ei ddrwg-amcanion.

Wedi profi fod y dnvs mor gauedig jti sir Gaemarfon, a Uuddio iddo gan

erlidigaeth a pherygl bywyd fod o nemawr wasanaeth i'w frodyr yno, fe gil-

iodd Mr. Owen i sir Feiríonydd, a chafodd nawdd ac ymgeledd dan groiigl-

wydyr hybarch llugh Owen, Bron-y-clydwT. Oddiyma symudodd eilwaitli yn

y fl. 1676 i Swiney, yn sir Amwythig, Ue yr in-ddwyd ef i gyflawn waith y
weinidogaeth. Yr oedd ar y pryd tua 22 ndwydd oed, acynUawu o awydd-

fryd i dreulio ac i ymdi-cidio yn ngwasanaeth ei Arglwydd; a hyn hefyd a

wnaeth, nid _\-n unig ynei gartref, ond yn ngwahanolsiroedd Gogledd CjTnru;

yn enwedig, siroedd Trefaldwyn, Hinbych, a Pflint.

Ni a gawn olwg eff"eithiol ar orthrwm yr amseroedd hyn, sef y tymhor

rhwng "Deddf yr Unfí"ui-fiaeth" yn y fl. 1602, a'r "Chwyldroad" yn 1088,
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yn yr hanesyii a ganlyn ara Mr. J. Owen :—Pan oetld ]\Ir. Owen yn myned

; unwaith i bregethu i le a elwir Treudfhm, lle rhwng Caergwi-ley a'r Wydd-

1 grug, yn sir Ffliut, collodd y ffordd, a throcs i Avcst-d i ofyn cyfenvyddyd.

1 Di-wg-dybiwyd ef fel un o'r penau ciyniaid, gan un o'r gwi- maAVi- a ddy-

gwyddai fod yn yfed ac yn gwledda yn y gwest-d ar y pryd. llmi, gan

hyny, dan rith moesgarwch, a ofyuai iddo jìa beth a geisiai ; ac Avedi cael

allan i ba le \t oedd ^,ti amcanu myned, a'i cyfarwTddodd yn y ftbrthl; ac ar

Yinadawiad y gvv-a- dyeithr, efe a íynegodd i'w gymdeithion ei fod wedi cad

aUan fod cyfarfod anghyfreithlami i fod dranoeth yn y gymydogaetli. Lhiu-

iasaut, gan hyny, i gyfarfod â'u güydd, dan rith hela, ar fynydd gerllaw,

modd y gallent weled, drwT ymgynulliad y bobl, pa le yr jingjiarfyddent

;

a chanfuant pi lled fuan mai t gi- o'r enw Thomas Fenner, yn nddwyf

Estyn fHopeJ, ocdd lle yr ymgynuUiad. Yno yr aethant yn Uawn o lì\-rnig-

rwydd
;

gosodasant w}dw)T o amgylch y t ; a thyngasant y saethent yn

fai-w yn y fan y neb a gynygiai ddiauc. Aethant i mewn trwy drais, ymafl-

asant yn Mr. Owen, a chawsant ei Peibl, a "Mynegair Ysgrythyrol" yn

rhvvj-m g>'dag ef. Yr oedd gan Mr. Owen nodiadau ei bregeth wedi eu

hysgrifenu yn Lladin yn ei Feibl. O henvA(kl liyn, hwy a hónent mai

Jesuitiaid bradwTus oeddynt, ac raai Uyfr anghyfreithhnwn oedd y Beibl oedd

ganddynt. Yn ysbaid jt amser y buont yn dysgwyl am swyddog i'r Ue,

ceisieut yn ddyfal, trwy fygythion a phob ystiywiau dicheUgar, i gael rhyAv

achos i gylmddo y tmeiniaid gv\^rion a tlüodion o'i herAvydd, fel rhai a gyn-

Uwynent yn erbyn y UjTvodraeth. Gyda'r un dyben, holent y pregethwr yn

gjfrwys a manwl iawn. Wedi i'r hedd-geidwad ddyfod i'r Uo, ymholwyd am

y warant i'w dal; a chan nad oedd yr un ganddynt, un o honynt a dynodd

ba})yiyn o'i logeU, gan dystio raai gwarant gyfreitliiol ydoedd. Dan yr

araiyfusedd hwn, efe a'u cpnerodd, ac a'u gyrodd oU o'i flaen i'r "Wyddgrug,

tua phum miUíUi- o ffordd.

Dygwyd y trueiniaid, yn y Wyddgnig, o flaeu ustus lieddwch ; ond ni

aUai Avn('uthur dim o'r ysgrif Lhidiu ; am hyny, anfonwyd ara ofteiriad y
plwyf i d(hirUen yr ysgrif ddyeithr, heb amheu nad oedd yuíhli díUgou i'w

cylmddo o frad, a dwjTi aniynt gosb drom. Ond erbjni i'r gr urddasol

eíhych i mewn ìádì, cafodd aUan mai materion pregeth ydoedd ar Can. v, Ifi;

a thrwy yraddyddan â'r pregethwr, caed aUan ei fod yn r ieuauc dysgedig a

bonedíUgaidd, heb ddiuT achos i achwjn arno oud ei fod yn yraneülduwr

;

ícto, ara y bai anferth hwn, rhaid oedd ei anfon i garchar. Cafodd y gwrau-

Idawyr cu rhyd(Ud ; ond Mr. Owen, a g-r y t, a roddwyd niewu rlalfa yn

nigharchar Caerwys. EnniUodd ]Mr. Owen diriondeb mawr oddiwrth geidwad

\f
carchar, a gair da oddiwrth, ie, ei elynion, fel dyn digyrahar ain ei (hlysg

a'i hjmawsedd. Arferai ddefnyddio oriau lawer bob dyíhl i bregethu, egUn-o

yr ysgrytliyrau, a gwedcUo yn gyhocíhhis gyda'r carcharorion, ac eraiU a

ddeueut i wrando arno. Parodd hyu drachefn fraw yn ci elyuion, y gwnai

fwy o ddnvg yn 'y carchar na phe buasai yn rliydd : bygj^tliiwyd y ceidwad,

a pharvvyd cloi \ CMrclmr rliag ymwclwyr. Elo y bobl a ymdyreut ar yr
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oriau adnabyddus i wrando aruo, y tu allau i'r muriau, wrtli y ÍTeucstri. Oud

wedi bod rhyw gymaiut yu y carcliar, ac heb uu gob\'i>; ar ei ryddhad, aufou-

«yd at gyfreithiwr gouest a deallus yu Lhiudaiu i chwilio i'r aclios, a chafwyd

allau fod ei garchariad yn gwbl aughyfreithlawn, a bod ei orthrym-«-yr yn

agored i gosb cyfi-aith y tii-. Ar ei ollyngiad yu rhydd, yr hyn a wnaed ar

ol y chwarter sessiwn, aunogwyd Mr. J. Owen i gosbi yr ustus am ei gaiu-

garchani; ond hyn ni -miai, gan ddiolch am ei gyfiif yn deilwng i ddyoddef

mewn achos mor anrhydeddus.

CjTiierodd yT Ustus aclüysur odtliwrth ei hjaiawsedd i ddirwyo y gwTau-

dawyT, a Mr. Owen ; ac aufonwyd ceisbwhaid i godi y ddinvy o'u niedd-

iaunau : felly ysbeiliwyd llawer o honynt o'r hyu oedd ganddynt, i dalu y
ddinvT a'r cbaul, tnyy drais a chi'eulondeb yr ynad haerllug hwn.

Wedi i ]\Ii-. Owen briodi gwTaig o Groesoswallt, efc a ymsymudodd o

Swiney, i lafm-io o hyn allan yii y di-ef houo. Bu jn llafario yno aui 20

.mJynedd heb nemawT lwn|-ddiant, ond dan warih a rhagfarn fwy na mwy.

jBu yn foddiou, pa fodd bynag, i blanu eglwysi bychaiu yn Lhmfylliu, l)iu-

Ibych, Ehuthin, a mauau eraill ar dueddau Cymru. Yu y 11. 1700, symudodd

'i'r Amwythig i gymeiyd gofal athrofa, yn jThon y dygid gwrieuainc i í^iy,

y rhai a ymroddent i Avaith y Aveinidogaeth ; ond nid hir y cafodd fyw ar ol

rhoddi y cam hwn, oblegid terfyuodd ei oes yn y fl. 1706, mcwn perílaith

daugnefedd, gan ymddiried ei achos i ddwylaw yr archoíieíriad trugarog a

iìyddlawn.

" Amserau blinion " a brofwyd yu mhob ystyr cr pan gychwynodd y di-

wygiad trwy ]Mi-. Wrotli, Llaufaches, hyd y cliwyldroad yn y fl. 16S8. Yn
ei ddyddiau ef yr oedd Cymru yn mwynhau tawelwch ; oud tawelwch rhy

debyg i dawelwch cysgod angau. Nid ocdd ncmawr un yn anonyddu ar y
trigoliou difraw. Yr oedd y bobl yn fo(kllawn i'w hofleiriaid, a'r offeiriaid

yn fodtUawn i'r bobl, a'r naill a'r Uall o honynt yn eistcdd mewn tywyllwch,

ac yn mro a chysgod angau :—pawb yn rhedcg yr un ffordd, hcb neb yn

gwrthwynebu ; ond pan ddechreuodd AYroth ac eraiU rybutldio eu cydwlad-

wyr yu ddcffrous a flyddlawn, cafodd Cynu-u deimlo oddiwrth oiihrwm a

Ì'

gormes oddiwrth y llywodraethwyr, a phenaethiaid yr eglwys, fel y cawsai

Lloegr o'r blaen. Pan y bwriwyd dwy fd o'r gwr euwocaf am eu dysg a'u

defnyddioldeb aUau o'r eglwys, ar ddydd Bartholemcus, am na ymostyngcnt

i J)deddf yr Unft'urfiaeth dan Charles 11, disgynodd ychydig o ddyferion o'r

gawod hon ar ein gwlad ninau. Yn brin iawn, mae yn wir, y tciralwyd

gormes crlidigaeth yn Nghymru y pryd hyny ; ond yr achos o liyny oedd

prinder y fl'yddloniaid; nid oedd ond ychydig i'w cael yn werth cu herlid.

Yn Llocgr, pa fodd bynag, yr oedd miloedd yu teimlo yn arswydus oddiwrth

orthrymder a thrais y rhai a fcddiíument yr awdurdod. Bii gorfod i lawer o

honynt ymadael û'u gwlad, er rawyn cacl rhyddid i addoli Duw yu ol syuiad

eu cydwybodau. Trais yrawdurdodau a yrotld Mr. Brewstcr a'i gynullcidl'a,

sef chwech ugain o eneidiau, i chwilio aui wlad estronol; a dyma sylfaenwyr

Ì"Unol Daleithiau Ameuica." Aeth Iluaws mawr ar ol y " Percrin-
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dadau " hyii i wlad y gorllewin, trwy drais lago I, y ddau Cbarles, a lago

II. Anmliosibl ydyw myncgn pa faint a ddyoddeíbdd yr angliydflurfwyr.

Dywedir fod Jeremy White wedi casglu enwau triugain mil o ddynion wedi

dyoddef am anghydfFurfiacth, rhwng yr amser yr adferwyd Charles II i'r

orsedd, a'r chwyldroad; ac i bum mil o honynt farw yn y carchar. Mewn
ysbaid tair blyuedd, ysbeiliwyd hwy o werth dwy filiwn o buunau o'u medd-

iannau. Ond os collwyd cynifer o fywydau mewn amser mor fyr ag wyth

mlynedd ar hugain, sef yr ysbaid rhwng yr adferiad a'r chwyhlroad, pa faint

a raid fod swm dyoddefiadau dynion cydwybodol, o ddechreuad Pin-itauiaeth

i hyd yr oruchafiaeth a gafodd rhydclid crefyddol dan deyrnasiad William ?

PENNOD III.

GOLWG AR ANSAWDD CYMRU AR DDECHREAD Y DIWYGIAD
METHüDISTAÎDD.

CTJÍWTSIAD :

CYMRU MEWX CYDMHARIAETH I LOEGR—ANSAWDD Y WLaD O RAN CREFYDD—
EFFAITH YR YMYRAETH GWLADOL—Y CLERIGWYR—YMNEILLDUAETH—CHWA-
REUON—OFERGOELION AC ANWYBODAETH—CREULONDERAU, &c.

Ni ellir cael golwg deg ar Gymru yn y blynyddoedd yn ndaen y diwygiad

Methodistaidd, heb ystyried y gwahaniaeth rhyngddi ä Lloegr. Ehaid cy-

meryd sylw neillduol ar hyn, i allu iawn farnu am ansawdd y dywysogaeth.

Yr oedd y rhan yma o'r deyrnas y pryd hyny, fel yn awr, ac yn fwy nag yn

awr, yn wahanol ei hiaith, a thrwy hyny yn ymyraeth Ilai yn helyntion y
deyrnas. Yr oedd pellder Cymru o Lundain, y brif-ddinas, a'r wkd yn

fjiiyddig ac anhygyrch mewn cydmhariaeth, yn peri mwy o neillduaeth a

dyeithrwch ; a chan nad oedd, yn yr oesoedd hyny, yr un cerbyd yn rhedeg

trwy y wlad, na newyddiadur yn chwahi hysbysiadau, nid oedd helyntion y
brif-ddinas prin yn adnabyddus i breswylwyr difraw Cymru. Ar y llaw arall,

yr oedd Lloegr, ac yn enwedig Lhradain a'r trefydd mwyaf, yn llawn cyífro a

berw. Er dyddiau Harri VIII, yr oedd helyntion crefydd yn peri cyffro

raawr yn mysg y Saeson. Codai dadleuon poetlüyd rhwng Pabyddion a

Plirotestaniaid, a thrachefn rhwng cydflurfwyr ac anghydfìurfwyr. Yr oedd y
pulpudau yn adsain gan eu twrf, a'r argraffwasg yn rhoddi cylchrediad

Iprysur i'w syniadau. Ond nid oedd liyn oll ond o'r braidd yn cyrhaedd

Cymru. Yr oedd ein hynafiaid, i fesur mawr, yn preswylio eu hunain. Nid

'oedd eu masiiach ond l)ychan, a'u liysgolion ond anamL Nid oedd ond

ychydig o lyfrau yn yr iaith, nac un argraffwasg, o bosibl, yn y tir. Yr oedd

yradaith o'r naill gwr i'r whid i gwr arall o honi, yn afrwydd iawn, os nad

yn bcryglus; ac ychytlig iawn, gan hyny, oedd y oyniwair rhwng gwahanol

barthau y wlad â'u gilydd, Nid oedd ansawdd Lloegr, dan yr amgylchiadau

hyn, yn effcithio ond ychydig ar Gymru ; ac os cyrhaeddai hclyntion y Ilyw-

odraeth a'r brif-ddinas hyd at Gymru, graddol iawn a fyddai hyny, ac wcdi

treigliad rryn amscr. Pan fyddai y ryffro mwyaf yn Lluiulain, calon y



PEN. III.] CYFNEWIDIADAU GAYLADOL. 45

deynias, mwynheiíl llonyddwcli perffaith yn y parthau pellaf o'r deyrnas : ac

uid ocdd un rhan o honi yn Uai darostyngedig i'r cyftroadau hyny nag oedd

Cymru. Pan oedd erlidigaeth yn llosgi fel fl'wrn yn Llundain, y gwreichion

yn unig a gyrhaeddai Gyraru. Prin y clywid rhwng mynyddau y dywysog-

aeth swn y taranau a sighii sylfeini y brif-ddinas. O'r ochr arall, nid oedd y
goleuui a lowyrchai yn danbaid ar y ddinas fawr, ond o'r braidd yn ganfydd-

adwy i breswylwyr neillduedig y mynyddau.

Nid oedd o gymaint gwahaniaeth i Gymni ddigyíTro, pwy fyddai ar yr

orsedd, ai Harri y dinystrydd, ai ei fab Edward y diwygiwr ;—pa un ai Mari

waedlyd, ai Elizabeth wrol;—ychydig o wahaniaeth a deimlid, pa un ai Pab-

yddiaeth ai Protestaniaetli a íyddai uwchaf ;—pa un ai eglwyswyr ai presby-

teriaid a fyddai drechaf ;—ychydig a wyddai preswylwyr cyft'redin Cymru,

ac ychydig a ofalent am y pethau hyn. Yr oedd yn fantais iddynt, ar ryw

dymhorau, fod eu gwlad yn anghysbell ac anliygyrch ; ond yn anfantais ar

dymhorau eraill. Gwell oedd arnynt ar adcgau o erlidigaeth grefyddol, neu

dcrfysgoedd gwladol, gan y diangent o leiaf rhag blaen y gawod ; ond

gwaeth oedd arnynt pan fyddai goleuni gfl^bodaeth yn cynyddu, a mauteis-

ion crefyddol yn amlhau, gan mor ychydig oedd iddynt hwy o ran na chyf-

ran ynddynt. Yr oeddynt fel pobl Lais gynt, yn " bobl lonydd a diofal,"

wedi eu neiUduo gan eu hiaith, a gerwinder cu gwlad, oddiwrth y gweddill

o'r deyrnas. Ac os mwynhaent, ar y cyfrifon hyn, fwy o hcddwch, fel cwr

bychan o'r deyrnas prin yn deilwng o sylw, dyoddefent oblegid hyny mewn
ystyriaetliau craill. ]\Iwy oedd eu heddwch, mae'n wir ; ond mwy hefyd

oedd eu hanwybodaeth. Nid oedd na llênyddiaetli na masaach y pryd hyny

wedi cyffroi y Cymry o'u cwsg. IS'id oedd ond ychydig iawn o lyfrau yn cu

hiaith. Yr oedd medru darllen yn rîs mor uchel, nad oedd ond nifer fcchan

iawn wedi ei chyrhacdd. Cyn dyddiau Mr. Gouge a Steplien Ilughes, yr

oedd y-Beiblau mor anaml a'r üanau, a'r rhai a'u darllenent ymrou yu

anamhich na hyny. Dan y fath amgylchiadau, nid rhyfcíhl ytloedd fod y

genedl yn gyft'redinol wcdi disgyn i ddyfnderoedd ofcrgoeledd, a'i bod wcdi

ei gorchuddio û chaddug o anwybodaeth ; ae nid rhyledd chwaith, os ccir

fod arferion y genedl yn cydwcddu ag ansawdd dywyll yr ocs.

Nid wyf yn credu, er hyn oU, fod cenedl y Cymry un amser wcdi ei llyncu

i fyny mor llwyr i yufydrwydd anfad Paby(hiiaeth a'u cymydogion y Saeson

;

eto, rhaid addef, er pob gwrthwyncbiad a wnaed am faith amser i ymostwng

i ormes yr iau estronol hon, fod y Cristionogion Prydeinaidd yn raddol wcdi

eu nawseiddio yn drwm û lcfain cglwys Rhufain. Ar yr un pryd, fc ym-

ddeugys na fu y Cymry erioed yn rhyw fywiog ac cffro o blaid Pabyddiaetli

;

ond yu hytrach, iddynt ymollwng yn oddcfol a difatcr i'w thrais, a gadael

rliyiigddi hi a'i honiadau trahaus. Yr ocdd llawn cymaint o anrjhrefijdd yw.

eu mysg a diniíiB'all. Ychydig a wyddcnt, neu a ofalcnt am grefydd yii y
byd. Er dyddiau llarri VIII, yn yr lOeg canrif, yr oedd Ilawcr o gyfnew-

idiadau wedi dygwydd ar wedd allanol, a scfydliadau gwladol crcfydd. Ar

ol Harri y pabydd a'r gorthrymwr, daetli Edward y proteslant; a chyda dis-
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gyniad y goron i Edward VI, newidiodd gwcdd grefyddol y wlad. Gorcliy-

mynwyd pregetliu yn amlach yn mbob llan—annogwyd i weithredoedd íTydd

a chariad, a gwaliarddwyd pererindodau, ac oftrymu i greiriau a delwau, ac

arferion pabaidd o'r fatli. Ond ar farwolaeth y brenin da liwn, dacth ei

chwaer babaidd, Mari, i deyrnasu. Adferwyd yr csgobion Gardiner a Boner

i swydd, a dymchwelwyd y wlad yn ol at yr hen arferion a warafunwyd o'r

blaen. Ond" wedi teyrnasiad gwaedlyd o bum mlyuedd, symudwyd hi i

ffordd, a daeth ei chwaer Elizabeth i'r orsedd, a chyfarfu crefydd y wlad a

chyfnewidiad drachefn. Yr oedd y clerigwyr yn cadw eu bywioliaethau trwy

yr hoU gyfnewidiadau hyn, ac yn ystumio yn ol natur yr awdurdodau gor-

uchel,—heddyw yn adeiladu, ac yfory yn tynu i lawr ; â'r un tafod y bendith-

ient Babyddiaetli heddyw, ag a'i melldithient yfory : o'r un ffynnon y deuai

dwfr hallt a chroyw. Nid oedd offeiriaid y llanau nemawr well na dclwau

yn ysgogi wrth ewyllys rhai eraill, a gwirionedd yn syrthio rliyngddynt i'r

llawr. Xid oedd pedwar-ar-bymtheg o bob ugain o'r gweision cyflog hyn

yn gofahi am ddim ond ara ehv ei swydd. Aed gwirionedd Duw, ac eneid-

iau dynion i'r lle yr elent, nid oedd Avaeth ganddynt hwy ; troai pob un at

ci elw ei hun o'i gwr.

Yr oedd Elizaljeth yn dangos cymaint o ddygasedd at y puritaniaid ar y

naül law, ag a ddangosai at yr otYeiriaid pabaidd, ar y llaAv araU. Ni oddefai

gjalwybod i Dduw yn y naill, na chydwybod i'r pab yn y lleill. Troai allan o'r

c"-lfl'^'si y rhai a gcid yn babaidd eu spiiadau, a gwaharddai y rhai efengyl-

aidd i ddod jm eu lle ; a bu llawer o'r llanau am faith amser heb neb jni

gweini jTiddynt ; a llenwid liwy yn y diwedd â rhywrai, abl i ddarlleu, os

byddent foddlon i gydtfiu-fio â'r trefniadau eglwysig.* Yr oedd yi- holl gyî-

newidiadau hyn, a'r holl osodiadau cibddall hyn, yn effeithio ya dth-wg ar y

werin, fel y gellid dysgwjd : edrychai y bobl ar grefydd fel testjni dadl rhwìig

gwahanol bleidiau, neu yn ddefnydd bywdoliaeth i'r offeiriaid. Y'r oedd ys-

bryd priodol yr efengjd wedi ei goUi, i raddau mawr, a gwir dduwioldeb yn

cael ei anafu. Nid Uai niweidiol i achosg grefydd a fu helyntion y canríf

dylynol. Yr oedd y dynion pnraf cu hegw^ddorion, a santeiddiaf cu hys-

bi-\d, dan orthrymder annyoddefol esgobion uchcl-eglw^saidd a hanncr-

1)abaidd, yn gysylltiedig â thrais yr awdurdodau gwladol. Gyrwyd allan o'r

eghyys y dyniongoreu afeddai; rhai yn grwydriaid digartrof ar hyd ac ar lcd

V deyrnas hon, ac eraiU yn alltudiou meA\ii gwlodydil estronol.

Gellir canfod pa mor isel oedd ansawdd crefydd yn y dywysogacth, pan y

troAvyd allan ehwech ugain o offeiriaid o'r Uanau plwyfol, oherwydd anwy-

bodaeth, segurdod, ac anfoes. Gwnaed hyn gan y senedd yn amser Cromwell.

Gmaaed cyfiaith y piyd hyny i ddiwygio crcfydd yu Nghymru; a ffrwytli yr

ymchwiliad i wcdd gi-efyddol y dywysogaeth oedd, troad yr offciriaid cry-

bwylledig allan, ohe.n\ydd eu llwyr anghymhwysdcr i'ríjçwaith. Yr ocdd

rhyw argoolion, cr liyn oll, fod daioiii y'nghadw i'n cencdl. Krlnn liyn, yr

• Gwcl tudalcn 29.
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oedd y Bl'ÌIjI yii ciii hiaitli; yr oedd cliwccli o bregctliwyr teitliiol wedi eu

gosod gau y Uywodraeth i drannvy trwy Gyniru, a deuddeg-ar-hugain o

weinidogion eraill i'w^ cynorthwyo, pob un yn amgylchoedd ei gartref; ic, yn

ychwancgol at y nifer yina, galwyd nifer o aelodau eghrysig, y rhai a feniid

yn gymhwysaf i gyflawni yr liyn oedd eto yn ddiífygiol. Dyma yr adeg, fel

y soniasom o'r bhien, y bu gweinidogaeth IMi'i. Wroth, Erbuiy, "Walter

Cradoc, a Vavasor Powel, mor feudithiol ; eto, er li>ai oll, yr oedd y Cymiy,

o ran coi'fi: y genedl, ^ýTi aros yn y dywyll-nos gaddugol,—wedi ymsuddo, i

raddau gi'esynol, i anwybodaeth, ofergoeledd, ac ynfydrwydd.

Fe allai y bydd y darlleuydd yn barod i ofyn, pa le jr oedd athrawon cyf-

logedig ybobl?—pa le yr oedd ofl^'eiriaid y plwyf ? Onid oc(kl llan ja

mhob plwyf, a chynaliaeth daq)aredig o'i mewn i un a fyddai cjTuhwys i

ddysgu y bobl ? Ehaid addef fod dynion o'r fath wedi cyracryd arnynt y
swydd gysegredig hon ; oud yr ocddynt, oddieithr ychydig eithriadau, yu

anghymhttys hollol i'r fath s\\ydd.

Yr oedd bywydau llawer o honynt yn anfad o anfucheddol, a'u syniadau

yn resyuol o gyfeüioriuis. "DeiUion oedd y gwyliedyddion,"—"cwn niud-

ion helj fcfhii cyiarth." A pha beth a allasem ddysgwyl yn amgen ? Yr

oedd yr athrofeydd y dygid hwy i fyny ;yiiddynt yu siglenau o anfoes ac an-

nghrel'ydd. Caw n brawf o hyn tua'r amser y torodd y diwygiad Method-

istaidd allan yn Nghymm a Lloegr,—piyd y paro(Ul y íiaitli fod chwech o

wr ieuainc yn llliydychain yn ymneillduo gjda'u gilyfhl i wcddio, ac i

gydymddyddan am betliau ysbiydol, y fath gv"(îro yn yr athrofa ht)U0.

Gwclwu mai peth hynod oedd fod yuo clncech o'r fath wr yn mysg y cann-

oedd efiydwyr. Yr oe(hl dyeithrwcli y fath amgylchiad yn profi pa foth

ydoedd ansawdd yr athrofa o bartli crefydd ysbrydol. Pan aeth Howel

1 íarris i Rydychain, ar y bwriad o wynebu i'r ofreiriadaeth, y cyfryw oedd

yr olwg a gafodd ar aufoes lygrcdig y sefydliad, ag a barodd iddo ddycliwclyd

i'w wlad gyda ffieiddiad. Xi ellid dysgwyl ftiydiau iachusol o'r fatli íryunon

auinhur. Pa fuint bynag a gyfreuid yno o ddysgeidiaeth ddynol, nid oedd

yno nemawT acliles i dduwioldcb; a jìha gynihwysder bynag a eniUai neb yuo

i ymagweddu fel gT boneddig, trwy yr addysg a dderbjiiiai, \t oedd ei gy-

mhwysder i fugcüio eglwys Dduw yn mliell allan o'r golwg. Mewn llawer o

amgylchiadau, fe wnaed yr ymgeisydd am urddaii eglwysig yn fab ufleni

ddau cymaiut wrth droi allau o'r athrofa, ag oedd wrth fyucd i mewn iddi.

Ac licblaw hyn, gan nad ocdd Cyniru ond rhan anghysbell ac anghyhoedd o'r

(Uymas, tybid uad oedd cymaint o ofal pwy, neu pa fatli a fyddai ei bugeil-

iaid; a (lisgynai i'w rlian y gwehilion mewu dysg a dawn, a moesau a

chrefydd.

Mae y chwedlau a ddisgynant i ni trwy dra(klodiad y tadau am lien ofleir-

iaid y canrif diweddaf, fel y canrifoedd o'r blaen, jmron yn angliredadwy,

oiii bac fod amgylchiadau y blynyddoedd hyny yr hyu y gwyddom cu bod.

"Swin a sylwcdd yr hyn a bregethid yn y llanau," medd awdwr Drych yr

Âmserocdd, "oedd liyn ; fod dyn yn rael ci aü-eni wrth ci fedy(klio ; a bod
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yn rlicdd i bawb edifarliau a g^vellhau ei fucliedd, a dyfod yn fynych i'r

eglwys a'r eymun ; bod yn rhaid i bawb ^meyd ei oreu, ac y byddai i haedd-

iant Crist wneuthur i fyny yr h}-n a fyddai yn ddiífygiol ; ac mai ar ìaw dyn

ei hun vr oedd dcwis neu wrthod gras a gogoniant. Cj-fi-ifid cystudd corlî-

orol jTi foddion digonol (os nid yn deüyngdod) i addasu dynion i deNTiias

nef."* Ymddengys oddi^^Trth y dyfj-niad hwn, yr hyn, tebygaf, a gynwys

ddarlimiad hyr a chnno o swm y weinidogaeth yn gyífi-edinol }t oesoedd

hjTiy. Nid "}T ymadrodd am y groes" oedd y weinidogaeth. iSid oedd

pynciau mava' jt efengji yn cael prin eu crìjhcyll yn y bregeth. Cedwid

aUan o'r golwg aberth Crist jm saü cymod â Duw, a maddeuant i'r pechadur

colledig, a gwaith Ysbryd Duw jTi aileui ac yn santeiddio pechadm* sw gy-

mhwj-s i'r nef. Yr oedd trigolion y wlad, er hpi, yn foddlaAvn i ymadrodd

jT athrawon hyn. Y dall oedd yma yn tj-^^ws y dall, a'r ddau yn syrthio i'r

im ífos aufoes a dinystr.

Nid oedd eto ond ychydig iawn o j-mneillduaeth yn Nghymru. ki dde-

chread 1700, d\-wedir nad oedd ond chwech o gapelau ganddynt yn y Gog-

ledd, a deg-ar-hugain j-n y Deheubarth. Ac er i aml seren ddysglaer

ymddangos j-n ffmfafen jTnneillduaeth, o ddyddiau IMr. Wroth i waered ; eto,

llawer o'r rhai dysgleiriaf a fachludasent yn angau; a'r gweddill, gan m\v}"af,

a orchuddiasid gan leni duon o d'lifrawder a chlaearineb. Yr oedd yr

ychydig ddu^A-iolion j-mneülduol \v\- ychydig mewn rhif, fel lloffion grawnwin,

ac yn llwfr a digalon gan y gorthi-jTuder a'r gwarth y darostyngid \\\r^ iddo,

oddiwilh foneddig a gwTeng.

Cyn dechre y fl. 1700, nid oedd, am a allaswn gael allan, ddim ysgoUon

yn y dyw}-sogaeth; ac ni allai y werin }Ti gj-ffredinol ddim darllen na Saesneg

na Chj-mracg. Yn nyddiau Griffith Jones, LlanddowTor, fel y ca\\-n eto

gryb-nwU, y rhoddA\-j-d jt ysgogiad jTuarferol c\-ntaf i addysgiad y werin.

Am agAvedd grefyddol y wlad, tua dechre 1700, y dj-wed yr hcn batriarch

John Evans o'r Bala : "Yr oedd tj'wyllwch mawr ya. y wlad. Beiblau oeddynt

dra anaml ; ycliydig iawn o'r bobl gyffredin a fedi-ent air ar lyfr, ac arferion y
wlad oeddynt yn dra Uygi'cdig ac anfoesol. Yr oedd bonedd a gwreng, gwr
Ucn a gwi- Ucg, yn o gyffelyb i'w gUydd; y rhan fwyaf yn byw yn angliy-

medrol, yn ddibarch i orchymynion Duw, ac yn di-a esgeidus o'i aildoUad.

Glytliincb, mcddwdod, ac auUadrwydd, ocddynt fel ffrydiau lUfeiriol wedi

gorchudiUo y wlad. Ac idd oedd yr athrawiaeth a'r addysgiadau yn y Uanau

yn gjffrecUn ond tywyU a diiym iawn. Yr oedd y bobl gyffredin yn fwy

am fyned i'r Uanau y boro dydd Sabboth nag oedd y boncdíUgion ; ond bryd-

nawniau Sabbothau, rhedeg y byddent hwythau at eu chwarcuyddiaetliau.

îs'id ocdd odid Sid brydnawn na byddai y peth a elwid clucareufa (jampau yn

rhyw fan yn y wlad. Yn y rliai hyn y byddai gwi- ieuaiuc yn dangos ou

grymusdcr, a Uawcr iawni o bobl y c\Tnydogaethau yn dyfod i c(b-ych aniynt.

Ar nos Sadyrnau, yn cnwecUg yn yr haf, y byíUlai icuenctyd, moibiou a

* "Dryeli yv AinsciociUl," tiulal. 17.
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merclicd, yu caáw y petli a dwìà nosiceiíhiau canu, yu difyru eu L.unuiu \\xi\

ganu efo y deljTi a'r dawns, liyd doriad y wa',vr ddydd Sabbatli. Yn y drei

lion (Bala) tiwj' fyddent, ar brydnaAraiau Sabbatli, yn canu ac yn dawnsio yn

y tafamdai, jü. cmvareu tenîs ar yr Hall, &c. Yn mliob cwt o'r dref, byddai

rlij'Ti' ch\\areuyddiaetli yn myned jo. ndaen tra parliâai golínini dydd Sul.

Yu jT haf y byddai Inierludea j-n cael eu cliwareu ar fwi'dd xt Hall ar brjd-

nawniau Sabljatliau; a boneddigion a cliyfíì-edin yn cj'd-ymddifyru yn y modd
în-n i halog-i dydd xx Arglwydd."

Yn absenoldeb Bciblau, gweinidogaetli jt efeng}"!, ysgoliou Sabboiliol ac

wythnosol, ac addysg deiduaidd, pa betli ji\ aingen a allesid ei ddysgnwl ?

Hawdd a fuasai dyclipnygu, heb un dystiolaeth gadarnhao}, raai y cyftTW a

fuasai ansawdd y wlad; a diamheu genym hefyd, mai cj^elyb a fyddai

ansawdd y wkd eto, pe yr amddifedid lii o'r efeng-jl a'i breintiau. Yr ydym
yii fwy dyledus i "Lyfr \t Ai-ghrjdd" nag a ddychjTnygasom erioed. Am
yr un cyfnod y dwed John Daries, ISTantgljTi, jcl han.es ei í^'w^-d, a ysgrif-

enodd ef ei hun :

—

"Literludiau oedd jii fawr eu cjToeraduyad y piyd h«n
;

byddai UaAver o bobl ja. mnied yn mhell o ífordd i weled a cldywed y rliai

hya, a bydrlid yn eu cyhoeddi ar ol y g^rasanaeth gau y clochydd jni y llan

;

a clìyhoeddid y carapau jt un fath ! Byddai y bobl ieuainc yn cyflog-i lîìdler

i ganu iddynt am y tjnnhor, ac yn rhoddi iddo Liwer o arian am ei wasan-

aeth, Cyfarfyddent yn y nos i ddyT\Tyd rh)Tv storiau a chwcdlau c^lwyddog,

yn nghyda hanes eu cyraydogion ja. agos ac y'mhell. Sonid llawcr ara \m-
ddangosiad ysbrydion, a thylwythion teg; a chredid pob math ar goelion,

swynion, a dewiniaeth. Byddai pawb ji\ cadarnhau pcb gair a ddj-wedent

gj^da ll, ac ar eu henaid, a h.\Tiy j-n aral jn. gelwydd dybryd. Ar ol claddu

y marw, byddai y peth a alwent yn siot, sef postio swUt y Ihiw i gael caatw

yn y tafarnau; ac yn niwedd y spree, byddai cyfnesafìaid y manv jn m\-ncd i

ddiolch i'r cwmpeini, trwy roi bendith Duw ar bob \\x\ ; a'r mwyaf ei siot a

fyddai mwyaf ei aurhydedd yn y fro. Y Sabbath cjntaf ar ol claddu y marw,

byddai jt hoU berthynasau yn dyfod at y bedd i alaru, ac i weddio ei enaid

o*rpurdan! O Babyddiaeth íRaidd ! Ar ol mynedadref, aent ati i chwareu

cnrdiau, a gloddesta!

"Nid oedd ond ychydig mewn plwyf yn medm (hullcn dir.i, a'r rhai a

fedrent oeddjTit bobl go fawT, wcdi cael ysgol Sacsonacg. Byddai ambeU
Feibl mc'ATi t raawT, yn cael ei gadw mewn cist neu goffr, a chlo amo, tuag

at gadw y t rhag niwaid. Yr ocdd Uawer o swyiiion yn cael eu gwneyd

gyda'r Beibl. Yu brawf o h\Ti, yr wyf fi yn coiìo am hen r o gj'mydog i

mi oedd yn cael ei liino yn dost gan yr Asthma (diffyg anadl) ; cafodd

gynghor gan rywun i roddi Beibl tan ei ben ara dair noswaith. Aeth yr heu

wTaig i gerdded y tai am im ; ac yn y Plas Newjdd, HenUan, y cafodd lii

hen Feil)I Saesonaeg
;
pan ddactli adref, rhoddodd ef dan bcn yr hcn \\ r, a

chysgodd yn dda, nieddai îii ! Yr oedd g<\T arall, ffennuT mawT, a chauddo

fuwch yn sâl ar y Sabbatli ; ar ol rhodcU lìhjsic idcb', fc dyliiodd ei l)od yii

marw, rhcdodd yntau i'r t i uol y Beibl, a darUcnodd bçmiod iddi ! Di-
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wertli iawn oedd y Beibl y dyddiau tywj-ll \xy\\. Uu tro, jt oedd y

person a'r clocliydd yn myued i roddi y c}-niun i ffermwr oedd yn glaf

;

daeth y clochydd i'r t o flaeu y person, a gofyuodd p heu wraig iddo, 'Pa

betli sydd genycli clim, Tomos, yn y cwd g^rmld >^ia?' 'Beibl a CJwmmon

Trayer," ebai jTitau. ' Ehowch wel'd y Bibl, Tomos.' ' DjTua fo, modryb,'

ebai Tomos. ' Wel, moliant i'r g^vT goreu,' ebe yr hen \M-aig, ni bu yma rt

uu o'r blaeu erioed, yn ein t ni, nac angen am dano erioed o'r blaen, mol-

, iant i Dduw am hyny.'"

Er fod y d\-f\-niou uchod wedi eu hadrodd gan y gwr hybarch a nodwj d,

gyda golwg neillduol ar ddosbarth adnabyddus iddj-nt o wlad Meii-ion a

Dinbych ; eto, cjTi-«'}-sant ddysgTÌfiad teg a chyA o agwedd y whid yn

gyffredinol. I osod allau ddyeithi-wch y cyffrediu bobl i'r Beibl, yn nghyda'u

rhagfam at gi-efyddìA'\T, pau uad oeddyut eto oud ychydig eu nifer yu y

wlad, rhoddwu gerbrou y darllenydd hanesyn sydd yn ddaiimiiad bywiog a

digrif o'r heu bobl, y rhai oedd wedi eu magu yn gynar yii y caurif diwcddaf.

Aeth dau Lanc o Laudegai, yn sii' Gaernarfon, i gymdeitiiasfa a gyutlid 3-n

Llanerchymedd, yn IMon. Tr^yy iyn,v anffawd ueu güydd, ui chawsant letyy

noson hòuo yn y llau. Piynasant ychydig fara, ac aethant i gerdded di-aw

ac yma, j-u hytrach na gorwedd ar y ddaear. Yu mhen enyd, canfuaut

oleuui me-*vn t ; aethaut ato, a churasaut ^n-th y di'ws. Gyda hyu, daeth

yr hen t atnit, a gof\Tiasant iddo ganiatad i orwedd yn rhywle daii dô hyd

y bore, rhag gonvedd allan. Yntau a ofynodd iddjait,

—

" O ba le y daethoch ?"

" O Landegai."

" Ai i'r cyfarfod sydd gan y penau ciyniaid yw y Uau y dacthoch?"

"le."

" Xaw wfft i chwi;

—

\x oeddych yn scgur a ffol ia\\-n."

A clilj'wodd yr hen wi'aig, a gwaeddodd, " Siôu, ecbych ati hi, na ddelont

i'r t jTua, cr dim ;—moliant i Dduw, jt ydpu ni wedi cadw yu glir â uhw

hyd yma."

Elie Siôu, "!NLae nhw yn edrych yu ddiniweid anmhosiìj', Siau. Doweh
i'r t, druaiii," ebe Siôn wrtli y llanciau. Ac wi-th y forwyn y dywcdodd,

"Dyrolacth ar tân i wneyd posel i'r bechg\Ti sydd wedi blino, ac eisiau

Itwyd."

Ar y piyd, yr ocdd yr hen WTaig yn cdr\-ch yn hyll amyut, gan ainheu

beth oedd liyn. Xi ddywedai ddim WTth ncb, ond ii'i dwyhiw y'udileth lii

ddywedai o hyd, " Arwydd Dduw }ti fy nghylch." Wedi i'r llanciau fwyta

y Ihaeth a roddasid iddynt, dywedodd un honyut, " Ni a gadwn ddyled-

.swyihl 'rwan, os cawu genad." Yna gwaeddodd jt heu WTaig, " Yr ocihlwu

i yn meddwl, Siuu, cu bod uhw am danom ni."

" Arfcr darllen tipyn o'r Bcibl y byddwn ui, a gwoíldio c\ti myiied i'r

gwcly."

" 'Docf yma yr un Beibl,' l1x; yr heu wraig, "ac ni fii yiua ddiui achos

am dano liyd vma," Oud cbi' hi wrth v forwvu, " Dos i'r lh)tft bach ; mae
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yuo ar y íFeuestr ddaiii o Oommon Prayer. jNIaf^ \vx\\\\ vii ddil'ai idd}^i'

nliw.' " Darlleuìn'd rliau o h.ono, ao aeth uu o'r lliUiciau i wcddio, a cliaf-

otld nerth neillduol gyda Duw. Eflfeithiodd g^,nuaiut ar yr heu WTaig, ues y

torodd allan i waeddi dros y t. Aetli yr hen v\t ati, gan ddyweyd, " Taw,

tftw, mifendi eío." Pa fodd bynag, newidiwjd gwedd yr heu bobl; aeth y

naül at y forwjTi, a'r Uall at y gwas, y uosou hono, a chafodd y llauciau

y gvvely goreu ag oedd yn y t. Tranoeth, wedi rhoddi croesaw angen-

rheidiol, aeth y ddau ben-teulu gj'da'r dyeithriaid i'r cyfaafod yr oeddynt o'r

blaen yn arfcr jTngroesi cymaint rliagddo.

Yr oedd llawer o wcddülion ffol Pabyddiaeth yn ai'oa yn y whid. iVrfeiid

y rhai h}Ti gau y werinos anw^bodus ar amryw achlysuron, h<^b un ystjTÌaeth

na barn, ai da ai drwg oeddynt. Ymlyneut WTthv"ut fel defodau ai-feredig

gan eu tadau a'u teicjiau, er ys amseroedd meithion, y rhai ui ^Tieut ar un

cj-frif eu gollwng i lawr. Yr ocdd mwy o sylw o lawer ar y Ihjthyr dan

gareg, nag ar y Beibl. Pan fddai gwraig me^N'n gwewjT, g\veddiai hi a'r

fyd-WTaig ar Dduw, a Malr TF'en, ara ymwared. ^Yrth f;\-ned i orjihwys y
nos, adroddent y pader, y credo, a'r d-eg gorchymyn, a hreuddicyd Mair; yr

olaf a dybid bwjsicaf o'r cwbl, yr hwu uid oedd i'w angliofio cr dim. Y uos

cjTi claddu, byddai bagad o bol)l yu jnudyru at eu gilydd, a phawb yn arfer

penlinio pan ddeuent i'r t. Yna darllenai y cloehydd, ncM rv'wun araU, rau

o wasanaeth y claddu. Gwueid h}Ti, gan amlaf, yn nghauol annhrefn ac

ysgafuder arswydus ; a dyl^Tiid hyu â phob math o cJiwareu, hyd ganol nos,

neu wj'll y bore.

B.hoddid coel mawr ar freuddwydion, a tlireulid amsiT uiaith i'w hadrodd,

a hjTiy gjda llawcr o chwauegiadau celwyddog. Lledaenid chwedlau dirif

am ysbrjdion a thylw^thion teg ; a gorchwyl heu ac ieuainc, hir-nos gaiiaf, a

fyddai j'mddifyru, pe difvTwch hefyd, yu eu hadrodd y naül wrth y llall.

Trw)- hyn, traddodent eu hofergoelion i'r geuedlacth ddylynol, gau chwanegu

atjTit o oes i oes. Golygeut bob pcth ymron ya. arwydd
;
gwnaent g.isgliadau

ofergoelus oddiwrth bob pcth a wck;nt, neu oddiwrth bob amgvlehiad a'u

cj'farfyddai. Yr oedd breuddwydion y nos, gan hyny, a dygv\yddiadau y
dydd, yn eu dychrynu. Cyfodai daroganau lawer oddiwrth y falwoden araí",

ac oddiwrth y biogeu wjUt ; oddiwrth y UylTant musgreU, a'r ysgyfaiuog

heinyf. Codai dychjmygiou anferth od<Uwrth adcryn y coríi', a nâd y ddyll-

uan; odcüwrth ysgrech-y-(X)cd, ac udiad y ci. Iltjnid vu y modd sicraf, gau

ddynion a gyfriíîd yu einár, fod drychiolaethau lawcr yu yuuithio yu mhob
(Twr o'r wlad, ac yn allonyddu ar luaws o dai. Yniddangoscut, uieddynt,

mcví'n ffyrdd CToesion ac anial, ac mewn hen balasau ;—cyniweiricnt lawer

gcrllaw hen funhlyuod a mynadilogydd, nes y byddai arswyd cyffrous ar

])awb drajuwy heibio iddyut vve<U noe. Yn awr, pa Ic y macnt ? NaiU y
inacnt wedi ffoi o'n broydd, ucu y mac! yr ofn disail o'u bodolaeth wedi

(liliauu ymrou yn Uwjt o'r wlad. Rhoddai y têimlad ofergoclus hwu swcr

ac achlcs i ddyhiriaid godi yma nc acw, yu cymery<l aruyut d<lywcdyd tcsni,

iieu ragfyncgu helyutiou dpiiou aui amsi r i ddyfod. Iloncut y medreut
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tldadguddio pcthau cuddietíig, a. gosod dialeddnu ar gyríf a lueddiannuu

dynion, trwy eu lioíFrymu, megys, i ddiafol. lllioddid llawer o arian gan yr

eìiud i'r g\yeüclx cyfn\ys-ddr\vg hjiì, am eu rhad a'u hewjdlys da ; ac ofnid

a.vry yn arutlirol gan eraill, yn enwedig os ceid allan eu bod, trwy ryw am-

gylcliiad anfFodus, •wedi eu rhoddi }Ti meddiant y dyliiriaid liyny.

Yr ocdd gwedd farbaraidd a clireulawn ar la\ver o arferion y wlad yn yr

amseroedd t\T\-yll li\-n. "Mae tywyU-leoedd y ddaear" oll "yn llawn o

di-igfanau trawsdcr," neu greulondeb. Mae rr efeng^d, pan y delo i wlad,

Ì ac \T eíFeitMa ronyn ar galonau dynion, yn peri mwyneidd-di-a a hj-nawsedd.

I
Y mae jn coetlii eu teimladau, ac }ti eu g^raeyd, osnad yn dduwiol, o leiafyn

I ädynol. Y mae yn eangu y sjTiiadau, \Vl tyuem y gydwA'bod, ac yn c\ii}tc1iu

^- y fath dcimladau ag sydd }"a gweddu i ddnioliaeth. Parodd jt efengjd y
C5-fi.yw eíFeithiau ar Gyimni. C\ti y di\v)-giad ]\IethodÌ3Íaidd, nt oedd

gweddiUion anwareidd-dra barbaraidd yr oesoedd tywj^ll ynaros mewn llawer

parth o'r dy\r\-sogaeth. Cyfarfyddai y naill blwyf neu gwm, â phlwj-f neu

gwTn arall, i arddangos gorchest mewn codymu, a churo en güydd. A hjni

a wiieid yn í}Tiycli mewu modd arswydus. Dybcnai eu ifeú-iau jti f^Tiych

mewn ymladdfeydd cigyddlyd. Ac nid oedd y syniad am iawTi drefti yn

ddigon crj^fyn neb, jniiron, i sefylljTi erb\Ti yr erchylldra. Yr oedd yr \Tnar-

feriad penrhydd ag oedd y piyd hwTiw, fel y bu jti hir ar ol li\Tiy, ar y diod-

ydd meddwol, ni foddion arbenig i g\-flfroi nwydau cynhyrfus dynion ; ac

nid oedd egw^/ddorion mawrion \t efengjd ddim ar gael i'w hattal na'u llin-

iaru. Yr oedd llawer o'r chwareuon ag oeddynt yu uchel eu bri, â gwedd

gTculawn ai'npit ; megj's \nnladd ceüiogod, a maeddu teirw â chn ; ac

nid oedd neb jTnron jii yst\-ried ei him yn rhy foneddig i g\Tiorthw\'o jti yr

oferedd hyn. Ymgymysgai y boneddig a^ g-wreng yn y g-waith gorwael.

Ffiaidd iawTi a fuasai gan y boneddwr ymg\Tnysgu â'r tlodion mewn t anedd

i weddio ; ond nid rhy isel oedd ganddo ddod i gj-ffwi'dd â'r werin ar y pit

ceUiogod. !Mae goleuni gwîiionedd \t efeng\l, erbyn hjTi, trwj^ dnigaredd,

ymron wedi yinlid y campau barbaraidd hjoi o'r tir; ac oüi bae gwii rhai

o'r boneddigion, ae archwacth isel dyhiriaid yn mysg y w^erin, fe s\-i-ihiai

rhcdeg ceíISdau i ddiraddiad gwarthus, ac i esgeiUusdra Uwyr.

Er fod pregethu gan y diwygw\T ]\Iethodistaidd wedi deehreu mewn rhyw

g\Tau Dde a Gogledd er ys cau mlynedd, fel y cawTi eto sylwd, a mwj' na

hyny mewn rhai raanau ; eto, ni cfleithiodd lawer ar arfcríon cyffredhiol y
genedl, am ysbaid deugain mlynedd ar ol ei gychwyTiiad borcaf. Yr oedd y
wawr wcdi tori, mae'n wir ; ond nid oedd y niw 1 a orchuddiai y wlad eto

wedi ci chwalu. Gorwcddai cyraylau duon o anwybodaeth trwch ar goríf y
werin, hyd ncs y sefydlwyd jt ysgol Sabbothol. Yr oedd yr hen arfcrion,

—

y campau, yr adrodd chwedlau celwyddog, \t ymladd ceUiogod, a'r hoU gelfi

cysyUtiedig, gan liyny, yn aros yn eu grym, hyd o fewn triugain mlynedd yii

ol. Nid oedd nifiT pTofFeswyr eto ond ychydig ; nid ocdd y capelau ond
anaml, bychain cu maínt, a Uwydaidd eu gwedd ; a phrin yr acbiabyddid y
proffeswyr, ond fcl gwrthddiychau i'w herlid a'u dirraygn.
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Ysgrifojia g\vr parclius ataf, yr hwu sytld, btilaclij dros 70 mlwydd oed,

pa agwedd a welsai cfc ar ei wlad pau aetii gyutaf yn facligenyn i'v môr, sef

i ddysgu moiTí riaetL ; ac wrth gyferbynu yr agrí-edd oedd ami y prjxl hyny,

â'r wedd sydd arni yn a^vr, pan y mae efe yn ei henaint wedi gadacl y môr

drachefn, ac wedi mjTied i breswj'lio gerllaw ei fro genedigol, ý mae y g\vx

hwn pi canfod cjfnewidiad anaiferol, a hyny er gw^ell, ar froydd holî ei wlad.

Anhawdd, meddai, i neb, o dan amgTlcliiadau gwahanol iddo ef, gaufod

maint y cyfnewidiad. Yr oedd y bwlch, maith mewn cydmhanacth, y bu ef

.yu absenol oddiwiih ci genedl, ya rhoddi mantais iddo i wclcd y cyfncwid-

iad; a bama y g\vT 'hwa nad yd\Tn ni }ii jt ocs lion ddim yn gwerthfawrogi,

yn agos fel y dylem, y ditt'ylliad a ddygT^-y^d jn uüaen yn ystod y triug'nin mlyu-

cdd diweddaf. Y^n nhymhor ieuenctyd y g«T hìvn, ac yn y pailhau o sir

Feùionydd lle yr ocdd cf yn hjw, \t ocdd gu^lraabsantau, a nosweithiau

ìlawen yii fav.r iawn eu rhwysg. Y'n y cyfarfodydd hyn, yr ocdd dawnsiau,

canu gyda'r tànau, y cardiau, a meddwi \ti fíynu ; a dybenai y cwbl \ti gyfl'-

redin mewn ymiysonau ac jiuladdau. Y^r oedd y modd y cleddid y nieirw

yn warth i ddjTioliaeth. Y'st\TÌd yn anmharch ar y tranccdig, ac ar y tculu

a adawsai ai' ei ol, onid yíid pi ch.claeth \ii y taíîinuly, pan y gosodid. y gwe-

ddiHion jTi mynwent y Uan. Ic, ediychid \ti ddiuiwed iawn ar berthynasau

agosaf y marw, ar \t achlysur o'i gladdu, os boddent cu galar niewn meddw-

dod. A chan lleied o weddeidd-di-a a feddianuai y bobl ar yr anjgylchiadau

di&ifol liyn, ag y cawn y byddent jti aml yn rhy fcddwon i ghido y corfi i

d eihir gartref; a da fyddai, os na fyddai y gvvr urddasol ei hunan mcwu
perygl o s\Tthio i'r bcdd va-th (Ularllen y gfl'asanacth claddu, gan yr lui cíî-

cithiau. ìsid rhyfcíhl fod priodasau a bedyddiadau—aclilysuron yr oechl

llav.xnydd ar ryw gyfiifon jii fwy cydweddol, yn cael ea lianiu-ddo hcfyd â'i-

cyífelyb rhysedd. Meddai y mon\T parchus uchod, "Cof yw genyf glywed

fy nhad yn dy^veyd fod cfl"ciriad y pl\\yf, ac amaethwT yn y gjinydogaetli,

wedi in\med i faeddu cu gdydd ar fedydd brawd h\Tiaf í' nhad, ac i'r ddíut

yn yr ymgj rch syrthio ar draws y ciyd lle y gonveddai y bychan ; a'r cíui-

lyniad a fu, i'r plentyn bach farw yn mhen ychydig o orian, gan y niwed n

wnaethid iddo."

Y' fí'ordd a gymerid i gjnortîiwyo rhyw dlawd, a fyddai ymgasglu i d y
tlawd hwnw, i yfed y cwrw a ddarllawasid i'r dyben, chwarcu cardiau, a

uieddwi ; a thrwy yr arian a dclid am y ddiod syfrdauol y gwncid yr eluscn

i"r anghenog. Trwy ddarostwng eu cymeriad eu hunain mewn mcddwdod

fíiaidd, y cynygient ddyrchafu amgylchiadau y cymj'dog ! Trwy halogi eu

cydwybodau eu hunain, y ceisicnt lesâu rhai eraill. Klioddid enghraifl't gy-

hocddus yn y cyfryw arferiad, o'r athrawiacth a ddynoethir gan raul,

"Gwnawn ddrwg fel y del daioni, y rhai y mac cu damnedigaeth yn gyfiawn."

Gwauc aty ddiod fcddwol oedd y cymhelliad mewn gwirionedd, ac nid awydd

am wneuUuir daioni.

Yr amserau y byddai y Coeg-chwarcu (Interludes), yr ymladd ceiliogod, y
oc'm safthii, a'r owrw cyfcddach, Scc, yn cacl cu cynal, gan aralaf, oc(Ul ai*
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lau Dyrchafael, Gweiier y Oroglith, a liiia y Pasg. I di'oedio y Ml, y di-

wrnod mwyaf nodedig oedd y Nadolig. Fel hyn y ccdwid gyliau yr

eglwys er cyn cof; »c ar yr achlysuron hyn, deuai y naiU blwyf yn erbyn

plwyf arall ; a rhaid oedd fod y ddiod fcddwol mewn cyson ymarferiad, 1

roddi grym a rhwyddineb yn y cwbl ; a dybenai y difyrwch bob amser

mewn meddwdodj ac, ond odid, mewn ymladdan creulawn, a gweliau ac

archollion heb achos. " Xid oedd terfyn," medd yr ün gr, " ar halogi y
Sabbath." Campau ífol, difyrwch gwag, meddwi, a chwflfìo, a lanwai y tir.

Gan yr ynfydrwydd hyn y galarai y ddaear. "Wedi cael y cynhauaf, yn Ue

ymgyfarfod â'u gilydd i ddiolch i ragluniaeth dyner am ei gael, cynelid nos-

weithiau llawen, i chwareu cardiau, dawnsio, meddwi, a chablu Duw, a hyny

hyd dranoeth; a cheid eu hathraw crefyddol hcfyd yn aml yn benaf g\>T yn

eu mysg.

Ymddifyrai Uuaws mawr o'r werinos mcwn adrodd a gwrando hen chwedlau

celwyddog, gan mwyaf o ffurfiad cu dychymygion,—traddodiadau disail am
ddrychiolaethau ac ofcrgoelion. Dyma fyddai yn ffynu yn y ffermydd ar

hir-nos gauaf. Arferai rhai penau teuluoedd ofyn i un neu arall, a ddy-

gwyddiii ofyn am lety noswaith, a fedrai efe neu hi draethu hcn ystorîon.

Oä ceid atcb cadandiaol i'r gofyniad pwysig hwn, gwahoddid y dyeithr i

mcwn, a chrocsawid ef yn gyfatcbol i amledd a thwyll ei chwedlau. Os, yr

ochr nrall,.y dywedai neb, na allai adrodd chwedlau, yna cauid y drws arno,

ac ni ddcrbynid ef i mewn. " Yr oedd yr ymadroddion drwg hyn yn Ilygru

moesau da." Cyncfinai ieuenctyd â chelwydd dan y fath addysg. Edrychid

ar geiwydd jti ddiniwed ; ie, perchid yr hwn a fcdrai ffurfio y celwyddau

mwyaf, fel un yn meddu ar fedrusrwydd helaeth, yr hwn y byddai yn dda ei

efelycliu. Yn y modd yma y gwenwynid chwaeth y genedl : yn y fath ddull

a hwn y treulicnt eu hamser, ac y magent eu plant. Na ddyweder, ynte,

byth mwyach, " fod y dyddiau o'r blaen yn well na'r dyddiau hyn ;" oblegid

nid o ddoethiucb y dywedii- hyny.

Yn mysg y cyfryw drigolion, yr oedd yr ychydig bioffeswyr a geid yn
anaral ar hyd y wlad

; yn Uewyrchu megys goleuadau yn y byd ; a pharent

cu harswyd ar y rhai a wiiaent ddrygioni. Adroddir gan yr un g\vT am
offciriad yn y gymydogaeth, yr hwn oedd yn dra hoff o ymlad'd ceiliogod, ac

a fagai geiliogod i'r dyben hyny. Gwneid hyn iddo gan amaethwyr ei blwyf.

Ar y Sabboth yn fynych, ar ol y gwasanaeth, âi y gr duwioI(?) i ymofyn un
o'r ceiliogod, gan ei gario adref dan ci fraich, er mwyn bod yn barod forc

Llun. Yr oedd hefyd yn yr un gymydogaeth r duwiol nodcdig, o'r enw
GrilFith Ellis, am yr hwn y bydd genym air i'w ddywedyd ar ol hyn. Dy-
gwyddai weithiau i"r gr hwn gyfaribd â'r offeiriad ar yr amser ag y byddai

y cciliog ganddo dan ei gcsail. Yn y fan y canfyddai y gr urddasol y
cymydog duuiol yn dyuesu tuag ato, troai yn ci ol o wir arswyd cwrdd ag
ef. Y cyfryw ocdd dylanwad ci gymcriad, cysonedd ci broffcs, a chywirdeb
ci rodiad, ncs yr cnnilUii gydwybodau pawb, îc, y rhai mwyaf annuwiol, a"i

liadwacnai mai gr yn ofni Duw ydocdd.
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Mcwn Ilawcr o bnrthau Iwerddou, y luíic y Sübbotli yu fatli o iraii- ; a'r

llc y cyuelir hi ydyw mynwent yr eglwys, neu ryw le cyfleus arall gerllaw yr

eglwys. Achubaiit y cyfleusdra, pan gyfarfyddant â'u gilydd yu y gwasan-

aeth crefyddol, i wueuthur rhyw orchwyliou eraill hefyd, neu i gyd-fwynhau

rhyw ddifyrwch. Fel hyuy yn gymhwys yr ydoedd yn Nghymru, a hyny,

mewn rhai mauau, hyd yn ddiwcddar. Y mae yn ddychryu meddwl i ba

fath raddau y defuyddid, nid dydd 'yr Arglwydd yn unig, ond ei d a'i

addoliad, yn achles i ddal i fj-ny lygredigaethau yr oes. Y mae o fy mlaeu

hanes pentref yn sir Ddinbych, ag oedd yn arddangosiad teg o ansawdd y

wlad ar y pryd. Dygid i'r pentref ar y Sul, gewyll o firwythau, megys eirin

ac afalau yn eu tymhor ; anfonai y cigydd ei gig, a'r crydd ci esgidiau yno,

yr un modd ag i ffair gyflrediu ; ac yn fwy o lawer ar amser cyuhauaf, gau

mai ar ol y gwasanaeth yn y llan y caent gyfleusdra, yr amaethwyr a'r mede!-

wyr, i gyfarfod â'u gilydd, ac i gytuno am yr wythuos. Prysurai y clochydd

allan, ar ddiwedd y gwasauacth, i'r f^Tiwent, i gyhoeddi y chwarcu-gampau

a gynelid y prydnawn mewn gwahanol fanau yu y gyniydogaeth; yn gyflelyb

fel y cyhoeddir, yn awr yn y capehau, y moddiou a gynclir y pryduawn a'r

hwyr yn yr ardaloedd gerllaw. YmgynuUai lluaw.s i'r llan ar foreuau Sab-

both, yn enwedig yn amser cyuhauaf, gan y cyfleusderau a fwynhaent i

gyflawni eu gorchwylion ar ol dyfod allan. Ac nid ocdd dim anghytuudeb

rhwng yr ofl'eiriad a'i gynullcidfa yu hyn o beth ; ond yr ymiyson a fytldai

rliyngddynt, pa un a fyddai flaenaf wrth y ccwyll fl'rwythau. le, dcfnyddiai

y clochydd yr adeg, tra wrth yr allor, pan ddeuai y tymhor priodol i hyuy, i

ddweyd wrth y plwyfolion, "Cofncch am (jymhorth raaicn fy mebilry Nid,

cofiwch y dydd Sabboth i'w santeiddio ef; nid, cofiwch cich dyledswydd a'ch

rhwymau i Dduw ; ond cofiwch gymhorth mawn y person.

Rhoddasai defod wyncb i'r arferion digywilydd hyn dros ysbaid maitli o

flynyddau, ac eofn iawu yr ystyrid y neb a ddywcdai air yu eu herbyn. Yr

oeddynt wedi cacl cymcradwyaeth y boneddwr a'r oÖ'eiriad, y gwr a dybid

hclaethaf eu dysg, a chywiraf eu barn ; ac nid rhyfedd, os tybiai y werin yn

dda honynt, gan yr esiampl a roddid o'u blaen gan eu huchafiaid ; ac yn

neiUduol gan y dcrbynient hwythau gyflcusdra a difyrwch oddiwjthynt.

Dcfnyddid y Sabboth gan y panwr i ddwyn yn ol i'w perclienogion y brclh-

ynau a'r gwlancni a gawsai, ac i dderbyn cyflclyb uwyddau gan craiU ; a

gwasanacth yr eglwys a fyddai achles eu cyíarfod. Dywedai un Eicliard

Owen, gof o ardal Trowsfynydd, yn sir Feirionydd, y l)yddai yn arfer ])cdoli

rawy geffyhm ar y Sul na thrwy hoU ystod yr wythnos. Os byddai ccfl'yl

gan yr amaethwr wedi coUi ei bedol, tybiai mai cyfleusdra mantcisiol idilo a

fyddai cymeryd yr anifail hwuw dano i'r addoUad borc Sauboth ; felly hefyd

y gwnai ei gymydogion yr un modd ; a Uawer o gefí'ylau, gan hyuy, a ddygid

i'r gof i'w pedoU ar y Sul. Deallodd liichard Owen, trwy ryw fuddion—
nid trwy otfeiriad y plwyf—nad oedd hyn yn ymddygiad teilwng ar dcly(Ul

Duw, a gwrlhododd gjdsynio i belodi cefl'ylau oud ar ddyddiau priodol.

Ysgrifenir gan \\r\ o offeiriaid eglwys Loegr, fod agwcdd gwUid ]\Ion, pau
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aetli y P;u-cli. Joliii Eliitó yuo i gyfauecldu, mor ddiwedLUir a'r íi. 1799,

" wedi disgy-n i'r radd is;if o lygredigactli a drygfoes, Yr oedd pecliodau y

bobl, fcl Yí eiddo Sodom a Gomorrali, â'u g^raedd wedi cyrhaedd y nef."

IMedditi yr uu gwr di-aclicfu, " Earnwyf fod yu ]\Ion 7^ o blwyfydd, mewn

ynys 39 milldir o hyd, a 22 o led. GrcsjTiol jtv dywedyd, fod y gwylied-

yddion gosodedig y pr\'d hyny yn cysgu ; a gwaeth na hyny, ymuuent â

gwagedd a drygfoes jT oes; ac aeut rlfagddynt mor bell ag i sefyll yn erbyn

i geuadon heddwch ac iachawdwriaeth ddyfod i'r ynys jm y dyddiau hj-ny."

Y mae yn ofìd genym fod, ya ychwancgol at y llygredigaethau a nod^yyd,

un arferíad arall }"n amu-ddo, nid gwlad I^Ion yn unig, oud llawer o barthau

eraül o'r dy^ìjsogaeth, a hyn y'mhell cyn cof, Y llygredigaeth y cyfeiriwn

ato ydyw, y dull y cyfrinacha meibion a merched ieuaiuc íl'u gilydd. Mae

gwylder agos jti llesteirio i ni ei nodi me^-n ysgrifen, a'i ledaenu trw'y yr

argTaffwasg; eto, y' mae angenrhaid amora ei (hlynoethi; a g^rya fyd ua

allem ci osod allan yn ei erchylldi-a gwTthun, nes y byddai eiddigedd dros

;mrhydedd ein cenedl, dros ogoniant ein Duw, a llwyddiaut achos y Gwa-

redwT, yn g^\"neuthur yr arferiad y cyfeiri'u-n ati, yn chwibauiad ac yn rheg

dros byth ; sef )T arfer o gydorìcedd, neu garu yn y gwely, mewn ífordd o

rag-gyfeilLach cyn myned i'r sefyllfa briodasoL Nid yw yr arfer Avrthun hou

ddim yu ffynu yn holl siroedd Cymm yn ogyfuwch a'u gilydd ; ac fe ddi-

chou uad yw, ac ua fu yn ffynu luewn rhai siroedd oll. Y parthau a gy-

huddir yu fwyaf o'r llygredigaeth hwn, ydynt y rhai peUaf oddiwrth wlad ac

iaith y Saesou—y parthau mwyaf Cymreig o'r dywysogaeth. Pa un a yw

vr hacriad hwn yn gywii- ai peidio, nid ein gorchwyl ar hyu o bryd a fydd

penderfynu. Ilyn sydd sicr a diymwad, fod yr arfer ffiaidd y soniwn am

dani wcdi disgyn yn etifeddiaeth i ni oddiwrth eiu henafìaid. Nid arfer a

o-ododd jm ddiweddar ydyw : nid y cau mlynedd diweddaf a'i cynyrchcdd.

GweddiUion ydyw o'r llygredigaethau a orchuddiai ein gwlad, ac a anurddai

cin ceuedl, er ocsoedd pell. Sicr a diymwad hefyd ydyw, nad oes dim ond

grym defod, anwybodaeth trwch, a dideimhacbwydd anifeihaidd, yn cadw yr

arfer i fyny ; ac raor sicr a diymwad a'r cwbl ydyw, fod mwy o ymdrcch

wedi ei wneyd i olchi ymaith y budrcddi hwn oddiar nodweddiad y geuedl,

vu ystod y cau mlynedd diweddaf, nag a A\Tiaed er ys oesoedd cyn hyny.

Ac yr ydym yn honi yn hyf, na fu cyfuudeb y jMethodistiaid ddim yu ol i uu

enwad yn yr ymdrcch caumoladwy hwn, os ua phcrthyn y rhagoriaeth iddynt

hwy. Gau raai ein hunig amcau yn brescuol, ydyw cymcryd trcm ar an-

sawdd y dywysogaeth pau y cychwyuodd Mcthodistiaeth yuddi, uid ydym

ara aros gyda'r }ÿvuc hwu, gan y daw yu mituriol dau sylw lucwu dosbarth

arall o'r gwaith hwn.

Y mac yr eitballon o yní\'drwydd y rhcdai cin liynafiaid iddynt ar rai

achlysuron, ymron yu anhygoch Auhygoel, mcddaf, nid am uad yw y natur

ddYnol yn barod i gyflawni pob drwg ; oud am y goddefid i ddyuion gyf-

lawni y fath ddyhirwcli, licb íod gwyhler dynoliaeth, ueu rym cyfraitli, yn cu

liattaì Y mac yn syn gonym glywcd cymaint o son am ddhiiìceidrmfdd yr
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hcn bobl cr ys talai, pan y traddodir i ni, ar yr un pryd, y fatli aciwynion

trymion yn cu lierbyn; ac y darlunir liwy yn euog o bob oferedd, tralia, ac

ynfydrwydd. Y mae yn syn genym liefyd, fod rliai o'r arferion cywil-

yddus y cyfeiriwn atyut yn aros mcwn ambell i fan hyd yn ddiweddar, er

maint yr ydys yn yraífrostio o fod ein gwlad yn wdad Gristionogol, a bod i'r

gcncdl athrawon gosodedig yn mhob tref a phlwyf. Cawn gyfeirio at un o'r

arferion hyn, yr hwn oedd yn aros yn nhref Conwy, er cyn cof, hyd o fevm

ugain nilyuedd yn ol ; ond yr hwn sydd, bellach, wcdi ditlanu o flaen gwein-

idogaeth yr efengyl, a thrwy yr addysg a gyfrenir yn yr ysgol SabbothoL

Y mae i dref Conwy yr anrhydedd o fod gynt yn breswylfa tywysogion

Cymru ; ac fel y cyfryw, yr oedd iddi gastell cadarn, a muriau uchel yn ei

hamgylchu, y rhai ydynt yn awr, fel y rhan fwyaf o'r hcn gestyll, wcdi

dirywio llawer- ond yn aros, hyd y dydd heddyw,'er yn adfeiliedig, yn wrth-

ddrychau i dynu sylw, ac i enyn cywreinrwydd dynion ymchwilgar. Y mae y
dref hon wedi ei hynodi hefyd â rhai arferion nad ydym yn darllen ond yn

anfynych am eu cyffelyb ; ac oni bae mai dyraunol yw gweled pa orcliestion

eu maint a'u Ucsâd a wnaeth yr efengyl yn Nghymru, ni buaswn yn caru

traddodi y cofùi am dauynt i genedhtetlìau dyfodol, cithr gadawswn iddynt

ddisgyn i ebargofiant bythol.

Ar Sul y Pasg bob blwytUlyn, âi lluaws mawr o breswylwyr Conwy, er

cyn cof, i L^n gerlhiw y dref i'r gosber, yn feibion a merchcd ; ac o'r gosbei'

i'r dafarn, Ue yr oedd yn arferiad i'r merched ar yr adeg hon, dalu am ddiod

a elwid "Bragod." Ar ol hyn, dychwelent i'r dref, a gwahoddent *cu

gilydd i yragasglu, cr mwyn cyflawni gwaith y tymhor. Yradyrai rhai can-

oedd at eu gilydd, ac aeut o aragylch y drcf i chwilio am y gr ieuanc a

òriododd ddíweddaf. Nid hawdd oedd i neb ddianc rhag y dorf ynfyd a di-

ìywodraeth hon, ac nid oedd wybod y sarhad a roddid ar y neb a anturiaí

ddangos anfoddlourwydd iddynt. Galwent raewn raodd awdurdodol ar drig-

ohon y dref i ddyfod gyda hwy; ac yr oeddynt mor cofn a hacrllug, fel y
galwent wrth ddrws addohly ara rai i ddyfod i ymuno â hwy. Wedi
iddynt gacl y gr a briododd chliweddaf, rhoddid gorfod arno i fyned gyda
hwy i le pcnodol oddiaUan i'r dref, a dyn arall gydag cf, yr hwn a alwcnt yn
glochydd iddo, i gyhocddiy stucJcs. Ehoddid yr enw hwn ar yr arfcriad, am
fod a wnelai, tebygid, â gosod dynion yn y stocJcs neu y cyflìon, a hyny o

wir ddireidi. Cyhoeddid y sIgcJcs drwy ddatgan, fod yn rhaid i bawb, o bob
rliyw ac oe(h-an, godi y boreu dranoeth erbyn rhyw awr bcnodol, dan berygl

cael eu stocsio am eu hcsgeulusdra. Wcdi gwucuthur y datganiad hwn, ac

ai- waith y gr a eîwid yn glochydd yn dywcdyd Araen, chwalai y gynull-

eidfa, gan brysuro i dori bob un gangen bigog o eithinen; ac û'r can"-au

eithin hyn, ymosodent fel gwallgofiaid i guro coesau eu gilydd yn ddiarbed,

nes y byddai y gwacd yn fl'rydio ; ac yn yr ystum hwn y deucnt i'r dref, y
g\\T ieuanc o'u Idaen, yn ngh.iuol banllcfau y lluaws didrefn.

Byddai y dydd, bcllach, ar bcn, a Ilawcr a gilicnt i orpliwys hyd y borcu

;

ond y rliai ffyddlonaf cu naws a arhocnt ar cu tracd ar liyd gydol y nos i
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gauu cyni, ae i floeddio—i guro y drysau, ao i luBgo y troliau ar hyd yr

heolydd, neu unrhyw beth arall a barai aflonyddwch a thwrf. Yn y bore,

cjdai y lluaws pcnchwiban at eu gorchwyl o stocsio; a phwy bynag o'r

preswylwyr a geid heb gyfodi erbyn yr awr benodedig, rhuthrent i'w tai

trwy drais. Os methent a chael myned i mewn trwy y drysau, dringent

trwy y ffenestri : llusgent allan y gwr oddiwi-th eu gwragedd, a chipid hwy

ymaith ya hanner noethion mewn berfa, neu mewn trol neu gert, â chrythor

o'u blaen, tua'r cyfììon. "Wedi rhoddi traed y truan anffodus yn y cyflìon,

dywedent rhyw druth rhy frwnt i'w ndrodd uwch ei ben ; NTia, gollyngent ef

ymaith. Prysurent drachefn i chwilio am eraiU, a pharhaent i gyflawni y

gorchwyl tra buddiol hwn hyd wyth o'r gloch, yr awr a benodasid i hyn

derfynu. Ond nid oedd gwaith y dydd eto ond dechreu; a gresyn, tebygid,

a fuasai i orchwyl mor anrhydeddus ddarfod yn ebrwydd ! Wedi hyn, cy-

merid esgid oddiam droed pob merch ieuanc a wclid, a'r esgid a ddygid i'r

dafarn, lle y gadewid hi yn wystl am beint neu clitcart o gwrw. Dysgwylid

i'r ferch ieuanc ymofyn ara ei hesgid, a thalu, jti ol y ddefod, ya. siriol am y

ddiod a gaed arni. Parhâai hyn liyd hanner dydd. Yn y prydnawn, ciliai

cannoedd i'r castell, pawb at eu chwareu, neu i edrych ar y chwareuwyr

;

yna yn ohif oll, rhaid oedd dychwelyd i'r dafarn eüwaith, lle \t arosent

hyd lawer o'r nos ; ac arswydus ydyw meddwl y modd y dybenai yr holl

ddifyrwch mewn meddwdod, ymhnddau, archollion, a thywallt gwaed !

Os dygwyddai neb fyned at yr awdurdodau i achwyn am y cam a wnaeth-

pwýd â hwy yn y rhysedd didrefn, neu am yr aflonyddwch a wnaed ar hedd-

wchcyffredinol y dref, ac i erclii arnjmt ddefnyddio eu hawdurdod i ddarostwng

y fath afreolaeth, yr holl ateb a roddid iddynt fyddai, " Hen ddefod ydyw.'''

Gan y bydd angenrheidrwydd, wrth fyned yn mlaen gyda hanes yr adfyw-

iad Methodistaidd, i ddwyn gerbron y darlleuydd, yn awr ac eilwaith,

agwedd Cymru, afreidiol, tebygid, a fyddai aros yn hwy gyda hyny yn awr.

Oddiwrth yr hyn a ddywedwyd, gwelwn fod y dywysogaeth mor isel ei

gwedd, mewn ystyr grefyddol, ag y gallai gwlad a gyfrilid yn Gristionogol

fod. Gwir yw y gallai dynoliaeth fod yn îs ; a gwir hefyd fod llawer cangcn

o deiüu Adda, raewn Ilawer gwlad hyd heddyw, yn dduach eu cymeriad, ac

yn druenusach eu cyflwr na'n tadau ni. Nid oedd yn mhlith y Cymry neb

yn bwyta dynion, fel y dywedir fod rhai tylwythau yn mhlith paganiaid

;

nid ocddynt yn addoli duwiau gau, yn oflrymu eu plant yn aberthau iddynt,

nac yn arteithio cu cnawd eu hunain mcwn gwallgofrwydd gau-grefyddol.

Gwir nad oedd neb yn byw mewn aml-wreicaeth, fel y gwna y Mahomctan-

iaid ; na ncb yn cablu yn gyhoeddus enw lesu o Nazarèth, gan ei ystyricd

yn dwyllwr, fel y gwna luddewon anghrediniol ; eto, gellir sicrhau mai nid

crefyddoldcb y gencdi a barai yraattaliad rhag y drygau hyn. Yr ocdd y
dygiad i fyny, ac arfcriad gyffrcdinol yn peri hyny, yn fwy na chydwybod i

Dduw. Yr ocdd ffiniau cyfrcithiau y wlad yn gwarafun yfathbethau; ac

ar y cyfan, iiid oedd gan grcfydd nemawr o law r.a llais yn yr aclios. Yr

oedd y dywysogactli ar y jìryd y torodd y diwygiad allan, wcdi ynisuddo
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mor ddwfn i anglirefydd, auwybodaeth, ac aufoes, ag y gallai gwLad toar-

eiddled'uj wneuthur.

A pha fodd y gellid dysgwyl dim yu amgenP Nid ocdd ond ychydig o

Feiblau yn yr iaith; a chyn dyddiau Griffith Jonea, Llanddowror, nid ocdd

ond rhyw ambell un a fedrai ei ddarllen. Yr oedd ysgolion dyddiol yn-dra

anaml, ac nid oedd eto un ysgol Sabbothol mewTi bod. Yr oechl atlu'awon cref-

yddol yr egiwys sefydledig wrth y canuoedd yn ddynion perffaith amddifaid

o wir grefydd : anfynych iawn y pregethent, ac anaml iawn ocdd y sawl n

fedrai. Cydredent yn ewyliysgar gyda'r Ihi, a chadarnhacnt feddyliau y
werin diofal fod eu cyflwr yn berffaith ddiogel. Nid ocdd yn y Gogledd oud

chwech gapelau gan ymneiUduwyr o un math, na dim oud deg-ar-hugain

yn y Deheubarth. A chydag ychydig eithriadau, nid oedd Uawer o fywyd a

deffroad yn nodweddu y rhai hyny. Yr oeddyut hefyd yn dlodion eu sef-

yllfa, yn ychydig o rifedi, ac yn ddirmygedig gan bawb. Dan amgylchiadau

o'r fath yma, pa beth y gallesid dysgwyl i agwedd Cymru fod ? Yr oedd

yma drwch o anwybocLieth dudew
;
yr oedd ofergoeUon y genedl yn aneirif,

y rhai oeddpit yn gymysgedd o babyddiaeth a phaganiacth ; ac am feddw-

dod, anlladrwydd, a halogiad o ddydd yr Arglwydd, y mae yn anhawdd dy-

chymygu pa fodd y gallai gwiad dan gyfreithiau gwareiddicdig, a than enw
fod yn Gristionogol, fod yn îs ac yn fwy anurddedig.

Os oes gwerth, gan hyuy, yn y Beibl ei hunan ; os oes buddiohleb mettTi

gwybodaeth o Dduw, ac o drefn iachawdwTÌacth tnvy Grist Icsu ; os dyled-

swydd ydyw darllen y Ueibl, a chadw y Sabboth heb ci halogi ; os ydyw
gw irionedd ysgrythyrol yn rhagori ar gelwyddau a chw^edlau gwrachiaidd

;

ac os ydyw ymarferiadau crcfyddol yn rhagori ar ofer-gampau ynfyd ;—yr

ydym fel cenedl dan rwymau annhraethol i gydnabod daioni Duw am ym-
weled â'n gwlad, ac am i'n llinynau syrthio mewn lleocdd mor hyfryd, a bod

i ni etifeddiaeth mor deg.

Y mae jm rhaid i ni hefyd, -«Tth edrych ar y diwygiad yn Nghymm,
addef, pa resymau bynag a all ncb eu rhoddi dros scfydliad gw ladol i noddi

creí'dd, mai cwbl anefleithiol a fu y cyfiyw^ sefydliad yn Nghymni. Cym-
hcllir ui i ddiolch i anghydft"uifiaeth, fel moddion, am y wedd ddiwylliedig

sydd yn awr ar ein gwlad. Ac cr yr hoU faldordd ffbl a phenchiban a

wneir yn y dyddiau hyn am jt "olyniaeth apostolaidd," achos sydd gan y
Cymry i ddiolch i Dduw am roddi iddyut athrawon lieb fod o'r âch yma

;

ac Iwyth na "ddywedwyd dim tuag at yr offciriadaeth."
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CYCmrraiAD METHODISTIAETH.

PEíTNOD I.

IIANES rSIP GYCIIWYNWYE Y DIWYGIAD METIIODISTAIDD,

CTNWrSIAD :

AMGYLCHIADAU ARWEIMOL—GRIFFITH JONES, LLANDDOWROE—DáXIEL ROW-
LAN'DS—HOWEL HARRIS—CYNORTHWYV,"yR HARRIS A RO\VLAXDS, SEF Y DDAU
WILLIAMS, A HOWEL DAYIES.

Er, mai iiid ein hamcan ydy^v ysgrifcnu lianes bywyd neb o'r dÌA^ygwjT

Metliodistaidd, yn gyílawn a manwl ; cto, y mae yn anmliosibl i ni allu

rlioddi daiiuniad o gycliwyniad y diwygiad, lieb wneyd sylw ai-benig o'r

dynion liynod a fuont yn oífeiynau yn llaw Ysbrj d Duw i roddi yr ysgogiad

^Teiddiol i'r dÌAw^i'giad nertliol liwn.

Ni a welsom eisoes, yn y dosbartli bluenorol o'r gwaitli liwn, pa ddarpar-

iaetb a wnaetliid tuag at oleuo y wlad, me'wn cyfieitliu ac argTafl'u yr ysgiytli-

yrau jti neillduol. Yr oedd liyn wedi ei gyflawni, i ryw raddau, er ys can

inlynedd a mwy, bellach. Yr oedd prcgetluiu Wrotb ac Erbury', Walter

Cradoc, Yayasor Powel, Steplien Huglies, a Peregrine Phillipâ» wedi

gwneuthur crjai argraff ar lawer parth o'r v>lad ; ac nid oes amheuaeth na

fu eu gweinidogaeth yn foddiou i aehub Uawer iawn o bechaduriaid: eto, ar

ddcchrc y flwydd;\Ti 1700, yr oeddyut oll wedi eu claddu; a thros flynydd-

oedd lawer, ni chyfododd olynwj'i' teilwng iddynt, i berfleithio y gwaith a

ddcchreuasid ganddynt hwy. Aeth y to hwnw o ddychweledigion allan o'r

golwg trwy angau; cododd jTnrafaelion ac ymraniadau yn mysg y rhai a

godasant ar cu hol ; a Uesgûodd y di-\\Tgiad ; ac erbyn diwedd yr ail ganrif

ar bymtheg, yr oedd ymron wedi llwyr ddiflanu. Tebyg oedd i fcl y
gwclwu weithiau ar fiw^ddyn gynar yn y gwanwyn, y blodau yn tori

allan yn smol, a'r egin gAvyrdd-k'ision yn codi eu penaii, gan addaw tymlior

ftnvytlilawn, a chynyrch lawcr; cithr ar ryw noswaith, disgynodd awelon

©crLlyd a gwenwynig o'r goglcdd-ddwyrain, y rhai a ddeifiasant yr hoU

flodau, ac a flaen-felynasant yr holl egin. Parodd attalfa ar dyfiad pob llys-

ieujni ; a rhaid oedd i'r llafurwr fod yn dda ei amynedd i ddysgwyl am
awelou tynerach, ar ddynesiad agosach yr haf, i roddi ftyniant ar ci lafur.

Felly y bu i'r diwygiad cyntaf hwn. Torodd allan yn siriol ; rhoddid go-

baith tcg fod y gauafwedi myned hcibio ; a bodhafddydd efcngyl yncyflym

nesrui, ar ol gauaf maith a thywyll. Ond rhyAV wynt gwcnwynig a ddis-

gynodd fel cawod ar y blodau, ac a ddcifìodd yr hdll lysiau.
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Eto, erliyn oU, yroedd rliyw l)arotoad wedi ei micutluir gogyfer â pliethau

mwy. Yr oedd y Beibl wedi ei gyíìeitliu, a rhai müoedd o gopiau o hono

eisocs ar led y wlad. Erbyn hyn hefyd, yi- ocdd ami'yAT o lyfrau eraül, mwy
neu lai eu teilyngdod, wedi eu cyhoeddi yn Gymraeg. Yr oedd 'CanwylI y
Cymry,' gan R. Pritchard, yngoleuo llawerteuhi. Daeth allau hefyd 'Gatec-

ism Eghy-ys Loegr,' 'Llyfr Ymarfer Duwioldeb,' a 'HollDdyledswydd Dyn.'

Nid oedd hyn, mae'n wir, ond ychydig rhwng cynifer ; eto, yr oedd hyn yn

rhyw ragbarotoad bychan, ac yn rhy^y argoel goleu fod y Duw mawr yn

rliagweled rhyw bethau gwell am yr oes a ddylynai.

Ymddengys i mi fod yr afon Eethodistaidd wedi codi o ddwy flynnon.

Rhedai y ddwy ífrwd am enyd wi'thynt eu huuain ; \aia ymmient â'u güydd
yn un ffrwd gref ; ac erbyn hyn, ti-wy dderbjai dyfroedd Uawcr o gornentydd,

y niae yn afon fawi", a'i dyfi-oedd ym ddyfroedd nofiadwy. Y dduy öynnon
• oeddynt Howel Harris a Daniel Rowlands. Ni ymddengys fod y gwr hyn
i ar y dcclire yu gwybocl dim am eu gilydd. Disgynodd yr Ysbrj'd ar y ddau

tua'r un amser, a dechreuodd y cyffro ym ]\Iiycheiniog a Cheredigion ar yr

un adeg. Nid ffm^yth esiampl nac ymgjnighoriad oedd h}Ti ; oblcgid yv

oeddynt ill dau yn estroniaid i'w gilydd. Yr oedd ciyn bellder rhA\Tig Trcf-

eca a Lhangeitho ; a chan leied oedd y fasnach, a chan mor fynyddig ac

anhygiyTch oedd y flbrdd, nid yw ryfedd genym eu bod wedi llafurio peth

amser yn ngwinllan yr un IMeistr, heb -wybod dini am cu güydd.

Yr oedd y cyfnod h'wn yn un hyiiod ar gyfrifon eraill, Dyma'r piyd y
eychwyTiodd y dÌAyy^giad IMethodistaidd yn Lloegr, trwy John Wcsley a

George Whitfield. Ganì\yd WhitíieUl yn \t mi flwyddyn a Howel HaiTÌs,

sef 1711- ; a Daniel Eowlands flwyddyai o flaen hyny ; a Wesley ddeng mJyn-

edd flaen llowhiuds. Amgylchiad hynod ocdd, fod y cjo dÌAvygiadol

wedi cychwyai yn Lloegr a ChyTuru tua'r un amser; a hyny heb un ymgyng-
horiad nac ymgynghremad o eiddo'r diwygwyT â'u gilydd. Dacth H. líams
dau argyhoeddiad am ci g}'flwr yn y fl. 1735; dcchreuodd brcgethuyn deithiol

yn 1737. Yr oedd hyn ychydig o flaen Whitfield a Wesley. Am Ilowlands,

y mae sici-wj^dd ei fod ef jti pregethu yn Uwyddiannus yn 1738, gan y gwneir

ciybwylLiad am dano, fel cydweithiwT giymus, gan HaiTÌs ei hun yn ei

ddyddlyfr. Yn y flwyddyn ganlynol, sef 1738, yr oedd y diwygiad yn sir

Aberteifi wedi ennill cryn lawer o dir, a phrofid gradd o'i effeithiau yn sir*

Gaerfyrddin. Gwelwn, wrth hyn, fod Harris a Eowlands wedi cu cyffroi

tua'r mi adcg o amser. Wele gawodydd o wLaw graslami wedi disgyn ar y
Uanerchau hyn yn Nghymru ddiffrwyth ar yT un ainser; aeth y cwmwl
bendithiol rhagddo, ac arllwysodd drachefn o'i gj'n^Yysiad gogoneddus ar

Loegr gi-as; a'i- anialwch a'r anghyfancddle a lawenychasant, a'r diflcithwch

hefyd a orfoleddodd ac a flodeuodd fel y rhosyn.

Pa gyfrif a ellir ei roddi o'r cyd-amseriad hwn ? Pa gyfrif liefyd ? ond

fod jT amser i dnigarhau WTth Seion, ie, jt amser nodcdig wedi dyfotL Nid
ocdd yma ncli i licri dylanwad ar arall, ac ni aUai y naill ddim cipio y cyffro

oddiwrth y \h\\. Yr ocddynt yn rliy 1j'-11 oddiwrth eu gilydd. Ni wyddai y
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(liw^-gTArj-r Cj-ma-eig ddim oddiwrtli y rliai S<ýsonig, iia'r rliai Beieonig ddiui

oddim-tli y rliai Cymreig ; ie, yn vár, ni wyddai y luiül Gymro ddim am y

C}Tm-o araU. Nid oes cyfrif i roi am hyn, ond fod yr un Ysljiyd wedi disgyn

ai-u^-nt oll. Praì\-f oedd hpi fod yr un Ysbrjd ag a roddwyd ax Wroth, a

Cradoc, a Yayasor Powel, eto jn ngíveddill gan yr lesu, a'i fod wedi pen-

derfj-nu na chai y gelyn ddim gorfoleddu ya dragywydd. Ac nid jti imig

jT oeddj-nt yn cyd-daro o ran amser, ond hefyd o ran giym y weinidogaeth,

a natm- ei hefleithiau. Yr oeddj-nt oll wedi eu meddiannu gan yr un eiddig-

eddtaullyd; acut allan yn "gedyrn o nerth gan Ysbryd yr .^glwydd," ac

nid oedd dim 501 sefyll o'u blaen. Gwoiaed hwy yn "ddrych i'r byd, ac i

angylion ac i dd^Tiion." Safent \-mi-on yn imig, ac heb eu CA'ftelyb, yn

nghanol cenedlaeth ddrwg a throfous. Nid oedd ueb o'u hamgylch gj-ffelyb

feddwl. Y llwjbr a gerddent oedd miig a disathr. Xid oedd cywair eu

hysbiydoedd, na chjü-iad eu cami-au, yn cyd-daro â'r eiddo neb ond â'u

güydd. Os ediychent, ar y naül hiw, ar y gwr llên, sef y clerigwjT o'u

hamgj-lch, ui chaent ond y gwi-thwyuebiad flSrnicaf ; ac os ar y llaw arall,

yi- ediychent ar yr ychydig weinidogion ynmeülduedig a alleut fod yn eu

cyi-haedd, nid oedd yno, ychwaith, nemavíT íwy na fl^'urf. Yr oedd jt Ysbiyd

a ddisgjmodd ampit, gau hyny, yn Y'sbiyd dyeithrol i'n byd ni. Y scl a'u

hysai hìvy oedd gair Duw, fel tân wedi ei gau feAvn eu hesgjTU, ac ni allent

ymattal. Dygid hì^y yn mlaen gan iym aruthrol, yi- hwn a'u cymhwysai i

gj-flawrd pethau anhygoel ac aughyfí"redin. Nerth o'r uchelder oedd wedi eu

gwisgo, y fath na ellir ei ddesgriflo, ac annhraethol uwchlaw i neb allu ei

ddynwared.

Nid oedd jana un olyniaä i'w gilydd. Nid llaw un oedd wedi c}dleu i

arall y ddawu hon; ond derbj-niai pob uu y dda^ni lygad y fljmnon. Bed-

yddiwyd hwy oU i'r uu Y"sbryd. Yr oedd \Tna radd amiymaeth yn am-

gj-lcliiadau cychw\mol pob uu ; cto, bwiid hwy oll i'r un ddclfl^, a llanwid

hwy oll â'r un ciddigcdd. Nid oedd amgylchiadau Whitfield a Wesley yu

Lloegr yu gyflelyb i'r eiddo eu brodyr yn Nghjmru ; ac nid oedd amgj'lch-

iadau Ilarris a Rowlands yn unffurf ; eto, parodd yi* ymweliad a gawsant

clîc-ithiau cyfí"elyb arnynt oll. Y peth hynod a'u nodweddai hwy ocdd

bìjicyi. Yr oedd y bobl o'u hamgylch \ai gorwedd yn mro a chysgod angau.

Nid oedd bywyd yn ngwcinidogacth y rhai a gyfrifid yn athrawon. Ffuif

a phrofi"es difywyd a diserch ocdd crefydd yr oes. Ond yn y di\vj-gT\yr jt

ocdd bjT\yd. Nid llythyren hen 0(;dd yr athrawiaeth yn eu genau hwy ; ond
ysbiyd yn Ijywhau. Nid profí"es beth, fel gwisg am danynt, ocdd gauddynt

hwy ; ond bywyd ci hun oedd ynddyut. Dichon fod gau ambell un arall

iachusrwydd atluawiaeth, eangder gwybodacth, a threfnusrwydd rlieol, eto

heb iywyd. Nid oes gcnym air cyudiwysach i osod allan biif nodwedd y
diwygwyr, ua'r gair bywyd. Yr oedd crefydd yu fyio yn eu calouau

;

!

gwciuidogacth yr cfeugyl yu fyw y\\ cugcneuau; a sanlciddrwydd \\\ Jytr

\\\ cu rhodiad.
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Griffllh Jones, Llanddowror, yn serenforô y d'mygìad.—Fo allai îiiai priodol

fyddai CYcIiwyn ein hanes ycliydig yu ol ; a rliüddi crybwylliad byr am yr

hwn a alwyd, ac nid yn anmlu'iodol, yu " seren fore y diwygiad," scf y Parcb.

Griffitb Joues, Llanddowror, sir Gaerfyrddin. Yr oedd y gr duwiol hwn
wedi dechrcii ar ci orchwyl g^yeinidogaethol 30 mlynedd cyn i H. Harris

a D. Eowlauds ddechreu cyíì'roi y wlad trwy eu gweinidogaeth. Nid oes

sicrwydd, er hyny, fod y Parch. G. Joues, ar ddechre ei weiuidogaeth, yn
meddu syuiadau goleu, a phrofiad dwys o wirioneddau yr cfeugyl. Yr oedd

ci fanteision yn briniou, o angeurheidrwydd, yn yr amser tywyll hwnw ; eto,

yr oedd ef yn r o ddeall cryf, ac o dymhcr ddifrif. Ymrnddai i ddarllen

gwaith gwr da ar ddifinyddiaeth, yu Saesonaeg ac ieithoedd eraül ; a ben-

dithiwyd hyny iddo, nid yn unig er eaugu ei Avybodaeth yn athrawiaeth yr

cfengyl, ond hefyd er rhoddi iddo brofiad dwfn o'i hawdurdod a'i phwysig-

rwydd.

Mae enw Mr. Jones yu beraroglaidd yn mhlith ei genedl am dri phcth,

sef ei lafur gweinidogacthol, Uênyddol, ac addysgawl. Yr oedd y gr hwn!

yn sefyll yn uchcl fel pregethwr, ac fcl ysgrifcnwr ; ond yu benaf, fcl un aí

osododd ci fryd ar ledaenii golcuui gwybodaeth o air Duw trwy ysgoUon, a'

thrwy holwyddori. Mac ci enw yn gylymcdig Iiyd hcddyw wrth yr ysgolion

rhad hyuy, a elwid

—

YsyoUon Eluscìigar Cylchynol ; am mai i'rwyddo ef y
codwyd ac y sefydlwyd hwy. Mac yr ysgolion hyn, oherwydd eu buddioldeb

anuhraethol i'r gcncdl, wcdi anfarwoli cnw Mr, Joncs yn mhlith y Cymry,

Eu dcchrcuad ocdd fcl hyn :—Arfcrai Mr. Joues ddarllen y gwasanacth ar y
dydd Sadwrn o flaen Sul y cymun bob mis. Ar ol darllen yr ail lith, gofynai,

a ocdd ucb yn y gyiudlcidfa wcdi dal sylw ar uu adnod yn y pcnnodau a

ddarllcnwyd? fJwedi i rywrai adrodd adnod ueu adnodau, yntau a agorai

yr adiiodau liyny mcwn modd hynaws, enuillgar, a deallus, cymhwys at

ddcall y bobl anwybodus. Yna holai y rhai a ddcucnt o ncwydd at fwrdd

yr Arglwydd:— 1. Ani waith Ysbryd Duw ar cu hcneidiau, 2. Am cu

gwybodaeth o athrawiaeth yr efengyl. 3. Am cu buchcddau. Wcitliiau,

byddai o 15 i 30 o'r fatli ymgciswyr yu cacl eu holi ganddo yn gyhocddus,

Trwy y moddiou hyn fe wuai lcs, uid yu uuig i'r ymgeiswyr cu hunaiii, ond

hcfyd i'r gwraudawyr Uuosog a ddcucnt yn dyrfaocdd o bob parth i wrando

arno. Er mwyn dcnu craiU a safent yn ol, scf y rliai mcwn gwiriouedd yr

oedd rcitiaf iddynt wrth addysg, y rhai weithiau oeddynt hen mewn anwy-

Ijodacth, gwnai yu hysbys y rlioddid bara i'r tlodion ar y Sadyniau liyu,

wedi ei bryuu â'r arian a gyfrenid gan y cymunwyr. Pan ddeuai y tlodion i

ddcrbyu y bara, gosodai hwy yu rhes, a gofynai iddyut ryw gwestiyuau

hawdd cu hatcb. Fel hyu yn raddol fc Iwyddodd i oleuo eu nieddyliau, ac i

cnnill eu serchiadau. Er eu cynydd mewn gwybodaclh o'r ysgrythyrau,

gosododd arnyutddysguaduod ncuddwy o'rBcibl i'whadroddyn gyhocddus

yn y llan cyn derbyn y dorth fara ; ac fcl hyn, actli yn ddcfod i bob uu

adrodd adnod cyn derbyu y bara. Trwy y nioddiou hyn, daelh Mr. Joncs

\ii gydnabyddus a mawr anwybodacth y tlodion ua alleut ddarllen. Parodd
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hyn iddo "fawr ofal calon," a'i "ysbryd a gyuliyrfwyd ynddo," gan awydd

cael rliyw foddion i wrtliweithio y drwg dirfawr hwn. Esgorodd hyn ar yr

YsgoUon RJiad Cylchjnol. Trwy arian y cymun y sefydlodd un ysgol, yna

dwy ; a thrwy y dechreuad bychan hv,'n, fe gafodd y fath brawf o fuddioldeb

yr ysgoliou, nes gosod ei fryd ar sefydlu ychwaneg. Cynyddodd eu rhif a'u

llwyddiant fwy-fwy. Ymddangosodd eflcithiau dymunol yr ysgolion hyn, yn

fuan ar foesau y trigoliou. Ehoddwyd heibio y rhodiana a'r campio ar y
Sabbothau, er dirfawr oíid i'r telynwyr a'r crythwyr a gyíiogid yn gyffrediu

gan JT ieuenctyd wrth y flwyddyn i chwareu iddynt.

Cynorthwywyd Mr. Jones i helaethu maes ei lafur, ac i luosogi yr ysgolion

hyn, trwy haelioni y G>/mdeithas i Baenu Gicyhodaeth Gristionogol. Cafodd

anrheg ganddi o kwer o Feibhui, ac o filoedd o lyfrau craiU. Ymledaenodd

yr ysgoliou dros yr holl dalaeth, a chafodd miloedd lav,-er o breswylwyr y
dywysogaeth, ieuenctyd a chanol oed, les anmhrisiadwy trwyddynt. Yn y
fl. 1760, yr oedd eu rhif yn 215, a'u deiliaid yn 86S7. Cyfleid hwy ar led

Cymru yn y wedd ganlynol :

—

DEHECBARTH.
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ilyJil LIuu y Sitlgwyn, yn (Idydíliîiu node;dig yu yx oes a'r wiad lióuo ;
nid

ani y dull santaidd o'u cadw, ond ara yr ymgjniull a wnai tyrfaoedd lluosog i

gyrud rhyw ganip-cliwareuon, mewii gwaliauol fanau. Mr. Joncs yutau a

tldewisai y dyddiau hyn i gyfarfod â'r tyrfaocdd, ac i bregethu iddynt.

Dywedir i ui y byddai yr olwg ai' y cyniüliadau hyu ar y cyntaf jai w^llt ac

auifeilaidd ; oud yn raddol, caufyddid eu gwedd yu sobri dan ei weiuidog-

aeth, a disgynai aruyut yn fynych ofu a braw, nes y byddai eu dagrau yn

lli', a'u hwylofaiu yn uchel. Mawr y galanas u wneid, gan y gvvr duwiol

hwn, yn myddin y g\vT drwg.

Cadwai Mr. Jones fath o athrota yn y llan, yu yr hou y dygwyd i fyny

amiyw ddynion defnyddiol yn eu dydd. Y mw\af nodcdig o honyut, am yr

ìv.va y mac genym (Ulim hanep, oedd y Parcli. Howcl Davies, un o dadau

enwog Methodistiaeth yn sir Benfro, ac at yr h.wu y cawn eto alw sylw y

darllenydd. Yr ocdd yn amgylchiad uodedig yu ughychwyniad y gr hwu

ar ei waith, ddarfod i Mr. Jones roddi hysbysrwydd i'r gynulk;idfa, fod ei

ddysgybl icuauc ar gymeryd ei gyflawn imUhui ; a tìiaer crfyniodd eu gwc-

ddiau (bosto, ac am fendith yr Argiwydd aruo, ac ar ci weinidogacth.

Gcllid dysgwyl pcthau maAvrion otldiwrth weinidog yn cychwyu ci yrfa

gyhocddus dan y fath amgylchiadau.

Nid ein gorchwyl ni ydyw ysgrifenu bywyd y gr parchcdig hwu, ond i'r

graddau hyuy yu miig ag y dug ci hdur ef bcrtiiyuas â'r diwygiad gryinus a

ddylynodd. Ni a wclwu, yu yr amgylchiadau a ddaw eto (hm sylw, y bu

Uafur y Parch. Griííìth Joncs f(i atliraw, fel awdwr, ac fcl gweinidog, yn

foddion arbeuig yn Uaw Duw i ro(hli grym cychwynol, a raaeth cyuyddol, i'r

diwygiad Methodistaidd ; fcl y gellii- ei alw yn briodol iawn yn sereu forc y
diwygiad. Gwir iddo ef barhau mcwn uudeb â'r cglwys scfydlcdig dros ci

(jcs; a chafodd lawer mwy o ryddid, yn y berthyuas h("Jno, nag a gafodd

llawcr un da ar ei ol; ac uid ydym, gau hyuy, yn hóni hawl ynddo, mcwn
ystyr briodol, fcl un o'rtadau Methodistaidd: uid ydym, chwaith, yn C(b'ych

arno un mymryu gwaeth oblcgid hyn. Anrhydcddwyd ef yn fawr gan

Dduw, a bcndithiwyd cf yn fawr i ddyuion. lîhoddcs y "Santaidd hwnw "

enciuiad arddcrchog ar ei wciuidogacth bcrsonol; llauwyd ef o aichl anni-

ífoíhladwy yu ngwasanaeth ei fcistr; rhoddwyd iddo fod yn oílcryu cy-

chwynol i gyfrauu addysg i gaut a haiuicr o filoedd o'i gydwladwyr tywyll a

diddysg; a rhoddwyd iddo, hcfyd, fod yn oíìeryu i ddeíir(ji a dychw(;lyd y
gr hynod hwnw, y cawn, bcllach, arwain y darllcnydd at ci hanes, scfyr

aufarwol Daniel Rowlands o Langcitho.

Bu farw y Parch. G. Jones yn y fl. 1761, ac yu y 78 fl. o'i ocdran, yn

nh Mrs. Bevan. Rhoddwyd ei goríF i orphwys yn eglwys Llanddowror,

llc y buasai yn gwcinidogacthu 4.5 o flynyddocdd. Ni fu yn eglwys Llan-

ddowror y fath olygfa crioed o'r blacn, ag a wx4wyd y pryd hwn. Hawdd y
gíiiid dwcyd, yu yr olwg ar nuldiau gwlybioìi y tyrfaocdd a ddacthent yuo

ar yr achlysur, "Wcic, fcl yr oeddynt yn ci garu cf." Ycliydig a fu fyw yn

F
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i\vy defnycldiol, ac y bu ìuwy o dristwch a g-alar oliei'W}-(ld eu colli.*

Y Parch. Daniel Eìtlands, yr hcn, yn benaf, a yüyrir yn apodol

Methodistiaeth Cymru.

Yr ydym yu declireu y dosbartli hwn gyda haues Mr. liowlands ; uid am

eiu bod yu bwm mai efe oedd gyutaf yn y maes. Am îiyn, y mae gradd o

betrasder ; a'r tebygoli-wydd ydyw, fod Howel HaiTÌs, o Drefeca, wedi cael

y blaeuafiaetli anio o ychydig amser. Ond jc ydym yn cycîiwj-n gj-da

Eowlands, o lierwTdd ci fod yu gysylltiedig â gAyeiuidogaetli y Parcli. GriíRtli

Jones, ac o herwydd liefyd maì Eowlands a fu y prif oífeiyn i roddi dylyniad

parhaol yn y gadwcu Fcthodistaidd, wedi i'w gydoes-wr a'i gydlafiu-wr,

Howel Harris, adael y maes i fesur, a chilio i fwy o ueiUduaeth unigol yu ei

hifur.

Nid y peth lleiaf a w eithrcdwyd tnvy Griífith Joues yn ei oes, oedd, deíf-

road y Parch. Daniel EoAvlauds. Trwy jt amgylchiad nodedig \Tna, y cafodd

y gT liynod hwnw fodd i lesâu ei genedl a'i wlad, wedi iddo ef ei \am fyned

i bydru memi bedd ; wedi i'w fysedd beidio ysgiifenu, a'i dafod bcidio llef-

ani. Cafodd olyn\vi- teilwug yu Daniel Eowlands. " Un sydd yn hau, ac

arall sydd yu medi." Ni roddwyd i'r un gT gael dechreu, cario yn mlaen,

a plicrffeithio dim. Gehvir im i ddechreu, ac araU i berffeithio. Fel hyn, y
mae y- naiU oes yu j'mblethu mewu oes araU, a'r naül oflerjTi yn gwasanaethu

amcanion offerjn araU. Moses a ddygodd Israel o'r Aifft, ond Josua a'u

dygodd i Ganaan. Cafodd Dafydd yr anrhydedd o dderbyn cynllun y deml,

a g^meuthur darpariaeth ati; eto Solomon a'i hadeiladodd. Mae Uawer

dargaufyddiad mewu gfl^ddor a chelfyddyd, wedi ei ganfod gan uu, ei osod

meAvn gwcithrediad gan arall, a'i berfteithio gan y trydydd. Gyda ui, y
mac pob uu yn hau yr hyn a fedir gan araU ; a phob im yn medi yr hyn a

liauwyd gan araU. Mac dylauMad yr oes a basiodd aniom ni, a bydd eiu

dylanwad uiuau ar yr oes ddylyuol. Cafodd Griíîith Jones flaenori ar ddi-

wygwyr Cymru a Lloegr. Safodd ymron yn uuig, ac heb ei gyffelyb, am
flynyddoedd. Ond tua chanol ei oes weniidogaethol, cafodd yr hyfi-ydwch an-

nhraethol o ddeaU fod iddo rai, o leiaf, o gyftelyb feddwl, y rhai a genecUwyd

ganddo ch'wy yr efengyl.

Ganwyd y Parch. Daniel Eowlauds yn y fl. 1713, fel y soniwyd. Gwy-
nebodd ar y swydd bv.ysig, fel Uawer eraiU o'i flaen ac ar ei ol, er mwyu-
"tamaid o fara ;" neu ynte, mewn anystyriaeth a rhyfyg. Fe aUai nad oedd

y Uauc ond sacth yu Uaw ei rieui, yu cael ei chyfeirio fel y mynent hwy; ac

iddo ef blygu i'w peuderfyniad hwy, hcl) un amcau ueiUduol gauddo cf ci

liuu. Pa ibchl byuag, yr ocdd yma auystyriaeth dirfiiwr o bob ochr, am
bwysigrwychl y swydd o "wyUo (h'os cueicüau," ae i fod yu " orucliwyUwr ar

* CyhooililoiM Mr. Joncs aninwiol o lyt'rau Cyniracc;, licblaw rhai yn Sacsncü:

;

Dicgys, Eshoniad ar Gatccisni vr E^l^ws ; Galwad at OrsoiUllainc v Gras ;" IIviroril(h\ r

at ürsoil.lfainc y Gras ; Ffurf o Wcd'diau ; Cyn-hor lîhad ; Llyfr ar y (Uly'lcdswyaa

ü CLîA-yJl.iri yr üiiwyhodus ; CasírHud o Ganiiulaii v Parch. líhvs rritt-luird.
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(klirgelGdigaetliaii Duw." Ni ymddeugys fod yma un gofal am y cymliwys-

derau angenrlicidiol. Deallir, raae'u wir, fod graddau o ddysgeidiaeth yn

anliebgorol, ac y bydd raid cydírurfio â rhyw nifer o osodiadau dynol ; ond
pwy sydd yn meddwl am y peth rheitiaf o'r cwbl, scf g-waith Ysbryd Duw yn
"gosod gAveiuidogaeth y cymod " o fewn, a " chariad Crist yn cymhell," a

"gairDuw yn llosgi fel tân yn y galon, wedi ei gau o fewn yr esgyrn ?"

Mae mw7 o ofal am gymhwysder mewu crefft neu gelfyddyd, nag a ddangosir

gau filoedd am gymhwysder i weinidogaeth yr efeugyl. Ni ymddirietlir y
llong i'w hwylio, na'r t i'w adeiladu, ond i greíFtwr hyddysg ; ond ymddir-

iedir eneidiau d}Tiion i ofal rhai na feddyliodd neb erioed a'u hadnabu, na

hwy eu hunain chwaith, fod ynddynt un math o gymhwysder ;—gwyliedydd-

ion deillion, a chn mudion, y ihai ui roddant arwydd o berygl; a'r rhai y
gofynir gwaed yr eneidiau y cymcrasant arnynt eu bugeilio, oddiar eu

dwylaw.

Un o'r fath yma oedd Daniel Eowlands ar y cyutaf. Nid oedd ganddo

syniadau cywir ar athrawiaeth yr efengyl, ac ni ymofynai am eu cyrhacdd.

Cymerasai arno ddysgu dynion mewn pethau yr oedd ef ei hun heb cu deall

na'uprofi;—i arwain dynion mewn ffordd na chcrddai cf ci hunan. Nid
ocdd ar ddechreuad ei weinidogaeth yn gweled un angen am Grist ; diofal

ydoedd, fel y Iluaws o'i amgylch, yn nghylch pethau pwysig tragwyddoldeb.

Tybiai fod ganddo grefydd cystal a neb arall; ac mai mympwy ffol a fuasai

ymgyrhaedd at ddim mwy. Arferai y Parch. Grifiith Jones ddyfod i brcg-

cthu, yn awr ac eilwaith, i rai cglwysi yn yr ardaloedd hyny. Yr ocdd son

mawr am G. Jones eisoes yn y wlad, fel dynhyuod,ac fel pregethwr grymus;

a pharai hyn i luaws raawr ymgasglu i wrando arno, pan y deallid ci fod i

bregethu o fcwn terfyuau cyflcus. Arferai ddyfod yn achlysurol, yn raysg

nuuiau eraill, i Landdcwi-brcfi, pedair ncu bum milldir o Langcitho, Ar un

o'r achlysuron hyn, aeth Dauiel llowlands i wrando arno. Anhawdd ydyw
gwybod pa beth a'i tueddodd. Nid ocs Uc i gasglu ei fod mewn un modd
yn ymofyn am les ysbrydol iddo ei hun; na bod ganddo wir barch i Mr. G.

Joiies ar gyfrif efengylcidd-der ei syniadau a'i brcgcthau. Fc ddichon fod

rhyw awydd ynddo i fod yn boblogaidd yn mysg ci blwyfolion, ac y gallai

ennill rhywbcth a wasanacthai i'r amcan hwn, oddiwrth brcgcthwr ag ocdd

a doniau mor boblogaidd ganddo, ag oedd Mr. Jones. Arwcinir ni i fcddwl

hyn, oddiar fod ]\L-. Rowlands wedi dangos awydd i gael gwybod paham yr

oedd gweiiiidogaeth un Mr. Pugh, gwcinidogymnciUduoI yn y gymydogaeth,

yn tynu cyuifer i wrando arno. Wedi dcall fod gwcinidogacth y gr hwnw
yn tueddu i ddeffroi cydwybodau dynion, trwy ddynoethi cu drygau, eu

trueni, a'u perygl, yntau a benderfynodd arfer yr un dull, a defnyddio yr un

moddion. Dewisai, gan hyny, dcstynau priodol i'r amcan, mcgys, "Y dryg-

ionus a ymchwclant i ufferu,"
—

" Y rhai hyn a ânt i gosbedigacth dra-

gwyddol,"—" Daeth dydd mawr ei ddigter ef." Oddiwrth y testynau hyn,

a'u cyffclyb, ymdrcchai i grcu cyffro yn ei blwyf ; nid i'r dyben, yn ol dim

sydd yn ymddangos, i ddwyn jìechaduriaid coUcdig i ffoi at Grist ; ond yn
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beiiaf, os natl yn unig, i'r dybcn i'w wneuthur ei Inin yn bregethwr poblog-

aidd yn cu mysg. Yn hyn, le Iwyddodd hefyd i gryn raddau. Fe dderbyn-

iodd y wobr, sef y poblogrwydd yr oedd yn ei gcisio , a mwy na hyny, fc

fu yn ofleryn, difwriad mae'u wir, i ddeffroi llawer o bechaduriaid ain eu

cyflwr colledig ; a sicrheir fod cant, o leiaf, o'i wraudaAA'yr dan argyhoedd-

iadau dwysion, cyn iddo ef ei hun brofi awdurdod y ddeddf ar ei gydwybod,

na fí'oi at obaith yr efengyl am ei fywyd.

" Yr oedd, y pryd liwn," medd y Parch. J. Owen, yr hwn a ysgrifenai

lianes ei fywyd, " o olwg uchehb-em falehaidd iawn, ac yn ymddangos yn

llawn coegni ac ysgafnder." A phan ddaeth i wrando ]VIi*. G, Jones, ym-

ddangosai yr eofudra balchaidd hwn yn dra amlwg. Yn y cwrdd, fe safaî

gyferbyn â'r pregethwr (uid ocdd lle iddo eîstedd gan y dyrfa), a'r cyfryw

oedd ei olwg uchel, a'i drem drahaus, ng a dynai sylw y pregethwr arno.

Canfyddai ynddo naws chwyddedig, ysgafu, a gwatwarus ; a disgynodd arno,

Ira yr oedd yn pregetliu, awydd i dori allan mewn gweddi, ar ran y dyn

ieuanc balchaidd oedd ger ei fron, gan erfyn ar Dduw i'w wueutliur yn

ddcfnyddiol yn ei dymhor, i lesâu pechaduriaid. Ymddengys fod yr Y'sbryd

a barodd i'r pregethwr weddio yn ddisymwth felly dros y gr ieuanc, wedi

cyfl'wrdd, ar yr un pryd, â chalon y llanc y gweddiai drosto. Ymddangosodd

y cyfuewidiad arno yn y fan ; syrthiodd ei wynebpryd, llesmeiriodd ei galon,

gan y sacth a'i trywauai; a darostyngwyd y creadur uchel-olwg, yn bechadm-

digymhorth, gerbron Duw. Ciliodd ei ysgafnder oddiwrtho, a dychwelodd

adref â saeth argyhoeddiad yn ei enaid, gan ocheneidio yn ddwys, a syn-

fyfyrio. Ymddangosodd cyfnewidiad mawr yn ei bregethau ar ol hyn. Er

nad oedd ei wybodaeth eto ond cyfyng yn athrawiaeth yr efengyl ; er hyny,

yr ocdd difrifwch a dwysder, na chanfyddid o'r blaen, yn anadlu trwy ei

weinidogaeth. Y son am y fath gyfnewidiad yu mryd ac ymddygiad y
person ieuanc, a aeth ar led y wlad. Yr oedd mor amlwg a hynod, fel nad

eUid ei guddio.

Crybwyllir ain amgylchiad, ar ei ddychweliad adref o wrando Mr. G.

Joucs, yr hwu a ddengys mor "dda ydyw gair yn ei amser." Yr oedd ei

feddwl wedi syrthio i'r fath ddigalondid, trwy yr olwg arswydus a gawsai

anio ei hun dau y bregeth hòno, ag y penderfynodd ua anturiai i bregethu

byth mwy. Ar eu ffordd adref, yr oedd y bobl yn son am y bregeth a glyw-

sent, ac yn eyd-dystio na chlywsent erioed o'r blacu brcgeth o'i bath. Dis-

gynai cu hymadroddion fel plwm ar gaion llowlands draan, nes ydoedd

ymron Uewygu. Yr oedd rhyw r yii eu pHth, a farchogai wrth ystlys

RowLinds ; ac wrth eu clywed oU yn mawrygu y bregeth a glywsent, efe a

fUlywcdai, " Wel, wel, canmolwch chwi a fynoch ar y cyfarfod heddyw, ni

chefais i ddim budd ynddo : y mae genyf fi achosi ddiolch i Ddiiw am ofleir-

iad bach Lhmgeitho;" gan daro ei law ar ei ysgwydd. Amgylchiad digon

dibwys oedd hwn ynddo ei hun ; cto, eafodd eftaith ryraus ar feddwl llwfr y
gwcinidog ieuanc. Teimhii ei rwymau i raddau yn cael eu tori, a'i ysbryd

ymollyngar yn adfywio; a dywedai ynddo ci luin, " l'\vv a \vvr na wna vr
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Arglwydd ryw ddefnydd o honof íinau, gieadur gwael !" Nid ocdd, ar y

pryd, ond tua phedair-ar-hngain oed, a thua'r tì., fel y tybir, 1737.

Clybu Mr. Pngh o'r Llwyn-piod—y gweiuidogynaieillduol y crybwyllasoin

am dano—son am y cyfnewidiad a wnaed ar llowhinds, ac am y gwahaniaeth

a ymddangosai yn ei bregethau. Yr oedd Mr. Pugh yn gristion cywir, ac

yn weinidog ííyddlawn a llwyddiannus. Edrychai yn mhell tuhwnt i der-

fynau phiid ; llawenychai wrth feddwl fod llaw yr Argiwydd ar weinidog

y plwyf ; ac auuogai ei wrandawyr i achub y cyfleusdra i'w wrando. Nid

oedd Eowlands, hyd yn hyn, yn eithaf cywir yn ei olygiadau ar rai materion,

er y pregethai yn rymus ac eífeithiol iawn. Parai hyn i rai o bobl Mr.

Pugli led-achwyn arno ; ond yr hcn r duwiol a chall a atebai iddynt,

" Gadewch ef yn Uonydd. Otìeryu ydyw y mae yr Argiwydd yn ei godi.

Plentyn ydyw ef eto ; fe'i dysg ei Dad nefol ef yn well :—yr wyf yn credu yn

sicr fod yr Argiwydd, mewn modd neiUduol, yn ei arddel ; a bod gandiìo

waith mawr iddo i'w wneuthur." Bu forw yr hen weinidog duwiol oyn hir,

a gwiriwyd ei eiriau yn ehelaeth yn Powlands.

Yr oedd liowhuids, y pryd hwn, fel un ncwydd ddefiro o gwsg. ('an-

fyddai y perygl aruthrol y buasai ef ei huu yuddo, a'r wcdd swrth nc anys-

tyriol oedd ar bawb o'i amgylch, heb nclj yn mcddwl am eu heneidiau, ncs

oedd ei ysbryd yn cynhyrfu ynddo. Gyda difrifwch a nerth anarferol, gau

liyuy, y dechrcuodd efe rybuddio ei gymydogion. Dywedasai Duw wrtho,

"Oni leferi di i rybuddio'r annuwiol o'i ífordd, yr annuwiol hwn a fydd niarw

yn ei anwiredd, ond ar dy law di y gofynaf ei waed cf," Ezec. xxxiii, 8.

Gwelsai ei bengl ei hun fcl pecliadur colledig, a theiudai gyfrifohleb ar-

swydhnwn ei swyíhl. Codai ei lef yn groch fel udgorn, a dywcdai wrth yr

annuwiol, "Ti annuwiol, gan farw ti fyddi farw." Nid oedd ef ei hun eto

yu profi ncmawr o dangnefedd yr efengyl ; ond yr hyn a wclsai nc a glywsai,

a fynegai i'w wrandawyr. Yr ocdd mellt a tharanau arswydus yn ei weiu-

idogaeth. TeimL^i ei wrandawyr fel pe crynai y ddaear dan draed, gan rym

y bygythion a gyhoeddai. Saethodd fellt, a gorclifygcdd ei wrandawyr. Nid

perygl mewn hancs oedd perygl i)echadiir, bellach, gydag ef, ond perygl

mcwn proíiad; ac oddiar brofiad y llefarai. Gwiriwul yuddo broiiad y

Sahnydd, "Credais, am hyny y lleferais ; cystuddiwyd fi yu ddirfawr."

Clywid ganddo, bellach, beth ni chlywsid o'r blaen. Yr oedd ei ysbi-yd, ei

agwedd, ei fuchedd, a'i wcinidogaeth, oll yn newydd. Swniai difrifwch a

gonestrwydd yn ei ìaìs, a chanfyddid diragrithrwydd yn ei wcdd. Er fod ei

fatcr yn ofnadwy, yr oedd ei ysbryd yn doddedig gan dosturi, a'i lef yn

swynol gan fawr ofal calon.

Dylynid ci wcinidogaetli, Ijcllach, gan eíTcithiau rhyfcddoh Dacthai nr y

trigolion diüfal fel braw disymwth ; delfroid hwy mcgyü gan ruad taranau

trymion. Meddiannid y cannoedd a'r niilocdd a ddcucnt wcithian i'w

wrando, ô, braw nruthrol, a syrthiai llawcr o honynt i hiwr fd mcirwon.

Gellid canfod arswyd a dychryîi wcdi ei bortreiadu nr wynebau y dyrl'a

fawr ; brcthid cu cydwybodau gau sacthau Uymion ; a llifai cu dagrau yn
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afonydd dros cu gruddiau, fel cawodydd o wlaw ar ol taraiiau mawrion.

Parlìaodd yr effeitliiau grymus hyu, medd y rhai a'i gwraudawent ef eu hun-

ain, am dymhor maith: nid am odfa neu ddwy, a hyny yn dra anfynych,

ond, mewn mesur mwy neu lai, am flynyddoedd. Yr oedd Eowlands, y

pryd hwn, jn gwasanaethu eglwysi Llangeitho a Llancwnlle ; a chafodd

guradiaeth Llanddewi-brefi yn ychwanegol, yn fuan ar ol ei gyfnewidiad.

Bu yn gwasanaethu y tair eglwys dros amser maith cyn ei droi allan ; a

phregetliai yn gyffredin dair gwaith bob Sabboth.

Yr oedd y gwr da a roes gychwyniad i'r diwygiad Methodistaidd yn

eglwyswyr, o ddewisiad ac o ddygiad i fyny ; a choleddent cryn lawer o rag-

farn o blaid yr eglttys sefydledig, ac yn erbyn ymneillduaoth fel y cyfiyw

;

ac nid oedd dim pellach oddiwrth eu hamcau gwreiddiol, nag oedd ffurfio

plaid, neu gyfundeb crefyddol, ar wahau oddiwrthi ; eto, er hyn, arw^einiwyd

hwy, o gam i gam, i wrando ar lais cydwybod, ac ar amneidiau rhagluniaeth,

ac i ymarfer â dulliau na elUd eugoddef yny sefydliad crefyddol yperthynent

yn wreiddiol iddo. Difyr a dyddorol i'r mcddwl ystyriol ydyw oh-hain y

camrau a gymerwyd, o bryd i bryd, yn y cyfeiriad hwn, nes arwain y gwi-

da hyny, ymron yn ddiarwybod, yn rhy bell iddynt allu ciHo yn ol. Yr un

, , modd y bu gyda Luther. Mynasai droi yn ol lawer gwaith, oni bae fod y
' camrau a gymerasai eisoes yn ei osod dan rwymau i fyned yn mlaen.

Yr amgylchiad a arweiniodd Rowlands allan o'i gymydogaeth ei hun

•gyntaf, oedd yr un canlynoL Yr oedd gwraig yn Y'strad-flìn yn sir Gaer-

iyrddin, a chauddi chwaer yn byw yn nghymydogaeth Llangeitho. Ar bryd-

iau, hi a ddeuai i ymweled â'i chwaer, a rhoddid iddi ar yr achlysuron hyny

gyfleusdra i wraudo llowlands yn pregethu ; ac ni fyuai esgeuluso y cyfleus-

dra rhagorol a roddid felly iddi, gan gymaint y sou oedd am dano, fel rhyw

ddyn anghyffredin, ac, yn ol tyb Uawer uu, fel un wedi lled ddyrysu yn ei

syuwyrau. Wedi i'r wraig wrando Eowlands y tro cyntaf, a chael blas ar ei

athrawiaeth, cenedlwyd ynddi awyddfryd cryf am gael ei wraiulo drachefn

;

ac heb yngau gair wrth neb, wele hi yn Llangeitho y Sabboth canlynol, er

mawr syndod, a pheth dychryn, i'w chwaer, yr hon a ofynai iddi gyda

phrydcr, "Beth yw y mater? A ydyw y gi' a'r plant yn fyw ac yn iach ?"

a dangosai yn ei gwedd yr ofn oedd arni fod rhyw aflwydd mawr wedi

dygwydd. Atebai ei chwaer, " Mae pawb yn iach, a phob peth o'r fath yma
o'r gorcu." "Beth yw y mater, ynte?" "Nisgwn yn iawn," meddai y
wraig, "beth yw y mater; rhywbeth a ddywedodd eich ofi'eiriad crac chwi

(dyma'r enw a roddid arno), a barodd i mi ddyfod : arosodd ar fy meddwl
drwy'r wythnos, ac ni chefais lonydd ganddo ddydd na nos." Aeth i'w

wraudo drachefn ; ie, dcuai yno wedi hyn bob Sul, er fod iddi dros ugain

miUdù- öbrdd, a hono yn fynyddig ac anhygyrch. Wedi lianner blwyddyn

ddiwyd gjrchu yuo, teimlai awydd cryf i geisio gan y prcgethwr crac

ddyfod drosodd i Ystrad-fíìn. Nid yw y maen-tynu yn cyfeirio yn gywirach

i'r goglcdd, nag y cyfeiria gras Duw yn nghalon pcchadur at ei nôd yntau.

Yn y fau y beuditliir ef ci hun, fe'i gwueh- yn fcudith i eraiU. Yu y fau yr
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adnabu Antlreas yr lesu, y dygoclcl efe ei frawd Simon ato, Yr un modd,

Pliylip a ddygodd Nathanael ato. Felly yma : ni allai y \vraig hou ymattal,

wedi profi grym y gwirionedd ei hunan, heb wncyd cais teg ar ddwyn y
gwirionedd hwnw i glyw ei chymydogion.

Fe wel y darllcnydd craíF y moddion dystaw a ddefnyddiai'r Ai-glwydd i

ledaenu gwybodaeth iachawdwriaeth yn y wLid. Nid y gr mawr, ac nid

yr awdurdodau gwladol—nid cyfraith y tir, a Uawer llai arfau rhyfel, a

ddefnyddiai i'r dybeu hwn. Moddion llai eu rhwysg a'u twrf, dystawach

eu hysgogiad, ond effeithioLich eu grym, a ddewisodd yr Arglwydd i gario

ci achos mawr ef yn mhìcu. ]\Iae "pob câd y rhyfelwr mcwn trwst, a dillad

wcdi eu tiybaeddu mewn gwaed, ond hwn trwy losgiad a chynnud trm,"

Esay ix, 5. Bychan y meddyHodd Daniel Rowlands, a bychan a fechlyhodd

y wraig hefyd, fod y cam yr ocdd y grparchedig yn awr ar ci gynicryd,

jyn gychwyuiad ]\IethodÌ3tiaeth yn Ngliymru—pregethu teithiol Cymru yn yr

eginyn. Bychan y meddyliodd yr arwcinid ef, trwy fyncd allan o'i blwyf i

bregethu, i fyned aHan o ffiniau eglwys Loegr ; ac yr esgorai y tro dibwys

liwn—dibwys ynddo ci luin— ar ganlyniadau a effeithiai ar yr lioll dywysog-

acth, a hyny hyd eithaf terfynau amser.

Ond, dychwclwn at yr hancs. Aetli y wraig grybwyUcdig at Eowlands

un Sabboth ar ol y gwasanacth, ac a'i cyfarchodd fcl hyn :

—" Os gwir, syr,

ydych chwi yn ei ddwcyd, y mae llawer yn fy nghymydogaeth i racwn cyflwr

peryglus iawn, ac yn myned yn gyflyra i'r trueni tragwyddoL Er mwyu
cneidiau gwerthfawT, deuwch drosodd i liregethu iddynt." Parodd y cyf-

archiad hwn iddo synu ; ond cfe a'i hatcbodd yn y fan, yn ei dduU cyílyra ei

hun, "Dof, os cewch genad offciriad y plwyf." Y caniatâd hwnw a geisiwyd,

ac a gafwyd. llithau a fyncgodd hyny gyda Ihiwenydd i Rowlands, y Sul

canlynoL Felly yr aeth i Ystrad-ffin, a phregethodd mcwn modd rliyfcddoL

a than arddeliad hynod iawn. Dywedir i 30 gacl cu hargyhoeddi dan y
brcgeth hòno. Nid oedd hyn ond "dcchreuad dyddiau " iddo cf, ac i'r bobl

hefyd. Cyffrowyd llawcr i fyncd i Langeitho i wrando arno, o hyny allan

;

ac agorodd hyn y ffordd iddo yntau fyucd yn awr ac cilwaith i Ystrad-ffiu i

bregethu iddynt hwythau.

Adioddir hanesyn arall* am RowLinds, na ddylid ci adacl aUan yn y Ui;

hwn. Yr oedd yu Ystrad-ffin r boneddig a arferai drculio borcuau y Sab-

bothau yn y difyrwch o hela. Gwnai hyn ar un o'r Suhau yv ocddid yn

dysgwyl Piowlands yno i bregcthu. Wcdi iddo cf a'i wcision gychwyn at cu

gorchwyL clybu y gr boneddig fod rhyw offciriad dyeithr i bregcthu yn yr

cglwys y diwrnod hwnw ; casglai hefyd, oddiar a glywai am y prcgethwr,

mai dyn alLnn o'i bwyU ydocdd, gan mai offciriad crac y gclwid cf. Wrtli

ddychwelyd o hcla, acth i'r cglwys, a'i gV\'n n'i gymdcithion gydag cf ; ac o

dílybcn iddyrysu achywilyddio yprcgctliwr, safodd i fyriy ar fainc, yn uniou

gyfcrbyn a'r pulpud, gan lygadrj'thu yn hyf a diystyrUyd yn ci wyncb.

• Gwcl "Cofîäd am y Parch. D. liowlands," gan y rarcli. J. Owcii.



72 CYCHWYNIAD METHODISTIAETII. [DOSB. II.

Caiifii Rowlantls ei ddull, a dcallodd ci ddyben. Effcithiodd ci wedd ar y

pregethwr ; ond nid fel y dysgwyliasai y boneddwr. Aeth Rowlands rhag-

ddo, heb gymeryd arno ci fod yn sylwi ar y gr niawr, n hyny gyda'r

rhw^ddineb mwyaf; ac yn mhen ychydig, dechreuodd ei eú-iau grymus

effeithio ar y dorf : bytheiriai yntau allan y fath fygythion taranllyd, mewn

modd mor dreiddgar a nerthol, nes oedd braw a dychryn arswydlawn yn

meddiannu ei A^Tandawyr. Yr oedd mynyddoedd megys yn toddi o'i flaen.

Yr oedd dewrder a chaledwcli pechaduriaid yn diflanu
;

yr oedd ei ymad-

roddion yn brathu fel cleddyf, ac yn ysu fel tân. Y'styriaeth a ddeffroid yn

y fynwes ; dychiyufeydd a gynyrchid yn y gydwybod ; syrthiai rhagfarn i

Ìawr yn ddinerth ; a llewygai ysgafnder ei hunan gan fraw aruthrol. Ac

nid cithriad oedd y gvvT boneddig ei hun. Syrthiodd ei wynebpry^d, crynodd

ei aelodau, a Uifai ei ddagrau ; ni allai sefyll ar y faiuc mwyach. Pisgyuodd,

gan sychu ei ddagi-au. Eisteddodd, gan edrych tua'r ddaear, a'i ddagi-au

yn gwlychu'r llawr. Wele'r graig adamautaidd yn llyn dwfr! y llew ftyrnig

yn oen diniwed! Wele'r gr boneddig ffrocn-uchel, yn bechadur pen-isel;

y creadiu- balch, caled, a rhyfygus, wedi ei droi, trwy swynyddiaetli ar-

dderchog geiriau Duw, yn ddyn drylliedig o galon, a chystuddiedig o

ysbiyd!

Ar ol darfod y brtgeth, aeth y boneddwr at Rowlands, mewu agwcdd

gryuedig iawn : addefodd wrtho yn ddigêl ei fai, a gofynodd ei faddeuant.

Dygodd ef yu groesawgar i'w d; ac yno y lletyodd Rowlands y noson ìiòno.

Dechreuodd eyfeiUach rhyngddynt, y pryd hwn, ag a barhaodd dros oes.

O hyny allau, deuai y g^T boueddig yn gyson i Langeitho i wrando yr off-

eiriad crac; a dangosai, bellach, \ii ei ymarweddiad, ei fod yn berehen gwir

dduwioldeb.

Yr hanes uchod a ddyry i ui olwg ar y raodd y temtiwyd Rowlands i fyned

gyntaf alhm o'i blwyfau priodol ; a gwelsom hefyd yr arwyddion amlwg a

gawsai, mai boddhaol ydoedd y tro gan Dduw : ac nid wyf yn deall y bu yu

dcstyn edifeirwch iddo yntau chwaith. Nid cin flyrdd ua'n meddyliau ni

ydynt yr eiddo Duw. Bwriadai yr apostolion, a Phedr yn euwedig, i ym-

gadw yu uuig at yr enwaediad, ac ni fynai, er dim, nesâu at wr dienwaed-

edig ; oud Duw a fwriadodd yn amgen, a gwnaed Pedr yn ufydd. Nid oes

audieuaeth na fwriadodd Paid gyfyngu ei lafur, am dymhor bctli bynag, i

Asia Leiaf; ond g\vr o jMacedonia a yniddangosodd iddo mewu gweledig-

aeth, yn dywedyd, "Deuwch trosodd, a chynorthwywch ni." Cydsyniodd

yntau â'r cais h\vn, gan gwbl grcdualw o'r Arglwydd ef i cfengyhi i'r Groeg-

iaid yn Macedouia. Am ddim a'r a wyddom ni, mai llafurio yn eguiol, o

fewn rliyw derfynau gosodedig, a wnaethai líowhmds (h'os ei ocs, oni ,bae i

ryw awgi-yniiadau ymddangos yn rliaghmiaeth ])uw, yn argoeh yn Ued (hli-

yniwad i(hlo, mai ei d(lyk'dswy(hl ydoedd ])r(^gcthu yr cfengyl mewn mauau
{raiü hefyd. (jwuaethai (hlaioni mawr, diamheu gcnyiu, pcd arosasai yn y
fan Ue yr oedd ciaocs (oíhlieithr id(h), trwv hvuv, ddiflbdd \sbrvd Duw, a
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diael ei adael gaiuldo); ond fc wiiaeth lawer mwy ti-wy WTando cri y rhai

auiddifaid, a thraethu iddynt "holl eiriau y fucheild hon."

Gwelodd Rowlands yn fuan, nad oedd ei weinidogaeth íìniog a didderl)yn

wyneli, yn boddhau pawb o'i blwyfolion. "Rhai a galedwyd." Y cyfryw

rai a gilient o'r llan o gwbl. ymneillduai y tylwyth hyn ar y Sid i ben un

o'r brymau gerllaw Llangeitho, i ymddifyni mewn aimyw fath o chwareuon.

Yr oedd ganddynt fan neülduol, cymhwys i'r amcan ofer ac anfoesol, lle y
cyrchai lluaws o ieuenctyd ysgeifu ac anystyriol yr ardaloedd. Gofidiai hyn

ysbryd y diwygiwr, . a deftiyddiai lawer o foddion i attal yr ymgynulliad

llygredig hwn, ac i chwahi y nythle annuwiol ; ond metlm yr oedd a Uwyddo.

• Penderfynodd, gan hyny, i fyned atynt i ganol yr ymgynulliad. Pan y cof-

iom nad oedd y gweinidog ar y pr^'d ond ieuanc, gallwn yn hawdd ganfod

dem-der ei ysbryd, ac aidd ei galon dros Dduw, pryd yr anturiai i'r fath le, i

gyfarfod â"r fath gynulleidfa. Ond yno yr aeth; a bu ei weinidogaeth mor

ryraus ac eífeitldol ar ei gyniüleidfa, fel na fu yno un ymgynulliad llygredig

mwy. Cafodd Rowlauds y tro hwn hefyd brawf o foddlonrwydd Duw ar ei

waith yn pregethu yr efengyl allan ar y maes—yn yr awyr agored, ac mewn
lle anghysegi-edig. Y'r oedd hyn, mae'n wir, yn groes i drefniadau y sefydliad

eglwj'sig y perthynai efe iddo; ond er hyny, yn foddhaol gan Dduw, ac yn

dda a buddiol i ddyniou. Felly y bu gyda \Mdtfield. Nid blys rhedeg ar

draws y rheol oedd arno; ond awydd i achub eneidiau dynion. Nid anni-

ddigi'wydd ynddo i iau trefnusrwydd ac awdurdod; ond sel t Dduw yd-

oedd yn ei ysu. Am hyny, pregethai y g\\T hynod hwnw allan, pan welai

fod yr eglwysi yn rhy fychain i'w wrandawyr. A phwy a all feio arno ? Pau

Honiodd wrth rai o'i gjfeillion am ei fwriad i bregethu yn yr awj'r agored,

dywedwyd wrtho y byddai hyny yn wallgofrwydd. Da fyddai pe byddai

fwy o'r fatli wallgofrwydd. Wcdi ei gau allan o eglwysi Bristol, efe a breg-

ethodd ar rosydd Kingswood, i filocdd a niüoedd o'r glowyr. "Meddyliais,"

cbe'r efengylwr hynod hwnw, "y gwnawn wasanaeth i'm Crewr, yr hwn y bu

y mynydd yn areithfa iddo, a'r nefoedd yn sein-fwrdd; yr hwn, pan wrthod-

wyd yr efengyl gan yr luddewon, a anibnodd ei weision i'r prif-iryrdd a'r

caeau."

lIowEL Haruis, Ysw., yn peri cyffro yn Mryche'mioy.

Er i mi roddi blaenafiacth lle, yn hyu o hancs, i Daniel llowlands, ar y
cyfrifon a nodwyd o'r blaeu; eto, fe ymddengys yn Ued sier, mai i Howel

llarris y perthyna y blaeiuifiaeth o rati amser.* iNIab ydoedd y gvvr hwn i

• Mae y Parch. J. Owen, yn cî "GoíTâd am D. Rowland.s," yn dwcydmai nnliawdd
ydyw sicrhau i»a un oV ddau a ddechrcnodd gyntaf. Ni a gawn fod llarris, mcwn
llythyr at Mr. Whitfield, dyddicdií; lon. 8, 1739", yu cryiiwyll ani ddiwygiad niawr yn
sir Abcrtciti, a pluirthan o sir Gacrfyrddiii, fcl eijíocs wcdi ôiiicryd llc trwy wcinidog-
ucth D. liowland!5. Ilawdd ydyw incddwl, nad ocdd y "d"iwy<;iad niawr" hwn wcdi
c^^acryd llc yn chrwydd ar ol dcirroad llow laiids trwy hrcgcth "Grillith Joncs. Tchyc-
ach ydyw, fod hlwyddyn, dwy, ncu dair fc ddichon, cisocs wcdi niyncd hcihio ; ac os

fclly, ilygir ni at yr utleg y dcchrcuodd lltirris gynghori ci gyniydogion, tua diwcdd
1733, ucu ddcchrc 173G.
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uclidwr yn mlüwyf Talgaitli, swydd Frycliciiiiog Ganwyd ef yn y fl. 1714;

ac felly, yr oedd flwyddyn yn ieuangaeh na Daniel Eowlands. Yn ei ieu-

enctyd, yr oedd yn w^llt a direidus. Cafodd ysgol dda; a cliadwyd ef dan

addysg nes oedd yn 18 ml. oed. Bwriadai ymgeisio am yr oíFeiriadaetli, yn

unig odfliar awydd at ddyrchafiad bydol. Ond pan ocdd yn 21 ml. oed, yn y
fl. 1735, wa-th wrando ar weinidog y plwyf jii annog eibhwfolion i gj'franogi

swper yr Arglwydd, Sul y Pasg canlynol, fe gafodd ar ei feddwl gydsynio

â'r cynghor ; ac i'r dyben o fod yn fwy cymhAvys, jTuhcddychodd â gwr yr

oedd jTurafael rhyngddo ag ef, ar ei ífordd adref o'r llan. Sul y Pasg a

ddaeth; a chafwyd Han-is wrtli fwrdd yr Arglwydd. Nid oedd eto yn ei

udnabod ei hun, na Gwared-WT pechaduriaid, oddieithr ychydig mewn hanes

yn unig. Ond \\Tth adrodd y gyftes gyftredin, "Eu cofta sydd di-wm genym,

a'u baich sydd anrhaith i'w oddef," &c., dcchreuodd ymholi, ai felly yr

oedd gj'dag ef ? DeaUodd nad oedd ei gyífes ond geiriau gwag; a'i fod yn

nesâu at f\n-dd yr Argl'wj'dd â chelwydd j^i ei enau. O'r braidd y gallodd

nesu yn mlaen, gan yr euogrwydd a deindai; eto, trwy addaw iddo cù hun

yr ymroddai i ddyl\Ti buchedd newj'dd rhagllaw, efe a ddaeth rhagddo.

Gwisgodd y teimladau hyn i fl^ordd yn fuan; ond trwy ddarllen rhyw lyfrau,

yn enwedig un a ysgrifenwyd gan Bryan Dupha, ar y gorchymynion, ad-

newyddwyd a dyfnhuwjd ei argyhoeddiadau, ac ni chafodd ei ysbryd bUn-

derog im math o orjAwysfa hyd mis Mehefin yn y flw^ddyn hòno. Hyn a

gafodd trwy gael golwg ar Grist jti ei gyflawnder diysbydd, a'i fíyddlondeb

diball, j-n yr efengyl, nes toddi ei enaid me\ra llwjT-ymroddiad i Grist a'i

wasanaeth o h^Tiy allan.

Yn mis Tachwedd canlynol, aeth i Eydychain, gan fwTÌadu mjTied i'r

weinidogaeth ; ond wedi bod yno am ychydig amser, dychwelodd yn ol i

Gymiii, wedi Uwjt flùio ar aimhrefn ac anfoes y lle hwTiw. Yn fuan ar ol ei

ddychweliad, cafodd ar ei feddwl g\Tighori pechaduiiaid o d i d, yn ei

blwyf genedigol ei hun; ac yn y plwyfydd cyfagos. Gan ei bod jti agos i

ddiwedd y flwyddyn 1735,.pan aethai i Eydychain, nis gaüwTi dybied ei fod

wedi dechreu cjTighori cyn y fl. 1736. Pa fodd bynag, parodd ei gynghorion

a'i wcddiau jai y tai ar hyd y cymydogaethau, efí"eithiau giymus iawn ar

lawcroedd, a lledaenodd son mawT am dano. Byddai y fath ncrth yn cyd-

fyned â'i ymadroddion, ncs y byddai ei wrandawyr yn tori allan i waeddi yn

y fan, dan dcimhidau cyflrous yn yr olwg ar drueni eu cyflyrau. Codwyd
addoliad teuluaidd mcwn llawer o dai yn y cymydogaethau, a chyrcliai lluaws

nuiwr i'r eglwysi, o ddynion na arfcrent wncuthur hyny o'r acn. Yn y
cyfamser, cododd erlidigaeth yn erbyn llarris. "Yr oedd yn awT," mcddai

ef ei liun, "yn llawn bryd i'r gelyn ymosod mewn duU gwahanol; am hyny,

parodd, nid yn uuig i'r werinos fy ngwarthniddo, oiul hefyd i'r jmadon a'r

clerigwyr dcrfysgu ;—y naiU yn fy mygwth i, a phawb eraill a'm dcrbyniai

i d, â dirwyon; a'r UeiU a ddangosent cu dygascdd trxy gcisio fy nigaloni

yn udiob modd." Ond cr i hyn roddi attaUa ain dymhor byr, cto nid oedd

y gwaith da a gychwynasid dcUni wedi ci ddiflbdd: cyfarfyddai Harris yu
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dclirg-elaidd â'r ho\A a ddcífroisid tnvy ci addysgiadaii ; a'r g\van\vyu cau-

lynol, torodd allan dracliefn, yr uu modd ag o'r blaen, gan íyned o d i d i

gyughori ei gymydog-iou tywyll a diofal.

Yr oedd y dull hwn o weithio yu beth cwbl uewydd a dyeithr yn y wìiìd.

Nid Avyf yn deall fod Harris yn ysgogi yn liyn yma wrth uu cyullun, uac yn

ol un esiampl. Nid oedd ef ei huu yn berson urddedig, nac yn weiuidog

ordeiniedig gan un Waid o bobl. Ni chlywsid erioed son o'r bhaen am neb a

wnaethai yr un fath. Tr oedd y cyffro hwn yn Nhrefeca â gwedd mwy
afreolaidd a dyeithr arno na'r cyífro ag oedd y pryd hyny, neu a fu yu fuan

ar ol hyny, yn Llangeitho. Yn y lle oLaf hwn, nid oedd dim dyeithr oud y
grym a'r arddeliad a gaulynai y weinidogaeth. Yr oedd y Uif, mae'n wir,

yn gryf, eto rhedai yn ei gwely arferol, heb fwrw i lawr y gwrtligloddiau

gosodedig, na thori nemawr eto dros yr hen derfyuau. Ond yn Nhrefeca, yr

oedd yn wahanol. Gt cyffredin heb urddau oedd yno. Gv\t heb ei

ordeinio gan uu esgob, na'i alw gau un gynulleidfa, yn cymeryd arno ddysgu

pechaduriaid yn y ffordd i'r nef ! Nid yw yn ymddangos, chwaith, fod gant

liarris amcau yn y byd, ond deffroi ei gyd-ddynion i ystyried eu diwedd.

Nid oedd ganddo un dychymyg am fod yn flaenor ar sect newydd, nac ym-
aflyd yn y wcinidogaeth trwy drais ac afreolaeth, Proffesai ei huu yn eg-

Iwyswr ; cyrchai ei hunan i'r eglwys, ac annogai ci wrandawyr i fyned yno :

eto, yr oedd yn cyflawni, megys yn ddiarwybod ac yn ddifwriad, waith

efcngylwr, yn groes i ordeiniadau yr eglwys y perthynai iddi, ac yn gosod

saU ymneillduaetli oddiwrthi yn Nghymru. Ymddangosodd yma eginyn y
Lay Agency, ag sydd yn hyuodi cyfuudeb y Methodistiaid liyd heddyw, yr

hwn sydd wedi cael ei goroni ag arwyddion mor ddiymwad o fuddlourwydd

yr Arglwydd arno, trwy y llwyddiant rhyfeddol a'i dylynodd.

Yn y fl. 1736, tua diwcdd yr haf, cydsyniodd a chynghor rhai o'i gyfeill-

ion, i agor athrofa yn Nhrefeca. llyn a wuaeth ; ac wcdi ei chadw am
ychydig amser mewn lle arall, symudodd yr ysgol i'r llan. Tua diwedd yr

un flwyddyn, dygwyddodd fod yno ryw \vt yn myned o amgylch i liyflbrddi

y bobl ieuainc mcwn canu Sahuau. I hyn nid oedd dim gwrthwyuebiad yn

y wlad, mwy nag oedd i gyfarfodydd dawnsio, ac ymhadd ceiUogod. Cy-

merodd Ilarris afael yn y cyfleusdra, a roddid iddo trwy y fath gyfarfodydd,

i roddi gair o gynghor i'r rhai a ddeucnt yn nghyd. Arosai gyda hwy nes

y byddai y canu ar ben
;
yna cyfarchai y gynuUeidfa yn ei dduU difrif u

grymus ei hun. Dygodd y moddiou dirodrcs hyu hiwer dan argyhocddiadau

dwysion; ac mewn canlyniad, fl'urfiwyd Uawer o gymdcithasau crefyddol.

Dyma ddecliread cyfarfodydd cglwysig y Mcthodistiaid yn Ngliymru, cyfar-

fodydd ag sydd yu hynodi y cyfiindeb hyd lieddyw, yn anad un cyfundeb

araU. Ffurfiwyd y cymdcithasau hyn gan llarris, yn ol y cynlhm a roddasai

Dr. Woodward mewu traethawd a gyhoeddasai ar y pwnc hwnw. Hyd yn
hyn, nid ocídd cyfarfodydd o'r fath wcdi bod yu Nghymru na Llocgr; eto,

buan y dcaUwyd trwy brofiad, fod cu buddiohlcb yn fawr dros bcn; sydicdai

y bobl argyhocddedig am eu cael, a phrofcnt mai da iddynt ocdd bod yuddynt,
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Yn y fl. 1737, aufonwYtl am dano, gan vvr boncddig o sir raesyfed, i

ddyfod i gyngliori i'w d ef. Enynodd liyn g3T\T:cini-wydd llawer, a daeth

aiuryw e bobl gjlrifol y wlad i wrando arno : cafodd dderbyniad croesawgar

ganddynt, a llèiliaodd, trwy ymddyddan â liwynt, lawer ar eu rliagfarn.

Yr oedd yn parliau, y pnd liw n, i gadw yr ysgol ; ac âi oddiamg) lcli i gy-

nghori y nos : felly hefyd y gwnai ar y tìabbothau a'r gyliau. Tua diwedd

y flwyddyn, bwrÌAvyd ef allau o'r ysgol ; a thrwy hyny, eangwyd ar ei ryddid

i fyned i bob man lle y gelwid arno ddydd a nos ; a llefarai yn aml dair,

pedair, neu bum waith, yn y dydd. Ond fel yr oedd ei Iwyddiant yn cy-

nyddu, felly cynyddai ei wrthwynebiadau. Y pen-swyddwyr a íygythient ei

gosbi
;
yr ofleiriaid a bregethent yn ei erbyn, gan ei ddynodi fel twyllwr a

gau-brott'wyd; a'r werinos a fyddent barod, ar yi- amnaid lleiaf, i godi ter-

fysg yn ei achos, ac i'w luchio :
" eto," meddai yn ei ddyddlyfr, "dygwyd fi

yn mlaen fel ar adenydd eryrod, yn fuddugoliaethus uwcldaw y cwbl."

Ni chymerai Howel Harris y pryd hwai jt un testyn, ond llefiirai yr hyn

a roddid iddo ar y pryd ; a dygai yr "Arglwydd dystiohieth neillduol i air ei

ras." Un o feibion y daran ydoedd ; llefai yn arswydus yn erbyn pechodau

yr oes'; a rhybuddiai ddyuion diofal, mewn dull detìrous ac efí"eithiol iawn,

o'u mawr beiygl. Efe a fu yn foddion, fel hyn, i g-ynyrchu deöroad yn

meddyliau lluaAvs mawr o ddynion, a diwygiad amlwg yn eu moesau, mewu
llawer sir yn y dj'wysogaeth. Aeth y chwareuon gweigion, a'r campau

Uygreilig, yn Uai eu parch; a daeth crefydd yn destyn cyft'redin ymddyddan-

ion yn mysg y bobl. Tua'r amser hwn hefyd y clyAvodd Ilowel Harris am
ofteiriad ieuanc yn Lloegr, yr hwn yr oedd mawT son am dano, a'r hwn yr

oedd ei weinidogaeth dan arddeliad anarferol. Yr offeiriad hwnw oedd

George Wliitfield. Yn nechre y tì. 1738, derb^miodd Howel Harris, er ei

fawT syndod a'i lawenydd, lythyr oddiwrth "Whittìeld, yn ei annog i fyned yn

mlaen \ti galonog yn ei waith. Yr oedd y llythyr hwa yn cynwys gair yn ei

bryd at Harris, yr hwn ar ryAV adegau, a deimlai gryn bctrusder yn ei feddwl,

a oedd ef yn gwneuthur yn iawn. Gan yr ystyriai ei hmi yn aelod yn yr

cglwys; a chan na chawsai urddiad rheolaidd gan esgob ; tybiai, weitliiau,

mai ei le oedd rhoi heibio ei ddull teithiol a dii-eol o lefaru. Yr oedd cael

Uytliyr, gan hyny, oddiwrth y fath un a Whitfield, yn ei galonogi i fyned

rhag(klo, yn gysur maAvr iddo, ac yn tueddu i enyii ei sel yn adnewyddol.

Vn y modd yma, yn ngluinol ei holl dtbgalontbd, cynaliw\vd ei feddwl i gyf-

arfod â myrdd o WTthwynebiadau, ac i barhau yn egniol i weithio yn ngwin-

llan ei Arglwydd. Yr oedd yn ym\\n>d)odül o onestraTdd ei amcan, a phrofai

dangnefedd cydwybod;—cynysgaethid ef â chymdeithas â Duw yn y dirgel,

a mwynliiìai raddau helaeth o gynorthwy yn y gwaith. Coronid ei lafur

cisocs â Uwyddiant mawr, a syehedai y bobl am ei weinidogaeth
;

yr hyn

oedd yn gynaliaeth mawr i'w feddwl, ac yn ei nerthu i barhau yn y gwaith.

le, yn wir, nid o(;dd, bellach, lonyddwch iddo ga(;l, pe dymunasai lonydd-

wch, gan y sychcd a brofid gan y bobl am ci weinidogaeth ; no yr oedd

yntau ci hun yn rhy wan i wrthod iddynt eu cais. Yr oedd, fel v bu Luthcr



PEN. 1.] WILLIAM AVTLLIAMS, PANT-Y-CELYN. 77

o'i flaen, wecli ei ruTino gau ama:ylcliia(lau i fyned rhagddo, bellach, ac ni

allai ymattal. Gosodasai ei law ar )T aradr, ac annheilwiig a fuasai edrych

yn ol. Cysurwyd ef yn fawr, nw dro, ei fod ar Iwybr ei ddyledswydd, pan

y g^siwyd ef i ymddangos o flaeu rhyw r mawr, i roddi cyfrif uni ei waith

yn myned o amgjlch y Avlad i gj^nghori, tn\'y y gair hwn, "^Vele, mi a rodd-

ais o'th flaen ddrws agored, ac ni ddichon neb ei gau." Clywodd hefyd, yni

mhen enyd ar ol iddo cf ddechreu, fod Eowlands yn Llangeitho, yr un wedd

â Whitfield yn LloegT, yn tori allan gjda'r un gAvaith ag yntau ; a'u bod yn

cyfarfod â gwaradwyddiadau cyff"elyb iddo oi hun, nc yn cael cu bendithio â

chyff"elyb Iwyddiant.

Cynorthicyicijr Ilarris a Roulands.

I. Y Parch. "^Yilliam "Williams, Pant-y-celyn.—L'n o'r gwr cyntaf, a

mwyaf eff"eithiol, a ddaeth i'r maes i gynorthwyo nanns a Rowlauds, ydocdd

y Parch. AYilliam Williams, Pant-y-cclyn. Doff'rowyd y g\vT adnabyddus

hwn trwy weinidogaeth Howel llarris, yr hwn, ar y pryd, a draethai ei

genadwri bwysig yn mymcent Talgarth, ar ol y gwasanaeth yn y llan. Yr

oedd W. Williams yn dychwelyd adref o'r ysgol yn y Geîli, yn sir Frychein-

iog, lle y buasai dan ofal uu Mr. Price, o ^Lies-yr-onen, yr hwn oedd yn

weinidog yn mysg yr ymueiUduwyr. Yr oedd yr athrofa hon yn dra enwog

yn y dyddiau hyny. ]íwriad WUliams y pryd hyny oedd bod yn feddyg.

Astudiodd physygwriaeth yn ddyfal, a bu o les i luwerocdd yn y ö'ordd hou,

dros ystod ei oes. Ond er i'r llencyn WiUiams osod ci fryd ar iachad y

corfi', Duw a'i bwriadodd cf yn oíferyn i iachâu eneidiau. " Calou dyn a

ddychymyg eifl'ordd; ond yr Arglwydd a gyfanvydda ei gcrddcdiad ef,"'

Diar. xvi, 9, Cyfarfu Williams ag amgylehiad ar fynwcnt Talgarth, ng a

roes gyfeiriad cwbl wahanol i'w ysgogiadau. Bu y tro a roddwyd ar ei galon

y pryd hwnw yn bwysig iawn iddo ei hun, ac yn eff'eithiol iawn i Gymru.

Am y tro hwnw y canodd ef fcl hyn :

Dyma forc, byth mi gofia', clywais inau liiis y nef,

Daliwyd fi \mh ws odd'ucliod, gan ei swn dycLrynllyd cf

;

Ac er crwydro y dyrys anial, ol a gwrthol, dilesàd,

Tra fo anâdl j-n fy ffroenau, mi a'i galwaf cf yn dad.

Boreu i'w gofio yn wir oedd hwn iddo ! Gallwn feddwl mai ar y fynwcnt,

ac nid yn y llan, yr oedd presenoldeb Duw. Vn yr eglwys, mae'n wir, yr

ocdd gweinidogurddcdig a rheolaidd ; ond ar y fynwcnt yr oedd g\vr, goncst

a dysyml mae'n wir, ond heb ei urddo gau neb dynion. Eto, yr ocdd Harris

ddi-urdd yn llawn o'r Ysbryd Glân. Llcfarai fel un ag awdurdod gaiuldo.

Cenad y ncf ydoedd. Cawsai gyfiyrddiad â'i galon â murworyn oddiar yr

allor; cuynodd tân, a Uefarui yntau ai dafod. Yr oedd bywyd yn ei wcin-

idogaeth y tro hwn, o leiaf i Williams, yr hwn a ddychwclodd adref, nid yn

unig yn fwy cyflawn o ddysg, ond wcithian yn Ihiwn profiad o'r gwirioncdd.

Urddwyd ef yn ddiocon yii yr eglwys scfydledig yn y fl. 1710 ; a gwasan-
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aethodd yn yr eglwys dros dair blynedd, a "liyny," medd yr hancs, "gydag

ond ychydig Iwyddiant, i bobl dywyll ac aiifoesol iawn."

Wedi iddo bríodi un ]\Iary Francis, pan oedd tua 33 mlwydd oed, díieth i

dj-igo yn Llnnsawel. Nid hir y bn WiUiams yn wcinidog eglwA's Loegi'.

Achwynwyd arno yn llys yr esgob, a gosodwyd yn ci erbyn, yn ol ei yniad-

roddion ei hun, bedwar-ar-bymtheg o bechodau. Hyn a ddywedai "gyda

llawer o ddifyrwch" Hawdd y gallwn feddwl, nad oedd y pechodau hyny

yn rhai trj^mion iawn; a rhaid hefyd, nad ocdd ganddo ddim rhyw anferth

barch i lys esgpb ; onide, ni soniasai gyda dif}TWch am ei sefyllfa euog. Y
pechodau y cyhuddid ef o honjait, oeddynt y rhai h\Ti, a'u cyffelyb :—Peidio

a rhoi arwj-dd y groes wi-th fedyddio
;
peidio darllen rhyw ranau o'r gwas-

anaeth ; a mjned allan i'r prif-ff\Tdd a'r caeaii i bregethu. Y peth olaf a

grybwyllìvyd, a wnaeth ar annogaeth y Parch. George Whitfield ; gr ag

oedd wedi pechu llawer yn y ftbrdd hon, ac yn hoíîi yn fawr cael eraül i'r un

rhestr bechadurus ag ef ei hun. Ni chafodd Williams erioed gyflawn urddau,

fel y dywedir
;
pallodd yr esgob ei urddo, ohciT\'ydd ei afrcolaeth yn pregethu

yn mhob man y rhoddid cjüe iddo, ac am na ehadwasai at eglwysi y plwj'f-

ydd yr oedd yn gweinidogaethu ynddynt. Dywedir ei fod yn anghymerad-

wyo yr afreolaeth h-\\Ti yn ei feddwL, yii ol llaw, di-os ei holl ddyddiau.

"Gweithred fyrbw}"!! ynddo, y'i cyfrifid ganddo ; a bamai y gallasai fod yn

fn'y defnyddiol, pe buasai yn ficy araf a phcyllog" Am ei waith ja preg-

ethu yr efengji di-aw ac ynia, lle bynag y byddai drws agored iddo, yr ydym
yn tueddu yn fawr i gTcdu, na chafodd Williams le i edifeirwch, mwy nag

am y deuiiaw pechod arall. A phrin y gallaf fi feddwl mai felly jti gymhwys
yr oedd. Dichon fod WiUiams yn ediych ar ei ysgogiadau gyda gweinidog-

aeth }T efengjl o'r dechread, yn f}T o bwyll a dwysder ; yn cymeryd yn

gyntaf ei m-ddo yn ddiacon gan esgob ; a thrachefn, yn bwTw ymaith yr iau

a gymerasai amo ei hun mor ddiweddar. Fc allai y dangosasai fwy o bAyyll

a dwysder, pe nad aethai i'r eglwys oll ; ie, níd anmhosibl ydyw y buasai

mwy o ystyriaeth a difrifttch yn ei attal i gymeryd ei lU'ddo gan un esgob.

Yr oedd ei dad yii ymneillduwr ; a thau athraw ymneülduol y derbyniodd ef

ei ddysgeidiaeth : ac o dan y fath amgylchiadau, nid rhyfedd a fuasai iddo

ystyried ei waith yn myned i'r cglwys, ac nid ei waith yn ei gadael, yn effaith

ysgaftider a byrbwylhlra. Ond nid yw y modd yr ediychai Williams ar ei

jTnddygiad, yn cfleithio dim ar y cwcstiwTi ynddo ei hun, ai priodol ai an-

mhriodol ci ymddygiad ;—ai myned i'r eglwys ar y dcchre, ynte ei gacUicl

tìrachefn, oedd y bai trymif.

Mae Ciist ei hun, i'r hwn y perthyn sefydlu cyfreitlúau GÌ deyrnas, wcdi

gorchymyu i'w ddysgyblion fyned i'r holl fyd, a phregethu yr efengyl i bob

creadur, gan addaw ei bresenohlel) ei hun gyda hwy yn y gwaith. Nid yw
yn werlh mynyd o araser, gan hyny, i ymofyn a oes hawl gan esgob (;glwys

lUiufain, neu esgob eglwys Ijocgr, i osod deddf wrthwyneb i'r fíiddo Crist

Ni roddwyd y fath hawl i neb erioed. Nid oes eyfyngu i fod ar weinidog-

arth iicb o weision Crist, ond o fewn v ttTfvnau a esvd rliaírhiniaeth ddwv-
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fol idílynt. Ilyd y mae ynddyni hwy, dylent fod yn barod i bregethu y gaii',

mewn amser, ac allan o amser, a liyny i bawb, ac yn mhob man. Gw^ddom

yn dda, na all yr im o weision Crist bregethu jí efengyl * bob creadur, trwy

ymdi-echiadau personol ; eto, ni ddyLni yr un gyfundrefn ddynol eu nuddias

i wneuthm' hyny, hyd y mae ynihlynt hwy. Gadawer i raghuùaeth Duw,

galluoedd terfyuol creadm-, ac amgylchiadau anorfod, osod íhniau iddynt, ac

nid gosodiadau dynol. Amlwg ydyw na all un dyn fod ond mewTi un man

ar imwaith. Rhaid íydd iddo adael un man, os mjTi fyned i fan arall ; ac

angenrheidiol a fydd iddo wrth ddoethineb i'w gyfanvyddo yn ngAvahanol

amgylchiadau ei oes, pa brj'd, ac ar ba achlysuron, y byddai yn fudtliol iddo

deitliio oddicartref. Nid yn erbyn yr ystyriaeth o beth sy'n ddyledswydd ar

y pryd, y llefarwn, ond yn erb\Ti y gyfundrefn gaeth ac anhyblyg ag sydd yn

caetídwo cydwybodau tyner a da ;—cyfuncbefn ag a fydd yn eu rhwymo, naiU

ai i anufyddhau i Dduw, neu yntc i dynu arnynt wg eu huchafiaid.

Yr oedd y sylwadau hyn, tebygid, yn gjTuhwys yn y lle hwn, gan mai y
Parch. "William Williams, o Bant-y-celyn, oedd yr oíFeiríad cyntaf a droes

allan o'r eglwys yn mhlith tadau y JNfethodistiaid yn Nghymru. Drachefn,

y mae yn rhaid addef, mai yn ol y ffordd a ahvant hwy yn afreolaeth, y
cododd y diwygiad Methodistaidd ; oddiyma y cafodd ei ddechrcad. Yr uii

modd hefyd y bu yn Lloegr, gyda AMiitfield a Wesley. Anha\vdd iauTi,

gan hyny, pe'r ewyllysiem hyny, fyddai i ni amddiíFyn y diwygiad hwn, a

gosod allan ardderchogi"wydd ei darddiad, a llesohleb ei eíFeitluau, heb am-

ddifîy'n hefyd y rhai a fuant yn brif ofTer^nau i'w gjmjTchu. A phwy a fedr

'

eu hamddiffyn hwy, heb ddadlu dros eu gwaith yn tori allan ar y llaw dde,

ac ar y Uaw as\\T, i bregethu'r efengyl ? A pha fodd y gellir eu hamddiíîyn

yn hyn, heb ddadlu dros yr liyn a gyfrifir yn afreolaeth, a beio ar y rhai,

pwy bynag oeddj-nt, a fynent eu Iluddias ? Y gwir ydyw, yr oedd y peth o

Dduw ; angenrhaid a osodwyd amynt, a hyny gan Un anfeidrol ci allu, a

goruchel ei awdurdod. "Ei air ef oedd yn eu calonau yn Uosgi fel tân,

wedi ei gau o fewn eu hesgym, blinent yn yniattal, ac ni aUent beidio,"

Jer. XX, 9. Hoffcm }ti fawr weled pethau cyffelyl) eto. Nid testyn wylofain

a fyddai genym, pe clywem fod csgobion, ac archesgobion, wcdi eu Ilenwi

â'r tcân hwn, fel na aUent omedd Uefaru ar fynydd neu ar fòr, mewn ysgubor-

iau a thai—mewn ffeiríau a gwjlmabsantau. Nid anniddig fyddem, pc

clywem am ambell r bonedcUg o llector, neu weinidog sefycUog, dan dcly-

lanwad yr un fath gynliyrfiad a "Whitfield neu llams, a'u cymdeithion, yn

cocU eu Ilef fel udg\rn, trwy barthau tywyll ein gwlad, nes eyffroi pcchadur-

liaid cUofal wrth y miloedd. Clywsom am un loan Fedyddiwr a wnaeth

hyny ; a chly\\ som hefyd am Un a elwid mab y sacr, a wnaeth hyny ! Ni

Tj'ddai yn dcUanrhydedd, tebygem, i ncb arall, pa mor urddasol bynag,

wneuthur yn gyffclyb. llhoddwyd urddas a bri tra mawr ar ysgogiadau o'r

fath, gaii i Fab Duw ci hunan wneuthur feUy. Gwe(U i WiUiams ymadael

ag t'glwys Loegr, y daeth yn gydnabyddus â Danicl líowlands, yr hwn a

íyddai yn dyfod wcithiau, yu achlysurol, fel y soniasom cisoes, i gapel
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Ystrad-flBn. Yr oedd y capel egltt^saidd liwn o fcwn y plwyf yr oedd

Williams yn byw ynddo, a rlioddw^d cyíleusdra trwy hyny iddynt gael cyf-

arfod â'u gilydd, a flFurfio cyfeillgarwch na diliífoddodd hyd angau.

Ein hamcan yn bresenol ydyw ob-hain cychcyniad, y diwygiad yn ngwa-

hauol barthau y dywysogaeth. Yr ydym, gan hyny, yn gadael allau, ar hyn

br\Tl, luaws o amgylchiadau dyddorol yn mywydau y g^ya- enwog hyn,

gan eu bod yn blethedig a chykydd Methodistiaeth, at yr hwn y byddwn

eto yn golw sylw y darllenydd.

II. Y Parch. Howel Dayies, sir Benfro.—Yraddengj's fod y gi' enwog

h^Yn yn mysg y rhai blaenaf yn y diwygiad Methodistaidd jii Nghymru;—yn

mysg y rliai blaenaf, meddaf, o ran armser ac o ran emcogrwydd. Y raae

yn resyn fod defnyddiau ei hanes mor brinion, ac ni aUwn lai na beio yr es-

geulusdra a fu yn hyn yma. Ar yr un pryd, y mae crj'n esgusawd i'w roddi

dros y difìfyg, pan ystyriom leied o ysgrifenwyr oedd yn Nghymru am amser

maith ar ol ei amser ef, a Ueied hefyd a wneid o ddefnydd o'r argraífwasg

y pryd hyny, ymron, gyda dim.

Disgj'uai y Parch. H. Davies o deuhi parchus a chrefyddol ; ac yruddang-

osodd ynddo o'i ieuenctyd aw^dd am wybodaeth, ac athryUth i'w gjrhaedd.

Gwedi treuUo rhj"w gymaint o aniser mewn ysgol yn ei ardal gartrcfol, go-

sodwyd ef dan ofal }T" apostol Cymreig, fel y gehvid weithiau y Parch.

Griflftth Jones, LLanddo^^Tor, gr y soniasom eisoes am dano, a gvvr a dei-

lynga fod ei goflPadwi-iaeth beraroghiidd yn disgyn i fil o genccUaethau. Nid

oedd iechyd y g\ÎT ieuanc y pryd hyny ond egwan ; er hjTiy, fe gynyddodd

yn fawT mewn dysgeicUaeíh. Yr oedd o duedd ddifrifol ac astud bob amser

;

ond dan weinidogaeth ]Mr. Jones, daeth i adnabod y "gwirionedd niegys y
mae yn yr lesu." Gogwyddai ei feddwl yn giyf at waith y weinidogaeth

;

a phenderfynodd, wcdi ymbwyUiad a gweddi, ymofyn am urd(hiu yn egìwys

Loegr,

"Ar ddydd ei urdcUad," medd ei fywgTaflfydd, "rhoddai ]\Ir. Jones hys-

bysiad o hyny i'r hoU gynuüeidfa, a (h'isyfai ran yn eu gwcddiau, ar fod i

Ben mawr yr eglwj's dywaUt ei Ysbryd arno, a'i wneuthur yn Uwyddiannus

iawn yn ei weinidogaeth. Efe a aeth aUan, ac, yn ysbryd a nerth Elias,

pregethodd, nid ei hnnan, ond Crist lesu yr Arghvydd."

Yr eglwys gyntaf y galwyd ef i weini ynddi ydoedd Llys-y-frAn, yn swy(hl

Benfro. Ymddangosai yn fuan fod gweddiau cynuUeidfa Llanthlowror wedi

Uwyddo ar ei ran. Deallwyd yn fuan mai nid gwyliedydd daU a cliysglytl

ydoedd; ond gA'da flF;y-ddlondeb teUwug i'r ymdcUi-ied a roddasid ynddo, fe

iybudcUai yr annuwiol, ac a ddywedai, "Ti annuwiol, gan farw y lìychH

fanv." Ond nis gallai ei gynuUeidfa oddef yr hyn a cbaethid ganddo, a

Uwyddwyd i'w gael ef allan o'r eglwys hcíno. Ar liyn, pregethai Mr. Davies

yn mhob eglwys a fyddai agored iddo trwy yr hoU wlad ; a dian y bu ei

droad ef aUan o eglwys Llys-y-frân yn wasauaetligar yn y ('anlyniad, fcl

careliariad Paul vii Uliuraiu, i hvv(hliant vr efengvl. Aeth v son am dano
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trwy y wlad, a miloedd nv filoedd a ymgasglent i wrando arno, pa bryd bynag

y ceid allan ci fod cf i bregetliu. Ar liyn, cnynodd digofaint yr oífeiriaid

difraw a didduw yn ei crbyn, gan deimlo fod ei ysbryd a'i ymddygiad yu eu

conderanio hwy. Cenfigenasant wrtli ei boblogrwydd a'i Iwyddiant, a cliau-

asant ddrysau yr eglwysi, o nn i un, yn ei erbyn. Yntau ar liyn a aeth allan

fel cenad anfonedig y nefoedd, i'r prif-ífyrdd a'r caeau, i gymhell pechadur-

iaid i ddyfod i mewn fel y llenwid y t. Pregethai yn fwyaf sefydlog mewn
pedwar o leoedd gwahanol, ac ennillodd ato gynuUeidfa fawr iawn. xVnfy-

nych y byddai nifer y cymunwyr ar y gweinyddiad misol o'r sacrament yu

ilai na cìicyJU o rifedi. ]\Iynych y gwaghawyd yr eglwys i wncyd lle i ail a

thrydedd gynidleidfa, i gyfranogi o swper yr Arglwydd.

Ond nid sir Bcnfro yn unig a brofodd rym ac cfreithioldeb ci wcinidog-

aeth. Daeth i gydnabyddiaeth buan â'r dynion hynod y soniasom eisocs am
danynt, sef Harris a llowlands yn Nghymrn, ac â "Whitficld yu Llocgr. Nid

yw yn yraddangos, wrth yr hanes sydd genym, fod II. Pavies yn gydna-

byddus â gweithrediadau y gwr a euwyd, cyn iddo cf ddechreu cyffroi sir

Beufro trwy ei weinidogaeth; ac o ran dim gwrthwyneb a fedr yr ysgrifen-

ydd gael alian, yr oedd ^lr. Howel Davies mor foreu a hwythau yu y maes,

ac mai tua'r uu adeg yr oedd y gwr hyi; yn taro allan, cr na wyddcnt ddira

y naill ani y llall. Parodd ei gydnabyddiaetli â gwr ag ocddynt o'r lui

ysbryd ag yntau, ac yn cyrchu nior egniol at yr un nôd, gryfhad mawr i'w

ddwylaw, ac eangiad raawr ar faes ei lafur. Ffurfiwyd cyfeillgarwch agos

rhyngddo â Whitfield, ar gynglior yr hwu yr hehiethodd gylch ci ddcfnydd-

ichleb yn fawr. Ar ei gais ef, a larlles Huntington, ymwelai â Llundaiu, a

bu ei weinidogaetli yno, yn neillduol yn y Taberimcle, a Tottenliam Court, o

fendith fawr iawn i breswylwyr y brif-ddinas. Llafuriodd lawer, a thros

lawer o flynyddoedd, o bryd i bryd, yn nghapelau larllcs Huntington, yn

Brighton, Bristol, &c., a dyfcrai ei wcinidogaeth fel y gwlaw, cr ffrwythloniy

difteithdir cras. Cafodd y Gogledd hcfyd fedi o ffrwyth ei lafur. Anhawdd

i ni, yn y fl. 1850, ydyw dychymygu pa fath anturiaeth ydoedd i bregethwr

yr efengyl ddyfod ar daith weinidogaethol i'r Gogledd. Yr ocdd y fí'yrdd

yn ddrwg ac yn fynyddig
; y lletyau yn wael ac yn anaml ; carcdigiou yr

efengyl gan mwyaf yn dlodion eu cyflwr, ac yn ychydig eu rhif; yr addohhni

yn wael ac oerion, ac yn mhcll oddiwrth eu gilydd
; y rhagfarn yn erbyn y

pengryniaid yn greulawn fel y bedd
; y werin yn dcrfysglyd a dideimhad ; y

clerigwyr yn Ihiwu cynddaredd ; a'r gwr mawr yn llygadu am gyfleusdra i

fwrw eu dial ar ddynion a gyfrifid ganddynt fel aflonyddwyr y byd. Pan yr

edrychir ar yr aragylchiadau hyn, hawdd ydyw pendcrfynu mai nid gorchest

fechan i \vr o sefyllfa Mr. Davies, ac o iechyd raor wan, ocdd teithio y Gog-

[ ledd i bregethu yr efengyh Eto, hyn a wnaeth ; a chawn aml gryl)wyl[iad

'< am ei enw liyd heddyw, fel un a arddelwyd mewn modd amlwg, ac i raddau

[lielaetli iawn er dychwcliad pechaduriaid at Dduw yn Nghrist. Gwucir

crybwylliad ei fod cf yn y gymdeithasfa gyntaf a gynaliwyd criocd yu y Bala.

Fc allai mai at y daith hoii i'r Goglcdd y cyfciria y gr duwiol yn ci lythyr
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at Howel Harris. Yii y llytbyr liwn, ysgrifena fel hyn :
" Gyda golwg ar

waith ein Meistr mawr yn ein plitli, yr wyf yn meddwl ei fod ar gynydd ;

—

er bod genym rai a syrthiasant oddiwrth eu gwresogrwydd a'u symh-wydd

cyntaf ; eto, yu y Ueoedd amlaf, mae eu cynydd yn amlwg. Mae yr Ar-

glwydd Jehofa yn teyrnasu ynddynt mewn gwirionedd ; mae ei ogoniant i'w

weled yn fwy amlwg nag erioed ; a llawer eto, yma a thraw, a chwanegwyd

atom ;—bendigedig fyddo ei enw ! Er y pryd yr yraadawsom o'r gymanfa,

rhoddais dro yn swydd ]\Iorganwg ; a bu i rai yn amser hyfryd iawn. Am
danaf fy hun, yr wyí yn hiraethu am fyned yno drachefn yn fuan, canys diau

fod Duw gyda hwynt. Y'mherthynas i fy mynediad i'r Gogledd, yr wyf yn

meddwl y bydd yn rhy boenus i mi sydd yn parhau o hyd yn Uesg a chlef-

yca ; ond pa fodd bi/nag, yr icijfyn penderfynu cynyg hyny, pe gorfyddai i rni

farwaryfforddr Mae yr ychydig eiriau hyn yn niwedd y llythyr, yn

dangos maint yr anturiaeth i bregethwr drlyfod i'r Gogledd y pryd liyny ; a

hefyd, y fath ysbryd ymroddgar a feddiannai y gweinidog hwn, gan ei fod yn

penderfynu gwyuebu ar yr anturiaeth, er gwaeled ci iechyd, ie, pe gorfyddid

iddo faric ar y ffordd !

Yr oedd ^Mr. Da\-ies, medd ei fywgrafîydd, yn ddadleuAvr mawr dros bre-

gethu teithiol, gan y credai yn ddiysgog bod llawer o fywyd crefydd yn ym-

ddibynu ar hyny; a thra y byddai yn ymdrechu i gael gweinidogion o bell i

gynorthwyo yn y cynulleidfaoedd y buasai yn offeryn ef i'w cyfodi ; felly, gyda

phob parodrwydd meddwl, elai yntau i weini i gynulleidfaoedd pellenig, lle y
gwyddai fod ei wasanaeth yn dderbyuiol. Cafodd lawer o arwyddion diym-

Avad fod ei weinidogaeth gartref, ac oddicartref, yn fendithiol, ac i'w Ar-

glwydd ei anrhydeddu yn dra mawr, trwy ei wneuthur yn bregethwr hynod o

Iwyddiannus.

Dywedir i ni iddo fod, am ryw dymhor, yn gurad i'w hen feistr, periglor

Llanddowror, Ue y cerid ac y perchid ef yn fawr gan lawer, a lle y bu yn

offerynol i ddychwelyd llawer o ddynion at Dduw. Drachefn, efe a symud-

odd i Hwlffordd yn sir Benfro. Yn y lle hwn, yr oedd crefydd, ar y pryd,

yn isel iawn
; yr ychydig broffeswyr yn llwfr a difywyd; a chorff y bobi yn

berffaith ddiofal am bethau ysbrydol. Ond nid hir y bu Mr. Davies yn

gweinidogacthu yn y dref hon, cyn fod swn a chynwrf yn mhlith yr esgyrn

sychion. Bendithiwyd ei lafur i ddwyn llaweroedd dan argyhoeddiadau

dwysion ; a chyniweirient bellach, nid i gyfarfodydd llygredig, ac at eu cyf-

eillion ofer, oud at r Duw, iymofyn ag ef, "Pabeth a wnaent fel y bj-ddent

gadwedig." Ac nid yn Hwlffordd yn unig yr ymddangosodd y cyfryw

arwyddion ; ond ymdaenodd y cyffro crefyddol hwn dros holl swydd Benfro,

trwy ei lafur ef, ac eraill a'i cynorthwyai.

Yr oedd y Parch. Howel Davies yn medduar raddau helaeth o wybodaeth,

nc ddawn. Vr oedd y talentau hyn o ddawn a dysgeidiaeth wedi eu hen-

einio hcfyd yn helaoth câ'r olew santaidd, fel ag i beri iddo ddysgleirio yn

brydfcrth a defnyddiol iawn. Dywedai rhai nad oedd nemawr yn fyr o fod

yn gydwastad â Rowlamls ei hun mcwn doniau cnnillgar, a gwcinidogaeth
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\^lithog. Yr oecìd ei (lyaiherau yu hyiiaws, a'i ysbryd yii iraidd gaii fwyn-

eidd-dra yr efeiigyl. Parai hyii fod ei " ymadi-cdd yn defnynu fel y gwhiw,

ac yn dyferu fel y gwlith." Ain dano ef y dywedai John Evans o'r Bala :

"Bn y Parchedig Howel Davies yma amryw weithiau. Gr tirion mwyn-

aidd oedd Mr. Howei l)avies, ac yn bregethwr ennillgar iawn."

Wrth ddarllen ilyddlyfr g\vr duwiol iawn, o'r enw Joseph "Willinms, yr

îiwn oedd yn byw yn Riddemiinster, Worcestershire, ni a gyfarfyddwn ag

-fenwau amryw o'r tadau ^fcthodistaidd, megys Howel Harris, D. Piowlands,

'H. l)avies, a W. "Wiüi-ams. Dy\\ed yr ysgrifenydd yn ei ddyddlyfr, ddarfod

iddo gael y fraint yn ^Mehefin 28, 1746, o gyfarfod y gwr uchod, yn nghyd

ag ugain o gynghorwyr, raewn cymdeithasfa yn Nhrefeca. Ar yr achlysur,

meddai, " Ciniawais gyda'r gwr eglwysig, ac anii-ai o'r cynghorwyr ; ac O !

y fath ysbryd o gariad at Grist, a chariad at eu gilydd, oedd yn ganfyddadwy

ynddynt. Nis gallaswn amgcn na mcddwl mai prin y gallesid sylwi gyda

mwy o briodoldeb ara dduwioiion y prif oesoedd, ' Gwelwch fel y mae y
Cristionogion hyn yn caru eu gilydd !' Cefais wybyddiaeth ganddynt fod yr

Arglwydd, mewn raodd hynodol, wedi cyfodi y Parcli. Mr. Rowlands yn swvdd
Ceredigion, a Mr. Howel Harris yn swydd Brecheiniog, ar yr un a'r unrhyw

amser a Mr. Whitfield a'r Wesleyaid, ac oU yn annibynol ar eu gilydd ; ac

wedi ai-ddel eu llafur mewn modd hynod, nes effeithio ar y rlian fwyaf o

Gymru; a'r cví'bl mewu ysbaid un mlynedd ar ddeg o'r dechreu cyntaf; fel

y mae o fewn tywysogaeth Cymru, chwech neu saith o wr cglwysig, deugain

o gynghorwyr, a saith ugain o gyradeithasau crefyddol, yn awr yu pregethu

ac yn derbyn pur efengyl Crist. Ymddengys iddynt gyfarfod â gwrtlnw-

nebiad mawr, ac â Uawer o erlidigaeth; ond ddarfod i'r cwbl wasanaethu er

Iledaeniad i'refengyl; ac weithiau ymddengys fel pe byddai pob gwrthwy-
nebiad yn cael ei fwrw i lawr o'u blaen. Y"r oedd Mr. Eowlands yn gallu

dywedyd wrthyf fod ganddo dair mil o gyramiwyr, a I\ír. l)avies a ddywedai

fod ganddo yntau ddwy fil yn swydd Penfro."

Yn yr un dyddlyfr y eawn enghraitft o effeithiolrwydd a buddioldeb gwein-

idogaeth ^h\ Howel Davies, yn nychweliad un ]\li-. Bateraan, person St.

Bartholemew Fwyaf, yn Llundain. Yr oedd gan Mr. Batemau iwioliaeth

eglwysig fechan yn Nghymru, yn swydd Penfro. Ymwelai yn achlysurol â'r

plwyf hwu yn Nghymni, a phregethai yu un o addoldai Mr. Howel Davies.

Yr oedd ar y pryd y cyfeirir ato, yn nghyflwr natur, ac yn anghydnabyddus

â'r gwirionedd fel y mae yn yr lesu ; ac yr oedd ei bregeth yn Ilawn o gy-
huddiadau enllibus yn erbyn y !Methodistiaid, gan rybuddio ei wrandawyr er

mwyn eu heneidiau i'w gochcl.

Ar ol y bregeth hon, syrthiodd arao brudd-der ysbiyd, a chyfyngder

meddwl na allai roddi cyfrif am dano, y fath a'i gwnaethai yn ddiawydd am
gyfeillach o'r natur a garasai o'rblaen : a than y prudd-der ysbryd hwn, bu
gorfod aino wrando Mr. Howel Davics yn pregethu, a hyny yn yr un addoldy

ag y buasai efe yn ei wawdio ef a'i gaulynv.yr ; teimlodd y gair fel "picell

yn trywanu ei afu;" ei bechodau, bellach, a'i Ucthent ef ; "aethant uics li
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ben ; ocddyut fel baich trwm rliy drwm iddo ei ddwyn." Bu am fis o amser

cyn cael gwaredigaeth ac esmrrythad i'w enaid arcliolledig. hyny allan,

bu yn fendithiol iawu i iaweroedd yn Nghymru, ac jni Lluudain liefyd.

Hysbysir i ni mewn cyhoeddiad Saesonaeg* arall, fod Mr. Howel Dayies

jTi mysg y rhai a gyfarfyddent â'r larlles Huntington yn Bristol, ar ei thaith

i Gyram yu y fl. 1748. Ei gymdeithion ar yr achlysur oeddynt y Peirch.

Daniel Rowlands, Griflith Jones, a jNIr. Howel Harris. Yr oedd dwy ferch

yr larlles gyda hi, a dwy foneddiges eraill, sef Lady Anne, a Lady Francis

Hastiugs. Dros ysbaid pymtlieg uiwrnod olynol, pregethai dau o'r gweini-

dogiou ag oedd yn ei chaulyu bob dydd, yn y trefydd a'r pentrefydd yr aent

trwyddynt. Nid oes hysbysiad genyf trwyba ranau o'r wlad y bu eu llwybr;

yn uiiig dywedh- iddynt ymweled â Llaugeitho, ac oddiyno drachefn i Dref-

eca : ond pa Iwybr a gymerwyd o Fristol i Laugeitho, sydd anhysbys.

Dywed Lady Francis, wrth ysgrifenu jt hanes, "Yr oedd yn dra amlwg fod

dylanwad dwyfol Ysbryd Duw gyda'r gair, a chwanegwyd Uawer at bobl yr

Arglwydd." Souir am bregeth hjTiod i j\Ir. Grifíìth Jones ar y rhan hyny

o'r 40ed o Esay, " Pa beth a waeddaf ?" Dywedir i ras a gallu Duw gael eu

hamlygu mewn niodd rhyfeddol iaìvu ar y gynuUeidfa, ac i laweroedd

dori aUan i lefain mewn ing meddwl, dan arg^hoeddiadau o'u pechod a'u

coUedigaeth. Sonia y foneddiges am bregeth iyfedd araU o eiddo Mr.

Eowlands, mewu pentref bychan (ni roddir euw aruo) jti sir Gaerfyrddin, yr

hon a fendithiwyd mewn modd hyuod. " Y mae yii beth hyuod," meddai

Lady Francis, "mai yu gyfatebol i'r modd y darostyugid pechaduriaid dan

deimlad traUodus o'u heuognvydd, y derbyniai pobl Dduw eu cysur d'u dy-

ddanwch. Tra yr oeddynt hwy yu ma^Tygii eu Duw, ac yu Uaweuychu yn
Nuw eu Hiachawdwr, yr hwn a wnaethai iddyut bethau mawrion, yr oedd y
UeiU mewn iug dü-fawr yn gwaeddi allan, "Ua ìcr frodyr, beth a wnaicn ni ?''

Ar ddychweUad \x larUes Huutingtou i Loegr, aeth Mr. Howel HaiTÌs, a'r

Parch. Howel Daries, gyda hi.

Ehoddwyd i'r gr dumol hv,Ti, tua blynyddoedd diweddaf ei oes, raddau

anghyff"rediu o gysm-ou yr efeugyl. Yr oedd wedi ymgynefiuo ag augau a

byd arall er ys amser maith ; a Uenwid ei ysbryd â gorfoledd, yn y gobaith

am fywyd ac anUygrecUgaeth. Myfyriai yn hyfiyd ar y myuyd y rhyddheid

cf oddiwrth lyö"ethciriau y cnawd, ac y dyosgid ef o bob gwisg ddaearol;—
ymynyd y gwisgid ef â'r tsydd o'r nef. Fel hyn, wedi oes o lafur fí'ydíUawn

dros ei Arglwydd, ac o ddefuyddioldeb i'w geuedlaeth, efe a hunodd yn yr
lesu tua cUwedd Mawrth, yn y fl. 1770. Bu fimv yu yr un flwyddyira

Mr. Whitfield, a chhuldwyd ef yu eglwys Preugast, Hwlfí"ordd.

III. Peter Williams.—Ganwyd y g\\T hwn lonawr 7ed, 1722, o rieni

cyfrifol, yn sir Gaerfyrddiu. Ar enedigaeth eu mab hwn, yr oeddynt yn byw
ar dci-fvn y ddau blwyf, Llachani a Llansadwruen, gerllaw Caertyrddin.

Arferai ei fam, yr hon a hofíai wrando jt efengyl, ei gymeryd, pan vn buiup

• "Life aud Timcs of the Countcss of Huntington." tndal. 84.
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neu chwech oecl, gyda hi i wrando y Parch. Q. Jones, Llanddowror. Yr

ocdd gan ei fam gryn ddysgwyliad y byddai ei mab hynaf hwn yn ddyn o

enwogrwydd ; ond hi a fn farw cyn gweled pa fath le a lanwai, na pha faint

enwogrwydd a gyrhaeddai. Bu ei dad hefyd farw yn mhen blwyddni ar

01 ei fam, a gadawyd y tri phlent^ni yn amddifaid—y ferch yn 14eg oed,

Peter yn 12eg, a Dafydd yn 10. Cymerwyd yr ieuangaf gan ewythr iddo o

du ei dad ; a'i fi-awd gan ewythr arall o du ei fam ; a'n chwaer gan foncdd-

iges Pristol, gyda'r hon yr arosodd rai blynyddau, ac y bu farw. Ym-
ddeng^s fod P. Williaras yn hoíF iawn o ddysgu o'i ieuenctyd, â'i fryd er yn

ienanc i fod yn weinidog yr efengj-l ; er nad oedd eto yn meddu profiadau

dwysion, nac efengylaidd. Pan oedd oddeutu 17 oed, aeth i'r athrofa i

Gaerfyrddiii, y pryd hjTiy dan ofal y Parch. T. Einion. Cyn ei ymadawiad

o'r athrofa, daeth y Parch. George "Whitfieid i'r dref, a chyhoeddwyd ef i

bregethu yao. Bu yn wiw gan athraw yr ysgol roi gwaharddiad i'r ysgol-

orion i -wrando ar y dyeithr-ddyn a ddysgwylid i'r dref ; a hyny, cbe fo,

"o herwydd y mae }ti pregethu pechod g\\Teiddiol, a bod yn rliaid geni dyu

drachefn ; ac hefyd, bod yn rhaid cytiawnhau dyn gerbron Duw, trwy íiydd

heb weithredoedd." Ond er y gwíiharddiad a roddasid, aeth pcdwar o'r

ysgolorion, ac yn eu plitli Peter Williams, yn ddirgel i wraudo ar Mr.

"Whitfield; a bu yr amgylchiad iddo yn fywyd o feirw. Tiywanodd y wcin-

idogaeth eigalon; "ac yr oeddwn," uieddai ef ei hun, "yn ciynu drwy bob

aelod;" ac o hyny allan tehnlai ei fod mewn byd newydd. >sid oedd flas

ganddo, bellach, ar yr hcn ddifyrwch ; a phrin y gallai, erbyn hyn, osod ci

feddwl ar ei wers yn yr ysgol. Deallodd ei feistr pa fodd yr oedd anio, ond

ni ynganodd ddim wrtho ; eithr ei hen gyfeiUion, bellach, a'i gadawsant

:

aent heibio iddo ar yr heol, heb gymerj'd anijiit ei adnabod. " Y'^r ocddwn,

bellach, yn Yelhodiíst " meddai ef ci hun, " ac yn cu cyfrif hwy, digon ocdd

hyny i roddi anfi-i tragwyddol arnaf."

Addefai y gr ieuauc ei fod, ar hyn o bryd, wedi ei adael iddo ei hunan.

" Câr a chyfaill (raeddai) a'm gada\\sant.-' îsi wyddai am neb i ymgynghori

ag ef, i dderbyn cyfarwyddyd a cliydymdeiralad, ond im ferch ieuanc, sef

merch y gr y lletyai efe yu ei d, yr hou a gafodd ddychweliad at Dduw
daîi yr un bregeth ag yntau.

Yraa(hawodd o'r atlu-ofa pnn ocdd yn 21 oed; ac wcdi bod rliyw gymaiut

amser yn cadw ysgol yn Nghynwil, gerUaw Caerfyi'ddin, ymbarotodd i

ymofyn ara urddau eglwysig, yn yr hyn y Uwyddodd yn well na"i ddysgwyl-

iad; oblegid, er maint y drwgdybiaeth am ci dueddiadau Methodistaidd,

cafodd ei nrddo yu ddiacon yu yr cglwys sefydledig. Bu yn gwasanacthu

eglwys Cymun, yu swydd Caerfyrddin, ara x^\\' hyd. Yr oedd gofal y plwyf

amo ef, gau na ddeuai y periglor iddo onid uuwaith yn y íiwyddyn. Dy-

gwyddodd y pryd hyny, scf tua"r íl. 1715, fod son maAvr fod y Prdender ar

dirio yu Lloegr, a chyraeryd y goron ; a raawr ocdd y cyn'ro a'r ofuau yu

raysg rhyw ddosbcirth o ddynion. Parai yr ofnau hÿn i rai yn y plwyf

wetldio \\\i\'i V fath anífawd : a dcfnyddiodd v curad ieuanc vr ac!ilv>Mr i
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gjaigliori ei blwyfolion i ymgynuil yn wythnosol i wedclio : yntau a'u e}i';\r-

fyddai, ac a'u cynghorai, ac a weddiai g}'da hwy. Pa faint bynag o ks a

Avnaeth efe i eraül tv\vy y moddion liyn, tynodd ragfam arno ei Lun. Ci-yf-

liaodd y dyb ei fod yn tuoddu yn orniodol at arferion y dosbarth dirmygedig

a ehyid ^lethodistiaid. Hyn, gyda'i lafur i wella rhyw ddefodau pabaidd a

arferid ganddynt ar farwoLiethau, a'i waith ya. eeryddu yn llym iw anfoes ac

ysgafnder a dorai aHan weithiau ya yr eglwys ar y Sabbotliau, a osododd

sail achwyiiiad arno yrrüi y periglor, a chafodd ei di'oi allan o eg^lwys Cymun,

a bygythiodd y periglor yr achwynai arno wrth yr esgob hefyd, a hyn yn

ddiamheu a wnaeth ; oblegid cafodd y curad, druan, yn fuan ei alw o flaen ei

arglwyddiaeth. Cyhuddwyd ef o bregetlru raewn plwyfau eraill, a gwa-

harddwyd iddo bregethu am dair blynedd ; ac os yraddygai yn yr ysbaid

liyny yn ddiachwyn arno, y rhoddid ei gwbl urddau iddo ; ac ar hyn, bu

gorfod arno ymadael o ydd yr esgob yn Ued ddirodrcs.

Aeth ar ol hyny i Abertawe ; a bu yn gwasanaethu dwy o eglwysi yno

—

nn yn Gymraeg, a'r llall yn Saesonaeg. Ni fu yroa yn hir, na ddeallodd fod

yr un gwrthwyiiebiad iddo yn cryfhau yn y Ue hwn hefyd. Xi fynai bonedd-

igion Abertawe aio'i athrawiaetht, ae ni chyraereut eu Uesteino i ddylyn eu

hen arferion. Aeth drachefn i Langranog, yn swydd Al>erteifi> ond ni fii

yno ond deufìs. Ennillodd yu yr araser hyny sylw a chalon Uawer o'r plwyf-

olion ; ond gosodasai gr boneddig yu y gymydogaeth ei fryd ar ei fwrw ef

ymaith ; a hyny a wnaed, gan attal oddiwrtho y tâl a ddisgynai iddo am ei

ddeufis Ihifur.

\n ftîan ar ol hyn, cìywodd soiì nm ryw gynghorwr enwog o swydd

Benfro (ond ni roddir ei enw), ac aeth i'w wrando. Tmddengys fod gwlitb

y nef wedi ireiddio ei ysbryd dan y bregeth, fel ag i beri iddo, ar ei diwedd,

dori allan mewn gweddi, nes oedd y gynulleidfa oìl mewn s\Tidod ar-

uthrol, gan ymofyn pwy a allai cfe fod, ac o ba le y daetliai. Bn yr am-

gylchiad hwn, pa fodd i)ynag, yn foddion i gylymu y babl ac yntau wrth cu

g-ilydd : dygAvyd ef gan y pregethwr i gyfarfod ag oedd ar gael ei gyaaí gan

y Methodistiaid y pryd hyny, ar gyftìuiau swydd Benfro. Yr oedd hyn tua'r

íi. 1748, Dyma'r pnd y daeth y Parch. P. WiUiams i nndeb â'r ^^[ethüd-

istiaid, yn mysg y rhai y bu yii teithio ac yn llafurio yu ffyddlawn a llwydd-

iannus dros law er o flynyddoedd.

Nid oedd y gr hwn, fel \t ymddengys, ddini eto wedi cyrhaedd gradd.ui

helaeth o wybodaeth grefyddol, mewn cydmhariaeth \ rai eraill; nid oedd

eto, yn ol ei gj-fiiddefiad ei hun, wedi deall y gwahaniaeth ag oedd rhwng

athrawiaethau a sectau. A plia fodd y gallai? Nid oedd nemawr neb o

gyíìelyb feddwl iddo ar gae-I yn yr hoU wlad. Yr oedd y pregethau a glyw-

sai liyd yn hyn yn eglwys Loegr, gan mwyaf yai llawn o ûs a sothach, ac ^yn

wíig o efengyl. îsid oedd natur yr addysg a dderbyniasai yn yr ysgol, yn

gwasanaethu nemawr i eangu a chywiro ei syniadau am bethau teyrnas ntf-

oedd; ac nid syn grnvm, £>;ni hvnv, ei ^ael ar ci vmnniad cvntaf â'r Meth-
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odistiaid, rnewu stâd a alwai am arweiniad a cliynorthwy. Hyu a gaíbdd, *

hyn a ddefnyddiodd

.

Yr oedd y Parch. P. Williams wedi ei gynysgaethu â chorff cryf, ac â medd-

wl diysgog, yn gallu llafurio llawer, teithio yn faith, a chyd-ddwyu â llety a

bywioliaetli wael ac isel. Yr oedd ei ddoniau yn dra addas at gyrhaedd-

iadau ei wraudawyr, yn yr oes dywell y llafuriai ynddi. Pregethai yn rymus

ac efieithiol ar drueni dyu wrih uatur, ac am drefn rasol yr efengyl yn ei aoh-

ubiaeth trwy Gyfiyngwr.

Ni a gawn achlysur eto, wTÍh olrhain cynydd Methodistiaeth, i alw sylw y
darllenydd, yn awr ac eüwaith, at lafur y gr parchedig hwn, mewn undeb

ag eraill, i ddwyn yu mlaen y diwygiad yn Nghymru. Yr oedd jni angen-

rheidiol, tebygid, rhoddi y bras-olwg a roddAvyd o'r offeryuau cyntaf yn y
Deheubarth, a ddefuyddiwyd mor nodedig yu llaw yr Ai'glwj'dd, i roddi yr

ysgogiad cychwynol i'r gwaith a gynyddodd mor rhyfeddol ar ol hyny.

Yr oedd yr holl offerynau a fu hyd yma dan sylw, mewn cysylltiad ag

eglwys Loegr
;
gwr wedi eu dwyn i fyny ynddi, ac oll yu weinidogion

urddedig ynddi, neu wedi bwriadu bod felly ; ond ni a welsom i raddau

eisoes, ac ni a gawn weled eto yn eglurach, nad oedd y cysylltiad Jiwn yn

fanteisiol iddyut i barhau jaiddo, tra yr ymroddent i wasanaethu y diwygiad

a ddechreuasid trwyddynt. Gwelir yn fwy-fwy oglur, mai rhaid oedd ym-

adael ag un ô'r ddau gysylltiad. Ar y dechre, dysgwylient yu ddiamheuol y

gallent gadw y diwygiad o fewu ffiniau y sefydliad gwladol, a'i wneuthur yn

wasanaethgar i'w Iwyddiant ; ond hwy a ddeallasant yn raddol fod hyn yn

ormod gorchwyl. Ymwrthodai yr eglwys û'r diwygwyr ; ac ymwrthod y bu

raid i'r diwygwyr â'r eglwys. Gan mai rhaid oedd ymwrthod ag un i'r

dyben i ymlynu wrth y Ilall, dcwisasant yn hytrach gymeryd cu harwain gan

lais rhagluniaeth a chydwybod, yn y ffordd a fyddai í'wyaf defnyddiol i achos

yr efeugyl, na gwrando ar awdurdodau dynol i ymgadw o fcwu terfyuau

gosodedig, bydded y canlyniad y pfcth a fyddai.

Yr oedd rhyw gyftaint o'r marwor Methodistaidd wedi disgyn yn y blyn-

yddoedd cyntaf o'r diwygiad, ar bump, o lciaf, o sirocdd y Dcheubarth. Yr

oedd Eowlauds yn cyft'roi sir Aberteiíì, a H. Davies yn gwncyd yr un peth

yn sir Benfro. Yr oedd y ddau WiUiams, a Howel Harris, ac yn enwedigyr

olaf, yn llafurio yn Ilai sefydlog ; a chyrhaeddai eu gw^inidogaeth i bob cwr

o'r Deheudir lle y byddai drws yn agorcd iddynt. Trwy eu cyd-Iafur, yr

oedd goleuni yr efengyl yn ymdaenu
;
yr oedd tywyllwch yr oesoedd blaen-

orol yn dechreu teneuo
;

yr oedd ambell uu, bcllach, mewn llawerocdd o

lancrchi y wlad, yn sychedu am weinidogaeth y gair yn ei blas priodol ei

hun; ac yn eiddigeddu dros ledaeniad y gwiriouodd yn mhlith ei gymydog-

ion. Yn y blynyddoedd cyutaf hefyd, sef rhwng 1736-50, yr ocdd lîawer o

ugeiniau, os nad cannoedd, o eglwysi bychain wcdi eu ffuríio trwy Gymru

oll, a milocdd o gymunwyr yn ymgytiull i Langcitho, ac i eglwys Prengast,

bob mis ; dynion wedi eu dettro yn achos cu hcncidiau, ac wcdi proíì melys-

der yr efengyl. Yr oedd amrywiol wcinidogion craill yn i-glwyf} Locgr wedi
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ymuno â'r gwi" a enwyd, gan roddi mesur o gymliortli i'r diwygwyr penaf,

Cododd hefyd amryw ugeiniau o wr lleg yn ngwalianol barthau o'r wlad,

y rhai, wedi eu defiPro am eu cyflyrau eii hunain, ac yn mcddu mwy neu lai o

ddawn a gwybodaeth, a anuogwyd gan y tadau i gynghori a rhybuddio eu

cydwladwyr yn y pethau a berthynent i'w heddwch. Nid oedd un addoldy

ncu gapel wedi ei godi am lawer o flynyddoedd ar ol yr ysgogiad cyntaf yn y
fl. 1736

;
pregethai yr o9"eiriaid yu y Uanau bob amser y rhoddid caniatâd

iddynt ; brydiau eraill, ymgynuUent mewn tai'anedd, ar y maesydd, neu yn

heolydd y trefydd, gan ymdrechu dwyn dynion i wybodaeth y gwirionedd.

i' capel cyntaf a godwytl, medd rhai, ydoedd capel Lkinfair-]\Iuallt, yr hwu,

ar gyûif mai efe oedd y cyutaf, a alwyd Alpua, y llythyren gyntaf yn ye

iaith Eoeg. Dywed eraill mai capel y Groes-wen, ger Caerphili, oedd y
c^-ntaf. Adeiladwyd y rhai'n, tebygid, tua'r ílwyddyn ]7-i7. Y flwyddyn

ganlyuol, adeüadAvyd un neu ddau yu ychwanegol yn sir Gaerfyrddiu, a

chapel Aberthin, yu sir Forganwg, yu y fl. 17-A9. Yr oedd, gan hyny,

bedwar ueu bump o gapelau bychain wedi eu codi yn y fl. 1750; ond yr

oedd, ar yr un pryd, rai cannoedd o leoedd yr arferid pregethu yuddynt, ac

y cynelid moddion eglwysig ; eithr nid oedd y sacrameutau o fedydd a swper

yr Arglwydd yu cacl eu gueinyddu ond gan y clerigwyr, ac felly y parhaodd

am faith flynyddoedd ar ol hyn.

Wele yraa fras-olwg i'r darllenydd ar gyclucynlad MethodisticSth yn Xe-

heubarth Cymru ; a rhyw gymaiut o hanes ei sylfaenwyr. Cawn achlysur

eto i ddychwelyd at eu hanes dan amgylchiadau eraill, wrth osod allan gynydd

y gwaith a ddechreuasid fel hyn ganddynt; ond angenrheidiol yn awr a fydd

rhoddi trem ar y modd y cychwynodd Methodistiaeth yu Ngwynedd : at

hyn, bellach, y cawn alw svlw y darllenydd.

PENNOD II.

YSGOGIADAU CYCHWYNOL YN NGWYNEDD.
SYLWAÜAU ARWEIXIOL—JOHN R0BERT3, GERLLAW NEFYX—FRAXCIS EYANS, A

WILLLVM PRITCHARD—LEWI3 REES—JEXKYX MORGAN—YMWEHAD LEWIS
REES A LLAN'UWCHLYN'.

Galwasom sylw y darllenydd eisoes, sef yn y dosbarth cyntaf o'r gwaith

hwn, at lafur a llwyddiant rhai gwr rhagorol, a fuont o fendith anarferol i

Gymru yn eu tymhor. Gwasanaethodd rhai o honynt eu cenedl yn benaf

drwy eu dyag, a thrwy eu Uafur mewn lîmyddiaeth. Y cyfryw oedd A^'iUiam

Salisbuiy, y Doctoriaid Davies, ^Morgan, a Parry, ac Edmund Prys. Bu
Uafur y gwr hyny o fendith fawr i'r gencdl, gan mai trwyddyut h^y yn

beuaf y dygwyd yr ysgrythyrau santaiild, o leiaf yn yr oesocdd diweddaraf, i'

iaith y Cynuy. Fe fu eraiU yn fendithiol iawn trwy eu Uafur gweinidog-

acthol, i ddeífroi ystyriaeth cannoedd o'n henafiaid difraw at eu hachos tra-

gwyddol. Y cyíryw rai oeddynt Wroth ac Erbury, Waltcr Cradoc, a Yavasor
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Powel, Stephen Hughes, a Percgrine PhilHps ; ^Morgau Llwyd, a Phys
Pritchard, a Hugh Owen. Ond yr oedd y gwr hyn oll wedi colli oddiar y
maes, ac wedi dianc adref er ys maith araser : nid oedd olynwja* teilwng

iddynt wedi codi ar eu hol, i ddyfrhau yr hyn a blanesid ganddynt hwy, ac

i berífeithio y gwaith a ddechreuasid mor ganmoladwy ganddynt.

Pe fu pregethau y naill o'r gwr hyn, ac eraiU llai eu cyfrif, ac ysgrifen-

iadau y lleill, yn ddiau yn fendithiol di-os ben i'r genedl ; eto, ni pharodd

llafur yr un o honynt, na'r cwbl yn nghyd, ddim ysgogiad cyífredinol a

pharhaol; ac erbyu dechre 1700, yr oedd ol eu nafiu- ymron wedi coUi.

Aethai heibio, bellach, rai ugeiniau o flynyddoedd, er pan roddwyd y gwr
hynod hyny mewn dystawrwydd Irwy ddwylaw marwolaeth ; a chan na fu

iddynt ddylynwyr teilwng, disgj'uodd y wlad i'r un agwedd dyweU a marw-
aidd ag y bu gynt ynddi. Yr oeddynt hwy yn Uusernau dysglaer jti eu

hadeg, ac yn gwasgar eu goleuni i raddau rhyfeddol y ífordd yr elent ; eto,

nid aeth yu ddydd. Trwy eu Uafur ífyddlawn liwy, rhoddwyd ysgytiad

cyfFrous i'r genedl gysglyd ; agorodd eu Uygaid am enyd ; ond syrthiodd i'r

un raarweidd-dra drachefu. Ond yr oedd gwawr y bore, beUach, yn nesau,

—

yr adeg ag y byddai pelydrau goleuni yr efengyl yn cyrhaedd yr hoU dywys-

ogaeth.

Nid oedd ydiwygiad Methodistaidd eto wedi cyrhaedd Gwynedd. Yr
oedd y cyffro wedi dechreu, fel y gwelwn, yn rhyw barthau o'r Dehcudir,

a rhyw ddarpariadau cychwynol yn y Goglcdd trwy lcdaeniad yr ysgrythyrau,

a thrwy yr ysgoUon rhad cylchyiiol dan olygiad y Parch. GrifHth Jones ; eto,

nid oedd Methodistiaeth, fcl y cyfryw, wedi bLiguro yn Ngwynech].

Yr oedd gwedd isel iawn ar gi-efydd yn mhob cwr o AYyncdd. Yn y
Uanau, nid oedd ond ychydig o rith prcgethu ; a phan y byddai pregeth yn
cael ei thraddodi, nid oedd ynddi ond prin rith efengyl. Yr oedd y clerig-

wyr, ar y cyfan, wedi syrthio i'r graddau iselaf o dywyUwch, marwcidd-dra,

ac anfoes. Ar y pryd hwn hefyd, nid oedd ond chwecli o gynidleidfaocdd

ymneiUduol trwy hoU'^yncdd,—dwy yn NgwTccsam, un yn LlanfyUin, un
yn Ninbych, un yn Newmarket, sir Pflint, ac un yn MhwlUieb', swydd Gaer-

narfon. At y rluii hyn, fe chwanegwyd yn fiian, gynulleidfaoedd Llanbryn-

mair,* a Llanuwchlyn. Nid oedd hyn ond nifer bychan iawn, i angen yr

hoU whad ; a nifer bychan iawu hefyd i'w gydmharu i'r hyu ydyw y nifcr

bresenol.

Yr oedd Uafur rliai gwr hynod yn mhUth yr ymnciUduwyr wcdi bod yn
foddion i ysgogi rhai dynion mcwn amrywiol ardálocdd, i ymofyn am grefydd

a duwiohleb; eto, er hyn oU, nid ocdd cu uifer ond ychydig, a'u manteision

ond prinion iawn. Nid oedd y tân santaidd wedi Uwyr ddilfodd ar eu

haelwydydd, a bu yr awelon ciyfion a ddylynai gweinidogaeth y diwyg^yyr

Methodistaidd, yn foddion i roddi enyniad adnewyddol j'u y marwor. Nid

• Fe allai fud cglwys fcchaii gan yr ymncillduwyr yn Llanbiynniair nior gyn;u- a
I

dcchrcu 1700.
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oedd cymaint o sylw y pryd liyny ar y gwalianiaetli oedd rhwng y naill blaid

a'r Uall, ond ar y gwahaniaetli oedd rliwng y byìc a'r maric o bob plaid ; hyn a

dynai sylw, ac a ennillai serch pob un defifro yn ei enaid. Nesâai dynion

duwiol, a deffro yn eu heneidiau, at eu gilydd, o ba emvad bynag, a chiliai y

byw a'r marw oddiwrth cu gilydd, er bod o'r un cyfundeb. Yr oedd mwy o

gymundeb rhwng Mr. Pugh, yr ymneillduwr, a Mr. Eowlands, yr eghvysv,-r,

nao- oedd rhwng yr un o honynt a'i frodyr enwadol ei hun, y rhai nid oedd

arnynt gymaint o arw^ddion ysbiwd a bywyd yr efengyl. Yr oedd Eichard

Tibbot, a Lewis Kees o Lanbrynmair, yn ymgyduabod â pliob dyn, o ba

enwad bvnag, os byddai arwyddion o oruchuyliaeth yr efengyl ar ei ysbryd.

Yr oedd Jenkin Morgan, ysgolfeistr dan olygiad y Parch. Griffitli Jones, ac

felly yn dwyn rhyw berthynas â'r llan, mewu sylw ac anwyldeb gan yr ym-

ueiilduwr Lewis Piees, gan y deallai fod llaw yr Arglwydd arno. Yr oedd

Ychydigrwydd nifer y duwiolion, a'r ymosod beunyddiol a wneid arnynt trwy

kinderau a gwaradwyddiadau, yu foddion y pryd hjmy i'w dynesu h\^7 at eu

gilydd. Delw Crist, ac nid nôd gwahaniaethol sect, a gyfrifid ganddynt yn y

tnnhor hwnw, fel y dylid ei gj^frif yn awr, o wir werth a phw^^s.

Oud er nad oedd ond ychydig iawn o dduwiolion i'w cael y pryd y cyfeir-

iwn ato, yn enwedig yn ÌS'gogledd Cymru ; eto, yr oedd yma "ychydig

enwau," y rhai y mae perarogledd eu crefydd wedi bjiboli eu coffadwriaeth

hyd heddyw, a'r rhai y gellid eu golygu fel blagur cpiar ynfhagflaenu tf

y gwanwyu. Fe ddyry Mr. Eobert Jones i ni enw un John Eoberts, o jSTant

Gwthcyrn, gerllaw Nefyn, fel uu a gawsai ryw adnabyddiaeth o werth duw-

ioldeb, pryd nad oedd ymron neb o gyftelyb feddwl iddo yn ei holl fro,

"Breuddwydiodd y gr hwn ei fod yn gweled pen yn dyfod oddiwrth y

deau, ac yn goleuo'r wlad, yn llefain hefyd nes bod cyffro a deffroad trwy yr

ardaloedd." Suddodd y breuddwyd hwn i'w galon, a pharodd iddo ddys-

gwyl y deuai rhyw ddiwygiad crefyddol i'r wlad cyn hir amser. Ac er mai

ti-w-y freuddwyd y cod\Tj'd y fath ddysgwyliad, eto fe droes allau yn gywir.

Di\vv"-iad a ddaeth ; a chafodd John Eoberts bi'ofiaá sylweddol o hono ei

hunan, ac a fu yn aelod defuyddiol yu eglwys Dduw hyd ddiwedd ei oes.

Crybwyllir hefyd am un Prancis Evans o'r Pen-y-cae-newydd, fel dyn hynod

mewn duwiohleb. YmneiUduwr oedd y g\\T hwn, ac arferai ddarllcn a

g\veddio gyda'i deulu, yr hyn a osodai arwydd o hynodi'wydd arno, mcwu

lYmhor nad oedd gweddi deuUiaidd ddim i'w chael trwy yr hoU wlad.

Dygwj'ddodd amgylchiad cysyUtiedig â gwaith Francis Evans yn addoU

vn ei deulu, na ddylid ei adael aUan, am ei fod yn ddolen neiUduol yn y

gadwen raghmiaethol i ddwyn Methodistiaeth i siroedd Arfon a Mon. Yr

amgylchiad oedd fel y canlpi :

—

Yr oedd yn byw niewn tyddyu o'r enw Glasfryn-fawr, gerUaw PwIUieU,

r o'r enw William Pritchard. Ganesid ef yn y Bryn-rhydd yn y íl. 1702,

a chafodd ci addysgu" yn hclaethach na'r cyflredin bobl yn ei oes, mewn
Cymraeg, Sacsonaeg, a pheth Lladin. Yr oedd yn arferiad y pryd hyny,

gan fagad o'r plwyfolion, fyncd i'r dafarn ar ol y gosber i fod yn Uawen, ac i



PEN'. II.] LEWIS REES. 91

yüiddifyru mewii coeg-ddigrifwi'li. Wedi aros yuo uu nos Sul yu hwy nag

arferol, collodd William Pritcliard y lì'ordd \vrtli fyued adref: ac wedi ym-

ddyrysu enyd, canfii oleuni, a eliyrchodd ato : adnabu y lle yu ebrwydd, a

cliynygiodd eilwaith fyned adref, ond dyrysodd drachefn ; a hyn a wnaeth y
drydedd waith, a phob tro arweinid ef at yr un goleuni. Parodd hyn iddo

synu, a dwys-fyfyrio pa beth a allai hyn fod. Edrychodd, pa fodd bynag,

drwy íFenestr y t Ue y gwelodd y goleuni, a chanfu t yn darllen y Beibl,

ac ar ol darllen, yn disgyn ar ei liuiau i Aveddio. Ar ol i'r gr orphen

gweddio, medrodd William Pritchard y flbrdd adref heb un anhawsder ; ond

parodd yr amgylchiad iddo ystyried ei ôyrdd, ac arafu ei gamrau. Y gr a

glywodd ef yn gweddio oedd Francis Evans, o'r Pen-y-cae-newydd. Sudd-

asai rhai o eiriau y bennod a ddarllenwyd, ac o'r weddi, i galon y gwran-

dawr, ac ni allai ymysgwyd oddiwrth eu hefl'eithiau. Bu ddwy fljTiedd dan

argyhoeddiad, a mynych gyrchai i leoedd dirgel i weddio. Ennillodd ddau

o'i weision i adael eu hoferedd, a thynodd arno ei hunan sylw yr holl gy-

mydogaeth. Y gr hwn yu fuanar ol hyn a fu yn noddwr i Jenkin Morgan,

ysgolfeistr a chynghorwr tra buddiol a llwyddiannus, yr hwn a anfonasid i'r

Gogledd gan y Parch. Grifíìth Jones, LLanddowi'or ; ac yn ei d ef y
bu Howel Harris yn pregethu ar ei ddyfodiad y tro cyntaf i sir Gaernarfon.

Dywedais uchod fod Lewis Eees, gAveinidog yr Annibynwyr yn Lhanbryn-

mair, yn ddolen neillduol yn y gadwen ragluniaethol i ddwyn Methodistiaeth

i Wynedd ; a chan fod a wnelo y g\vr hwu â dyfodiad HoAvel Harris i'r

Gogledd, ac û dyfodiad Jenkin Morgan i sir Gaernarfon, gorfydd i mi, cyn

myned yn mhelhich yn mlaen ar hanes "WiUiam Pritchard, (h-oi sylw y (hir-

Uenydd at Lewis Ptces, a Jenkin Morgan.

"Yr oedd Lewis Eees," meddai yr hen batriarch John Evans, "wcdi ei

gynysgaeddu â doniau lielaeth, yn enwedig mewn gwecUli." Ymddengys y
byddai y g\\T parchus hwTi yn arfer teithio i lawcr o barthau y whul i breg-

ethu ; ac yn mhlith manau eraill, ymwclai â thref y Bak, yn sir Feirionydd.

Yr oedd yn nghymydogaeth y Bala ar y pryd ychydig o ymneillduwyr, y rbai

oeddynt, gan mwyaf, yn ff'rwyth gweinidogaeth Morgan Llwyd. Ar ol ei

farwohaeth ef, ymwelid yn awr ac eilwaith â'r praidd bychan hwn gan am-

rj'wiol weinidogion eraiU, megjs Mr. Baddy o Ddinbych, Jcrvis o Lanfyllin,

Kenrick o Fron-y-clydwr, a Lewis Rees o Lanbrynmair. Ar ryw dro, pan

ydoedd y g\vr olaf yn y Bala, dygwyddodd fod un Meiric Dafydd, o'r Weir-

glawdd Gilfach, yn mhlwyf Lhmuwchlyn, yn gwrando arno. Efteithiodd y
bregeth yn ddwys arno, a bu daer ar y gweinidog i ddyfod i bregethu i'w

d, sef i'r AYeirghiwdd-Gilfach. Addawodd yntau fyned, a'r amser a benod-

wyd. Ar yr amser nodedig, daeth y gweinidog yn ol ei addewid, a daeth

amryw o bobl y gymydogaeth i'r oedfa ; ond yr oedd pawb â'u hosanau yii

eu dwylaw, fel y byddai yn arferol yn eu pUth yn y whid hono. Eisteddodd

pawb o amgylch Uawr y t, â'u bysedd yn brysur ar cu gwcill, fel y gwneid

ar nosweithiau eraill yr arferent gyfarfod i gyd-wâu. Eistcddai y prcgethwr

wTth y tân, ^an droi cîl ei lygad, yn awr ac eilwaith, ar y gynuUeidfa brysur.
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a chai brawf fod eu brys i orphen eu hosanau, yn llawer niwy nag oedd eu

dysgwyliad am un llesâd yn jt oedfa. Pan ddaeth yr awr i fyny, cododd

oddiwrth y trm, a safodd wrth y bwrdd \yyÚi ochr y llawr ; cymerodd y Beibl

j-n ei law, a dysg^-yliai ya ddilys y rhoisid heibio y gwaith i wrando y gair.

Ond glynu yr oeddynt bob un wrth ei orchwyl gyda'r dyfalwch mw\af.

Gwnai rai sylwadau ar faterion y bennod ; ond nid oedd dim yn tycio i lon-

yddu eu bysedd, nac i sefydlu eu hastudi-Avydd. Anturiodd y pregetb^T, pa

fodd bynag, i fyned i weddio, heb hiwer o liyder y llwyddai y weddi yn fwy

na'r bennod, oblegid yr olwg olaf a gafodd ar ci wrandawyr cyn cau ei lygaid,

"oedd mewn prysur driniad ar eu gweill."

Yn ei weddi, "fe gafodd nerth gyda Duw, ac a orchfygodd." Cyn ei dr-

wedd, clywai ocheneidiau dwysion yn eu plith ; ac erbyn codi oddiar ei lin-

iau, yr oedd pob hosan tcedi cioympo ir llmcr.

Fe ddyry yr hanesyn uchod olwg i'r darllenydd pa fath ag\vedd yr oedd y

wlad ynddi ar y pryd ;—pa gan leied o syniad teilwng oedd gan y trigolion

am addoliad Duw. Dpy olwg hefyd ar symledd diadduni y moddion a

ddefnyddiodd y Goruchaf i ddeífroi y trigolion o'u cwsg, ac i'w goleuo am

bethau byw^'d tragwyddol.

Y piyd hAvn nid oedd dim Methodistiaeth yn Ngwynedd, ac nid ocdd eto

ond gwyll y boreu Avedi ymddangos yn y Deheudir. Yr oedd Howel Harris,

a Daniel Rowlands, eisoes wedi dechre cyffroi eu cymydogion, er ys blwyddyn

neu ddwy, fe allai ; ond nid oeddynt hyd yn hyn Avedi anturio di'os dcrfynau

y Deheubarth. . Clywsai Lewis Rees y son am Howel Harris, a pha bethau

rhyfedd a wneid trwyddo yn ei wlad ei hun ; ac er mai aelod o eglwys Loegr

oedd im, ac ymneillduwT oedd y llall, deallodd Le^ns Hces fod Uaw }t Ar-

glwydd gyda diwygi-nT Trefeca, a meddyliodd yn ddiau mai dymunol iawn a

fyddai ei gael i ymweled â'r Gogledd.

Ar un o'i deithiau gweinidogaethol, daeth Lems Eees i ymweled â'r

ychydig bobl dniain a berthynai i'r eglwys ymneillduol yn ]\rhwllheli. Yr

oedd hyn yn fuan ar ol y cyfnewidiad a gymerasai le yn mcddwl William

Pritchard, o Lasfi-yn Pawr. Nid Avyf yn cael Ile i gasglu fod WiUiam Pritch-

ard ar y pryd w-edi ymuuo â'r ymneiUduw^r, ond y cyfrifid ef eto yn aelod

}m eglwys Loegr ; ae edrychîd arno gyda chiyn radd o barch jm ei ardal, o

herwydd ei ddysg a'i scfyllfa; a chyda gradd o anwyldeb gan yr ychydig

dduwiolion a'i hadwaenai, o herAvydd yr argoelion a welent o law yr Arglwydd

amo. Ar ol prcgeth gan Lewis Eees, daeth rhai o'r ychydig gyfeiUion yno

ato, gan gwyno wrtho cu bod yn isel a digalon, nad oedd yniron ncb o

newydd yn dyfod atjmt, a bod y gwrandawyr yn Ileihau.

"Nalwfrhewch yn onnodol," ebe yntan, " ac nac ymoUyngwch
; y mac y

wawr nefol yn dechreu tori gyda ni yn y Deheudir. Y mae acw ryw ddyn

hynod iawn wcdi codi yn ddiwcddar, o'r enw Howcl Harris, yr hwn sydd yn

myncd oddiamgylch, i'r trcfydd a'r pentrefydd—y prif-fiyrdd a'r cacau ; ac

fcl òg fawr, y mae yn rhwygo y flbrdd yr elo."

"0," mcd<lrnt hwvthan, " na chaem ni cfyma i'n iib'lli hil''
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"Feallai y daw ef," cbe yiitau. "Y mae dyn hefyd gerllaw y Bala, a

elwir Jentin Morgan, yn cadw yr ysgol rad dan y Parch. Griffitli Jones, yr

hwn sydd hefyd yn arfer cynghori yn ddeíFrous a llwyddianuus iawn."

" A oes modd cael hwnw i'n plith, neu i'n gwlad?" meddent hwytliau.

"Tan aden eglwys Loegr y mae ef a'r ysgol," atebai Lewis Eees ; "ond

pe gallech gael rhyw r cyfrifol yn eich ardal yn caru crefydd, heb gymeiyd

arno yr enw o ymueiUduwr, fe allai y llwyddai hwnw gyda'r person i wneyd

derbyniad o'r ysgol i'r llan."

Daeth yn fuan i feddyliau y cyfeillion h\ni, mai "William Pritchard, o Las-

fnn-Fawr, oedd y cymhwysaf o bawb, a w^ddent am dano, i gymeryd y
gorchwyl mewn llaw. Y bore Llun caulynol, cymerodd y gT y ciybwyll-

asom ei enw eisoes, sef Prancis £vans, ei daith i'r 13ala, a llwyddodd i gael

yr ysgolfeistr g}"dag ef acbef.

Am yr ysgolfeistr liwn, nid ocs genym ond hanes prin. Ni a gawn mai

gwv sir Gaerfyrddin ydoedd, wedi ei anfon gan y Parch. Griffith Jones i

gadw ysgol rad gAlchynol, jti ugwahanol bailhau o'r dywysogaeth. Yr oedd

Jenkin ]\Iorgans yn meddu llawer o gymhwysder, mewn ysbiyd a medrus-

rflydd, i'r gwaith
;
yr oedd hefyd yn arfer cynghori o d i d lle y derbynid

ef, gan rybuddio ei gyd-ddynion i ffoi rhag y llid a fydd. ])ywedir raai un o

feibion y daran oedd ef o ran ei ddull o bregethu, fel y rhan fwyaf o breg-

ethwyr boreol y dyddiau hyny ; a gV\ r ydoedd a fu yn dra defuyddiol yn ei

dymhor yn y parthau hyny o'r wlad y Ilafuriai ynddynt.

Rhoddir i ni hanes am un oedfa dra nodedig o'i eiddo yn ardal y Bala
;

hanes na ddylem ei adael allan. "Un o'r odfaon mwyaf hynod a glywais

am dani erioed, oedd hon," meddai jt hybarch John Evans o'r Bala. Ac
fel hyn y rhed \t hanes :

"Yr oedd (fel y byddai yn fynych yn y wlad y prjd hyny) noswaiih ganu

gan ieuenctyd y gyinydogaeth, yn ysgubor Ty'n-y-nant, gcrllaw y Bala, yn

cael ci chynal bob nos Sadwm. Yr oedd yr ysgubor dan yr un to a'r t.

Cafodd hen r, un o'r yinneülduwyr, yn ddwys ar ei feddwl roi cais am
genad i Jenkiu Morgan ddyfod i'r t, yn ymyl yr ysgubor, i brcgethu ; a hyny

ar un o'r nosweithiau, ac ar yr un pryd, ag y byddai y bobl icuainc yn yr

ysgubor wrth eu dawns. Yn rliyw fodd, ceiiad a. gafwyd ; amyned a wnaetli

Jenkin Morgan, a'rhen ymneillduwr gydag ef, at y t. Daethant yno crbyn

bod y bobl ieuainc wedi dyfod ynghyd. Aeth Jenkin i'r t, a Duw Goruchaf

gj'dag ef, ac a ddechreuodd ar ei orchwyl. Aethaut hwythau, a'u telynwr,

a'u plaid ynghyd (Satan a feddylir), at cu gorchwyl hwythau i'r ysgubor.

Gan fod y t a'r ysgubor morgyfagos, yr oedd Ilais ynaill blaid yn cyrhaedd

y llall. Dcchreuodd y bobl icuainc, gyda mawr awch ac egni, ar eu dawns,

gan fcddwl boddi y sain, a Uwyr orchfygu y gwaitli, oedd yn y t. Ond
Uaw yr Arglwydd a fu arnynt niewn íîordd ddirgelaidd, fel na cliawsant na

hwyl iia thyniher ar eu dawns, cr eu holl ymgais a'u hymegniad. Yr oedd

Jenkin erbyn hyn er ys tro wedi ymaflyd yn ei v. aith, ac yn cael ei g;^north-

wyo ynddo. ün o'r dawnswyr a giliodd oddiwrth ei gjnndeithion at ddrws
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y t i glust-ymwraudo ; ac wrth wrando, glynodd y gair yuddo, í'el y bu raid_

iddo dynu yuilaen i'r t. Yn y mau, un arall a'i canlynodd, a thrydydd, a

phedwerydd, a pliumcd, nes y daethant o'r diwedd oll i'r t, a'r heu delynwr

heí\'d; a gorfu aniynt ymlouyddu i Avi-ando. Tra yr oeddynt yn gwraudo,

syrthiodd y fath ysbiyd giymus o argyhoeddiad arnynt oll, y telyuwr a

chwbl, nes llefasant allan, fel y tair mil yn Jerusalem gyiit (Act. ii, 37), os

nid yn yr uu geiriau, eto mewn geiriau ag oedd yu arwyddo yr un dychryu

ac ofn yu achos eu heneidiau. AYedi yr oedfu, aethant allan dan lefain

felly, ar hyd y ífyrdd a'r caeau, tua'u cartrefydd. Myfì a aduaeuwn bump

o'r bobl hyn, a gawsant eu galw yn yr oedfa hon, y rhai a barhausant yu

syml a sylweddol j^i eu profl^es gi-efvddol hyd ddydd eu marwohieth."

Y cyfryw ydyw y dysgi-ifiad a roes yr heu r o'r oedfa ryfeddol hòno.

Gwelodd yr Argluydd yn dda ddefnyddio Jenkin Morgan i roddi cychwyniad

i ddiwygiad nerthol, effeithiau yr hwu a welwyd dros amser maith, ac ar

wrthddrychau laAver. Y Jenkin ]\Iorgan hwn oedd yr ysgolfeistr y cynghorai

y Parch. Lewis Eees i'r brodyr yn ardal PwUheli ymofyn am ei gael atyut

;

ac i'w gjTchu ef y daeth yr heu weddiwr, Francis Evans o'r Bala.

Wedi i'r gr a enwyd olaf gael ei neges, a dychwelyd yn ol i'w wlad,

arweiniodd Jenkiu Morgau heibio ei d ei hun, rhag i neb feddwl mai ym-

neillduwr ydoedd, a dygodd ef yn uniongyrchol i Lasfryn-Pawr, at "Williain

Pritchard : yntau a aeth at offeiriad y plw^^f i ddeisyf ei ffafr, trwy gauiatau

i'r ysgol gael ei chadw yn y Uan. Ond y cardatad hwn ni welodd y g\\-r

boneddig yndda ei roddi, gan dybied, yn ddiau, fod yr ysgolfeistr yn un o'r

crefyddwyr. "\Yedi cyfarfod â'r siomedigaeth hon am le i gadw yr ysgol,

dywedai WiUiam Pritchard wrth y person, " Os oes genych chwi awdurdod

ar eich eglwys, y raae genyf finau awdurdod ar gegin fy nh ; caiff gadw yr

ysgol \Tio :" ac felly y bu. I'r ysgol hon daeth Uuaws o blant, a rhai mewn
oedran. Yr ysgolfeistr yntau oedd ddiwyd iawn gyda'i orchwyl, yn dysgii

iddynt ddarllen, yu eu holwyddori, ac yn gweddio fore a hwyr. Trefnwyd

cyfarfodydd hefyd iddo i gynghori neu bregethu, a deuai cryn nifcr i wrando

arno, ac ni fu ei lafur, chwaith, yn gwbl ofer. Nid oes lle i gredu fod t
neb yn yr ardal hòno y pryd hwn yu rhoddi derbyniad iddo, ond Glasfryn

Fawr. Un tro, daeth dyn i'r oedfa â cherig yn ei logeU, gan fwriadu Uuchio

y prcgethwr â hwy ; eithr Duw a annelodd ei air at ci galon ef, a bu gorfod

iddo fwrw ymaith y cerig o un i un, fel yr oedd ei enaid yn goblygu i awdur-

dod y gwirionedd. Troes y gAvr hwn aUan ag argoelion amlwg o dduwiol-

deb arno ; troes allan yn bregethwr bendithiol i lawer o'i gydwladwyr. Ei

enw ydoedd Richard Dafydd.

Wele yma ddtchrcuad bychan yr achos Metliodistaidd yn sir Gaernarfon

;

a bychan, yn wir, ydoedd. Eto, yr oedd y dechreuad bychan liwn " fel

borcu oleuni, pan gyfodo haiü foreu-gwaith heb gymylau ; fel eginyn a dyf

o'r ddaear, gau lewyrchiad yn ol gwlaw."

Gan fod enw y Parch. Lewis R«es, gweinidog eglwys annibynol yn Llan-

brynmair, yn dygwydd yn fynych fel un a fu yn foddion arbrnig i dd^Tn
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Methodistiaeth i TYynedd, nid anuaturiol, tbygid, i"r darllenydd fyddai

ewyllysio gwybod mwy o'i hanes.

Gauwyd ef yn sir Forganwg yn y fl. 1710 ; ac felly yr oedd ychydig yn
henach na Harris a Eowlands. Wedi cael manteision helaeth yn ei ieuenc-

tyd, aeth i athrofa dan ofal Yavasor Griffiths, yn sir Faesyfed ; ond ni aros-

odd yno yn hii- ; ac ar gais neu gynghor ei athraw, yr hwn a ganfyddai ei

gyrahwysder rhagorol i'r weinidogaeth, a yniadawodd o'r ysgol wedi ychvdig

fi.soedd, gan ymroddi o hyny alhm i weinidogaeth yr efengyl. Fe ddaeth i

Wynedd gyda'r duwiol u'r hynod Edmund Jones o Bont-y-pool, yr hwn a

adwaenai amddifadi-wydd y Gogledd o'r efcngyl, ac a wyddai hefd fod

angen am -weinidog ar yr eglwys fechan yu Llanljrynmair. Cyn i'r ddau r
gyrhaedd pen eu taith, coUasaut y fibrdd, a buant cbos rai oriau yn crwydro

mewn lle a elwid Coed-y-fron. Yn y sefyllfa annymunol yma, ymroisant i

ymddyddan â'u gilydd am bethau yr efengyl, a hynod y mwynhad a gaw-

sant ; dybenodd eu dyryswcb liefyd trwy iddynt ddyfod i ben eu taith heb

yn ddysgwyl, tua dau o'r gloch y bore. Yr oedd hyn tua dwy flynedd cyn i

Howel HaiTÌs ddecbreu pregethu, sef yn y fl. 173-i.

Wedi ei sefydlu yn Llanbi-jmmair, ei enaid a gyuhjTfwyd ynddo wrth

weled fel }t oedd Gogledd Cymru wedi ei orchuddio â thywTllwch fel y fag-

ddu, heb odid neb yn pregethu yr efengyl yn ei phurdeb a'i blas. Yr oedd

newyn trwm yn y tii-; "nid newjTi am fara, ac nid syched am ddwfr, ond ara

wrando geiriau'r Arglwjdd." Ar yr un prjd, yr oedd ychydig o bobl druain

dlodion, fel lloíìion grawnwin, eto ar gael, y rhai a obeithient yn enw yr

Arglwydd. Yr oedd rhai o'r fath, fel y dwedwyd, yn ardal y Bala. Ymwelid a

hwy yn awr aceüwaith gan un Mr. Jervis, Llanfyllin, a Mr. Kcnrick, Bron-j-

dydwr. Ar ol marwolaeth Mr Kenrick, y caed gan Mr. Lewis Eees ym-
weled â hwy ; a dyma'r pnd y daetb MeiricDafydd o'r Weirglawdd-Gilfach

yn gj'dnabyddus ag ef, ac â'r gwirionedd drwyddo ef. Ai Lewis Eees i

Lanuwchlyn bedair gwaith jti y flwyddyn, sef unwaith yn y chwarter,

i bregethu iddynt. Gwnai hyn ti-w^ anhawsdra mawr, a pherygl dirfawr.

Yr oedd y flordd jí\ faith, mynyddig, ac anhygyrch
; y tywydd yn aml yn

oer ac yn stormus ; a phreswylwyr Dinas a Llan-y-Mowddwy, y pentrefydd

ar ei fl"ordd, oeddynt ar ol deall ei neges, yn flNrnig am ei ladd. Gorfyddai

iddo yn aml fyned o Lanbrynmair i Lanuwchlyn, rhag eu hofn. Dywedir fod

gan jNIeiric Dafydd frawd o'r enw Morgan, ciyfach o gorfl" na'r cyff'redin, ac yn

adnabyddus fel ymladdwr mawT. Yr oedd gan y dyn dibris hwn, trwy ryw

foddion, feddyliau caredig am y pregeth\VT, a dychwehii yn fynych gjdag ef

ar ddydd lihm, â phastwn onen mawr yn ei law, i'w hcbrwng trwy Fowddwy,

rhag iddo gael niwed gan yr erlidwyr. Ar rj'w arwydd o derfysg, nid oedd

raid iddo ond ysgwyd ci ddwm, neu ddangos y pastwn, a dweyd, "ar ol i

mi hebnvng y gr da allan o'ch cyrhaedd, mi gaf siarad â chAvi." Ond
unwaith, pan y dychwelai Lewis Eees heb ei warchtìidwad, trwy y Ile per-

yglus, Im raid iddo ai-fcr dichell, trwy gocio ei het, gyru ei gcflyi, galw am
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gwTW yii y dafaru, a gwaliodd y terfysgwyr i yfed gydag ef. Baruasaut hwy-

thau, jn ddiau, eu bod wedi camgymeryd eu gwrthddiych.

Uu tro, wrth fyued y ífordd hòno, cyfarfu ag ofleiriad y plwyf, am yr hwu

y cawsai saU i feddwl mai boddhaol oedd gauddo yr ymosod a wneid arno o

bryd i bryd gau y plwyfolion; a bu ymddyddan rhyugddyrit.

" Gwr ba wLid ydych chwi?" ebe'r persou.

" Gvn- o Laubiyumair, Syr," ebe ]\ír. Eees yu fwyuaidd iawn,

" Pa fodd y daethoch chwi i fyw i Laubiyumaii-?"

" Yr oedd y gynidleidfa ymueiUduol yuo heb weiuidog, ac ar eu (lyuuuiiad

nii a ddaethum atyut ar y cyntaf ar hratcf^ ac ar ol cacl boddlonrwyíUl o bob

ochr, mi a osodwyd yu weiuidog iddyut."

"Peth afresymol," ebe'r oífeiriad, " oedd goddef i Bresbyteriaid bregethu

jTi y wlad hon ; ScotLaud ydyw y wlad iddynt hwy."
" Gobeithio, Syr," ebe Mr. Rees, "eich bod chwi o well egwyddor nag y

fl'urfìech eich crefydd WTth arfer y wlad y byddech yuddi yn bj^v ; ouide,

rhaid fyddai i chwi fod yn bresbyteriad yu ScotLiud, ac yu babydd yu Rhufaiu."

Parodd giym ei resymau, a mwyueidd-dra ei ysbryd, gyfnewidiad amlwg

yn y gr urddasol o hyny aUan; a tlmry ei ddyLnnwad ar y preswylwyi-, ui

chafodd y gAveinidog uu achos ach\\-A'n aruyut mwy.
Cyrchwyd y gweiuidog hwn i \auweled â'r eglwys fechau yu ]\IhwU-

heU, gau uu Mr. "Walter "Wiüiams o Beurhos, yr hwu a fu yu aelod o'r eglw)"s

hóuo am yr ysbaid uiaith o 70 o flyuyddoedd, a hyuy heb uu achos rlioddi

cerydd eglwysig aruo. Daeth y gr hwni Laubrynmair, 80 miUdir o fl^ordd,

i erfyn aruo ddyfod atyut am Sabboth ueu ddau i'w^ cyuorthwyo. CydsjTi-

iodd yutau â'i gais, a daeth Uawer iawn o bobl i'w wraudo, yr hyu a gyffrôdd

y gelynion yn aruthrol. Dygwyd ]\Ir. Eees o flaen uu ]\Ir. Pany, o'r Wern,

yr h\vn oedd ustus heddwch ; oud wedi ei oUwng gan hwnw, dygwyd ef

cilwaith flaen uu Owens o'r Goedtre, yr hwn oedd tìcer Llanor a Dyueio,

ac yu gangheUwr Baugor. Ymddygodd y gr hwn tuag ato fel y gwnai

dyn gorwyllt a chyuddeiriog
;
ymaflodd mewn cleddyf, a bygythiodd ei ladd

â'i law ei hun ; ac yn ei gynddaredd, torodd gôt uchaf Lcwis Eees yn gareiau

â'i gleddyf. Ar ryw dro araU, pau oedd yn Uctya yu y G wyufryn, dynia

geuad yn curo wrth y drws ar amser boreufwyd, â gws gauddo i-ddal Mr.

llees. Enw y genad oedd Ilarri Roberts ; oud gelwid ef yn gyftredin, Harri

Deneu (fe ddichou inai Ued eiddil a diuerth ydoedd). Pan ddeallodd

Miss PhiUips, merch y Gwynfryn, beth oedd ci neges, hi a ruthrodd yn

egniol ar Ilarri deiieu, ac a'i taflodd i lawr ar ei gefu ar y palmant
;
yua rhed-

odd i"r t, a chlôdd y drws ; a rhoes hyny seibiaut i ]\tr. Pees ddianc ; a'r

olwg ddiwcddaf byth a gafodd ar Ilarri druan, oedd yu Uipryu Uwfr ar

balmaut y buarth.

Mr. Lewis Rees oedd un o'r ymneiUduwyr cyntaf, enwad yn y byd, ag a

fu yn pregethu yn ]\Iûu : at liyu mi gaf achlysur cto i alw sylw y darUeiiydd.

Efe hefyd a fii yn foddion i gael gau Howel Harris i ymwelcd â'r Goglcdd y
tro cyntaf.
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PENNOD III.

DYFODIAD Y DEHEUWYR I WYNEDD, A'I GANLYNIADAU.
CYNWySIAD :

—

HARRIS YN NGWYNEDD Y TRO CYNTAF—EI DDYFODIAD I LANBRYNMAIR, BALA,
A MACHYNLLETH—AIL DDYFODIAD HARRIS I'R GOGLEDD YN 1741—EI YMWEL-
lAD A SIR GAERNARFON.

Yr oedd HaiTÌs a Eowlands wedi bod yn pregetliu, beUacli, er ys tair blyn-

edd ; ond iiid oedd Rowlaiids wedi luyned oddicartref, ac nid oedd HaiTÌs,

hyd yn hyn, wedi anturio allan o Ddelieudir Cymru. Yr oedd ilawer mwy o

ymneillduAì'yr eisoes p\ y rhan Ddeheuol o'r dywysogaeth, nag oedd yu

Ngwynedd. Yr oedd o leiaf ddeg-ar-hugain o gapelau ganddynt yn y De-

heubarth, piyd nad oedd ond chwech ganddynt yn y Gogledd. Yr oedd y
naill ran, gan hyny, yn mhell o flaen y Uall mewn cydnabyddiaeth a chyne-

findra ag yinneiUduaeth : yr oedd gerwinder y rhagfarn yn ei erbyn, i raddau

wedi Uiuiaru yn y Deau; ond yn Ngwynedd, yr oedd yn ei lawn rym. Prin

yr oedd bwlch eto wedi ei wneyd jti muriau yr hen gastell ;—castell y Uecliai

ofergoelion, auwybodaeth, a rhagfarn yuddo yn ddiwarafun. Pa bryd bynag

y gwneid ymosodiad egniol ar yr hen gastell, gellid dysgwyl y byddai cryn

gyfl"ro, ac y dielid i'r eithaf ar y gwi- eofa a feiddient wneuthur hyny.

Ar Avaith Lewis Eees yii cyfarfod â Howel HaiTÌs, gosôdodd o'i flaen an-

sawdd tywyll ac ofergoelus trigolion GwTncdd, nes creu ynddo benderfyniad

i wneyd cais ar ddwyn yr efengyl i glyw rhai o'r preswylwyr, ac i roi gwaedd

arnynt i ddefl"roi, a dianc rhag y Uid a fydd.

Hysbysir i ììì gmi Senex, sef Jolin Evans, mai yn y fl. 1739 ylmhyn;

ac â hyn y cydsaif dyddlyfr Howel Harris ei hun ; ond nid aeth efe y tro

hwn ddim pellach ua'r Bala ; ac inai yn y fl. 1741 yr aeth efe g;jTitaf i sir

Gaernarfon.

Pan oedd yn pregethu inewu rhyw fan yu agos i'r Ccmacs, sir Drefal-

áwya, daeth marchog y sir, ofleiríad y plwyf, dau ustus heddwch, a'r dy-

heddttT (constable) gj'da hwynt, i'w gynneryd i fyny, a Uawer o'r Averinos i der-

fysgu. Ond wedi ei ddwrdio a'i fygwth, goUyngasant ef yn rhydd; yntau a

aetli yn mlaen tua sir Feirionydd. Pan gyrhaeddodd i Lanuwchlyn, gan

ìa\vned oedd ci fynwes o ysbiyd y gwaith, nid oedodd ddim heb wneuthur

dyben ei ddyfodiad yn hysbys i'r pentref a'r gjmydogacth. Dacth rhyw

nifer ynghyd, ac yntau a draethodd ei neges iddynt oddiar ben clmodd, wi-th

y t y disgynasai efe ynddo. Dyma y bregeth gyntaf a bregethwyd gan neb

o'r Methodistiaid yn sir Feirionydd. Cafodd rhyw nifcr bychan cu galw

dan y bregeth hon, i fod fel ysgub gwhwfan gwlad Penllyn. O Lanuwchlyn,

fe aeth i'r Bala ; safodd wrth dalcen yr Ilall; a chafodd lonyddwch i breg-

ethu yno. Dyma y bregeth gyntaf a bregcthwyd gan Fethodist yn y Bala.

Hysbysir i ni fod yn y dref hon, y pryd hyny, ddiadell fechan yn arfer

ymgynuU at eu gilydd ar y Sabbothau, fore a plirydnawn, i ddarllen y Beibl,

gweddio, a chanu mawl. " Mae dau beth," ebe John Evans am danynt,

"yn eadarnhau fy meddwl eu bod o Dduw, sef, T/f yy«í(T/, Eu symlrwydd

H
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a'ii sobrwyild yu y gwaitli hwiiw (o addoli), ynghyd â'u hymddygiad gwedd-

aidd bob amser arall. Yn ail, Llid a chwerwder y bobl anfoesol tuag atjTit.

Os wí-th y ffrwythau jt: adwaenir g^nr grefydd a duwioldeb, yr oeddynt yma
i'w gweled yn mhlith y tylodion hyn.

Fe ddaeth ]\Ir. Han-is i'r Gogledd, medd John Evans, yr ail waith yn jt

haf yr un flwyddyn, a thrachefn yn y fl. 1740. Tueddir íì i feddwl mai yn y
fl. 1741, ac nid 1740, y bu Mr. Harris y drydedd waith yn y Bahx; yn hy-

trach nag fel y dywed John Eyans, yr hwn a ddaeth i'r dref hóno ei huh. i

fyw yn y fl. 1742 ; a sicr ydyw, fod y tro h-\vnw yr ymosodwyd ar Mr. Harris

mor fìleinig gan yr erlidwyr, wedi dygwydd cyn dyfodiad John Evans i'r

Bala i fyw. Mae Mr. ]IaiTÌ3 eihun yn dweyd yn ei ddyddlyfr, mai y fl. 1741

ydoedd ; felly hefyd y dywed awdm- Drych yr Amseroedd. îsid oes son,

ychwaith, yn ÄutGbiography Mr. HaiTÌs, am p- aü waith yn haf 1739, y
sonia John Evans am dano ; ac anhawdd ydyw meddwl, wrth oLrhain ei

deithiau eraül, ei bod yn ddichonad\\y iddo ef fod ddwywaith jn Ngwyn-

edd yn y flwyddyn hóno. Pa un bynag, ni fu ei ymweliadau â'r Gogledd

y troiau hyn ddim yn ddiffrwyth.

Y mae yn bur debyg mai tr^'y ei wcinidogaeth ef yn rhywle yn Nhrefeg-

Iwys, sir Drefakl\\-j"u, ar ci fynediad i sir Eeirionydd y tro cyntaf, yn y
fl. 1739, y galwyd yr hybarch Lewis Evan o Lanllugan, gr ag a fu yn

ddefnyddiol iawn yn ei oes, ac a brofodd Liwer o chwerwder oddiwrth falais

ac ystiywiau pyrth uffern, a gr y bydd yn dda genym gyfeirio eto at ei

hanes yn ol Uaw.

Gan mai ar gais Mr. L. Eees y daethai Mr. Harris i'r Gogledd y tro hwn,

naturiol ydyw casglu nad aeth efe heibio i Lanbrjaimair heb bregethu yno,

er na chrybwylla efe ei him am un ymweliad ö'i eiddo a'r lle hwn; a clianna

chyfarfu ag ef ddim gofidus yno pau y bu, fe allai yn hawdd adael hyny aUan.

Y mae son am dano, pa fodd bynag, yu pregethu yno, wrth d lafarn a

elwid y CocTî; y pryd hyny, ond y Wynnstay Arms yn awr. Yr oedd son am
dano wedi myued ar led y gymydogaeth fel un a w elsai ìceUdigaeth, yr hwn
a ûi amgylch y gwledydd i fynegn jí h\ai a welsai ac a gl}Tvsai. Yn
mhlith eraill a ddaethant i'w wrando, yr oedd tri o frodyr, sef Wüliam,

Edward, a Eichard Howel, a gi- arall o'r enw Eichard Humphrey. Aeth

dau neu dri o'r g\v}T \\jü. i ben t bychan gerllaw, i le a dybid yn gyfleus i

wando. Dechrcuodd Harris bregethu, a nodi beiau yr oes hóno, jm ei ddiül

Uym a phi-iodol iddo ei hun ; tybiasant hwwthau fod y pregethwr yn gA\n)bod

am danynt, a'i fod megys yn eu nodi hwy allan. Bu gorfod arnynt, gan rym
cydwybod, ddisgyn oddiar ben y t, fcl Zaccheus o'r sycamorwydden, a saeth

argyhoeddiad a drywahiodd galon y pedicar gwr. Dyma gychwyniad Meth-

odistiaeth yn Lhinbrynmair ; ac os nad wyf yn camsynied am jt amser,

dyma flaenflrwyth Methodistiaeth Gogledd Cymru. Dywedir hyn ar y dyb-

iaeth i Harris brcgethu yn LLiubrynmair ar ei hynt gyntaf i'r Gogledd, sef

yn y fl. 1739.

Ymflurfiodd y gwi-uchod, yu ughydag ychydig craiU o gyffclyb fcddwl, yu
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gymdeitlias grefyddol fechan, a pliarliausant yn ffyddlon a defnyddiol dros

eu hoes ; a gadawsant yr un aclios yu etifeddiaetli i'w phiut, y rhai a fuaut

yu ymgeledd neillduol iddo hyd eu marwoLieth. Cawn alw sylw eto at yr

achos yn Llanbrynmair, yn y Dosbarth nesaf o'r gwaith hwn.

Nid ydym ya cael fod H. Harris wedi myned ddim pellach i'r Gogledd y
tro liwn na thref y Bala. Ar ei ddychweliad, pregethodd yn Ninas Mow-
ddwy, ac ar ddymuniad cyfaill, aeth rhagddo i dref Machynlleth. "Ond ar

fy nyfodiad cyntaf i'r dref," meddai ef ei hun, "mi a ddeallais nad oedd gan

neb ewyllys i'm derbyn. Pa fodd bynag, mi a gyuygiais y pregethwn ar

yr heol i'r neb a ewjdlysiai fy ngwrando. Yna, Avedi fy ngosod i sefyll ar

ryw ffenestr neu ddrws agored, mewn rhyw adeilad uwchlaw y bobl, myfi a

ddechreuais lefaru. Oud gorfu i mi roddi heibio yn fuan, gan swn y dyrfa,

yn bloeddio, bygwth, tyngu a rhegu, a chan y cerig, neu unrhyw beth arall

cjTitaf i law, a luchieut ataf. Ä.c yn enwedig, daeth ataf gyfreithiwr, â'r

fath ddigder a chynddaredd pi ei wedd, a'r fath iaith uffernol yn ei enau, a

pàe bae ei enw yn Ueng. Yr oedd gydag ef foneddwr ac ofteiriad, o'r un dyni-

lier ac iaith, yn flaenoriaid ar y werin. Gollyngodd un o honjmt ergyd o Liw-

ddryll at<if, ond ni chefais niwed ; ond gorfu arnaf fyned i ganol y Averin i'r

heol, heb ddysgwyl y diangwu byth yn fyw o'u plith, gan fod pob ymddyg-

iad o'r eiddynt yn fy mygwth â marwoLaeth. Oiid ni ddaethai fy awr i eto

;

ac er i mi gael triniaeth arw ganddyut, mi a gefais fy ngwared yu rhyfedd

o'u dwylaw. O'r diwedd, un o'r terfysgwyr a dueddwyd i geisio fy ngheffyl

;

a chan gynted yr esgynais ar ei gefn, gwnaent sylw o'r ftbrdd a gymcrwn, a

daethant drachefu i'm cyfarfod, gan ddechreu fy lluchio lîilwaith â choed ac

â cherig, nes i'r Arglwydd fy ngwared allan o'u dwylaw."

Nid oes genym hanes am Mr. Harris yn y Gogledd ar ol hyn hyd ddcchre

y fl. 174-1. Y tro hwn y bu yr ymosodiad arswydus hwnw arno yu y Bala,

ag a'i dygodd o femi ychyflig i angau. "Dyma'r tro," meddai John" Evans,

"y cafodd yr anmharch mwyaf yn ei holl fywyd, er ei fod yn fynych mewn

anmharch ac eubydrwydd mawr. Yr ocdd ynia (]'ala) amryw, yn y wlad a'r

dref, wedi cael gradd o sobrwydd mcddwl wrth ei wraudo o'r blaen ; a hwy a

ddaethant at eu gilydd, i d gwraig weddw ocdd yn byw tua chanol y dref,

gan ddysgwyl cael ei wrando y tro hwn. Yn y cyfamscr, yr oedd byddin

luosog o wrthwynebwyr yn cacl ei pharotoi. Yr oedd person y plwyf wcdi

anfon i annog y plwyfolion i ddyfod i'r Eala i amddiflyn yr eglwys. Felly

nifer luosog o honynt, â'r person o'u blaen fel arweinydd, a ddaethant i

mewn i'r dref. Yna y person, fel pen y gâd, a lefodd yn groch am i liawb

ag oedd yn cani yr eglwys ddyfod allan i'w hamddiflyn. Ar hyn, cododd

llawer o drigolion y dref i chwanegii y fyddiu. Y person, wedi hyn, a

arweiniodd y llu, yn gyntaf, at dý tafarn ; rhoddwyd òaril o gwrw ar y

gareg-farch, i bawb yfed a fynai, i'w cymhwyso at yr ymosod. Ar ol yfed

yn dra helaeth, ymddyosgodd amiyw o honyut at eu crysau ; a daethant fel

hyn, a'u pastynau yn eu dwylaw, a gAvedd arswydus arnynt, at y t lle yr

oedd y bobl wedi ymgynuU i wrando y gr yn pregethu, Pychymygwch,
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üs gellwcli, yn eich nieddwl, } f;itli ohA g a'r íatii agwedd arsAvydus oedd ar y

llii yraa yn myned i'r gâd, ac yn bloeddio i'r frwydr, fel pe buasai " llu uífern

gethern gau" wedi cyd-yingodi ;—a plia fatli fraw oedd wedi meddiannu yr

ycliydig di-ueiniaid oedd yn deall eu liamcan, ac yn dysgwyl am danynt

!

Daethant at y t pan oedd Mr. Harris yn darllen ei destyn, Act. ix, 4,

—

''SatiI, Saiil, imliam yr wyt yn fy erlid i '" Ni cliafodd ymadroddi ond

ycliydig. Torwyd y ífenestri yn ebrwydd ; a dringodd rliai i ben y t, ar

fedr ei dynu i lawr. Eraill a ddaethant i mewn, ac a ddwrdiasant J\Ii-. Harris

i ddyíbd allan, ac onide, tynent y t ar eu penau hwy oll. AUan y bu raid

iddo fyned, a rhai o'i wrandawyr gydag ef, fel defaid i safnau y cn. Yr

oedd yn nifer ei wrandawyr amryw wfí cryfion a chalonog, yn ymroddi i

sefyll o'i ddeutu, i'w achub a'i amddiífyn hyd y gallent. Ond er grymused

oeddynt, ni allasaut achub nemawr arno rhag y dorf fileinighon. Yr oeddy

meibion a'r merched, y uaill mor greuhawn a'r Uall—y merched yn ei dry-

baeddu â thom yr heolydd, a'r meibiou, â'u dyrnau a'u pastyn-flFyn, yn ei

guro yn ofiiadwy, er bod y gwr uchod yn achub hyd y gallent, ac yn derbyn

llawcr o'r dyrnodian. Torasant amryw archollion ar ei ben, ac yr oedd ei

waed yn Uiwio cerig yr heol. Y dorf greulawn a'i dylynasaut, gan ei faeddu

agos yn ddibaid, o'r dref hyd y fl'ordd sydd yn mpiied gydag ochr y llyn tua

Lhmycil ; ac yma y b\i Mr. Harris dan eu traed hwy dros enyd o amser,

fel y tybiodd yn sicr yr aent â'i fywyd. H.yny yn ol pob tebygoliaeth a

wnaethent, oni buasai i'r Ai'giwydd, mewn modd h_mod, rag"flaenu. Gwnaeth

hyn trwy roddi yu nghalonau tri o wr lled g^ifol o'r gymydogaeth, rhai

o'r erlidwjT.' hefyd, i ymorchestn i'w achub. Hwy a ymwrolasant drosto yn

y cyfwng caletaf ; a thrwy orchest fawr, hwy a dyciasant i gadw ei einioes o

ddwyhìw rhai gwaedlyd oedd yn dul i'w guro, ac yn sychedu am waed ei

galon."

Crybwyllir rhai pethau amgylcliiadolgan Mr. Harris ei hun, yn ychwanegol

at yr hyn a fynegwyd uchod mor ddyddorol gan jí hen Avr parchus, y rliai

a ddygwyddasaut yn y tro echrydus hwn.

"Pan oeddwn yn agos i'r BaLa (ebe Mr. Harris), dygwyddodd i mi orddi-

wes gweinidog y plwyf ar y flbrdd, yr hwn a ddywedodd MTthyf yn sarug,

am beidio myned i'r tbef er fy mywyd. Minau a'i hatebais yn addfwyn,

gan ddyweyd, fy mod yn gwbl sicr mai fy nylcdswydd oedd myned yno ; ac

nad oedd genyf uu bwriad arall oud cyhoeddi y newyddion da am iachawd-

wriaeth i bechaduriaid, ac na fynwn, o'm bodd, fod yn dramgwydd i neb.

Pa fodd bynag, dechrcu fy nifrio a'm difenui a wiiaeth, gan ddynesu ataf i

fy nharo â'i ffon."

Nid ymddengys fod y gr urddasol wedi ei daro, er iddo ddangos digon o

barodrwydd i wneyd liyny. Yniddengys hefyd fod ]\Ir. Harris wedi rhoi

heibio llefaru, ar gais cyfaill, ar waith y terfysgwyr yn ymosod ar y t, ond

iddo ef feddwl wcdi hyny ynddo ei hun, mai ymgynghori û cliig a gwaed

oedd hyny, yr hyn, yn ol ei fcddwl ef, ni ddylasgi wneutlnu-. Yr oedd y nos

yn dynesu pan y daeth allan at yterfysgwyr; dechrenodd un ci lindagu.
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trwy ei lusgo gerfydd ei napcyn (hanâherchlef) ; a diau y syrthiasai mewu
llewyg yn y fan, oni bae i'r napcyn lithro oddiam ei wddf.

Yr oedd Jenkin Morgan,- yr ysgolfeistr y souiasom eisoes am dano, wedi

dyfod i'r dref i wrando Mr. Harris ; ac felly, yr oedd yn nod noilldiiol i

gynddaredd yr crlidwyr. Hwn, trwy ryw foddion, a gafodd afael yu ei

geíFyl, ac a wniaeth y goreu o'i fibrdd i ddianc. Ond ar y Ifordd, wrth ochr

y Uyu, craffwyd aruo ; tynasant ef oddiar ei geftyl; ac wrth ei lusgo i lawr,

fe Iynodd ei droed yn yr wrthaíl. Y mae torlau uchel yn y fau hóno, a dis-

gyuiad serth o liu y ftbrdd i'r llyu. Gwnaed cais teg ar daflu y ceftyl ac

yntau dros y dibyn, i'w dyfetha. Eithr Duw a'u lluddiodd yn ei raglimiaeth

dirion.

Sici-lieir i ni gan wr ci-edadwy, íbd trychineb cyftelyb i un barnol wedi

goddÌA^'eddyd amryw o'r rhai a flaenorent yn yr ymgyrch annyuol uchod.

Dywedir am y dyn a daflodd y gareg gyntaf i'r t, ei fod, wrth ddyfod adref

o ftair, wedi syrthio oddiar ei geftyl, a thori asgwrn ei gefn, a marw mewn
canlyniad. Dywedir ani ddyn arall, yr liwn oedd fwyaf haerllug am fwrw

Mr. Harris dros ryw ddibyn i ddwfr dwfn, ei íbd ei hun wedi syrthio i lawr

yn fuan wedi'n, o fewn ychydig gami-au i'r llc, a marw yn y fan. Gr ieuauc

gTyraus arall a syrthiodd oddiar ei farch, gan ddisgyn ar ei l)en ar gareg, ac

a fu farw mewn mynyd. Erlidiwr creulawn araU a syrtliiodd raewn Ilewyg

íiirw, gan wn gyfii'ous wrth guro Mr. Harris ; ac er iddo ddadebra, a dyfod

ato ei huu ar ol hyny, ei íbd yn mhen ychydig flynyddau wedi marw mewn
modd truenus, gan gnofeydd ei gydwybod o hei-wydd anwiredd y diwrnod

hAvnw. Un arall, pan yn ei glefyd olaf, ydoedd mor ddrwg ei hwyl, a ff"yrnig,

fel uad oedd tri o ddyuion cryfion ond prin yn abl ei hiddias rhag cuoi ei

ddwylaw a'i wefusau ei hun.

Fe deimla y darllenydd yu bryderus, liwyrach, yu achos jMr. Ilarris, pa

beth a ddaeth o hono ar ol y maeddiad eohrys hwu, ac i ba Ic yr aeth ? I

hjTi m a gawn ateb ganddo ef ei hun. "Felly (meddai), o'r diwedd, uyni a

ddaethom yngliyd at (íin gilydd dracliefn i'r Ilety, ac a driniasora ein harchoU-

ion; darfu i'm Iiefyd gynghori a dyddanu fy nghyd-ddyoddefwyr, gau gyd-

lawenhau am ein cyfrif yn deilwng i ddyoddef er mwyn enw Crist."

Nid oedd y gurfa hon, ni a welwti, wedi Ueithio dim ar aidd ei ysbryd.

Yr oedd ganddo gydwybod i'r gwirionedd a bregothai, a chariad at y Meistr

y safai drosto : tosturiai wrth anwybodaeth y bobl, ac wrih greulondeb cu

blaenoriaid ; a phenderfynai, er pob enbydrwydd ac aufri, lafurio yn egniol i

ddwjTi ei gydwladwyr i wybodaeth o'r gwirioncdd, fel yr ocdd yn yr lesu.

Ac yn y teiraladau hjTi yr aeth rhagddo tua sir Gaernarfon.

Daeth i BwIIheli ar nos Sadwrn ; a gofynodd foreu Sabboth, pa lc yr ocdd

y pregethwT goreu yn yr eglwys yn y parihau hyny ? Dywcdwyd wrtlio fod

y Canghollwr (^C/<awce//or^ yn pregethu yn agos yno, sef yn Llauor. Aelh

yno, a chlybti bregeth y fath na chlywsai erioed o'r blaen ei chytrelyb. " Mi

a glywais y fath brcgeth (meddai), y tybiais ynof fy hun, ua allasai meddwl

dyn byth ddychymygu ei chyffelyb." Clywsai y Caíighellwr, tybygid, fod-y
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fath r i'w ddysgwyl i'r wlad lióuo ; a tliybiodd yn addas iybiiddio ei wran-

dawyr o'u diifawr berygi. Gosododd Mr. Harris oUan í'el cenad Satan, a

gelyn Duw a lioll ddynolryw. Dynododd ef fel gweinidog dros y cjtbraul,

yn dwyllwr, ac yn au-brotfwyd ; ie, yn waeth na'r diafol ei hun, " oblegid

(eb efe) nis gall hìvnw weithredu jmíi yn mhlith dynion ond trwy y cyfryw

offerynau. Galwaf arnoch, gan hyny, o gariad at Dduw a'i eglwys, ac at

eich gwlad, i ymuno jit erbyn y fath ddyn ofnadwy, yr hwn a ddug gydag

ef y fath wenwyn marwol, ag a ddinystriai, nid personau dynion yn unig, a'u

meddiannau, ond hefyd eu hcneidiau dros fyth fythoedd."

A chyfryw ymadrodclion y llefarai y Cangheìlwr wrth ei blwyfolion, heb

wybod fod yr anghenfil a ddynoethid felly ganddo, yn y fan a'r lle. Wedi

darfod y gwasanaeth, aeth Mr. HaiTÌs at yr eglwyswr i ymddyddan ag ef yn

nghylch gosod i fyny ysgolion Cymraeg yu y whad, ac i ymliw ag ef o her-

wydd y bregeth. Ar hyn, deallwyd gan j bobl raai hwn yn wir oedd y
dyhiryn y mynai y person iddynt ymgroesi rhagddo ; ac yn y fan, ymbarotoi-

sant i brofi mai gwir blant yr eglwys oeddyut, ti-wy ymosod ar y dyn dyeithr.

Ehai a geisient gymeryd ei geflyl oddiarno, ac eraül a cliwyrn-daflent y cerig

at ei bcn ; eto, er hyn oll, fe ddiangodd o'u dwylaw heb gael nemam- niwed.

"Fel hyn y bum (meddai Hanis ei hun) mewn mawr beryglen yr holl wyth-

nos hòno, a thybiais lawer gwaith na chawn byth gcnad i ddychwelyd yu

fy,w o'r parthau hyiiy."

Sicrheir i ni gan Mr. Eobert Jones, mai yn Ngiasfryn-Fawr y pregethodd

Mr. Hanis y tro cyntaf ya. sir Gaernarfon. Isid oes hanes genym ddarfod

iddo gael cyfie i ddweyd dim dros Grist yn gyhoeddus, o'r Bala hyd nes y
cyrhaeddodd d "William Pritchard. Gyda'i fod yn dechreu pregethu yno,

dyma ofleiriad y plwyf, â haid o oferwyr gwamal yn fraich iddo, yn dylyn ei

sodlau. Rhuthrodd yr ofteiriad yn mlaen at y pregethwr, yr hwn, wrth

weled terfysg yn dechreu, a roes heibio bregethu, ac a aeth ar ei liniau i

weddio. Yr oftehiad yntau, er mwyn lluddias i neb ei giywed, a roddodd ei

law ar ei enau. Cododd Mr. Harris i fyny, a dywedodd ;

—

"Pa beth?—a i-wystrwch chwi ddyn i weddio arDduw? Byddaf yn

dyst yn eich erbyn am hyn yn y fain."

"Byddaf fi yn dyst yn dy erbyn di, y burgyn butlr," ebe'r ofl"eiriad, "am
fyned ar hyd y whid i dwyllo y bobl."

Ar hyn, galwodd yn groch ar un o'iffyddlon ganlynwyr i ddyfod ynmUaen.

Ond sefyll draw yr ydoedd ; ac wrth eu clywed yn son am y farn, a ddy-

wedodd :

—

" A glywch chwi, a glywch chwi ar y gwýr ! Ni wn pa mi ffolaf o houoch

eich dau. Ni feiddia un o honoch ddweyd gair yno."

Ar hyn, troes g\vr y t yr oflciriad aUau, a cluiuodd y drws ar ci ol. Cy-

uygiodd Mr. Harris bregcthu cilwaith wodi Uonyddu y cythrwfl ; oud ni

chafoíUl ncmawr o rwyddineb, am fod ei feddwl wedi cyflroi.

Y lle nesaf y pregethodd ydoedd Ty'n Llanfihangcl, gcrUaw Ehyd-y-

Clafdy. Trwy fod y son ar lcd y wlad niai gvvi- a welsai wcledigaeth ydoecUl,
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yi' oedd tyrfa fawr wedi ymgasglu i wi'ando arno,—gan y rhoddid coel fawr,

a gwrandawiad astud, i ddychymygion tfol, ond eu golygu yn weledigaethau.

Yn mysg eraill, daeth yno fonedd^n* gelynol iawn, gan lawu fwriadu saethu y
pregethwr ; ond gan na ddaeth y gT dyeitlu' at ei amser yn fanwl, bUnodd

y gr boneddig yn dysgwyl, ac aeth adref i'w giniaw. Prysurwyd ef i

ffordd gan wanc ei gyUa, a denwyd efymaith gan arogl danteithion, a gwnaed

hyny yn achlysur o Avaredigaeth i Harris, ac yn foddion iachawdwriaeth i

bechaduriaid.

Yn fiian ar ol iddo droi ei gefn, wele Harris yn y fan. Safodd wrtli ochr

y t, a chafodd gymhorth anghyffredin i lefaru. Disgynai ei eiriau fel tân

ar gydwybodau ei wranda^^^r. Cerddai grym dwyfol gyda'r ymadi-oddion,

nes oedd dynion caledion a chryíìon yn methu sefyll ar eu traed, ond yn

syTthio yn ^^'j-wedig ar y ddaear ; ac wrth fyned i'w cartrefì, llefcnt ac wyleut

ar hyd y ffordd, fel pe buasai dydd Duw gerlhiw. Y dydd caiüynol, prcg-

ethodd yn Tywyn, yn agos i Tydweiliog. Arddelodd Duw yr oedfa hon

hefyd mewn modd hynod. Cafodd ILawer yno eu gwir ddychwelyd, y rhai a

fuant wedi hyny yn addurn i'w proffes, ac yn ddefnyddiol yn eu hoes. Un
o'r rhai a ddychwelwyd y piyd hyny oedd John Griffith Ellis. Am hwn y
dywedir fod rhai pethau yn ei weinidogaeth yn rhagori ar bawb o'i gyfoes-

wjT. Byddai awelon nerthol yn fynycli yn dylyu ei bregethau. Sonii- yn
neillduol am bregeth o'r ciddo yn Ngbymdeithasfa y Bahn, ar Zech. xiii, 7,

"Deffi-o, gleddyf, yn erbyn fy Mugail, &c.," dan yr hon y disgynodd rhyw

dywalltiadau anarferol ar y gpnilleidfa, megys cwmwl yn ymdori, ac iddo

yntau ei hun lesmeirio dan rym y tywallfiad.

Dan yr un bregeth o eiddo Mr. llarris y cafodd uu o forchcd y Tyddyn-

Mawr ei galw, yr hon ar ol hyn a briododd Mr. Jenkin Morgan y soniasoni

am dano o'r blaen. Yr oedd i'r ferch hon dair o chwiorydd ; hwythau hefyd

a alwyd cyn liir o amser ar ol eu chwaer ; a bu y Tyddyn-Mawr yn "Uety

fforddolion," ac yn noddfa glyd i lawcr pererin lluddcdig, mewn adeg yr

oedd awclon ffyrnig o erlidigaeth yn pwyso yn drwm arnynt.

Dfl^waith ar ol hyn y prcgethodd Mr. Harris yn ystod y daith hon yn sir

Gacrnarfon— unwaith yn EhydoHon, ac unwaith yn Mhortinlleyn ; ond ni

chrybwyllir am cffeithiau neiUduoI iddynt. Dychwelodd yn ol trwy Abcrmaw
a Machynllcth.

Ar ei ddychwcliad, "mi a ddacthum (meddai) i Benmorfa, yn agos i'r

Traeth-mawr; a thra yr oeddwn yn aros i fyned trwy y traetli, yr crlidwyr a

gyffroisant i'm herbyn
;
yr ocdd ysbryd mwrddwyr i'w ganfod yn cu gwcdd

a'u hjnnddygiad." Cafodd gryn anmharch ganddynt ytrohwn; ond nid

Uawer o niwed. Diangodd o'u dwylaw, a dacth drosodd i Abermaw, i d
gAveinidog yr ymneülduwyr yno. Croesodd o sir Feirionydd i rachynllcth

;

a bu yma eilwaithmewn perj'glam ci hocdl ; eithr "mi a achubwyd (meddai)

fel ysglyfacth o safn y Ue." Llonid ef yn fawr wrth gyfarfod â'i gyfeillion

yjì Lianbrynmair, a manau eraiU yn sir Drefaldwyn, y rliai crbyn hyn ocdd-

ynt yn dechreu ymffurfro yn gymdeithasau eglwysig bychain, mew)i amryw
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fanau yn y sir liòno. Cyn gadael HaiTÌs ar hyn o bryd, gwrandawn beth a

ddywed yr hen "WiUiams o Bant-y-cel}Ti am dano :

Pan 'roedd Cymru g}-nt }-n gorwedd
Mewn rhy dywelì fai-wol hun,

Heb na pliresbyter na 'ífeiriad,

Nac un esgob ar ddihun ;

Yn y cyfnos tj-n-yll pygddu,
Fe ddaeth dyn fel mewn twym iâs,

Yn Uawn g^^Teichion goleu tanllyd,

Drefeca fach i ma's.

Yn y daran 'roedd e'n aros,

Yn y cwmwl 'roedd ei le ;

(Ysbryd briw, drylüedig, gìTresog,

Sy'n cael citTíse/ Brenin ne';)

Ac yn saethu oddiyno allan

Fellt ofiiadìV}' ia-sY-n eu rh/w,
At y dorf aneii'if, dywell,

Yn eu pechod oedd yu brw.

Gwerin fawi- o bhìut pleserau

Y prj'd hwnw gafodd flas,

Ag nad â tra fyddo anadl

O'u hysbrydoedd ddim i ma's.

'Roedd ei eiriau dwys, sylweddol,

Heb eu studio 'mla'nllaw'r un,

Wedi eu ffitto gan yr Ysbryd,
1 g}-flyrau pob rtíyw ddyn.

PEXXOD J\\

CYCHWYNIAD METHODISTIAETH YN MON.
ctnwysiad:

AGWEDD Y T\-LAD—MEIBIOX THOMAS PRITCHARD—WILLIAM PRITCHARD 1-K SYMUD
O LEYX YXO—LEWIS REES A BENJAMIX THOMAS YNO—ROWLANDS YN YM-
•«ELED A'R YXYS—CYXGHORW^R CYXTAF Y WLAD—SIOX EOLANT A RISIART

WILLIAM DAIYDD.

Ar ddechre 1700, \x oedd gan ymneilldnwyr aelios byclian a gwanaidd yn

mhob sir yn y Gogledd, ond sir Fôn. Tr oedd tri chapel ganddynt yn sir

Ddinbych, sef dau yn Ngwrecsam, ac \m yn nhref Dinbych : un yn Xew-

marlcet, yn swydd Mint: un yn LlanfyUin, yn swydd Trefaldwyn : ac \m

yn MhwUheb, yn swydd Gaernarfon. Yr oedd ychydig nifer o honynt hefyd

yn ardalocdd y Bala a Llanbrynmair. Ond nid ydym yn cael fod gan neb

o'r ymueillduwyr un achos cto yn Mon. Yr oedd y wlad hòno yn llwyr yn

meddiant yr eglwys wladol, pe yn ei meddiant hefyd ; o leiaf, yr oedd y
maes yn glir iddi, ac nid oedd neb o'r sectariaid eto wedi aflonyddu ar ei

heddwch. Yr oedd y wlad, gan hyny, wcdi bod yn meddiaut yr eglwys

wladol er ys tua chant a hanner o flynyddoedd, er dyddiau y frenines Eliza-

beth; a gallesid dysgwyl y buasai ol ei llafur ar y rhan fwyaf o'r wlad mewn
amser mor faith. Gan fod yma tua 75 o eglwysi ueu dai addoliad, a deg-

ymau ddigou i gyùal yn gysurus weinidog yn mhob un, a Uawer yn ychwaueg

yn gynortliwy iddynt ; onid rhesymol ydyw dysgwyl fod y wlad hon, yn anad

yr un arall, A gwodd liyfryd arni gan oleuni gwybodaeth yegrythyroJ, a chan
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ífrwythaii toreitliiog o burdeb a gwirionedd ? " Onid oedd triagl yn y Gilead

hon? ac onid oedd yma physygwyr? paham na wellasai iechyd merch y

bobl?" Y gwir ydyw, "yr oedd y bobl yn eistedd mewn tjTvyllwch, ac jn

mro a chysgod angau." Yr "jTiys dywell" ydoedd, o ddifrif. Fel y bu

gynt yn dywell gau goedwigoedd, a chan ofergoeledd Derwyddiaeth ; felly

yr oedd yn awr gan anwybodaeth. Tywyllwch a prchuddiai'r ddaear hon,

a'r fagddu y bobl. Nid oedd na swn na chynhwrf ji\ mysg yr esgyrn sych-

ion hyn. Gresyn na buasai yina ryw Wroth neu Cradoc ; rhyw Erbury neu

Eowlands ; rhyw un jti mysg yr oífeiriaid a fuasai yn dyrchafu ei lais fel

udgorn i rybuddio y drygionus : gresyn na fiiasai rh}-w un yn teimlo ei ysbryd

yn cynlmfu ynddo wrth weled yr holl wlad wedi -ymroi i oferedd ! Pa wa-

haniaeth hyaag sydd ar y wlad hóno yn awr, wrth a welid arni yn nechre y

deunawfed canrif, y mae yn rhaid ei briodoli i law Duw yu coroni llafur

ymneülduwjT. Meddai John Evans am wlad Mon joi y fl. 1730, a chyn

hyny, " Yr oedd holl wlad Mon o un grefydd ; uid oedd jtio ddim pleidiau,

ond pawb yn cyrchu i eglwTS ei blwyf yn o ddyfal, ac yr oeddynt yn rhagori

yn h\-n ar drigolion llawer o baríhau Cymru. Oud yr oeddynt yn gjedin
trwy y wlad yn dra thywyll, anystyriol ac ofergoelus, a swn mawr }ti eu

plith am y tylwyth teg. Byddai son mawr ara bregeth yn y llan, os dygioyddai

hyny fod, gan mor anaml y byddai yr offeiriaid yn pregethu. Yr oedd pawb,

ysywaeth, yn o ddigyffro am achos eu heneidiau gyda dim difrifwch, gan

farnu fod pob peth yn dda, ond cael cred a bedydd, fel y dywedent."*

*ÎSri a grybwj'llasom eisoes am y modd y cychwNTiasai y diwygiad Method-

istaidd jü. rhai parthau o siroedd Trefaldwyn, Meirion, ac Arfon ; ond ni

chyrhaeddasai eto hyd wlad Mon. Ond tua'r fl. 1730, sef tua chwe blynedd

cyn i Harris a Eowlands dori allan yn y Dcheubarth, dechreuodd rhyw

gjo dirgelaidd yn meddyliau meibion Thomas Pritchard o'r Ty-GwjTi, yn

agos i Langefni. CymTchwyd y cyfl'ro hwn trwy ddarllen y P^eibl, a thrwy

sylwi ar ei gynwysiad. Nid trwy bregethau, na thrwy esiamplau dynion,

ond yn unig darllcn yr ysgrythyrau, ac ychydig o lyfrau gwr duwiol y
caent afacl ynddynt

; y rhai oeddynt yn bur anaml y dyddiau hyny mewn
un rhan o'r wlad. Anaml hefyd y medrai neb o'r wcrin ddarllen llyfr y pryd

hyny, pe buasai Uyfr ganddjTit.

Yr oedd gan Thomas Pritchard dri o feibion, sef HoMel, Harri, a Thomas,

oll dan gj'fielyb anesmwjthder yn achos crefydd ; ac wedi cael eu cyflroi eu

hunain yn achos eu heneidiau, dechreuasant aflonyddu ar eraill, trwy ddangos

iddynt, mewn ymddyddanion, nad oedd eu cyflwr mor ddiogel ag y tybicnt

liwy ei fod. Yr oedd gan y brodyr hyn chwaer a ddcff"rowyd fel hwythau i

ystyried ei tìyrdd, ac i droi at yr Arglwydd. Nid oedd doniau na gwybod-

aeth y brodyr hyn, fel y gellid meddwl, ddim yn helaeth ; eto, yr oedd eu

hamcan yn gywir, a'u rhodiad yn weddus. Bu eu hymddyddanion yn fen-

dithiol i eraill. Bu Howel Thomas fyw ar ei dü- ei hun, Trefolwyn. Cof-

• "Trysorfa," Llyfr ii, tudal. 433.
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restrodd, neu fel y dywedir yn gyífredin, recordiodd ei d i bregethu ynddo

;

a bu pregethu yuddo tra y bu ef byw. Harri Tliomas a fu byw yn Bwlch-y-

Fen : gwuaeth yr un peth a'i frawd â'i d yntau ; a phregethid yn y ddau,

yn un ar Sabboth y boreu, ac yn y llall y prydnawn. Bu pregethu yn nh
Thomas Thomas, y brawd arall, sef yn Mhen-yr-Allt, Hen Eglwys, tra y bu

byw. Wele bedwar o'r un teulu wedi eu hanrhydeddu gan y Duw mawr â'r

uchafiaeth nodedig o fod yn flagur cyntaf y diwygiad yn y whad hòno. Bu
Harri Thomas yn fendith i r o'r enw Wilbam Thomas Owen, ac i'w deulu.

Y gr hwn a fu byw, efe a'i fab Thoraas, yn y Ty-Mawr, Llantrisaint ; a

derbyniasant bregethu i'w t . Yr oedd i'r gr oLif hwn wraig hynod am ei

gwasanaeth i'r efengyl; a'i chwaer hefyd oedd ferch dduwiol. Bu ei chwaer

fyw yn Llanllibio
,
parhaodd yu fywiog a deffrous ei hoU ddyddiau ; a bu,

trwy ei ffyddlondeb a'i llafur diílino, yn feudith i lawer.

AYele faint o ddefnydd y mae ychydig dân yn ei enyn! Yr oedd y de-

chreuad hwn yn fychan ; ond ei ddiwedd a gynyddodd yn ddh-fawr. De-

chreuodd mewn un teuhi ; a dechreuodd mewn duU dystaw a dirgehúdd, trwy

ddarllen gau bwyll "eiriau y fuchedd hon." Duw a ddygodd dystiolaeth i

air ei ras, ac a gododd y teulu hwn, fel offerynau dinerth a dyddim ynddynt

eu hunain, i fod yu gychwyniad rhyfcddol i achos y Cyfryngwr yn y wlad

hóno. "O'r Arglwydd y daeth hyn, a rhyfedd yw yn ein golwg ni
!"

Ymddengys fod yr anesmwythder crefyddol wedi dechre yn meddyliau

meibion Thomas Pritchard o'r Ty-Gwyn, amryw flynyddoedd cyn iddynt

gael mwynhau gweiuidogaeth yr efengyl. Os yn y fl. 1730 y dechreuodcry

difrifwch arnynt hwy, y mae yn rhaid i lawer blwyddyn dreiglo heibio cyn

iddo gael ncmawr ymgeledd trwy foddion cyhoeddus o ras; nid Uai na 13

neu 13 o flynyddoedd. DarUenwn mai tua'r fl. 174-3 y gyrwyd WiUiam

Pritchard i ymofyn am le i breswyUo o Lasfryn Fawr, ac i Blas Penmynydd

yn Mon y daeth. Gan fod yr amgylchiad yn dwyn cysyUtiad arbenig â

chychwyuiad y diwygiad yn Mon, tueddir yr ysgrifenydd, gan dybied mai

nid anfoddhaol fydd hyny gan y darUeuydd, i oUhaiu amgylchiadau y tro

hwn yn fwy mauwl.

Yr achos i WiUiam Pritchard symud i Pon i breswyUo, oedd gelyniaeth y
CangheUwr Owcns ato. Ac fel hyn y dywedir y bu : Dygwyddodd i W.
Pritchard, gan y son a glywsai am y cangheUwr, fyned un tro i wrando arno

i Lanor. Wedi iddo ddyfod aUan o'r Uan, gofynodd rhyw uu iddo,

—

"Paham y daethoch cliwi i wraudo y CaugheUwr? a ydych chwi yu hoflì

ei athrawiaeth ?"

"Nac ydwyf," cbe yntau, "yu caru mo'ni, na dim o"r fath."

"Pa'm hyny, WiUiam?" ebe y gr.
"Am ei fod yn dywedyd anwircdd," cbe yntau, "achebfod yn unol â gair

Duw."
Yn fuan ar ol hyn, cafodd ci wasanaetlm â gws, gan ringyU Uys cglwysig

Bangor, i ateb am y sarhad a roddwyd ganddo ar y canglieUwr. Blin iawn

iddo a fu yr erlyniad hwn. Methai a chael neb i'w aindditìÿn. O'r diwedd,
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cododd yr achos o lys Bangor i orsedd fcmhesj y wlad, a'r coimsellor Wil-

liams, o'r Ty Fry, a safodd drosto. Ennillodd yr achos, a chynygiwyd iddo

gael talu y pwyth i'w wrthwynebwr, ond â hyny ui chydsyniodd. Wedi i'r

canghellwr annynol fethu a dyrysu ei fywioliaeth, drwy erlyniad cyfreithiol,

lluniodd anwireddau arno wrth ei feistr tir^ a llwyddodd i'w gael allan o'i

dyddyn.

Symudodd, fel y dywedwyd eisoes, i Blas Pen-mynydd, gerllaw Lhmgefni,

yn Mon.

Yr oedd y son am dano, fel dyn dyeithr ei grefydd, wedi cyrhaedd yr

ardaloedd cyn iddo ef ei hun ddyfod yno i aneddu. Sicrheid gan y chwcdl-

euwyr, yr âi pawb a wnelai ddira cyfeillach â William Pritchard allan o'u

synwyrau ; ac erbyn ei ddyfod i Pon, parod oedd yr holl wlad i edrych arno

fel ci cynddeiriog, neu fel un a ddygai gydag ef ryw haint dinystriol i'r tir.

Y gwr eglwysig yn neillduol a flaenorent yn y gwaith o'i dduo, ac o annog
pawb i'w ddirmygu a'i golledu. Yr oedd yn y gymydogaeth r yn mas-

nachu Uawer mewn defaid ; hwn a anfonai nifer o honynt i d a gwair

WiIIiam Pritchard, a gosodai ddyhiryn i'w cadw yno, fel na feiddiai perchen

yr d a'r gwair, na'i weision, eu gyru ymaith. Dyoddefai ef a'i deulu yu

amyneddgar, heb geisio ymddial, gan ystyried mai braint oedd cael dyoddef

colled a cham er mwyn yr efengyl.

Yr oedd WiIIiam Pritchard o gyneddfau cryfion, ac o ddeall hclaeth yn yr

ysgrythyrau. Tra-rhagorai yn hyn ar bawb%y pryd hyny yn ngwlad Mon.

Ar ei ddyfodiad cyntaf yno, cododd allor i Dduw yn ei deulu, ac yn fuan

cafodd bregethu i'w d. Gwnaeth hyn gynhwrf mawr yn yr ardal, a mawr
oedd y dyfalu gan y werin ddiwybod o'i amgylch, pa beth a allai hyn fod.

Ehai a haerent mai gwallgofiaid ocddynt, ac mai yn wallgofiaid dilai yr ûi

pawb a gyfeillacheut â hwy. EraiII, a gymercnt arnynt íbd yn ddoethach

na'r cyfi"redin, a ddywedcnt mai dyma'r gau-brophwydi y sonia yr ysgryth-

yrau am danynt, yn dyfod yn ngwisgoedd defaid, ond yn fleiddiaid rheibus

oddifewn. Y gwr eglw^sig a bregethent yn cu herbyn, gan cu dynoethi

fel gau-athrawon a hereticiaid peryglus, y rhai y dylid ar bob cyfrif cu go-

chelyd. Ond y farn fwyaf gyfl"rcdin oedd, mai dynion o syniadau cyff^elyb i

Cromwel oeddynt ; a galwent hwy Penau Ciynion (Round IleadsJ ; ac mai

eu dyben oedd dymchwelyd yr cglwys sefydlcdig, a throi yi- ofleiriaid o'u

swyddau. Llawcr o gelwyddau digywilydd a daenid am danynt trwy y
wlad. Dywcdid fod yr ysbiyd drwg mewn dull gweledig yn eu cyfarfodydd,

weitliiau fel ebol bach, ncu fel gafr, neu ryw ddull arall yn ol ei ewyllys.

liaerid eu bod yn Uygad-dynu pawb a ddeuai atynt ; fcl os dygwyddai neb

ddyfod i'w gwrando, er cadarned y gallai fod yn y fl'ydd y bedydfliwyd ef,

y byddai mewn perygl o gael ei siglo, a gwadu ei fedydd, yr hyn a

ystyrid yn bechod mawr iawn. A gwir ydoedd, fod aml uu a ddcuai i'r

bregeth i wawdio a dirmygu, wedi cael ei argyhoeddi ; ac mewn canlyniad,

ymroent â'u holl egni i ddysgu darllen ; ac yn fynych, fe geid allan eu bod
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yn dysgu darllen yn gynt nag y gwnai pol)] ieuainc yn yr ysgol. Ar hyn,

haerid yn groch fod cyfrinach rhjTigddynt â'r ysbrj'd drwg. Gosodid hefyd

}Ti eu herbyn fai echrysLwn arall, sef bod yn eu plith odineb ac ynalosgach

rhy -nTthun i'w henwi. Gelwid eu cyfaifodydd neiUduol, yn y rhai yr ym-

gynullent i gyd-ymddyddan am bethau yr efengyl, ac i weddio, yn weddi

dywyll. Yr oedd hyn yn cael ei daenu ar led y wlad, ac yn cael ei gredu yn

ddilys gan lawer ; ie, g}*da digywilydd-dra cas fe edliwid hyn iddynt hwy eu

hunain yn fynych. "Lhawer (raeddai John Evans) a droent eu bodiau yn

eu talcenau i ymgroesi rhagddyut, fel y byddent arferol jtio, pau y dygwyddai

rhywbeth anghyffredin." Y prydyddion hefyd a ymroisant i ganu, ac i

Ameyd antarhitiau (interludes) i'w goganu a'u gwaradwyddo. Un Mr. Ellis,

curad yn Nghaergybi, a ddyfal bregethai ac a ysgrifenai }ti eu herbyu ; ond

fe gaed atebiad i druth y clerigwyr, gan "Wüliam Bulkeley, Ysw., o'r Biyn-du.

Fel hyn yr oedd y wlad yn terfysgu ; ond Uwyddo a wniaeth yr achos drwj" y
cwbl. Daeth diniweidrwA'dd y cvhuddedig yn raddol i'r golwg, ac absen

ac enllib y cyhuddwyr hefyd, nes dymchwel y sarhad ar beu eu gwrthwy-

nebwyr.

Tua dechre y íl. 1743 y cafwj d gan y Parch. L. Eees o Lanbrjnmair ddyfod

trosodd i Blas-Penmynydd ; a phregethodd mewn hen felin yn agos yno,

prj-d yr oedd o bymtheg i ugain yn ei wrando. Y' gair a roes allan i ganu

ar ddechre y cwrdd oedd y Salm,

—

" DysgwA'liaf o'r mTnyddoedd draw,

Lle daw#m help 'gwyllysgar, &c."

Dychpnygodd \x erlidMTr fod ganddo fyddin arfog yn nghadw tua mynydd-

oedd sir Gaernarfon, parod i'w amddiffyn os byddai angenrheidrwydd, a

chafodd lonyddwch i bregethu y tro hwn ; ac yn hanes bywyd y gi- da

hwn, dywedir fod ei weddi ef ar y pryd wedi cynyrchu argraffiadau dwysion

ar rai o'r terfysgwyr, fel nad oedd nerth \rí eu dwylaw i godi yn ei erbyn,

ie, ac i rai o honynt gael agor eu calonau i ddal ar y pethau a lefarid. Hou
oedd y bregeth gyntaf gan ymneiUduwr yn Mon. Ond er i Mr. Eees gael

llonyddwch i bregethu yn y boreu, gwrthodnyd hyny iddo yn y prydnawn.

Cafodd y dynion terfysglyd adgyfnerthiad yr oedfa ganlynol, trwy fod eu nifer

wedi ei chwanegu; attaliwyd Mr. Eecs i bregcthn, a phrin y cafodd ddianc

yn ddianaf.

Y'n y flwyddyn ganlynol, sef Ebrill, 1744.-, y daeth un Benjarain Thomas,

o'r Deheudir, i Blas Peinuynydd, mewn bwriad o gacl pregethu. Y'r oedd

"Williara Pritchard, erbyn hyn, wedi cofrestru t bychan, a elwid Minffordd,

i bregcthu ynddo, yn ol a ofynid gan y gyfraith. Y'r oedd y t hwn gerllaw

y ffordd sydd yn arwain o'r Borth i Langefni. "Wedi clywcd fod pregethwr

i'w ddysgwyl, yragasgiochl torf o erlidwyr â ffj'n raawrion yn cu dwylaw, ac

ar im o honynt ben o Jiaiarn. A chyda bod y g\\T yn dechreu pregethu,

taflodd un o honynt lestraid mawr o ddwfr am ei ben, yr hyn oedd niegys

amnaid iddynt oU ymosod ar y trueiniaid, a hyny a wnaethant â'u hoU egni.

Yr oedd y pregethwr \-n ddyn cr^f a bywiog ; a diangodd o'u dwyhaw, trwy
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iddo fedra eu gadael liwy oll o'i el wrtli redeg ; ond Howel Tliomas, o Blas

Llangefni, un o'r tri brawd y soniwyd am danynt eisoes, a gafodd yr ergyd

â'r ffon a'r pen haiarn. Tarawj^d ef mor ddiarbed ar ei ben, nes oedd ei

waed yn llifo, y ífon yn tori, a'r pen liaiarn yn disgyn dros y clawdd i'r cae.

Dylynodd y íìleiniaid liwy ar liyd y ffordd, gan eu curo â'u ffyn yn ddidru-

garedd, dros fwy na cliwarter milldir, nes oedd eu gwaed yn lliwio y Uawr,

a'r maeddwyr eu hunain wedi diffygio.

Nid oedd croesau Wiiliam Pritchard ond dechreu. Yn fuan ar ol yr am-

gylchiad yma, ymgynghreiriodd torf o erlidwyr ;Vu gilydd i'w boeni a'i

niweidio, os nad ei ladd. Dywedir fod o'r cynghreirwyr hyn ddau cant, neu

ddau cant a hanner, o rifedi. Dychymygodd rhai o honynt, a osodasid 1

wylio arno, eu bod wedi ei ganfod ar ryw nos Sadwrn yn dychwelyd adref, a

phregethwi- gydag ef
;
yna daeth y llu am ben y t ddydd Sabboth. Dy-

gwyddodd fod William Pritchard y pryd hyny oddicartref, a bod y gweision

oll yn Llaníîlnen yn y gwasauaeth ; ac nid oedd yn y t ond y wraig, a chan-

ddi blentyn bychan deufis oed, a llances o forwyn. . Mawr iawn oedd arswyd

y wraig ddiamddiffyn, pan y canfu hi yr haid fileinig yn rhuthro yn mlaen

gyda llwou a rhegfeydd ofnadwy, ac yn dywedyd wrthi, " Ni a ddaethom i

ladd dy Bengrwn di, a'i bregethwr."

"Os Pengrwn (ebe hithau yn arafaidd, a'i phlentyn yn ei breichiau) yr

ydych yn ei alw, nid yw efe gartref yr\van."

" Celwydd wyt ti yn ei ddywedyd," meddent hwythau.

" Meistres (ebe y forwyn), a gaf fi gau y drws rhagddynt ?"

"Paid, (ebe hithau) gâd iddynt."

Felly, ni ddaethant i'r t, ond diylliasant yr lioll ftenestri, prescbau y

ceffylau a'r gwartheg, a phob peth arall o fewn eu cyi-haedd. Aethant dra-

chefn i'r ysgubor, a chymysgasant yr haidd a'r ceirch am ben eu gilydd, gau

dyngu yn echryslawn y lladdent y neb pwy bynag a'u llesteiriai. Yr oedd

yn dda fod y gweision oddicartref, onide ni allesid dysgwyl amgen na thy-

wallt gwaed. îsid o ddireidi anystyriol, er dangos eu bariaeth a'u nerth,

y gwnaent hyn, ond o wir ddygascdd at yr efengyl ; a llawer o honynt o bosibl

mor dywyll a chamsjmiol a thybied mai gwasanaeth i Dduw a fuasai lladd y

crefyddwyr dyeithr hyn. Yr oedd pechod y rhai a wyddent yn amgen, ac a

gynhyrfent nwydau y werin ynfyd ac ofergoehis, o hyny yn fwy ; ac nid

oedd perygl a choUed y dyoddefwyr un mymryn llai, oddiar ba egwyddorion

bynag y gweithredai y dyhirwyr dideimlad hyn.

Pan ddaeth gAVT y t adref, a chlywcd yr hanes, a gweled hefyd y difrod a

wnaethpwyd ar ei feddiannau, a'r perygl bywyd yr oedd ef a'i deulu ynddo,

penderfynodd na oddefai yn hwy heb geisio, nid dial ar ei orthrymwyr, ond

amddiffyn iddo ei hun, ac i'w deulu. llhoddodd enwau y terfysgwyr i r y

gyfraith, ag oedd yn byw ar gyffiniau y Saeson, ac yn ewyllysiwr da i grcf-

ydd ac i rydilid. Daetli swychlog o sir^Ddinbych i'w gwasanaethu, a gorfu

arnynt atcb i orsedd Ainwythig, a thahi yn Uawn am y golled a wnaethant

;

eraill a ffoisaut o'r whul, rhag ofu eosbedigaeth dryniach. Dywedir fod yn
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mlilith gelynion William Pritcliard un gi- mwy ei elyuiaetli ato na'r lleill,

yr hwn hefyd oedd yn Ued alluog yu y byd ; dylynwyd ef yu hyn yma gan

rai o'i eppil, hyd nes o'r diwedd, fel pe buasai amyuedd dwyfol wedi bHno

arnyut, i farn amlwg ac arbeuig ddisgyn ar un o honynt.

Ònd er i WiUiam Pritchard gael amddiffyniad y gyfraith drosto, a pheri

gradd o ofn ar yr erlidwyr ei ddrygu yn ei feddiannau, oblegid y gosb ; eto,

nid oedd eu llid ato oblegid ei grefydd un mymryu yu Uai, a uewidiasaut eu

duU o yraosod arno. Lluniwyd achwyniadau anwireddus arno wrth ei feistr

tir ; sef ei fod yn oíFeryn i ddwyn heresiau dinystriol i'r w\ad, a'i fod yn an-

foddog i'r Uywodj-aeth, a chyfansoddiad y deyruas ; a'r canlyniad a fu, ei

droi allau o Blas Penmynydd, Symudodd oddiyuo i Fodlew Pawr, yu

mhlwyf Llanddaniel, yn y li. 174 5. Nid oedd ymddygiad pobl yr ardal

hóno ddim gwell tuag ato na'r UeiU. Ehaid oedd iddo gadw ci mawr i'w

amddiífyn ar hyd y íîyrdd, gan mor ddygasog oedd pobl yr ardaloedd wrtho,

Prynodd un dyu yn Niwbwrch gyllell fawr, o wir ddybeu i'w ladd ; aeth i'w

d i'r dybeu hyny ; ond ar ei ddyfodiad, yr oedd y gr yn darllen peunod,

ac yn gweddio gyda'i deuiu. Synodd y dyn yn ddirfawr, a dywedodd, " Os

hyn ydyw arfer y bobl hyn, yn enw y Mawredd, ni chânt niwed oddiwrthyf

íl." Cyfaddefodd ei fwriad gwaedlyd, ac aetli adref yn heddychol. Dy-

oddefodd William Pritchard lawer o anuiharclr wrth fyned i farchnadoedd

Caeruarfon ; ac yn fwyaf oll gan wr eglwysig, y rliai a ddannodent iddo

mai " efe a ddechreuodd daenu sismau a heresiau ar hyd y wlad, i yrdroi

pobl ddiniwed i gredu celwydd, ac i wadu yr eglwys." Cefnogid y werinos

i ddaugos pob sarhad iddo, trwy esiamplau eu hathrawon ; a thybiai Uawer o

honyut mai difai oeddyut, er yr holl gamwri a wuaeut iddo. Nid oedd Uou-

yddwch iddo gael ; aed i'r Ue yr elai, yr oedd tafod rhyw^ gi yn ei gyfarth,

a gwarthrudd rhyw ddyhiryn yn ei sarhau.

Un tro, fel yr oedd yn dychwelyd adref o Gaernarfou, dros Poel-y-don,

dygwyddodd fod un Mr. Morris, o le a elwid Paradwys, gr a gyfritid yn

un o gewri y wlad, yu croesi yr afon ar yr uu amser. Y dyn hwn, wedi ei

gynhyrfu gau ddiod gref, oud odid, ac yn dymuuo daugos ei fawr nerth a'i

wrohleb, yu gystal a'i elyniaeth at y crefyddwr, a ddechreuodd ífouodio

William Pritchard a'i geífyl yn cldidrugaredd, gau dyugu a rliegu yn ysgeler.

Parhaodd i wneyd hyn ar ol dyfod i'r lan. Gofynodd WiUiam Pritchard

iddo, " Paham yr ydych yn fy nghuro heb un achos?" "Y mae hyny yn

ormod o barch i ti," ebe yntau, a'r ysbryd drwg lon'd ei safu. Pau welodd

W'iUiam Pritchard nad oedd uu tebygolrwydd y ca'i ef lonydd ganddo ; a

chan nad oedd yno neb i'w amddiífyn, ueu ynte yn tueddu i wneyd, fe dyl)-

iodd uiai ei ddyledswydd ydoedd amddiífyu ei hun ; rhuthrodd iddo, a

thartodd cf i Lawr, a Ilusgodd ef gcrfydd ci dracd ar hyd y gro, nes torchi ei

ddillad, a pheth o'i groen hefyd. Newidiodd y gr ci don erbyn hyn, a

gwacddai arno, er mwyn Duw, arbed ei fywyd. Parodd yr amgylchiad hwn

radd o arswyd William Pritchard ar y trigolion, fel na friddiodd neb o hyuy

allau gynyg ymosod yn bcrsonol arno byth mwyach.
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Y peth nesaf a wnaetliant yn ei erbyu, oedd llwyddo gyda'i feistres tir i'w

droi allan o Fodlew, galangauaf 1750. Safodd William Bulkeley, Ysw., o'r

Bryn-du, o'i blaid y tro hwn
;
pryd yr ymddangosai yn dywyU iawn arno,

ac anhawsder mawr iddo gael tyddyn i fyw ynddo, oblegid y rhagfarn cryf a

chyfifredinol a goleddid yn erbyn ei grefydd. Yn ei gyfyngder, aeth at y

gr boneddig, i ofyn a gai cf dyddyu gauddo, ' j-r liwn a ddeallai oedd ar

osodiad.

" Pa beth yw yr achos (ebe Mr. Bullcelcy) eu bod ya dy droi allan o'th

dyddyn? Ai methu talu yr oeddit?"

"Nage, nage (ebe yntau), ond o achos fy marn mewn pcthau crefyddol;

ac am íy mod yn ymneiUduwr oddiwrth Eglwys Loegr."

" Onid oes rhywbeth heblaw hyny (cbe'r boneddwr) yn dy erbyn, cei ddi-

gop dir genyf fì."

Felly hefyd y cafodd. Gosodwyd idtlo Glwchdernog, a'r lleoedd oedd i'w

ganlyn, mewu gweithred (lease), ac yno yr aeth WiUiam Pritchard i fyw ar

ei ymadawiad o'r Podlew Pawr. Parhaodd yn gyfcillgar â'i feistr tir tra y
bu y boneddwT byw.

Yr oedd Wüliam Pritchard yn r gwir grefyddol. Parhaodd yn aelod gyd

a'r ymneiUduwyr yu Mhwdlheli di-os amser maith. Ai yno unwaith yu y mis i'r

cymundeb, tra y bu yn Mhenmynydd ac yn Bodlew. Wedi ymsefydlu yn

Clwchdernog, neiUduwyd t ar y tir, Ue y pregethai y rhai a ddeucnt yn

awr ac eilwaith i'r wlad. Yr oedd yn dra chyfeiUgar gyda'r MethocUstiaid

dros ei oes. Cyílawnai, gyda diwydrwydd mawr, ei ddyledswyddau cref-

yddol yn ei deidu fore a hwyr, heb esgeiduso unwaith, gan nad pa drafícrth

a fyddai amo : am un mljuicdd ar ddeg y bu gwas a dystiai hyn am dano,

yn aros gydag ef. A mynych iawn y byddai ei ddagrau yn disgyn i'r Uawr

pan yr esgjfnai ei weddiau i'r nef. Yr oedd ei ymarweddiad yn addas i'w

brofi"es, fel y parodd i'w gymydogion annuwiolaf addef ei gywirdeb. Bu
farw yn orfoleddus, Mawrth 9fed, 1773, yn 71 mlwydd oed. Teüwng yd-

oedd y gr hwn, fel y tybia yr ysgrifenydd, o'r crybwylUad Ucd hclaeth

hwn yn haues Methodistiaeth, gan iddo íbd yn brif ofleryn i ddwyn Mcthod-

i-tiaeth i Arfon a Mon, er y perthynai ef ei hun i enwad araU. Hofr ocdd

- anddo dduwiolion o bob enwad ; ac eiddigeddai dros ledacniad a phregethiad

o'r gAvú-ioucdd megys y mae yn yr lesu, yu mhob man, a chan bwy bynag.

DarUcnwn i Mr. llowlands ddyfod trosodd i Fon yn yr un daith ag y
dacth gyntaf i sir Gaernarfon ; ond yr ocdd hyn dalm o amscr ar ol i Ilarris

fod yn Lleyn y tro cyntaf, jti y fl. 1711. üaeth Piowlands, a William

WiUiams, Pant-y-celyn, yr hwn oedd yn cyd-deithio gydag cf y pryd hwnw,

i Langefni, gan ddysgwyl cael pregethu yno. Yragasglodd yno amryw o

eglwyswyr : ac wedi dadlu enyd ag ef am ei awdurdod i bregethu, addefas-

ant ei fod wedi ei gwbl addasu i weinidogaethu yn ei wlad ei hun, eithr nid

mewn un wlad arall ; ond am WiUiam WiUiams, ni oddcíid iddo ef prin ddy-

wedyd gair, gan nad oedd wedi cael cyflawn urddau. Aeth rhyw nifer o

gyfeiUion gyda Mr. Eowlands o Leyn y tro hwn, neu o leiaf, i wrando arno
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yn Llaugefui, fel y dysgwj^lient, ond yn lipiy caTrsant eu siomi ; ac \n-t\i

ddychwelyd adref, jt oedd torf o erlidwyr yn dysgwyl am danyut yu Llan-

aelhaiaru, a claui-asant liwy yu ddidrugaredd, fel pe buasent gwTi eynddeiriog,

ues oedd eu gwaed yn Uifo, a rliai o honynt yn cwjTnpo oddiar eu ceffylau,

a cliafodd y rliai oedd ar eu traed y cyffelyb di-iniaeth.

Mae haues Methodistiaeth yu Mon, o'r cychwyniad trwy Wüliam Pritch-

ard, Plas Penmyuydd, a meibiou Thomas Pritchard, o'r T Gwyn, hyd yr

^Turaniad yn yfl. 1751, yn gorwedd mewn Uawer o dywyllwch ac ansicr-

n^dd. Y mae yn lled ddilys nad oedd nifer y crefyddwyr ond ychydig

;

nad oedd y pregethu eto oud anaml iawn : a phan y deuai pregethwr drosodd

sir Gaeruarfon, neu o'r Deheudir, nid oedd eto ond ychydig o leoedd yn

XY holl ynys yn barod i'w dderbyn, a'r rhai hjTiy yn dai anedd. Eto, yr

oedd ambell un yn cael ei chwanegu _at nifer y dysgyblion yn wastadol dan

weinidogaeth y rhai a ddeuent drosodd i'r wlad i bregethu. Y pregethwr

opitaf a fu yn cyfaneddu yn y wlad, yn ol dim a allaf gasglu, ydoedd un

Eichard Thomas. Yr oedd y gr h^TX yn nechreu ei oes, ac yn nhyrahor ei

annuwioldeb, 'wedi rhedeg i ddyled ; ac er mwyn gochel ei ofynwyr, ffôdd i'r

Deheudir. Yn ngwlad ei ffoedigaeth, dygwj^d ef i swn efengyl, yr hon a

fendithiwyd iddo er ei di'oedigaeth. Yn y modd yma, fe fu ei ddyled yn

achlysur ei ddychweliad at Dduw. Nid oes sicrwydd nad oedd ef yn bwr-

iadu ond y drwg wrth flbi o'i wlad, sef ysbeilio ei ofynwyr ; ond Duw a'i

bwriadodd er daioni. Wedi casglu ychydig arian, dychwelodd i'w lien wlad,

a thalodd ei ddyled. Trwy hyn, efea roddes brawf o wirionedd eiddychwel-

iad, gan y parodrwydd a ddangosai i ddadwneyd yr hyn a wnaethai o'r

blaen, i'r graddau yr oedd hyny ar ei law ef. Wedi dychwelyd i Fon, de-

chreuodd gynghori ei gyd-ddynion yn y pethau a berthjoient i'w bywyd tra-

g^^Tddol. Yr oedd cyfnewidiad mor fawr ynddo, ac arwyddion o'i onest-

rwydd mor amlwg, nes y tueddid ei gymydogion i wraudo arno yu fwj' di-

ragfarn ; a dywedir y bu ei weinidogaeth yn fenditliiol i lawer.

Yn nesaf o ran amser at y gr hwn, y dywedir fod un Hugh Griífith,

Llanddeiuiol. Gr o Leyn, yn sir Gaeruarfon, ydoedd hwn : oddiyno bu

gorfod arno ft'oi oddiar ftbrdd erlidigaeth. Yr oedd yn Lleyn y pryd hyuy

ddau r eraiU yn cyd-bregethu gyda Hugh Gj-iflith, sef Hugh Thomas, a

Morgan Griffìth. Cafodd Hugh Griffìth, ar ei ddyfodiad i Fon, loches yn

uh "William Pritchard, Bodlew, yn mhlwyf Llanidan, yr hwn ei hun oedd

v\T sir Gaernarfon, ac wedi ei jani o'i wlad, fel y souiasom o'r blaen, o her-

wydd ei grefydd. Daliwyd Hugh Griffìth, pan yn Lleyn, i'w anfon yn

sawdwr {soldier), gan ddyn a^^'ddus i'r gorchwyl; ond yr oedd yn ddyn

bywiog a chwirawth, a medrodd trwy ryw fodd ddianc o'u dwjdaw ; meth-

odd ganddynt liwythau ei ddal, er iddynt wneyd cais teg at hyny, hyd goUi

eu hanadl ymron yn yr ymdrech, Gwladychodd y gr hwn yn ngwlad Mon,

o hyn alLin, hyd ddydd ei farwolaeth.

Gr arall a giybwyllir yn uiysg y pregethwyr neu y eynghorwyr boieaf yn

Mon ydyw un Evan Griffìth, Chwaen Hcn. Cyfrifid hwn yn llawn gymaint
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LÌ ddylanwad a ueb o'i fi'odyr; a dywed hen wr sydd eto yn fyw, ei fod cf

yn ei gofio, ac mai hen r â golwg sylweddol amo ydoedd, sobr iawn, a'i

'ìdiúl bregethu ni bwyllog a chymhwysiadol iawn. Yr oedd jti hen pan yr

oedd ein hysbysydd jti fachgen. Ar y pryd y cyfeiria efe ato, ji' Evan

Griffith hwn a gyfTÌfid y pregethwr mwyaf yn mysg ei frodyr. Cydlafiu-iai

ag ef, o leiaf am ryw djTnhor, heblaw y rhai a enwyd eisoes, írodyr eraiU,

icf líichard Jones, Newb^nrh, "WiUiam Eoberts, Amlwch, Owen Thomas,

Eichard Lewis, Mechell, Eichard Hughes, tyddynwi-, plwyf Coedana, a

Eichard Dafydd, gwdd, Gareg-lefu.

Nid oes dim hynod yn cael ei goífâu am yr im o'r gwr hyn, oud Owen
Thomas, neu Oweu Thomas Eowhmd, fel y gelmd ef fynychaf. Yr oedd y
gÛT hwn yn nodedig ya ei ieuenctyd am ei annmrioldeb, a'i ddyhirwch.

Blaeuorai ar ei gnndeithion meìMi pob ynfydrwj'dd ac oferedd. rei yr oedd

ei ddrygioni yn î-d-m; y bu ei argyhoeddiad yn ddwfn. Yr oedd y cyfne-nàd-

iad a wnaed arno yn amlwg i bawb, a'i dduwioldeb yn ol Uaw mor nodedig

ag y buasai ei wylltineb gynt. Galwyd y gr hwn, a rhyw nifer o rai eraill

ag oeddynt \ti cai-u crefydd, o flaen eu meistr tir, i BLas-Lleugwy, Mon, lle

yr oedd amryw o eglwyswjT wedi dyfod ynghyd. Gofynwyd iddynt, pa un

a wnaent, ai gadael crefydd, ai colli eu tyddynod ? Atebodd y truciniaid,

mai colli eu trigfanau a ddewisent, yn hytrach na gwadu eu Harglwydd.

Yr oedd im o honyut, sef Eichard Hughes, Lhiinwen, ya bur dlawd. INIeth-

odd hwn j'^matal, ond torodd allan i lefaiu yn mharlwr y gr boncddig, ac i

neidio }ti ei glocsiau, gan waeddi, "Yn wir, y mae Duw yn anfeidj-ol dda i

mi : gogoniant byth—diolch iddo : ennill tyddyn, a cholli teyrnas,'—na wuaf

byth!" Parodd yr olygfa syndod arathrol i'r boneddwyr; eto, eu troi allan

o'u tyddynod a wnaed. Nid oedd yr un o'r cynghorìAjr boreu hyn wedi cael

dim manteision gm'bodaeth a dysg ; ac jí oedd Owen Thomas yn íwy diadd-

urn ei ymadroddion na'r cyffredin. Gof ydocdd wrth ci grcfft, ac yn raysg

cjTndeithion gerwin eu harferion y dygasid ef i fyny. Ni ellid dysg-wyl

llawer o goethder diwyUiedig oddiwrth y fath un. Eto, fe fii yn ddefnyddiol

iawn yn ei wlad yn nechi-e y diwygiad. Yr oedd ei weinidogaeth ddiaddurn

a diro(h-es yn gj^mhwys i gyfarfod ag ansawdd tywyll ac isel ei wrandawyi-.

Pregethai yn agos at eu deall, a dynoethai eu hen arferion a champau ynfy'd

yn eu herchylldi'a, fel un achiabyddus ia^ni o honynt, ac fel un ag oedd,

bellach, yn eu gAvir ffieiddio.

Nid oedd y boneddwyr yn enniU diui wrth di-oi y trueiuiaid hyn allan o'u

tyddynod
; yn hytrach, yr oedd y marwor tanllyd yn cael eu gwasgaru draw

ac yma ; ac \ti mhob man y gwasgei-id hwy, gan faiut o dtUi Duw oedd yn-

ddjTit, gwresogcnt a goddeithient yn y fan lle byddcnt. Yn yi- amgylchiad

o ymadael â'i dyddyn, canai Eichard Hughes, gan gario cist ar ei geíh i

fynydd Bodafon,

—

yinado wnaf â'r lííibcll,

'Rwy'n trigo yndili yn awr, &c.

Yn fuan wedi hyu, cafodd \f. i fyw yn mynydd Budafoii, o'r euw Llaiu-

I
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wen, yr hwn a ddaetîi yn fuan yn lle i bregetbu ynddo, ac yu gartref i eglwys

Crist. Bu y lle liwn am flynyddoedd yu daith sabbothol, gyda Chae-ruaes-

gafr, a'r Gell, yn mhlwyf LLauallgo. Dewisodd un o'r rhai a wysiwyd o

tìaen yr ynad i BLas-Lleugwy, sef John Eowland, Grlan-y-traeth, ymadael â'i

grefydd : ond nid mawr a fu ei ennill ; canys y mae yn ÍFaith ddiymwad, pa

gyfrif bynag a roddir am hyny, fod y tri wr a lynasant wrth yr Arglwydd

yn yr adeg hóno, wedi lh\-j ddo yn y byd hwn, hwy a'u hiliogaeth ar eu hol,

yn llawer mwy na'r un a di-oes ei gefn ar grefydd, gan garu y byd presenol.

Ymddengys fod Sion Rowland o'r Hafod, Llangwyllog, yn un o'r proífes-

wyr boreuaf jn Mon ; o leiaf, yr oedd yn un o'r tô cyntaf o broffeswyr y Avlad

hóno. Bu farw y gr hwn yn y fl. 1815, yn 95 nüwydd oed ; felly ganwyd

ef yn y fl. 1720, un mlynedd ar bymtheg cyn i Harris a Eowlands dori allan.

Yr oedd y gvvr hmi yn 30 mlwydd oed pair yr ymunodd â'r ychydig gref-

yddwyr ag oedd eisoes yn y parth hyny o'r v,dad Ue yr oedd ef yn byw

ynddo. Daeth felly at grefydd tua'r amser y bu yr ymraniad rhwng Harris

a Eowlands. Yr oedd ef yn byw ar y pryd yn Llaufair-fach, yn agos i N"ew-

bwrch. Yr oedd ambell bregeth yn cael ei phregethu y pryd hyny mewn t
yn agos i'w gartref ; ond ni fyddai Siôn Eolant ar y dechre yn "gofalu ani

ddim o'r pethau hyn," oddieithr mewn ffordd o ddàystyrwch perffaith ar y
bobl a elwid y "peìiau cryniaicl." Yr oedd gan ei fam, pa fodd bynag,

feddwl tyuerach amdanynt; ac ebe hi ryw ddiwrnod wrth Siôn, yr hwn
oedd, bellach, newydd briodi, "Tyred i wraudo y pregethwr heno, fy mach-

gen." Yntau a'i wraig a ddaethant i'r odfa ; a plian oeddynt ar orddrws y
t y pregethid yuddo, clywent y pregethwr yn rhoddi allan y penuill hwn :

—

" O dewch i'r ardil i weled Cris%

O'i ben i'w draed yn chwj'su'n dríst

;

A'i wiìed yn llifo byd y Uawr,
A'i enaid mewn gorthrymdcr nmwr."

Bendithiwyd y penill i John Eowlands : disgynodd y geiriau ar ei feddwî

gyda grym anarferol :
" nid oedd (medd yr hanes) yn teimlo ei wallt ar ei

ben." Ei wraig hefyd a wuaed yn gyfranog o'r un cyfnewidiad calon ag

yntau. Mor ddwfn oedd eu hargyhoeddiad, ac mor ofnadwy yr edrychent ar

eu cyflwr, nes oeddynt ar ol dychwelyd adref yn dymuno bod yn rhyw gre-

aduriaid, yn lle bod yn ddynion euog. Yn mhen rhyw amser, cafodd ef a'i

wraig nerth i orchfygu gyda Dmv ; ac yn lle "gofidiau uffern," cawsant

brawf o'r "tangnefedd ag sydd uwchlaw pob deall;" ac ymroddasant, bell-

ach, i ddylyn Mab Duw trwy bob anhawsder, hyd ddiwedd eu hoes,

Yr oedd Siôn Eolant yn arfer bod yn gryn ffrind â'i feistres tir ; oud yn y

fan yr yraimodd eî av penau cri/niaid, syrthiodd allan o'iftafr; a phan y
cafodd achles trwy iddo dderbyn pregethwr i'w d, cafodd rybudd i ymadael

â'i dyddyn. Ac nid oedd arbed i fod arno, gan ei fod yu grefyddwr. I ffbrdd

y cafodd ef fyned. Ond gofalodd Duav am dauo, er hyny; a chyn hir,

cymerodd dyddyn arall, o'r enw Cerig-llitLir, yn mhlwyf Peurhos, Lleugwy ;

a chafodd ysgrif-yrarwymiad (lease) arno am 21 mlyncdd. De'rbyuiodd
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bregethu i'w d eilwaith, gan nad oedd yr un addoldy yn yr ardal, nac hyd

yn hyn, yn jt holl Avlad. Ymddengys íbd Cerig-llithir wedi bod yn lloches

i Pethodistiaeth ain flynyddoedd. Byddai Eowlands o Langeitho, Lloyd o

Gaio, y ddau Williams, Dafydd Morris, Jones o Langan, ac eraiU, yn arfer

dyfod i bregethu, ac i gadw cyfaríbd eglwysig ar ol y bregeth i Gerig-llithir.

Yr oedd Dafydd Morris yno ar un acUysur, a chydag ef yr oedd John

Evans, henaf, o Gilcwm. Âr ol darfod yr odfa ryw noswaith, yr ocdd John

Evans yn dra isel ei feddwl, ac yn eistedd gyda Dafydd Morris, a Siôn

Eohant, yn un pen i'r ystafell : ar yr un amser yr oedd yno gynifer o ferchcd

yn y peu arall yn canu y penill canlynol,

—

Wrth weled mor saled fy niy^^yd,

Mcddyliais niai ofer íy ngwaith
;

Bwriedais i beidio'tli glodfori,

Xes niyned o'r d'rysni maith, niaith.

Pan welwyf dy wyneb yn tpyjniu,

Mae yn rhaid i mi ganu bob dydd
;

O garchar, a meddiant gelynion,

Dacth fy enaid yn union yu rliydd.

Aeth John Eyans atynt, ac ymunodd gyda hwy yn y gân. Yn mhen

enyd, torodd eu canu yn orfoledd mawr; yna dywedodd Dafydd Morris

wi-th Siôn Eolant, "Dyna Jack o'rrhwyd;" a gwir oedd hyny, gan y der-

byniodd gymaint o'r mwynhad a neb oedd yn y lle.

Ymddyddanai y Parch. William Eoberts, Amlwch, er ys tua 35 mlwydd

yn ol, â hen r 90 mlwydd oed, o'r enw Eobert Williams y gof. Dywedai

yr hen r hwni wrtho, ei fod yn cofio pan oedd ef tua 15 mlwydd oed (sef

lua'r flwyddyn 17-iO), gr o'r enw Eisiart WiUiam Dafydd yn pregethu.

Safai y pregethwr i fyny wrth Groes Arthur, yn mhlwyf Mechell ; ond ni

chafodd nemawr lonyddwch. Ymgasglodd Uu o erlidwyr i'r llc, a'r Ilencyn

Eobert Wüliams, yr hwn a fynegai yr hanes, yn eu mysg. Ehuthrasant ar

y pregethwr, fel pe gwnaethasai ryw anferth o ddrwg iddynt, gan ei faeddu

yn ddidrugaredd. Gwnaeth y gi- dyeithr gais ar ddianc aUan o'u dwylaw,

ac i íToi ymaith ; hwythau a erlidiasant ar ci ol ; a phan welodd efe na allai

eu gadael trwy gj'flymdra, neidiodd i fí'os ddofn o ddwfr, gan ymguddio dan

gysgod eithinen a orchuddiai y fí"os. Daethant arno ef yno, gan ci facddu

fel y gwneid â chi cynddeiriog. Yn y cyfamser, daeth amaethwr cyfrifol o'r

gj'mydogaeth i'r Ile ; ac wedi deaU eu hamcan, a chanfod y driniaeth a gai y
truan yn y fl'os, efe a droes at jt erlidwyr, ac a ymliwiodd â hwy, gan ofyn

iddynt, pa reswm oedd iddynt drin dyn dyeithr, na wnaethai ddrwg erioed i

un honynt, mewn modd morgreulawn a diarbed. Yna safodd rhyngddynt

a'r pregethwr, ac achubodd ef o'u dwylaw. Kid ydym yu deall fod yr am-
aethwr yn r crefyddol, ond fod ganddo deimladau tyner at gydgreadiu- a

faeddid mor ddiachos a diarbed. Yr oedd yn byAV yn T-]\Iawr, Llan-

rhuddlad.

Bu yr araaethwr fam, ac ar ddydd ei gladdedigacth, disgynodd éliedydd

rjwyn ar un o gyrn yr elor llc y gorphwysai y corft' arno. Yr ocdd yr ara-
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gylchiad yn un anarferol, a pliarodd grediniaeth gyffredinol yn mlilith trig-

olion y gymydogaeth hòno, mai arwydd ydoedd o gymeradwyaeth y Goruchaf

i'w waith ef yn amddiffyn y pregethm'.

"Pan oeddwn ar daith yn Lleyn yn sir Gaernarfon," ysgrifena y Parch.

William Eoberts, Amlwch, "gofynwyd i mi gan hen r parchus, a wyddwn i

am le yn Mon o'r enw Llysdulas. Atebais y gwyddwn. 'Wel (ebe yntau),

dyna y lle cyntaf yn IMon lle yr amddiftynwyd achos yr anghydfturfiwr ; a

dywedaf i chwi pa fodd.' Yna efe a adroddodd yr hanesra canlynol, am
wirionedd yr hwn nid oes Ue i amheu.

"'Tua'r flwyddyn 1740, daeth hen weiuidog ymneiUduol i ymweled ag

Amlwch a'i chyftiniau, i bregethu yr efeugyl yn mhob Ue y rhoddid derbyu-

iad iddo. Dygodd hyn aruo erlidigaeth ftyruig oddiwrth y werin afreolaidd,

a rhai o'r boneddwyr. Cyrhaeddodd y swn am ei helbul yn fuan i glustiau

— Lewis, Yswain, Llysdulas, un o hynafiaid y pendefig presenol, arglwydd

Dinorben. Gwalioddodd y boneddwr un IMr. Bulkeley, o'r Br^mdu, yr

hwn oedd un o'i gyd-ynadon, ac yu uu o henafiaid W. B. Hughes, A. S., i

ddyfod ato i Lysdulas. Wedi ychydig o gyd-ymgynghoriad, anfonwyd i

gyrchu yr hen bregethwr i ymddangos o'u blaen yn mhalas Llysdulas.

Wedi cymül yr hoU deulu i'r neuadd, ebe Mr. Lewis wrth y gr dyeithr,

'Yr ydym ni yma fel teiúu Cornelius y canwriad gynt, i wrando dy bregeth

;

a rhaid i ti bregethu i ni yn awr yr hyn a í^ddi yn arfer ei bregethu ar hyd

y wlad.' Hyn hefyd a wnaeth y pregethwr. Wedi iddo orphen ei bregeth,

y boneddwyr a ddywedení, ' Os hyn ydyw trosedd y truan hwn, ni a ddylem

amddiffyn ei ryddid, a dystewi ei erlidwyr.' Hyny hefyd a wnaethant ; ac

ni feiddiodd neb o hyny aUan orthrymu pregethwyr yr efengyl yn y w^edd

hyny yn yr ardal hóno.'"

Clywais fod ]Mr. Roberts wedi cael cyfle yn ddiweddar i adrodd yr hauesyn

uchod i'r hen bendefig arglwydd Dinorben, yn Llysdiúas, y palas a adgy-

weiriwyd gan ei berchenog presenol, oud a enwir fyth ar yr un enw. Gwran-

dawai yi- hen foneddwr yn astud ar y chwedl, a dangosai fawr gymeradwy-

aeth ymddygiad ei hynafiad ; a sicrhâai i Mr. Roberts, mai ei ddymuniad

ef oedd i bob un gael perffaith ryddid i addoli Duw yn y ffordd a gymerad-

wyai ei gydwybod ei hun. Gellir chwanegu mai yn ol yr egwyddorion di-

ragfarn uchod y mae ei arglwyddiaeth wedi ymddwyn yn wastad tuag at

ymneUlduwyr.

Dywedir yn yr hanesyn hwn, raai yn y fl. 17-tO y bu hyn. Ehaid, ynte,

fod hon yn bregeth gyntaf gan ymneiUduwr yn Mon, am yr hon y mae

genym un crybwylliad. Tybiodd rhai mai y Parch. Lewis Rees oedd y
cyntaf ; ond ni ddaeth y gr hwnw i wlad Mon hyd y fl. 1743, fel y cry-

bw^Uasom eisoes. Fe ddichon, ar yr uu pryd, mai rhyw ymweliad achly-

surol oedd hwn ; a chan ei fod yn dygwydd tua'r un amser ag y cyfeiria

Eobert WiUiams, y gôf, ato, teratir ni i feddwl mai Eisiart WiUiam Dafydd

oedd yr hwn a fu o flaen yr ynadon uchod. Eto, nid oes genym un sicr-

wydd am hyn ; a phe yr un oeddynt, nid oes genym awgrym yn y byd pwy a



PEN. IV.] PETER lYTLLIAiiS YN MON. 117

aUai y Eisiart Wüiiam yma fod, nac i ba gy!undeb o bobl y perthynai ; pa

un ai . un o'r gweinidogion ymneülduol perthynol i'r Annibynwyr neu'r

BedyddAvyr, ai un o gynorthwywyr Harris a Eowlands ydoedd. Ond pa

un bynag, nid yw jn ymddangos fod dim parhaol a cliyson wedi cael ei

wneuthur tuag at efengyleiddio gwlad Mon, cyn dyddiau William Pritcliard.

Hysbysir i ni, gan y Parch. Peter "Williams ei hun, yn yr hanes a ysgi-if-

enodd am droion ei oes, ei fod ef wedi yniweled ag ynys IMon mewn amser

boreu, sef tua'r íl. 1746—yr hon oedd y f]v.y('dyn yr ymunodd â'r Method-

istiaid. Y\"rth adrodd hanes ei daith i'r Gogiedd y pryd hyny, di-wy Lanid-

loes, Drefnewydd, Bala, a Lleyn yn sir Gaernarfon, fe ddywed, '-'Oddiyno

(sef o Leyn) aethum i sir Pon, wedi cael hanes pregethwr o swj'dd Arfon,

yr bwn a aethai i'r wlad hono ;
ymholais, a chefais ei fod jTi dywedyd jû.

erchyll ara wr ]\Ion, a'j cynìlimiau ofuadwy oedd ganddynt jii erbyn preg-

ethwp- teithiol, a'j rliai a fyddent yn eu canlyn. Ychydig jti ol, un preg-

ethwr a safai aUan, wrth y Ôbrdd fawr, a'r bobl a jTngasglasant yn gynull-

eidfa derfysglyd, ond jti rhaned'g : mynai rhai glywed pa beth ocdd y

cablwr yn ei ddywedyd, ond y lleiU a fynent ei guro aUan o'r wlad ! Ar

hyn, ymladdfa a fu, a gwaed a goUwyd, nes oedd y Uwcli yn cael ei p'u o'i

flaen, fel pe gwelsid cawod o wlaw j-^n disgyn o'r cymylau

!

" Pa fodd bynag (ebe efe), anturiais bregethu ar hyd y bryniau, yma ac

acw, Ue bynag y gaUwn gael pump neu chwech. o Avrandawyr yn gynuUedig

:

ond y bobl a ddaethant o bob man, gan lefaiu y naül wrth y UaU, 'Un o'r

penau cryniaid a ddaeth i'n pUth i bregethu !' Dechreuais lefaru can gj^nted

ag y gaU\™, ac ni arosais i lawer o honynt ymgasglu. DeaUais, trwy hyfiTd

brofiad, os gaUwn enniU clustiau y bobl, y cawn hefyd eu calonau, ac na

fyddai yn hoft" ganddynt erUd mwyach. Fel hyn daetb rhai o honynt, o

radd i radd, yn Ued fwjnaidd, a daeth rhai o'r tlodion, ac o'r bobl o sefyUfa

ganoUg, i ofyn i mi ddyfod atynt i letya, a bod i mi gi-oesaw o'r fath le ag

oedd ganddynt hwy. Y'nghylch y pryd hwn, dygodd rhagluniaeth fi at

gyfaiU anwyl, yr hwn ydoedd ail fab i t boneddig, ac a oleuwyd dan wein-

idogaeth Mr. Howel llarris. Ac jt oedd ef ei hun (j' boneddwr, tebygid)

yn foddlon ; oherwydd efe a deithiodd gyda mi i lawer o fanau : nid ocdd

amo ddim ofn erUdigaethau ; ond cariai y groes yn gysums. Fe'm dygodd

i sylw ei gj^feiUion, y rhai nid adwaenwn, ac a ddaeth â mi i lcocdd y byddwn

debycaf o gael gwrandawiad heddychol.

"Yr ocddym yn myned tj"wy dref (niedd efe yn mlieUach), yr hon o'r blaen

oedd yn elyniaethol i'r efengyl, ond yn awr yn gjmwynasgar, ac agos a dyfod

aUaii honi tnvy ganol llawer o bobl anfoesgar ; rhai yn dirniygu ac yn

gwatwar, a rhai yn ceisio dychr\-nu ein ceffylau â chwd a cherig wedi eu

rhwyrao wrth ben polyn hir, gan ei ysg^^yd yn dda ; ond nid oedd ond

ychydig neu ddim o hu-hio cerig. Ond y'mhen y dref, fe ddaeth rhyw grydd

aUan o'i weithdy, ac a gymerodd lonaid ei law o laid yr heol, ar dywydd

gwlyb, ac a'i taflodd i fy ngwj'ueb, nes oedd fy nau lygad y'nghauad am

enyd, heb aUu gweled mwy na dyn daU
;
pa fodd bynag, crafais ef ymaith
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mor cbr\v}-dd ag y gallwn ; a chan edi'ycli o'm hamgylcli, mi a welais fy

íFordd fel cynt. Yna Uawenycliais, a bu dda genyf ddarfod fy nghyfrif yn

deilwng i gael fy erlid er mwyn Crist a'i efengyl biu-."

Wrth }Tf hanes uchod o eiddo y gwr parchedig, y gwelwn fod yn Mon y
pryd hyny bregethwi- wedi dyfod yno o Leyn, a bod yno ambeU un wedi

jìrofi melysder yr efengyl. Deallwn hefyd fod Mr. Howel Ilarris wedi bod

yn y wlad hòno eisoes, a bod yno rai o effeithiau ei weinidogaeth yn aros,

Nid ydym yn gaDu sicrhau ai yn y tro hwn y bu Mr. P. Williams yn iMon, y
dyg'^'yddodd yr hyii a grybwyllir gan Eobert Jones ara dano. Dywedir

ddarfod ei gyhoeddi i bregethu m-th d tafarn yn agos i Benrhos Lleugwy.

Erb^Ti ei ddyfod yno, yr oedd cwmni anhawddgar yn dysgwyl am dano.

Ni chai fyned i'r t, ac ni chaniateid iddo le i'w geffyl. Ond gan ei fod jai

r o feddwl gwrol, ac o ddygiad boneddigaidd i fyny, methasant ei wrthsef-

yll. Safodd yntau yn ebrwydd i fyny, a rhoes air o Salm i'w ganu

:

" Yr Arglwydd bia'r ddaear lawr,

A'i Uawnder ma-\^T sydd eiddo ;

Yr Arglwydd biau yr holl fyd,

A'r bobì i gyd sydd ynddo."

Cerddodd y fath awdurdod gyda'r gair, nes oedd gwr y pastynau a'r

cyrn yn taflu pob peth o'u dwylaw ; ac wedi eu dal gan ddychryn, declu-eii-

asant nesu yn mlaen, a gwrandíiwsant yn Uonydd hyd ddiwedd y cyfarfod.

Efallai mai y pregethwr y clywsai ]\Ii-. Peter "Williams am dano, fel un a

ddaethai i Fon o Leyn, oedd Hugh Griffith, Llanddaniel. Am hwn y dy-

wed Robert Jones ddarfod ei ddal i'w anfon yn sawdwr, ond iddo ddianc o

afael ei erlidwyr, a ffoi i Pon. " Glynodd wrth y gorchwyl o gjTighori ei

gyd-bechaduriaid tra bu byw ; ond nid oedd raor dderbyniol gan rai o her-

wydd fod ei dymherau naturiol yn lled boethlyd."

PENNOD V.

CYCHWYNIAD METHODISTIAETH YN SIR DEEFALDWYN.
ctnwysiab:

EICHAKD TIBBOT—Y OYMDEITHASFA FISOL GYXTAF YX Y SIR, YX Y FLWYDDYîí
1745—CYNGHORWYR CYNTAF—LEWIS EVAN, EI DEITHIAU, EI GARCHAlîIAD, EI
LAFUR A'I DDEFNYDDIOLDEB—EGLWYSI CYXTAF, A CHYXGH0RWYR BOREAF r
SIR—ADRODDIADAU R. TIBBOT I'R GYMDEITHASFA O ANSAWDD Y GWAITH—
DAFYDD POWEL, DAFYDD JEHU, AC EYAN DAFYDD.

Wrth fod rhan o sir Drefaldwyn yn gorwedd rhwngy Deheubarth a siroedd

Gwynedd, gallem ddysgwyl y gwneid cais ai* y sir hon gan y diwygwyr, gyd

â'r parth cyntaf o'r Gogledd. Ac yn wir, felly y bu, fel y sylwyd eisocs.

Yrawelodd Harris a'r wlad hon y tro cyntaf yn y fl. 1739, ac nid yw yn an-

nliebyg iddo yraweled â hi eihvaith cyu y fl. 1741. Mae genyra cnwau dau

r, mwy ncu lai cyhoeddus, yn dwyn cysyllliad â'r wlad hon mcwn tymhor

bore iawni ar Fethodistiaeth. Y gwr y cyfciriwn atynt ydyut Eichard

Tibbot, a Lewis Evan.



PEN. V.] SIK DREFALÜWYN—RTCIIARD TIBBüT. 119

Ymddengys i Eicliard Tibbot gael ei eiii lonawr 18, 1719, yu mblwyf

Llanbrynmair, mewn lle a elwid Hafod-y-pant. Ymddengys fod rhieni y
gvvr hwn yn rhai hynod yn eu hoes, am y rhoddent brofion o dduwioldeb.

. Nid oedd, y prydhwnw, nemawr o'u cyíìelyb yn yr hoU wlad o'u hamgyU^li.

Ganwyd iddynt chwech o bìant, a chawsant yr anrhydedd o weled punip o

honynt yn alwedigion lesu Grist. Bii y purap fyw i oedran teg, ac yn add-

urn i'w proffes; ac ymadawsant oll â'r byd hwn mewn tangnefcdd, yn lìawn

o ddyddiau.

Eichard oedd yr icuangaf o honynt. Yr oedd y bachgen hwn yu ofni yr

Arglwydd o'i febyd, a derbyniwyd ef i gymundeb cyn bod yn 15 oed. Yr

oedd, felly, mewn cymundeb eglwysig dros dair blyuedd cyn i Harris a llow-

lands ddechreu pregethu yr efengyl. Dyvfedir ei fod, tua'r amser y cafodd

aelodaeth eglw^^sig, wedi ei ddiddyfnu mor llwyr oddiwrth ofalou bydol, ac

wedi ei lyncu mor llw^r mewn myfyrdod a gweddi, er ieuanged ydoedd, nes

ydoedd rhai yn amheu ani ei synwyr. Prynai neu benthyciai bob Uyfr o

wcrth fewn ei gyrhaedd, gan mor angherddol y sychedai am wybodaeth ; a

;!irwy lafur cyson, a diwydrwydd dyfal, cyrhaeddocUl wybodaeth helaeth o'r

Lladin a'r Groeg; ac nid oedd, ychwaith, yn gwbl anhyddysg ynyr Hebraeg.

DjTvedir iddo ddechreu pregethu cyn ei fod yn lUnvn 20 oed, Feüy,

rhaid ei fod yn dechreu pregethu iyw^bryd yn y íl. 1738, sef tua'r un amser

ag \T oedd Harris a Eowlands yn dechreu dod i sylw ; ond ni ddywedir

wrthym gyda phwy. Tebyg ydyw mai gyda'r Annibynwyr ; oblegid gyda

hwy y beruir fod ei rieni. Y pryd hyny yroedd cyimlleidfa fechan o honynt

yn Llanbrynraair, i'r hon yr oedd Lcwis Rees yn weinidog. Daethai Lewis

Rees i'r ardal jm y fl. 1731, fel y bernir; a bu yn gwasanaethu i'r ddiadell

fechan hòno am bedair blynedd cyn ei ordeinio. Yn y fl. ] 739 yr adcilad-

wyd y capel, ac yn ýr un flwyddyn y dechreuodd llichard Tibbot bregethu.

Dyma'r flwyddyn hcfyd y daeth llowel Harris gyntaf i'r Gogledd. (jallwn

ddyfalu fod y gr hwnw wedi ymweled aml waith Ti Llanbryninair a'i ham-

gylehocdd, gan nad oedd ff'ordd faith iawn o Drefeca yno, a chan y caniateid

iddo bregethu yii yr ardal hon yn ddiwarafun. Sier genyf fod Tibbot içiianc

a duwiol wedi cael cyfleusdra i'w wrando rai gweithiau, o'r fl. 1739 y'mlaen.

Trwy ryw foddion neu gilydd, aeth Tibbot yn y fl. 1711 i ysgol y Parch.

Griffìth .lones, Llanddowror, yr hwn yr oedd ei enw yu uchel yn mhlith

pawb o bob enwad, a garent y gwirionedd. Dichon fod Lewis Kces wedi

crybwyll ain y fath un wrth y g\vr ieuanc ; neu fod gweiiiidogaeth gyflrous

Howel Harris, yr hwn hefyd a gyfrifid yn eglwyswr, wedi codi rhyw awydd-

fryd ynddo i fyned i Landcìowror. Fc fu dan addysgiad Mr. Jones am ryw

ysbaid ansicr ; ac fe allai, dros r>^v dyrahor byr, yn cadw ysgol yn nghy-

mydogaeth Llauddowror. Ond ni allai fod yn lilanddowror yn hir, os yn y
fl. 1711 yr aethai yiio; oblegid yr ydyra yn cael fod sylw anio gan y Melh-

odistiaid yu eu cymdeithasfa gyntaf, yr hon a gyualiwyd yu Watford, swydd

Forganwg, lonawr 5cd a'r fîed, 171:?. Yn nghofnodau y Gymdeithasía

hóno y dcillenwn fel hyn :

—
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" Cyiamcyiì, Fod Eicliard Tibbot i fod yn ymwelwT cyíFrediiiol y dosbarth-

iadau (baìidsj.''*

Ymddeugys i mi nad oedd ef y pryd liwn yn arfer pregctliu, ond ei fod yn

awr wedi ymuno â'r Metliodistiaid. Paliam y bu y bwlcli hwn yn ei wein-

idogaeth, a phaham yr ymadawodd â'r AnuibjTiwjT ar y pryd, nid oes genym
ond dyfahi. Pan yu Llanbiynmair, cyn gadael ei gartref, gallwn feddwl

mai ychydig oedd y cyfleusderau pregethu yn ei ardal enedigol, ac mai yn

awr ac eüwaith y rhoddid iddo le i arfer ei ddawn. Pau aeth i Landdoì\Tor

di-achefn, oud odid nad oedd yno uu drws agored iddo bregethu gyda neb.

Y pryd hwn fe gafodd gyíieusdi'a i wrando y dyn hynod hwuw, GrifBth

Jones, a diamheu fod parch auarferol iddo wedi ei enyn yn uieddwl Tibbot

ieuauc. Dy-wed ei f^wgi-aífydd, fod Tibbot yn barnu "mai ]\Ir. Jones oedd y
dyn duwiohif a adwaenasai erioed."

Y peth nesaf y cyfarfyddwn ag ef yn ei hanes, ydyw pendcrf\"niad arall a

wnaed yn ei gylch mewu cymdeithasfa fisol a gynaliwyd yu lulien mis ar ol

cjTudeithasfa V\'atlbrd, yn nh Jeffrey Dafydd, Llanddeusaîit, sir Gaerfyr-

ddin
; pryd y

—

" Gytuìucyd,—Pod i'r brawd Eichard Tibbot gadw ysgol yn sir Benfi-o."f

Cadarnham'd y penderfyuiad hwu drachefn mewn cymdeithasfa gjediuol a

gynaliwyd yn mhen ychydig wythnosau yu ddiweddarach.

Me\\Ti cyfarfod arall a gynaliwyd yn sii' Beufro, penderfyin\ yd, " Ar fod

i'r brawd Pi,ichard Tibbot weithio hyd nes y gallai gael ysgol Gymraeg."

Cynaliwyd hon yn Loughouse, sir Benfro, Mehefin 8, 1743. Mewn cym-

deithasfa yn Nhrefeca, yn niwedd yr un mis, ni a gawn ei euw yn mhlith y
cynghorwyr cyhoeddus, ac yntau yn bresenol yn y gymdeithasüi. A'r haues

cyutaf ar ol h}ii ydyw, ei fod yn ei wlad cnedigol, ac wedi ei osod yn arol-

ygwr ar y cpndeithasau eglwysig bycluaiu ag oeddynt wedi eu íîui'fio mewn
rhai manau. Yr oedd hyu jti y fl. 1743. Erbyn hyoi, yr oedd nifer o gy-

nuUiadau bychain wedi eu casghi at eu gilydd, mewn amrywiol ardaloedd

jTi sir Drefaldwyu, sef yn Tyddyn, Lhnnbryimiair, Llanfair, Llaullugau, Moch-

dre, Llandinam, a Llangm-ig. Yr oedd yr eghvT,-si hyn dan arolygiaeth cym-

deithasíii y Deheubarth, flynyddocdd hawer cyn fí"ui-fio un gymdeithasfa jíì

y Gogledd. Cawn enw Eichard Tibbot yn mhlith y Methodistiaid yn gyson

yn eu cyfarfodydd, tra y mae yr haues yn cyrhaedd, sef hyd y fl. 1745.

Mewn cwrdd misol yu Nantmel, sir Faesyfed, Ebrill 18, 1744, passiwy-d

penderfyuiad fel hyn, " Fod i'r brawd Eichard Tibbot ymroddi yn hollol ac

yn gwbl i'r gwaith o ymweled â'r holl cglwysi (yn sir Drefahlwyn) uuwaith

bob wythnos." Ond yn yr Hydref canfynol, mewn c^Tudeithasfa arall, ca-vni

benderfyniad gwahanol perthynol iddo, sef, " Fod y brawd Eicbard Tibbot i

fyned at y brawd John Eicliard i ddysgu y grefft o rwymo llyfrau."

Buasai yn dda genym yn y fau yma gael gofyn ychydig gwestiynau, pc

buasai rhywun ar gael i'w hateb. Ond gan fod caut a chwech o fljniyddoedd

* Trefeca Minntes. f ^^"^-
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wedi treiglo heibio, y mae yn rliy anhawdd i ni gael dim boddlourwydd

trwyadl ara yr amgylchiadau a barai y cyfne\vidiadau uchod. Deallwn, modd
bynag, fod y brawd Johii Eichard, y gr yr aeth Eichard Tibbot ato, yu arolygu

dosbarth o wlad yn cynwys rhan o sir Gaerfyrddin, a rhan o sir Forganwg.

Pa hyd y bu ef yno, nis gwyddom ; ond dyfahi yr ydym iddo ddychwelyd yn

ol yn y fl. 1745, a pharhau am ryw gymaint i arolygu \t eglwysi yn sir

Drefaldwyn, hyd nes y galwyd arno, fel yr amlhaodd yr eglwysi yn y Gog-

ledd, i gymeiyd arolygiaeth siroedd eraill hefyd.

Fe dreuliodd. Eichard Tibbot y pum mlynedd ar hugain cyntaf o'i oes

weinidogaethol gyda'r Methodistiaid. Wedi i'r diwygiad ymeaugu yu sir-

oedd y Gogledd, penodwyd arno i arolygu yr holl g)"mdeithasau a berthynent

i'r cyfundeb yn siroedd Meirion, Arfou, Dinbych, a Threfaldwyn. Ymwelai

â phob un o honpit unwaith bob tri mis, a dygid pob mater o bwys ato ef

i'w benderfynu. Tr oedd \t adeg yma jti adeg derfysglyd iawn ar grefydd-

wyr Gwynedd—adeg y gosodid y pregethwyr teithiol yn agored i bob matli

o anghysiu', blinder, ac enbydrwydd. Gan y gelwid ar Eichard Tibbot, o

ran ei swydd, i arolygu yr eglwysi yn y siroedd uchod, rhaid ei fod yn cyf-

arfod â'i ran o erlidigaeth, Unwaith, pau yn pregethu yn sir Gaernarfon,

daeth gwas rhyw t boneddig ato, ac a'i cm'odd â íFon yn erchyll'; a chan

rym y íFoimotliau ar ei dalcen, efe a syrthiodd i lawr mewn Hewyg, ac yn y
canlyuiad, efe a fn ghif iawn am gryn amser, Yn yr un sir dro arall, cafodd

ei ddal, a'i ddwyn gerbron hedd-jaiad. Gan y boncddwr hwu drachefn fe'i

triniwyd fel crwydryn (va(jahond), acanfonwyd ef tua thref, o'r naill gwnstabl

i'r llalL Wrth ddyfod trwy Ddolgellau, rhoddwj^d ef i letya yn y carchar,

Ond yn ngwyneb hyn oll, a llawer mwy, fe ymddygai yn bwyllog a thaweL

Pan gymerodd ymraniad le rhwng Harris a Eowlands, yn y fl. 1751, fel y
cawn gi-ybwyll \ti mLien, teimlai Tibbot yn ddwys iawn. Yr oedd wedi

cydlafurio â \ívrs er's blynyddau, bellach : wedi mwynhau Uawer o'u cwmni
a'u doniau, yn ddirgel a chyhoedd. Yr oedd ef ei hun hefyd yn nodedig

am ei ysbryd hynaws, rhydd, a diragfarn, nes oedd ei feddwl yn cacl ei lethu

gan dristwch, wrth welcd yr enwogion hyn yn methu cydweled a chydweith-

redu â'u gilydd. Fe fu am ryw dymhor fel g\v r yn sefyU yu syn, heb wy.bod

ar ba law i droi, O'r diwedd, cafodd Iwyr foddlonrwydd i'w feddwl ei hun

pa beth a ddylasai ei wneyd ; ac ysgrifcuodd at Mr. llarris, gan osod i lawr,

mewn duU gostyugedig, ei resymau dros ei ymneiUduad oddiwrtho ef a'i

blaid. Ar hyn, fe ymunodd â Mr. Eowlauds a'i gydLnfurwyr, ac a barhaodd

i lafurio yn y cyfundeb hyd y fl. 1763. Yn y flwyddyn hon, yr oedd eglwys

Annibynol Llanbrynmair yn amddifad o weinidog, oblegid symudasai y
Parch. Lewis Eees i sir Forganwg ; a bu yr eglwys yno yn daer am i Eichard

Tibbot gymeryd ei le. Hyn a wnaeth; ond parhaodd i ddal cymundeb â'i

frodyr y Methodistiaid, fel o'r blaen, can belled ag y goddefai amgylchiadau.

Deuai yn gyson i'w cymdeithasfaoedd; pregethai yn ddiwahaniaeth yn ngha-

pelau y ddau enwad ; a derbyniai bregethwyr y (ULiu cnwad fel eu gilydd

i'w d. Y. cyfryw oedd Eichard Tibbot,
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]Mae euw y gr liwn yn liaeddu ei goftestru i oesoedd dyfodol, oblegid

iddo fod yn Uafurus a ffyddlawn i amaetbu y diwygiad yu Kgbymru, meAvu

amser na clieid ond ycbydig a wnai,—amser nad oedd ond y gwarth a'r

blinder yn pertbyn iddo yn allanol. Yr oedd yn un o'rrbai cyntaf yn Ngwyn-

edd a gysegrodd ei amser a'i alluoedd i rwyddliau ei fyuediad yn mhien.

Carodd Eicbard Tibbot yr acbos er ei ficyn ei hun. Yr oecld y cariad h\vn

yn mbell uwcblaw cariad at un bhaid ; a daugosodd y gr da yma ei ibd

felly dau amgylcbiadau tra hynod. Er y gallem feddwl iddo gael ei íngu

gyda'r Annibynwyr, eto wele Tibbot yn ymuno gj'da'r Metbodistiaid, ac yu

Hafurio yn ffyddlawu a heddycbbiwu yn eu plith am chwarter canrif. Ond

er iddo dreulio bore ei oes gyda hwy, ni cbriutacbwyd ei feddwl eang ef at

ei ben frodyr, trwy flynyddoedd o ddyeitbi-wcb cydmbariaetbol. Ac er iddo

wasanaetbu églwys gynulleidfaol Llanbrynraair am byratbeg mlynedd ar

Imgain, ni cbyfyngodd ei lafur i'r eglwys bdno, ond efe a gadwodd gymundeb

difwlch â'i hen frodyr y Metbodistiaid ar jt un pryd. Y gwir ydoedd, yr

oedd Eicbard Tibbot yn caru lianfodion crefydd yn annhraethol fwy na

phethau priodol plaid. Dywedir am dano nad oedd neb yn fwy cadarn ac

anbyblyg nag ef yn mhetbau pwysig crefydd, na neb yn fwy goddefol i

amrywio yn ei pbetbau amgylchiadol. Canfyddai fod y saint gwirioueddol,

er maint o wabaniaetb oedd rbyngddjmt, yn UN me\ATi mwy o bethau uag y
amrywient ynddynt ; a'u bod yn ddiau yn un yn yr hyn sydd banfodol i wir

grefydd. Nid oedd, yn y canrif diweddaf, nemawr grefyddwr yn Ngogledd

a Deau Cymru, nad adwaenai Eichard Tibbot;—nidoeddgapel gan Fethod-

istiaid, Anuibyuwyr, na Bedyddwyr, na dderbynid ef yn groesawgar iddo

;

na myuwes, a wresogwyd gan gariad Crist, nad oedd hyfryd gauddo ei gym-

deithas. Ac er bod mewn enw yn weinidog cynulleidfa, yr oedd ei Lafur mor
amrywiol ag ydyw nemawr un o'r Metbodistiaid eto. Yr oedd i'w weini-

dogaeth reobiidd gylch belaetb, o Faebynlletb i Landinam, dosbartb y mae
erbjm hyn ddeuddeg o weinidogion yn llafurio. Ymwelai bob blwyddyn â'r

Deau a'r Gogledd ; a cbymerai ofal i rwyddhau ei ffbrdd i fod yn bresenol

yn ngbymdeithasfaoedd Llaugeitbo a'r Baha bob blwyddyn, byd ddiwfdd ei

oes. Ennülai mwyneidd-dra ei dymber sercb ei frodyr, a chadernid a gwas-

tadrwydd ei gyneddfau eu ilwyr ymddiried. Bu farw yu y fl. 179S, agos yn

bedwar ugain mlwydd oed.

Pan oedd enw Ricbard Tibbot yn dyfod gyntaf i sylw y gymdeitliasfia

fecban yn y flwyddyn gyntaf o'i sefydb'ad, ac y penderfynwyd ar fod iddo

fyned i sir Benfro i gadw ysgol, rboddid gofal yr ychydig eglwysi bychain

yn sir Drefaldwyn i dri brawd ag oedd yno eisoes yn decbre cyngbori, sef

Morgan Hughes, Benjamiu Cadman, a Lewis Evan. Yr oedd y tri hyu,

gan hyny, yn gyfoeswyr â Richard Tibbot yn ei ieuenctyd. Nid oes genyni

nemawr hanes am y ddau gyntaf o'r tri. Yr wyf yn casgbi mai g\vr o launu

uchaf sir Aberteifi oedd ]\Iorgan Hughes, ac raai yno yr aeth yn ol. Am
Benjamin Cadman y cawn, ddarfod iddo wedi dwy ncu dair blyuedd, giHo

ofbliwrth y ^letbodistiaid, ac vmuno â'r YmneiHduwvr. Oíul am v trvd-
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ycld a enwyd, sef Lewis Evan, y mae genyni ycliwaneg o lianes; ond cyn

traethu yr lianes hyny, gosodaf o flaen y daiilenydd hyny o gofnodau sydd

ar gael am gymdeithasfa a gynaliwyd yn Tyddyn, neu T>jpjn fel y'i gelwir

^Ti yr ysgrif, gerllaw Llanidloes, Awst 22, 1745.

îîí BIÎESENOL.

Parch. Daniel Rowlands \ n i i

William Williams }
Cymedrohcyr.

Mr. Howel Harris, Aroljjgydd Cyffrcdinol.

— Benjamin Thomas, Cynorihioywr.

— William Richard, ì

— James Williams, > Arolygwyr.
— Eichard Tibbot, )

Cyiigliorwyr.

WiUiam Evans, Morgan Evan, Evan Dafydd,
Le^\-is Evan, Benjamin Rowland, Andrew AVliitaker,

John Williams, Thomas Meeredith Eeiuallt Cleaton.

Evan Jeufcins, David Jehu,

Benjamiu Cadman, Thomas Jones,

Cytìinwyd, FodEvau Dafyddi fyned }ti mlaen fel cynt, ac Andrew Wliitaker yr nn
mocid.

Wedi dadleu llawer á"r brawd Benjamin Cadman, gan nad ydyw yu bcnderfj-nol ei

feddwl, pa un a wna ai dal ei imdeb gyda ni, ai cilio at yr ymneillduwyr, cytunwyd ar
iddo roi heibio gynghori, hyd ein cymdeithasfa chwarterol nesaf, a bod i'r brawd
Eichard Tibbot ddwyn ei syniadau ef, a syniadau'r eglwysi am dano ef, yno.*

Fe wel y darllenydd yn y rhestr uchod gryn nifer o gynghorwyr ; rliai

honynt nad oes genyra un crybwylhad am eu hcnwan, ond sydd yma. Pe

allai fod rhai o honynt wedi cael caniatâd i gynghori ychydig yn y gym-

deithas gartrefol jti unig, a hyny ar brawf ; ac nid annhebyg ydyAV, wedi

rhyw dymhor o brawf, iddynt hwy eu hunain, neu eu brodyr, neu pob un o'r

ddau, gael boddlonrwydd na alwesid mo'nynt i'r gorchwyl. Fe ddichon

hefyd na fu rhai craill wrth y gwaith, ond tros dymhor byr cyn i farwolaeth

eu dal; ac i eraill gael eu tarfu, ncu eu digaloni, pan ddacth yr ymraniad

rhwng Harris a Rowlands, yn y fl. 175L
Ond am Lewis Evan, y mae genjTn hanes hcLaethach ; a chan fod y gT

duwiol hwn wedi teithio, dyoddef, a llafurio Hawer, a hyny dros faith flyn-

yddau, y mac yn clra theilwng o sylw arbenig, ac o goftadwriaeth anrhyd-

eddus.

Ganwyd Lewis Evan yn mhlwyf Llanllugan, yn y fl. 1719; ac felly, yr

oedd jí un oed a Richard Tibbot. Yr hanes cyntaf sydd am dano ydyw,

ei fod yn pres^^^lio gyda'i daid, yn y Crygnant, plwyf Llanllugan. Gwchydd
ydoedd o ran ei gelfyddyd ;—celfyddyd ag oedd y pryd hyny a chryn ymofyn

am dani, gan y byddai teubioedd Cyraru yn gyflrcdin yn gwneuthur eu

Uian, brethjTì, a'u gwlanen eu hunain. " Pan oedd Lewis o un-ar-bymtheg 1

ugain oed (medd ei hanesycUl), daeth i Drefeglwys, pryd y dygwyddodd iddo

glywed l\rr. Howel Harris yn pregethu, ac y bu i'r gair gyrhaedd ci galon."

Tybiwn na alhii ei fod wedi clywed Harris cyn bod yn ngaiii oed ; ol)leÿid

Trcfeca Minutcs.
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yn y íl. 1739, pan oedd LeAvis Evan yn ugain oed, y daetli Hams y tro

cjTitaf i sir DrefaldwjTi, megys y cryb\vT^-Uxrv^d o'r blaen. Ond pa un bynag,

dychwelodd y Uencyn adi-ef yn ddyn tra gwahanol. Bu ei ddychweUad at

Dduw, tebygid, yn ebrwydd ac yn di-wyadl. Ymroddodd, beUacb, i ddarUen

a chwiUo yr ysgiythp-au. Hjti oedd ei hyfrydwch penaf, a'i brif orchwyl;

a dyma a'i gwnaeth yn r cadam a hyddysg piddynt, ac a'i tueddodd i'w

hargj^mheU mor ddi\vyd ar bawb a ddeuai i'w gyrhaedd. Yn fuan iawn

wedi iddo gael blas ar y Beibl ei hunan, dygai ef gydag ef o d i d, i'v,-

ddarllen i'r teiüuoedd a fyddeut foddlawn iddo wneyd hyny. Arweiniodd

hyn ef ya. raddol i roddi gair o rybydd, neu gyughor, ac i derfynn yr mu-

weUad trwy weddi. Nid oes Ue i gasgiu fod Lewis Evan yn gwj'bod fod

neb wedi gwneyd hyn o'i flaen ef. Efe, am ddim a'r a wyddai, oedd y
cjTitaf erioed a wnaethai hyn. ISÍid eífaith dynwared neb oedd hyn o orchwyl

ganddo ; ond ffrwyth naturiol yr awyddfìyd angherddol a deimlai i hysbysu

meddwl Duw ì'av gymydogion tywyU, ac i'w cyffroi i ymofyn am ei gymod
a'i ffafr.

Peth dyeithr iawn oedd hyn yn y wîad ; a pharodd gwaith y gwehydd

ieuanc yn myned i ddarUen, cynghori, a gw^ddio, o d i d, gryn gy-ftro yn

yr ardal ; a denai amryw o deiüuoedd yn nghyd, pan y deaUid pa bryd y
gaUent ddysgwyd ei ddyfodiad i d cymydog. Ond ni chafodd fyned rhag-

ddo yn mheU, na roddAvv-d ar ddeaU iddo fod pyrth uffern yii anfoddhiwn, a

chodwyd gwi-thwjTiebiad iddo. Tybiem ni, erbjTi hyn, y buasai ei glod yn

ymdaenu yn gj^iym tiwy yr hoU fi-o, ac y buasai pawb am y cyntaf yn barod

i ddiolch iddo am ei lafur gwirfoddol a huuanymwadol ; oiid yn Ue hyny, ei

erUd a gâi. Ar y flordd i un o'r tai yr arferai Lewis Evan fyned i ddarUen a

gweddio, yr oedd dyn cryf o goî-ff yn gwasanaethu yn y Plashelyg, yr hwn

a'i bygjthiai yn dost, gan sicrhau iddo, oni roddai heibio fyned y ffordd

hóno i ddarUen, na ddiangai efe ddim heb gurfa flin. Eto, er hyn, ni pheidiai

y dyn ieuanc ; ac yn fuan wedi h\Ti, fel yr oedd Lewis jm myned y ffordd

hóno, rhoes y creadur br^Yut ei íSgjiihiad mewn giym, a churodd y truan yn

arswydus, nes oedd ei waed yn Uiwio'r Uawr ; a thaflodd ef i'r clawdd, gan

íygwth y Uaddai efe ef y tro nesaf, oni roddai heibio ei orchwyl diygionus

!

A'r cwbl a ddywedodd Lewis wrtho wedi ei faeddu fel hyn oedd, " Dvwed i

mi, fy machgeu gwyn, pa beth a wuaethum yn achos i ti fy nhrybaeddu fel

h^-n ?"

Yn fuan wedi hyn, dechreuodd bregethu, neu gynghori fel y'igelwid; a

chawn ei enw, fel y dywedwyd, yn cael ei grybwyU i'el cynghorwr yu nghym-

deithasfa Glan-yr-afon, sir Gaerfyrddin, ar Mawrth laf, 1742, ac yn cael ei

osod i gjniorthwyo Morgan Hughes, mewn gofal am y cymdeithasau \ni

Llanfair, LlanUugan, a Llanwyddekn. O \\yn aUan hyd y fl. 1745, pryd y
mae y cofnodau yn terfynu, yr ydjnn yn cael enw Lewis Evan yn mysg y
cynghorwyr a fyddent yn breseuol yn hoU gyfarfodydd y brodyr cyfagos

iddo. Yn lonawr, 1744, penderfynwyd mewn cwdd misol yn Nhrefeca,

"Fod y brawd Lewis Evau i fyned gan beUed ag y gaUai i sir Eeirionydd ác
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i'r Gogiedd, yn gyson â'r alwad a fyddai avno." Ac ni fu y brawd Lewis

Evan ddim yn anufydd i'r cynglior ])rawdol hwn ; ond efe a fu yn ddiwj-d a

ffyddlon i deithio Gwynedd, yn gymysg â brodyr o'r Deaa, dros flynyddau

lawer, me^m amser yi' oedd y croesaw yn fychan, y blinderau yn aml ac yn

chwerwon. Ehoddir canmoliaeth iddo gan Eichard Tibbot, yr arolygydd,

mewn U}i;hjT at y gj'mdeithasfa, yn y fl. 1745, fel hyn, " Mae derbyuiad da

i Lewis Evan, ac Evan Jenldns, gyda'r bobl gyftredin ; a daAv Uawer i'w

gwrando." Ac mewn Uythyr araU y dywed yr un gr, " Y mae genyf le i

gredu fod Duw yn bendithio ac yn Uwyddo Lewis Evan, LlanUugau, ac Evan

Jenkins, LLinidloes. Arddelir hwy yn fam- mewn fifordd o dueddu y bobl i

agoryd eu drysau i dderbyn yr efengyl, ac i ddyfod i wrando y gaü'."

Cyfarfu Lewis Evan â'i ran o erUdiau. Pan oedd efe ar ei daith yn sir

Feirionydd, ac yn pregethu yn nhref y BaLi, ar ryw Sabboth, anfonodd bo-

neddwr, yr hwn oedd hedd-ynad, ac yn hyw ya y gymydogaeth, swyddogion

i'w ddal, a'i ddwyn ger ei fron ef. Galwyd ef i'r parl^YT, a chymerodd yr

ymddyddan canlynol le :

—

Ynad. Ai tydi fu yn pregethu yn y Bala ?

L. E. le, syr, myfi fu yn rhoi gair o gynghor i'r bobl.

Tnad. O ba le yr wyt ti ?

L. E. O sir Drefaldwyn, o blwj f LlanUugan.

Ynad. Beth yw dy orchwyl pan fyddi gartref ?

L. E. Gwehydd ydwyf, syr.

Ynad. A oedd genyt ddim gwaith gartref ?

L. E. Oedd, ddigon.

Ynad. I ba beth, ynte, y daethost y ftbrdd yraa ?

L. E. I roi gair o gyughor i'm cyd-bechaduriaid.

Ynad. Nid oes yma dtUm o dy eisiau. Mae genym ni bersoniaid wedi eu

dwyn i fyny yn Ehydychain, trwy draul fawr, at y gorchwyl o bregethu.

L. E. Mae digon o waith iddynt hwy a minau, o herwydd y mae y bobl

yn Uuoedd yn myned tua dystiyw, ery cyfan.

Ynad. Islì a'th anfonaf di i garchar am dy waith.

L. E. Bu fy ngwcU i ja ngharchar o'm blaen. Carcharwyd yr Arglwydd

lesu ei hun, yr hwn a ddaeth i'r byd i gadw pechadui-iaid.

Gyda hyn, dywedai y gwehydd air yn mheUach am yí Arglwydd lesu, ac

am ei ddyben goruchel yn dyfod i'r byd; ond yr ynad a'i Uuddiodd,

gan ofyn,

—

"A wyt ti yn meddwl pregethu yn fy mharhvr i."

"Nid wyf .yn meddwl, s}T, (ebe Lewis Evan,) fod eich parlwr chwi yn

rhy dda i ddywedyd am yr Arglwydd lesu Grist ynddo."

Gwtlai yr ynad, o bosibl, nad ocdd fawr tebygobwydd yr enniUai lawer

ar y pregethwr trwy ymddyddan o'r fath ; ac ara hyny, rhoddwyd ef i ofal y
swyddogion, ac anfonwyd ef i garchar Dolgellau ; ac yn y carchar y bu am
ýspaid hanner blwyddyn.

Mynych y mae rhagfarn a nwyd yn daUu gwr craft" a chall ; ac feUy y bii
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y tro liwn. Edrycliodd cyfeillion Lewis Evan i mewn i'r aclios, a chawsant

allau na fu ei garcliariad ddim yn rheolaidd, a bod y boueddwr wedi gosod

ei huu yn ngafael y gyfraith trwy yr amryfusedd. Deallodd y boneddwr

hyn hefyd, a bod cyfeillion y dyoddefydd yn bwriadu amddiíFyu ei gam ; a

phrysurodd ei hun i DdolgeUau, ac at Lewis Evan i'r carchar, lle y bu ym-

ddyddan rhyiigddynt eilwaith :

—

Ynad. Wel, Lewis, ai yma yr wyt ti eto ?

L. E. le, syr, dyma lle 'nvyf.

Tnad. Mae yn debyg mai yma y byddi di byth.

L. U. Nage, syr, nid yma y byddwch chwi na minau byth.

Tnad. Pe rhoddit ychydig arian, mi allwn i dy gael di allan.

L. E. Yn wii', sjT, chwi ddylech fy nghael i allan ara ddim, gan fod genych

law fawr yn fy rhoddi i mewn yma.

Ynad. Dywed i mi, a oes Uawer o honoch ?

L. E. Oes, s}T, y mae llawer o honom, ac fe fydd mwy o hiwer eto yu

mhen ychydig amser.

Ynad. Wele ynghrog y bo'ch chwi wrth yr im gaugen.

L. E. O ! syr, chwi fyddwch chwi wedi hen bydru cyn hjTiy,

Afreidiol ydyw chwauegu ddarfod gollmig Lewis Evan yn rhydd, yu

ebrwydd, ac heb ddim costau. A chan iddo gael ei ryddid, Uaesodd yr

erlyuiad yn erbyn yr ynad, gan roi ar ddeall iddo, y byddai llygad arno, os

gwnai ef y fath gamwri mwy.

Ymddangosodd gofal rhagluiiiaeth ara fywyd Lewis Evan raewn llawer

amgylchiad o berygl, a rhoddwyd iddo ymwared rliyfeddol. Coffeir am un

uodedig yn " Nrÿcà yr Amseroedd," sylwedd }t adroddiad sydd fel hyn :

Tr oedd Lewis Evau wedi addaw dyfod i bregethu, ar brydnawn SaJ)both,

ar fryn bychan, gerllaw y ffordd sydd yn arwain o Wtherin i Lausanan, sir

Ddhibych. Dygwyddodd fod yn y gymydogaeth Avr tra hoff o ddifyrwch, yr

hwn a osododd ei fryd i ddod i'r oedfa, nid i WTando gwirioneddau pwysig,

ond i gael testynau gwawd a gwag-ddifyrwch ; ac wedi ymdroi ychydig yn

V dafarn i aros yr amser, aeth yu araf tua'r lle ; ond nid oedd eto neb wedi

dyfod yn nghyd, am hyny efe a orweddodd i lawr, ac a gysgodd. Cyn i'r

bobl ddyfod at eu gilydd, daeth rhyw i- arall i'r lle; ac wedi sylwi fod y

gT a ddaethai yno gyntaf yn cysgu, cerddodd draw ac yma yn araf oddeutu

y bryn : ac wrth edrych o'i amgylch, tynwyd ei sylw at welltyn pratf, mcgys

wedi ei bhinu yn y llam- : ymaflodd ynddo, a chanfu ei fod yn Uawn o bylor

(poîcdcr). Enyuodd hyn ynddo ysfa i edrych yn mhellach, a chafodd fod y
gwelltyn yn cydio wrth rigol, neu ffos fcchan, yn Hawn o bylor, ac yn arwaia

i ben y bryn, lle y dysgwylid y byddai y pregethwr a'r bobl yn sefyll. Yr

oedd ar ben y bryn dwU crwn, tua dwy droedfedd drosto, a phylor Liweii

ynddo, wedi ei guddio yn ofahis â thywyrch, fel na welid un anmhariaeth ar

y Uawr. Crafodd y g\\T y pylor i ffordd yu llwyr, o ryw ran o'r i-liigol, felj

ag i dori y cysylltiad ;
yna rhoes y gwelltyn a'r dywarchcn yn eu Ue fel o'l

blaen ; ac arosodd i edrych pwy a ddeuai at y gwelUyu. Erbyn hyn, yi
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oedd y bobl yn dechreii ymgasglu, a'r pregethwr a ddnethai i'r í'ain ; safodd

yu gymhwys ar y lle ag y cuddiasid y swm mwyaí" o bylor yuddo. Yn
mhen enyd, ar gauol y gwasanaeth, caufu was i gyfreithiwr, mewn gwisg

menwr, yn dyfod yu brysur tua'r Ue, a pheth mwg o'i amgylch ; ac at y
gwelltyn y daeth, a hyuy gan chwythu ei dân. Ar hyu, gwaeddai y gr a

gafodd allau y bradAvriaeth arno, ' Metliodd genyt dy gast (triclc) yr awr-

lion.' Mae yr holl amgylchiadau yn cyd-daro i ddaugos Uaw rhagiuuiaeth

Duw yn amddiflyn bywydau y diuiweid rhag brad y gelyu creuLnwn, pwy

byuag oedd, ai y cyfreithiwr ai ei was.

Yr oedd Lewis Evau yn ddyn lled fychan o goríTolaeth, a thra bywiog ei

ysgogiadau. Yr oedd ei ymadroddion yn gyílym, a'i atebion yu barod. Er

nad oedd yn cael ci ystyried ond pregethwr bychan, eto profodd ei hun yn

dra defnyddiol. Fe ddysgai yn mhob man. Yr oedd rhyw adnod o'rBeibl,

ueu rhyw addysg ne\i gynghor yu wastad yn ei enau. Nid oedd neb yn

dianc pi y t y lletyai, na mab na merch, gwas na morwyn, mwy na'r gr
a'r wraig, heb air oddiwrtho. Pa uu bynag ai yn y t ai yn y maes, ar y
Fordd ai yn yr addoldy, cyfranu rhyw addysg fuddiol a chrefyddol oedd ei

waith a'i ddifyrwch. Yr oedd Lewis Evau fel ysgol sabbothol spmidol, a

l)ernir fod mwy wedi derbyn lles yn y llwybr yma trwy Lewis Evan, na

tlu'wy nemawr neb arall. Teithiodd lawer iawn ar hyd ac ar led Cymru,

Gogledd Cyraru yn enwedig, mewn amser enbyd, a than amgylchiadau o

warth, anghysur, a phcrygl ; a gwnaeth hyny yn ddiwyd, dyoddefus, a sirioL

Dywedir fod Lewis Evan yn meddu Hawer o fifraethineb, yn nghanol dini-

v.-cidi-wydd diddichell. Dringasai ef, a Mr. Eoidkes, Machynlleth, unwaith

i ben y Wyddfa ; ac wedi cyrhaedd y fro awyrol hóuo, tynai Mr. Eoulkes ei

hft, a dywedai, "Ecth pc yr aem dros ychydig amscr i weddi yn y fan

hon, Lewis?"

"Daiawn, Mr. Foulkes, da iawu
;
yr ydych mewn Uc da i weddio ; ui

fnoch erioed mor agos i'r nef."

l'an oedd Lewis Evan un tro mewn cyhocddiad yn sir Gaernarfon, dy-

gwyddodd ei fod yn myned trwy dref Pwllheli ar ddiwrnod flair, ac yn yr

hwyr. Goddiweddwyd ef gan ddau r ar geflylau, ac yn lled fcddwon.

"Pwy sydd yma?" ebe'r gAvr.

" Gr dyeithr ar ei daith."

" I ba le yr ydych ya myned y fFordd yma ?"

" Ychydig yn mhellacli."

" k\ porthmon* ydych chwi ?"

" Nage."
" A fyddwch chwi yu arfer prynu mocli neu ddefaid?"

" Na fyddaf."

Gan dyngu, ebe un o'r ddau, " Pengrwn ydyw."

"Nid wyf, tebygaf, yn fwy crwn fy mhen na dyn arall."

* Sef, dyn yn masnachii mewn anifeiiiaid.
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Gan dyugu ellwaith ya arswydus, dywedodd uu o houyut wrth Lewis

Evau, "Ni a'th laddwu di."

"Na," ebe y llall, " na—ni chei di mo'i ladd ef."

" IMi a"i tarawaf ef, yute."

" Gwell i ti beidio : os gwnei, mi a'th darawaf inau dithau," ebe y llall.

"Beth? ai meddwl cymeryd ei blaid ef yr wyt ti? a wyt tithau wedi dy

aileni ?"

" Gwell i ti fod yn llonydd, rhag fy mod heb fy ail-eni, fel tithau."

Ai- hyn, aethant i guro eu güydd, a chafodd y dinÌAved louydd i fyned i'w

daith ; ac nis gwelodd ef hw}Tit mwyach. Cafodd ddiangfa y tro hwn heb

dderbyn dim niwed iddo ei hun. Ond nid felly y bu mewn amgylchiad arall

y mae cofifa am dano yn " NrycJi yr Amseroeddy Dywedir yno i ddau

ddyn, â phastynau mawTÌon yn eu dw^ylaw, sefyll WTth ryw bont yn Nyfiryn

Clwy'd, i ddysgwyl pregethwT i ddyfod hpibio. Tebygid eu bod yn deall ei

fod i ddyfod y fl'ordd hòno ; a phw^y oedd y pregethwr hwnw, ond Lewis

Evan. Tarawyd ef gan un o honynt ar ei ben, mewn modd mileinig iawn,

nes oedd ei waed yn llifo. Eto, safodd heb syrthio oddiar ei geíFyl ; a chan

y syfrdandod a barodd y dyrnod, nis gwybu fod ei waed yn cerdded, nes ei

gyfarfod gan ryw wraig, yr hon mewn dychryn a ofynai iddo, yn enw y
Mawredd, pa fodd y daethai y fath wedd arno ? Yn yr agwedd hon y cyr-

haeddodd ei gyfeülion, y rhai o brysm- a roisant iddo yr ymgeledd angen-

rheidiol.

Dro arall, pan oedd yn ceisio rhoddi gair o gyoghor wrth bechaduriaid

Darowen, mewn lle a elwid Cefn-yr-hosan, nid yn mhell o Fachynlleth, daeth

haid fawT o erlid^yyT, tua 60 o nifer, o'r dref, sef o Fachynlleth, i aflonyddu;

ac nid digon oedd ganddynt aflonyddu, ond bwi-iadent niwed i'r pregethwr.

Golwg anferth iawn oedd i driugain o wr müeiuig ymosod ar uu dyn, a

hwmw heb fod yn nerthol o gorfl'olaeth, ac yn g-wbl anarfog. Yr oeddynt

jTi rhy ífyrnig i ymresymu â hwynt, ac yn rhy giyfion i'w gwTthsefyll, ac nid

oedd, gan hyny, er mwjTi dioge.Iwch, ond ceisio ffoi ; a ffoi a wnaeth Lewis

Evan. Gan ei fod yn ysgafn o gorff, ac yu chwimwth ei draed, yr oedd

iddo obaith y diangai rhagddynt. Yr oedd y ffordd a gymerodd yn ei

arw-ain di-os rj-w rôs, sef rhôs Hendreron, ac yn ei fraw a'i ffwdan, collodd ei

gam, a syrthiodd i ffos ddofn, yr hon a ddygwyddai fod y.n sych ar y pryd.

Daeth i'w feddwl yn y fan, y gallai y fibs y syrthiasai iddi fod yu ymguddfa

iddo. Yuddi, gan hyny, y llechodd, a chollodd yr erlidwyr bob golwg arno

;

ond gan dybied ei fod wedi cyfcirio ei ganirau tua llwyn o goed gerllaw, troi-

sant i'w geisio yno, ac felly y cafodd ddiauc.

Ychydig, mewTi cydmhariaeth, a A^yddom am lafur a blinderau y pererin

hwn dros ysbaid hanner can mlynedd, a mwy. Grcsyn na buasai wedi

ysgi-ifenu dyddlyfr. Cawsem, drwy hyny, fantais i'w ddylyn, bant a bryn
;

gallasem iFurfio drychfeddwl am jt ysbryd rhagorol a'i Ilanwai
; y llafur

caled, a'r gwasanaeth hunan-ymwadol, a gyflawnai ; cawsem olwg darawiadol

iawn ar anwybodaeth yr oes, a'i hofer-yraarweddiad ; cawsem fantais i gyfer-
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byiiu yr hyn ydyw Cyinru yu awr â'r hyn ydoedd y pryd byny ; ie, rlioddasid

i ui olwg gryno ar ysgogiadau a chynydd Methodistiaeth, o'i gychwyniad

yraron hyd ddechread y gaurif brcsenol ;—ond ofer ein dymuniadau. Mae
ei lafur a'i Iwyddiant i raddau mawr ynghiidd, hyd "ddydd dadguddiad

meibion Duw." ]\Iyn y Gwaredwr yr anrhydedd o ddadgan yn y dydd

hwnv7, pa beth a wnaeth ei ras a'i Ysbryd trwy yr offeryn hAvn, ac i gyhoeddi

yn ng^n-dd y bydoedd cpiulledig, pa gíiredigrwydd mor fawr a wnaethai

Lewis Evan i'w achos pan ydoedd cto niewn amgylchiadau o iselder ac

amddifadrwydd.

Bu farw yn y fl. 1792, jn 72 nil. oed, ac aeth i dangnefedd. Canodd nai i

Lewis Evan James Lewis, farwnad iddo, a rhoddir yma y pennill cyutaf

:

"Hunodd un o'r hynaf dadau,
MewTi tawelwch ehedodd adrau ;

Ffjddlawn fu i'r g\\r a'i galwodd,
Tros ddeg-a-deugain o íiyuvddoedd

:

Lewis Evan oedd ei enw,
Hysbys iawu i bawh oedd hwnw

:

P'le beuna'i le, mewn gwlad a thi'e',

Fe fydde'n ofalus,

O Iwybrau'i berchen byddai'n barchus,

O flaen y byd jTigbyd â'r eglwys.

Dywedai'i brofia'd yn bur groy\\-,

WrtJi un o'i frodyr, cyn ei farw:

'Tawelwch uiawr sydd yn awr,

Tan ddwylav/"r cawr creulon,

Mae'r lesu i rai'n llawn ddigon,
Ffanvel, 'my'n myu'd i Ifrydiau'r afou.'

Ni ddaeth i lawr hyd atom ni nemawr o' hanes y cynghorwyr a gydlafur-

ieut gyda Lewis Evan a Eichard Tibbot yn nechread y diwygiad Methodist-

aidd. Ac ni ddywedir i ni, ychwaith, trwy ba foddion yr ennillasid hwy at

grefydd. Mae yr haues sydd genym am y blynyddoedd rhwng 1739 a

1751, yn aros yu dywyll a dyrys iawn. Yn 1739 y daeth Howel Harris

gyntaf i'r wlad; ac yn y fl. 1751 y bu yr ymraniad rhyngddo ef a Mr. líow-

lands. Ehwng y ddau gyfnod hyii yr ydym yn dcall, wrth gofnodau Trcf-

eca, fod yma rai eglwysi—neu fel y'u gelwid, cymdeithasau bychain— wedi

eu crynhoi, ac amryw o bregethwyr wedi eu codi. Sonir am gymdeithasau

Llanbiynmair, Llanlhigan, Llandinam, Llanfair, Llangurig, Tyddin, Moch-

di-e, Llanidloes, Llanwyddelan, a Bwlch-y-cae-haidd. Nid ocdd y cym-

deithasau hyn ond bychain, ac yn cael eu cynal mewii tai anedd, gan mwyaf,

os nad pob un; gan nad oedd yr un t-cwrdd, neu gapel, eto wedi ei godi

mewn unman yn y Gogledd, os nad oedd yn Adwy'r Clawdd, yn sir Dthn-

bych. Yn y fl. 1743, yn ol yr adroddiad a anfonai Tibbot i'r gymdcithnsfa,

nid oedd yn Lhmbrynmair ond chwech o aelodau.. O'r chwech yua yr oedd

tri yn frodyr, fel y crybwyllwyd o'r blaen, y rhai gyda Eichard llumphrey a

argyhoeddwyd dan weinidogaeth Ilowel Hams, y tro cyntaf ond odid y bu

ef yn Ngwynedd. A chyda'r pedwar a enwyd, yr oedd dau eraiU o'r cnw
William Hughes a Humphrey Dafydd. Prin yr oedd cymdeithas Llanfair

eto wedi ei dwjTi i un math o di-efh, er fod yno tua deuddeg o rai yn ymofyn
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am ymgeledd ysbrydol. Yr oedd tuag ugain yn Llanllugan, gan mwyaf yn
ieuainc, a thua deuddeg yn Moclidj-e. Yr oedd Llandiuam yn lluosocach ei

haelodau nag un man arall ar y pryd. Dywedir yn yr adroddiad, fod yma
ddeugain o aelodau, a pliedwar o gynghoncyr ancjliyhoedd. Y cynghorvAyr

hyn oeddynt, Benjaniin Cadman, Evan Jenlcin, Reinallt Cleaton, Evan
Morgan.

Fe ddyry adroddiad llichard Tibbot i'r gymdeithasfa, yn y fl. 17i4, olwg

mor gryno ar agwedd yr achos Methodistaidd yn sir Drefaldwyn, ag a elJid

ei gael írwy ddim arall, Dyma fe

:

" Ni ddygwyddodd ymron ddim anghyftredin yn mysg y cymdeitluisau

hyn er y gymdeithasfía ddiweddaf. Mwynheir llawer o ryddid, (sef rhyddid

allanol oddiwrth erlidigaeth) i ymgyfarfod ac i gynghori ; ond eto, ychydig o

ddyiiion cnawdol a ddeflrowyd, ac ychydig o ar^^'yddiou sydd o gyfnewidiad

cywir ac achubol ar ond ychydig. Mae y rhai sydd yn aelodau, yn myned
rhagddynt yn lled dda, tybygid ; ac wrth ystyried cyflwr truenus a thywyll

dyn wrth natur, gwerthfawr ydyw gweled cynifer o arwyddiou gras a sant-

eiddhad ag a welir mewn Ilawer ; ond wrth edrych, ar y llaw arall, ar ragor-

oldeb y grefydd Gristionogol, a rhyfeddol gariad Duw yn Nghrist ;—ar

werthfawrogrwydd y pethau a gynwysir yn y cyfammod newydd, addewidion

Duw, a doniau y prynedigaeth, &c., blin ydyw gweled leied sydd o wybod-

aeth ysbrydol a phrofiadol ;—mor ychydig sydd o fywyd santaidd a nefol yn

gyfatebol, fel y gweddai i saint, ac yn neillduol i'r rhai sydd yn ael-

odau o'n cymdeithasau ni. Nid ydynt ond ieuainc mewn gras ; ac felly,

mwy dewisol ganddynt, gan amlaf, gael gradd o demìad gicych a hwyliau

uchel, nag ymborthi drwy fí"ydd ar bethau mam-ion Duw (pethau y dysgwyl-

iwn lawn fwynhad o honynt yn fuan). Am fod eu ft'ydd yn wan, a'u bod

mewn rhan yn colli y gweithrediad o honi pan y coUont yr hwyl a'r teiralad,

y mae eu bod yn fabanod, ac y mae yn rhaid iddynt wrth laeth, ac nid bwyd
cryf.

" Mae yinti rai diysau newyddion yn ymagor yn ddiweddar i dderbyn y
gair, a Ile i gredu fod gan Dduw waith i'w wneuthur yn ei aniser ei hunan.

Y mae yma gymdeithas newydd yn mhlwyf Llanllugan ;—maent yn ddiwyd

iawn yn dyfod ynghyd amrywiol weithiau yn yr wythnos, a sail i gredu fod

rhaiwedi eu hargyhoeddi. Mae drws wedi agor hefyd tudraw i Lanfair, yn

mhlwyf Llangynog, Ile y mae rhai cannoedd yn dyfod i wrando ; ond gan

mwyaf y maent yn dra ysgeifn. Aeth un brawd i dragwyddoldcb er mis

Mai, sef Dafydd o Lanfair : yr oedd yn oleu a chysurus iawu arno yn

ymadael, heb un gradd o amheuaeth ganddo nad oedd yn myned at Grist.

Mae cymdeithas Llanfair yn lled ddiwyd yn dyfod ynghyd, a chan rai brof-

iadau rhagorol ara waith gras. Mae gradd o farweidd-dra ar yr hen gym-

deithas yn Llanllugan. Y maent yn awr yn fwy diwyd yn Mochdre i ddyfod

at cu gilydd ; eto, ychydig sydd yn aduabod gwaith gras. Mae cymdcithas

'í'yfyii ynUedddH; cwyna rhai cu bod yn farwaidd ; raae eraill yn Ilrd
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galonog. Felly y maeut yu weddol dda yn nihob nian
;
ycliytüg sydd yn

gvví-t,hgilio, ac ychydig sydd yn cael eu chwanegu.

"Dafyddai ganddynt i rai o houoch chwi, fy mmdyr, ddyíbd i'w niysg

mor aml ag y b'o modd, oblegid nid oes yma oud ychydig uifer, wrth sydd

mewu lleoedd ei;aill. Dyma w^dd gyffrediuol y ddiadell fechau gyda ni."

Dyddorol iawn i'r meddwl ystyriol ydyw cael rhodio megys ar hyd y

dywTsogaeth gant a chwech o ilynyddoedd yu ol, a gallu olrhaiu llafur yr

hen dadau, a chymeryd golwg ar wedd Methodistiaeth pan oedd eto fel

]\Icses yn y cawell brwyn, yn faban gwan, tligysiu-, a diswcr, mewn sefyllla

iscl, a than erUdigaeth drom ; eto yn dtws i Ddino, a than ofal rhagluniaeth

fauol y nef. A dyddorol arbenig fydd hyn i breswylwyr a brodyr y parthau

liyiiy o'r wdad ag y mae yr adroddiad uchod yu cyfeirio atynt, gau y rhoddir

iddynt acfeles megys i gjTudeithaSu â saiut cu gwlad, y rhai sydd Avedi huno

er ys llawer dydd yn yr augau ;— i glywcd eu gciriau, i gaufod eu hysgog-

iadau, ac i rodio yn ol eu traed.

Gan fod yu y wlad hon saith neu wytli o eglwysi bYchaiu wcdi eu cynull,

a deg neu ddeuddeg o gynghorwyr, a hyiiy moi' fore a'r íl. 17i3-4, uaturiol

ydyw gofyu, trwy ba oiTerynau y cynyrchwyd hyu oll ? Ehaid fud rhywrai

wedi bod yu llafurio yn y broydd hyu eisocs ; a rhaid hefyd fod eu llafur

wedi bod yn eifeithiol iawu. Da fuasai genyf allu boddloni yr ymofyuydd yn

nghylch y pethau hyu ; oud ui ellir. Nid oedd neb y in-yd hyiiy yu meddwl

ysgrifenu dim o'r hanes, nac yu dychymygu y buasai hanes eu hysgogiada\i o

un math o fuddioldeb, nac yu cynyrchu uu gradd o ddifyrwch i ui yn uihcn

can mlynedd ar eu hol. Cafodd eu hoes eu huuain lesad mawr oddiwith eu

llafur; ond ni chaiff oesoedd dyfodol ddim budd oddiwrth eu hanes. Bu
llafur y proífwydi a'r apostoliou yn fendithiol iawn yu eu hoes eu hmuiin, a

bu eu hysgrifeuiadau yn fendithiol hefyd ar ol eii hymadawiad. Gresyn ua

chawsid hyny yn yr un modd oddiwrth y diwygwyr Cymrcig.

Nid.oes amh.euaeth genym, pa fodd bynag, na fu Howel llarris yu \iu o'r

prif offerynau i arloesi dyrysui y wlad hon. Codwyd cf, fcl yr ymddeugys,

megys i'r dybeu yma ; cynysgaeddwyd cf â chymhwysderau ueiUduol i hyu

yma,—nid yn unig i argyhoeddi ac i ddeffro dynion tywyll a diofal, ond

hefyd i'w crynhoi yn nghyd, a'u gosod dan fugeiliaeth. Dywedir am WhitT

field a Wesley yn Lloegr, fod un yn medi, a'r llall yn cywaiu i'r ysgubor.

Yr oedd Whitíìeld yn cenedlu plant trwy yr efengyl, a Wesley yn eu inagu

—

ymlid y golyn i fforchl a wuai Whitíield
; yna deuai Wesley ar ci ol, a

meddiannai y tir. Oiul yr oedd cyneddfau Whitfield a Wesley yn líarris.

Yr oedd ei (hloiiiau a'i weiuidogacth ;—ncu, yr oedd ei weiiiidogaeth, o ran

ei duU a'i defnydd, yn gyrahwys iawu i dori i lawr yn y maes, ac i gasglu i

ddiddosrwydd. Yr oedd miu o'r fath awchlymaf ar ci ciriau, a gofal o'r

fath ianylaf yn ei drefniadau. Tybygaf nad oes hanes am neb erioed, o lciaf

er dyddiau'yr apostolion, a fu yn foddion i droi cynifer o ddynion, ac i gryu-

hoi cyuifer f) gymdeithasau eglwysig, mewu amser mor fyr, ag a fu Howel

Harris vn Ngiiyinru, Ni'd otdd sir Drefaldwvu ddiui vn mhci! o Drefeca
;
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gau liyiìy, diau gcr,yí" y byddai ilr. Hanis yu ymweled íl cliyi'au o lioni pryd

nad âi yu mheüach i'r Gogledd, yu ycliwauegol at yr amserau y byddai yn

niyned trwyddi i wabauol wledydd Gwynedd. Trwyddo ef, yr ydym yn

deall, y galwyd Lewis Evau, a James Lewis ei frawd. Pan y daeth—y tro

ej'utaf erioed, mae'n debyg— i ardaloedd Llanllugan a Llanwyddelan, " yr

oedd y fathnerthoedd yu cydfyued â'i weinidogaeth, nes oedd dyuiou (meddai

un cyfaill parchedig o'r fro hóuo,) yn ymrîcygo ac yn ysgrechian gan dJy-

ehrynfcydd y ýarn. Yr oedd pob pregeth i'r gr hwn yn y blynyddoedd

cyntaf, 'yn foddiou dwysbigiad i ryw^ nifer o'i AYi'andawyr ; ac felly, codai uiâu

eglwysi yn gyflym y ftbrdd y byddai ef a'i frodyr yn cyniwair."

Yr oedd cryn lawer o anwadalwch yn gysylltiedig â'r cymdcithasau bych-

aiu hyn, ac felly hefyd â'r cynghorìTAr anghyhoedd. Y^r oedd y cymdeithasau

yn ddarostyngedig i symud eu gwersyìlfa, gan y cynelid hwy mewn tai anedd,

ac felly yn ddarostyngedig i lawer o gyfnewidiadau. Y'r oedd Uawer o'r

dysgyblion hefyd yu mhell oddiwrth fod wedi eu gwreiddio a'u seiUo mewu
gwybodaeth na chariad : ymuuent ac ymadawent â'r gymdeithas fechan

wcithiau yu lled ebrwydd •, a hyn a ellid ei ddysgwyl, gan y byddai y teiml-

adau yn gyffrous, a'r egwyddoriou yn fâs. Y'r oedd amrywiol o'r cynghor-

wyr hefyd, ar ol arfer eu dawn am ryw g\Tuaint o amser, yn rhoddi hyny

heibio, uaiU ai oblegid llwfrhau yn eu meddyliau eu hunain, neu eu cynghori

i roi heibio gan eu brodyr. Mae hyn yn cael ei gadarnhau gan adroddiad

arall o ciddo Eichard Tibbot o agwedd y gwaith yn sir Drefaldwyn, yn mhen

y flwyddyn ar ol yr uu a ddyfynwyd eisoes. " Nid oes gcuyf (meddai) lawer

o bethau ueillduol yu eiu plith, er pan fu ein cymdeithasfa ddiweddaf, i'w

hadrodd. Xid oes neb wedi tyuu yn ol yu gwbl, ac nid Ilawer a chwaueg-

wA-d. Mae un a fyddai yn cynghori ychydig yn Llangurig, w-edi rhoddi

liyny heibio yn awr, sef Evan Morgan; ond nid ydyw wedi Ilwyr dynu yu

ol." Drachefii, efe a ddywed, " Mae y gymdeithas a ymgasglai at eu gilydd

yn Llaugurig wedi darfod, gan y dichou y rhai sydd yu awyddus am hyny

ddyfod i'r Tyfyn ; ac ychydig o arwyddiou sydd fod yno waith i gael ei

ddwyn yn mlaeu."

Oiid os oedd yuo un cynghonrr wedi rhoddi heibio ei waith, efe a ddywed

drachefn, fod yno rai eraill yn cymend ei le. " Y raae ynia, yn y sir hon,

(niedd Tibbot,) bedwar neu ychwaueg ag sydd yn cynghori, heb gael eu holi

am eu cymhwysderau ; a buddiol, mi feddyliwu, íyddai i gymdeithasfa fisol

ddyfod i'r Tyfyn, ueu i ryw le anüJ, modd y gellid eu holi a'u trefnuy

Hcblaw yr hanes a roddwyd eisoes am 11. Tibbot a Lewis Evan, y raae

crybwylliad yu cael ei wneuthur am dri eraill ag oeddynt ar y maes cyu yr

ymraniad, sef Dafydd Powcl, Dafydd Jehu, ac Evau Dafydd. " Dechre\iodd

pregethu (medd yr hanesydd) yn ardal Peutyrch, yu mhlwyf Llanfair, yn

fuan ar ddechre y diwygiad rhwng Harris a Rowlauds, neu beth byuag, enyd

cyu yr ymraniad a ddygwyddodd rhwng y gwr cnwog hyny. Dari'u i ryw

nifer bychau ynia, mor forc a hyn, ymneillduo oddiwrth y byd, a gwneiilhur

profles gyhocddus o'r efengyl yu nghauul ceucdlaeth dywyll a thra gelynol.'"
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Ni Im y cyiiíuf o'r tri nchod yii hir ary maps. Gorplieuodd ei lainr a'i ddi-

«i-iiod yn bur fuan, tra yr ydoedd eto liel) golli ei gariad cyntiif. Yr oedd

yu vvT diehlynaidd a chrefyddol iawu yu ei deiúu ; diwyd yn ymweled û

chleifiou ei gymydogaeth, gan eu hegwyddori, a'u cysuro yu eu hadfyd ; ac

yn r a fawr berchid gau bob gi-addau yu ei ardal. Pan ar ei ghd" wely,

daeth amryw o'i gyfeiUion i ymweled ag ef o bryd i bryd, a chawsant ef yu

gysurus ei deimhìdau wrth feddwl marw^, gan ofyn iddyut ganu y pcnnili

hwn :

—

O dowch, blaiit Seion, yn ddiocd,

A chenwch glod yn gyson,

I'r addfw yn Icsa, Brenin nef,—
Fe ddygodd ef fj nghalon.

^Mae Dafydd Powel, o ran ei weddilhon, wedi ei osodyn y bedd er ys dros

gan ralynedd ; ond yr oedd rhai o'i deuhi yn aros yn mhell ar ei ol ef, ac yn

rhodio yn ei Iwybrau ; a hwythau hefyd a fuont feirw^ Dywed Mr. Jones,

o Bentyrch, fod merch iddo unwaitli yn cyd-deithio gydag ef i Langeitho.

" Pan aethum (raetldai) i gyíarch y Parch. D. Pu)wland.s, dywedodd wrthyf

(drwy fod fy llefeiydd yn fy nghyhuddo), 'Bachgen o sir Drefaldwyn wyt ti.

•Clwelais ferch i Dafydd Pow^el yma gyneu ; druan o honi, yr oedd yn (Ula

gan fy nghalon ei gw^eled : mae ei thad yn y nefocdd cr ys tahn."

Cawn grybwylliad byr am dano nicwn cysylltiad ag Evan Dafythl, yii

Nghofnodau Trefeca. Dywcdir fcl hyu gan Eichard Til)bot, yn ci a(h-o(hl-

iad i'r gynuleithasfa, yn y fl. I7t'ì,
—" Y raae genyra le i gredu fod gnu

Dduw .waith i'w^ wucuthnr yn eu raysg. Fe fu dau dau ymchwiliad,

—

Dafydd Powcl ac Evan Dafydd, ^íae y ddau yn rhodio mcwn cariad a

gwresogrwydd, ac yn dra chysurus.'

Teimhjdd y wlad hon 0(hliwrth clfcilhiaii galarus yr ymraniad yu y II. W>].

Llwfrhaodd Dafydd Jehu i raddau niawr gyda'r gwaith o hyny allau, cr y

bernid, ar nn pryd, yn dda am ei gi-efydd ; ond o hyny allan, ni fu ucmawr

a wnclai yn gyhoeddus â ^NIethodistiaeth hyd ddiwedd ei oes. Aethai Hcu-

jamin Cadman eisoes at yr ymncillduwyr. Yr oedd effcithiau yr ymraniad

mor rymus a dinystriol ar yr eglwysi bychain, a'r cyughorwyr icuaiuc, fd y

gellid tybied fod difrod Ilwyr ^^edi disgyn ar y cwdjl ymron, a hyny dro.s

amrjw flynyddocdd. Edrychwn, gan hyny, ítr y cyfnod hwn fel adeg hyriod

i derfynu cin hanes ar gycliwymad Methodistiaeth ; ac hefyd i gychwyn, cil-

waith, ar ein holrhciniad o ^_y;;^í/í/ Mcthofhstiacth, yn y dosbarth ncsaf o'r

gwaith hw^n.

Ond cyn rhoddi hcibio hancs y sir hon yn y tymhor borcol hwn arni, ç\-

mhwys ydyw crybwyll am daith gyntaf y Parch. Peter Williams iddi yu y

fl. 1746. Y'r ocdd wcch bod yn prcgcthu yn Llangeitho eisoes, ac oddiyuo

fe'i cyfarwyddwyd i Lanidlocs. Ni aU nad icuanc iawn oedd achos y J\leth-

odistiaid yn Llanidlocs ar y pryd, os yn wir fod yno un gangen o cglwys

eto wcdi ci ffurfio. Ilysbyswyd i Mr. P. WiIIiams, er hyny, fod yno ddyn

yn caru yr Arglwydd, ac am hyiiy yn dda ganddo dderbyii prcgcthwr i'w
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d. Ei cîny ydoecìd Evan Morgaii* y crydd, ac yii'o\'\v, iiieddcii ^lr. Williams

ei luin, yii Ileol-y-Gogledd. " Y dydd hwiiw (raeddai) ydoedd gymylog a

thywj-jl. Pau antiiriais i'r dref, ni wyddwn i ba le yr oeddwn yn myned, i'r

dwp-ain ai i'r gogledd
;

pa fodd bynag, rhagluniaeth a'm dygodd yn ddi-

angol ; marchogais yn araf, gan edrych yn bryderus am d y crydd. Canfum

ryw d o'r fath, ond tybiais nad oedd yu ateb i'r darluniad a gawswn o hono;

troais yn ol jti araf, ac yn wir gyda chalon bruddaidd, gan y g\n'ddwn, gau

faint oedd y rhagfjiru yn erbyn pregethwyr teithiol, y cymerid achlysur i'w

camarwain ; ond fel y bu yn dda i mi, y gr uchod a'm canfu, gan dybied

mai un o'r llwyth gwrthodedig oeddwn.—Am hyny, y gr hwnw a sylwodd

arnaf, ac o'r tu ol i'w d a graífai i ba le y troai y gT dyeithr. Gelwais

inau ar grydd arall, gan ofyn iddo am Evan INIorgau y rrydd. Atebodd yn

drahaus, ei fod ef weithiau yn cael ei alw felly, a gofyuodd i mi pa beth

oeddwn yn ei ofyn ganddo ? Cymysgodd fy meddwl, ac ni wyddAvu pa beth

i'w ddweyd, o herwydd deallais íy nghamgymeriad. Gyda hyn daeth y g\vr

ag oeddwn yu ei geisio ataf, gan ofyn ai am Evan jMorgan yr oeddwit yn

holi. Y Uall, beUach, gyda U a ddywedodd, ' Dyma fo y dyn.' Troais

iuau yn ol, a chefais fy nghyfarch ganddo, a'm derbyn i'w d, a'r twyUwr ni

welais mwy.' Nid yw hyn o haues ond dibwys ynddi ei huu, ond y mae yn'

ddrych, er hyny, i ddangos pa anhawsderau eu maint yr oedcí i'r diwygwyr

fyued trwyddynt, a pha fgth ragfaiu gwreiddiol a lochesid ar y dechrou

tuag atyut. !Nid oedd P. WiUiams ar y pryd ond Si mlwydd oed
;
yn \vr

ieuauc deulu cyfrifol, a dysgeidiaeth dda ; gr a aUasai fwynhau y byd yu

ei wychdei- a'i esraw;\-thyd ; oud wele ni a'i cawn yma newydd droi aUan yn

bregethwr teithiol, ac yn awr, am y tro cyntaf erioed, yn wynebu Gwynedd
erwin, dywell, ac erlidgar ; ac ar ei ddyfodiad i'r dref gyntaf ynddi, mewn
penblcth am di letya ynddo ; ac wedi ei gael, nid oedd i'w ddysgwyl ynddo

nemaAvr o gysur a gwychder, ond y sirioldeb a'r mwyuhad a brofai y iiaiU

gristion yn y UaU. A Uawen iawn y teimlai fod yno grydd tlawd i'w achub

o afacUon y crydd araU, yr hwm, oud odid, a fwriadai ei arwain ar gyfeiHorn,

neu a godai haid o ddynion cyíTelyb iddo ei hunan, i bentyru ar y dyeithr

diamddiífyn bob sarhad a brynti o fewn eu cyrhaechl.

O Lanidloes efe a aeth yn çi daith trwy y Drefnewydd. Yr oedd, yn y
cyfamser, yn cael cyfleusdi-a i bregethu yn awT ac eUwaith, yn y Tyddyn,

LLnndinam, a îMochdre, o bosibl, er na ddywedir wrthym yn mha leocdd

wrth eu henwau. Yn y Drefuewydd efe a alwodd ara bedoU ei geftyl ; oiul

cyn iddo fyned o'r drcf, deallodd fod sisial yn mhlith y bobl mai Cradog

ydoedd; a dechreuas-,nt gythryblu, a lluchio ccrig ato, nes oedd palmant y
dref yn gwreichioni. Ymadawodd â'r di-ef mor cbrwydd ag y medrai, a

chyfeiriodd ei Iwybr tua Llanfair Caereinion. Er na fuasai yma criocd o'r

blaen, eto yr oedd yn y gymydogactli foneddwr y daethai i radd o gydna-

' Fe allai iiiai y cynghorwr a bcrtliynai i gyindcithns Llanilinam ocild liwu:

gwel tudal. 128.
'
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liyddiítetli ag ef yu Llandriiidod ; ac at y gr liwn y cyf'eiriodd ei gamrau,

a derbyniodd pob croesaw ganddo. Tranoetli, fe alwyd arno i bregethu yn

nh un o dyddynwyr y boneddwr, a tlieiuilai ei euaid yn adfywio gan y
mwyuhad a brofai yn y gwaitli, a phrofai ymroad adnewyddol i fyned rhag-

ddo, er maint y rhwystrau a'r blinderau ag oedd yn ei aros. Y cyfryw ydyw

swm yr hanes a ddyry y g\vr parchedig am ei ymweliad cyntaf erioed â sir

Di'efaldwyn.

Hyd yma y cyrhaedd yr hanes sydd geuym ara ysgogiadau Methodistiaeth

yn sir Drefaldwyu, cyu yr ymrauiad yn y íl. 1751. Gau fod yr hanesiou

eraill sydd genym yu perthyn i gyfnod diweddarach, yr ydym yn eu gadael

yn awr, gau addaw galw sylw y darllenydd atyut yn y l)o?!)arth canlynol,

pryd y rhoddir golygiad ar gynydd !Methodistiaeth yn y De a'r Gogledd, o'r

pryd hyuy hyd ynawr; o leiaf, i'rgraddau y carúatâ y defnyddian i ni wneyd

felly.
'

PENNOD Yî.

ySGOGIADAU CYCHWYNOL YN SIROEDD DINBYCH A FFLINT HYD
YR YMRANIAD.

crswi'siAD:

GW^AWR METHODISTIAETII Y.\ ARDALOEDU LLANRWST A LLANSANAN—JOHN RICU-
ARDS O FRY.MOG—DAFYDD W'ILLÎAM RHYS AC EDWARD PARRY, BRYNBUGAD
—EFFAITH YR YMRAMAD—ADWY'R CLAWDD—DAFYDD JONES O'R ADW^Y—
ERLID PETER WILLIAMS YAO—ERLIDIGaETH CHWERW' YN NINBYCH—LLaN'-
SaNTFFRAID-GLAN-CONWY—RORERT LLWYD, PLAS .\SHP00L—PREGETUU YN
NYFFRYN CLWYD—JOIIN OWENS O'R BERTH EN-GROX.

Mae y darluuiad a roddwyd eisoes o Gymru yu gyÔredinol, o ran ci gwedd

grefyddol, neu yn hytrach anghrefyddol, yn gymhwys i raddau mawr i bob

rhan o'r wlad. Darluuio un ardal ydyw darlunio pol) ardal. Yr un fath

anwybodaeth a orchuddiai y dywysogaeth oll yn neclire 1700. Cyffelyb

hefyd oedd aiferion y werin, ac anghymhwysder \t oíieiriaid. îsid oedd

siroedd Dinbych a Fflint yu ffui-íìo un eithriad oddiwrth y wedd gyffrediu a

anm-ddai rhauau eraiU o W^Tiedd. Ysgnfena un gr ataf am sir Ddiubydi

:

" Ymgrynhoai y trigolion yn finteioedd ar nos Sadwni i'r tafarndai, ac ar y
Suliau ymgasglcnt yn heidiau i leoedd penodedig yma ac acw ar hyd y wlad,

i gynal twmpathau chwareu. Boreuau Sabboth, mynychent y llan i addoli,

a'r fynwent y pryduawn i chwareu." Pa ddiniweidrwydd bynag a haei-ir

fod yn pei-thyn i drigolion yr oesoedd hyny, y mae yn di-a amlwg mai dini-

weidrwydd paganaidd ydoedd, er fod enw Cristionogion arnynt ;—pa dang-

nefedd a chydfod byuag oedd y pryd hyuy mewn pethau crcfydd, sicr ydyw
mai tangnefcdd y bedd ydoedd—dystaAvrwydd cysgod angau ;—pa ynilyniad

bynag a allai fod gan y trigolion wrth wasauaeth y llan, ui allai fod yu codi

oddiar argyhoeddiad a barn, ond oddiar arfer a defod ; nid oddiar eu bod yn

derbyn Uesâd trwyddo, ond eu bod wedi eu raagu ynddo. Yr un inodd hwy
a ymlynent wrth eu campau ofer, a'u chwareuon yufyd, nid am eu bod yn dda^

ond ani eu bod yn hen. le, yr oedd difvrwch y gamp, a gwasanaeth y lluu.
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wedi ymgordcddu yii eu o-jlydd yn eu syiiiadau. Yr oedd yr uu iliwruod yu
gysegredig ganddpit i'r ddau dyljen—i addoli yn y llan, ac i oliwareu ar y
twmpath. Yn bur fynych hefyd, yr oedd y gvv'r a'u dysgai yu y pulpud, yn

eu hanog yn y cliwareu. Yr oedd y cynulliad i addoli ya y boî-e yn fan-

teisiol i gyhoeddi a hysbysu y cynulliadau dylynol. Y'r un adeilad a'u der-

byuiai dan ei chronglwyd yn y bore, a gurid oddiallan gan y bêl y prydnawu.

Hwy-rach y dywedir ar gyfer hyn, mai nid gwasanaeth crefyddol y llan oedd

yr ac/ios o'r afreolaeth, ond yr achlì/sur ; ac y dichon i'r pethau goreu gael

eu camddefnyddio i'r dybenion gwaethaf. Parod ydym i add'ef hyn ; ond ar

yr un pr^'d, anhawdd iawn a fydd gan ueb ystyriol gredu, pe buasai y gwas-

anaeth creíyddol oddifewn y peth y dylasai efe fod, y buasai y fath afreolaeth

cyhoeddus a diwarafun oddiallan. Paham na wnaethai pob gweinidog plwyf

ei oreu i ddarostwng y fath halogiad ar ddydd yr Ai'gbvTdd ? Ond pi Ue

hjTiy, rhoddent yn aml eu gwyneb iddynt, a'u cymhorth ynddyut, ac ar y
goreu, rhoddent fath o gymeradwyaeth dystaw iddynt, trwy beidio eu dy-

noetlii a'u gwarafun. Dywedasom o'r blaen, mai ychydig o feiblau oedd eto

yn y wlad, ac ychydig oedd y bobl a fedrent ei ddarlleu. Anaml hef\d y
byddai pregeth yn y llau ; a phau y byddai, ni cheid nemawr o fedrusrwydd

yu y cj'fansoddiad, na chywii-deb yn y ddysgeidiaeth : tebycach ydoedd i

ganwyll y gors yn arwain i'r llaid, nag i hiseru oleu yu cyfarwyddo i ddi-

ogelwch.

Treidiai y rhienî yn eu hen ddyddiau, ddechreu-uos gauaf i adrodd

chwedlau anwii-eddus i'w plant a'u hw\TÌon, am orchestion eu hynafiaid,

mewn camp-chwareuon ac jTuladdau ; ac am ymrithiad ysbrydion a thy-

Iwytliion teg. Y beirdd hefyd a ddiraddient eu hamser a'u galluoedd, i

wneuthur cerddi halogedig ac anniwair ; a chyfansoddent antarlutiau masw
neu ddigrifol. Defm ddid y rhai hyn gan ddyniou segur i ddifyru y werin

yntyd ; i bortld llygredigaeth a drwg-wyniau yr oes. Rhaid addef fod, yn

nghanol jt holl anfoes anfad hwu, cryn lawer o barch, o'r fath ag ydoedd,

jTi cael ei goleddu tuag at berson y plwyf, a chiyn ymlyniad wrth wasanaeth

yr eglwys. Caniateid iddynt hwythau, gan y gvvT parchedig, bob rhyddid i

fwynhau yr hyn oll a ddymunai eu calon, am yr ymgadweut ofewn terfynau

cyfraith y tir ; ac addawid iddjiit hcfyd, ond para yn ífyddhiwai ddeiliaid jt

eglwys, "nefoedd wen" yn y diwedd.

Y cyfi-yw ydyw y dysgi'ifiad byr a roddir o sirocdd Dinbych a Pflint, ar

ddechrcu 1700. Am ardaloedd Llanrwst y dywedir, "Byddai cryu ymgy-

ludbad i'r llan yn y borcu Sabboth ; ac ar ddiwedd y gwasanaeth, cyhoeddai

y clochydd dwmpath chwareu yn Clwt-yr-IIenblas, neu yu Nant-y-fcdwen, y
prydnawn. Yu gaulyuol, yno yr ymdjTai y chwareuwyr o bob partli ; ac ar

ol yniflino yn y chwareufa, ymgasglcnt i'r tafarndai, lle y canfyddid y medd-

wdüd flíipiddiaf, a'r ymladdau flyruicaf, yn fynych hyd foreu ddydd Lhni.

L^u o ddefodau y Sabboth gau mlynedd yn ol, yn y wlad hon, oedd i'r wraig

ofalu am ddarbod chwccheiniog i'r gvvr i'w wario am gwrw bob Sabboth.

Yr oedd ganddynt un Sabboth yu y flwyddyn yu wi/lmabsant. Ar yr vvyl
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lion, ymgymdlai lioU feibion a merched ieuaiiic y broydd i yfed ac i ddawnsio.

Eisteddai yr hen bobl i edrych amynt, ac i benderfynu pwy fyddai ennillwyr

y garap. Dybenai yr yl hon, gan amlaf, mewn ymladdfa fileinig am yr

oruchaíiaeth, rhwng dau blwyf, ac nid anfynych y dygwyddai lladdiadau a

thywallt gwaed. Yr oedd gyliau y Nadolig yn adeg brysur gan ein hynaf-

iaid hyn. Codent yn foreu ddydd N^adob'g, i fyned i'r blygain i ganu

carolau ; dygai pob im ganwyll gvT yn ei law, a chi/JletJi yn ughîl ei foch,

er mwyn pereiddio eu llais at y gân. Dyma'r gwasanaeth a clwid " Gosber

Camcyllau.''' Ehoddid heibio y gwasanaeth un-ar-ddeg o'r gloch y boreu

hwn ; ond dychwebd adref o'r gwasanaeth plygeiniol gydag aidd ychwancgol

at y ddiod neu y wledd, at y cardiau neu y bêl droed. Amser uchel iawni

hefyd gandd\Tit oedd y Pasg a'r Sulgwyn. ymbarotoent yn ddefosiyuol

dros ben al dderbyn y ''cymun bendigedig;" ac wedi i'r difrifwch gormesol

hwuw fyned heibio, ymdeimlent yn fwy ysgafn-droed a gwisgi i ddylyn eu

pleserau nag o'r blaeu, yn gyffelyb fel y gwna y Gwyddelod pabaidd yn awr,

wedi dadlwytho i fyuwes eu Hathraw ysbrydol, yn y gyíiesgell, eu hain-

ryfuseddau."

Aeth heibio ran helaeth o'r canrif 1700, cyn bod dim moddion effeith-

iol yn cael eu defuyddio i ymlid ymaith yr anwybodaeth a'r drygioni a or-

chuddiai y tir. Yr oedd y ífrwyth a g}Tiyrchwyd ti-wy lafur Walter Cradoc,

Yayasor Powel, INÍorgan Llwyd, a'u eydlafurwyr, gan mlyuedd yn ol, wedi

diflanu o'r golwg ; a chan na fu iddynt olynwyr teilwng i godi y fantell a

ddisgynasai oddiwrthynt hwy, yr oedd y wlad, erbyn dechreuad y deunawfed

canrif, wedi dymchwel i'r un sefyllfa ag y buasai ynddi gynt. Ond yn yr

ysbaid rhwng 1740-50, ymddangosai rhyw arwyddion gwawr wanaidd yn
tori mewn rhyw barthau o sir Ddinbych. Yn yr adeg yma, ymwelai ambell

bregethv\T o'r Deheudir â rhai cyrau o'r wlad ; ac yn eu mysg yr oedd Howel
HaiTÌs. Yr oedd gweinidogaeth y dynion boreuol hyn, ac yn euwedig yr

olaf, yn íimog ac effeithiol iawn. Nid hawdd y pryd hyny oedd cael cynulleidfa

at eu gilydd. Nid oedd capelau wcdi eu codi, ac nid oedd drysau y llanau yn

agored iddynt. Aent heibio i'r trefydd, gan mor ffyrnig yr erlidigaeth yn-

ddynt, a chyfeiricnt eu llwybr i ardaloedd mwy tawel a Uonydd. Ond pa

fodd y caent wrandawyr- mewn lleocdd mynyddig, ac ardaloedd anaml eu

preswylwyr, sydd i ni yn syndod, gan nad oedd ganddynt ar y dechreu neb

yn y gwahanol leoedd yn gwybod am eu dyfodiad, ac yn barod i agoryd ei

d i'w derbyn. Arweiniai ymresymiad dynol ni i benderfynu, na allai y fath

ymgais at ddeffro a goleuo y wlad, dan amgylchiadau mor anfantcisiol, lai

nag erthylu; ond yn y gwrthwyneb y bu. Agorai rhagbmiaeth ddrysau i'w

derbyn yn fynych heb eu dysgwyl
;
gafaelai y pregcthau diaddurn fel saethau

Ilymion yn nghalonau y gm-andawyr ; a cliodid rhyw rai yn ebrwydd, yn vr

amrywiol ardaloedd, i sychedu am glywed drachefn yr un gwirioneddau. Yn

y modd yma, ennülid yma ac acw ar hyd y gwledydd yehydig o gyfeillion

gwresog a charedig, i yruofyn am bregethwyr i ymweled â'u hardaloedd dra-

chefn, ac i ragbarotoi erljyn eu dyfodiad.
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Er niai aiihawild, os nad anmbosibl, ydyw olrbain gyda obywirdeb manwl,

gamrau olynol 3^ gwaitb da, am y deng ralynedd cyntaf o'i gycbwyniad ; eto,

y mae yn hysbys fod rbyw nifer o gynulleidfaoedd bychain wedi eu casglu yn

sir Ddinbycb cyn i'r ymraniad gymeryd lle yn y fl. 1751. Ond pa fodd y
casglwyd hwy, na pha bryd, y mae yn anhawdd sicrhau gyda manyldra.

Sicr ydyw, pa fodd bynag, fod achos gan y Methodistiaid yn ardaloedd

Llanrwst, Tan-y-fron, Dyíìryn Clwyd, ac Adwy'r Ckwdd, wedi ei ddechreu

yn fuan ar ol y fl. 174-0. Yr oedd y pregetbu yn y blynyddoedd cyntaf yn

ansefydlog iawn
;
gwibiai ardal i ardal, ac o d i d, gan nad oedd eto un

adeilad sefydiog fel addoldy wedi ei chodi. Yr oedd Methodistiaid y piyd

'bwn, fel Israel yn jt anialwcb, yn gwersyllu mewn pebyll, ae yn newid eu

lle yn fynycb. Fc enwir amrywiol leoedd o'r fatb yn ardaloedd Llanrwst, lle

y bu pregetbu gynt.af, megys y Plas-bach yn mhlwyf Llansantfìraid-glan-

Oonwy, Gwernbwys, Llanddoget, Tafarn-y-Fedw, a Llety-domlyn ; ac yn

Ardda a Brwynog, yn ocbr swy^dd Gaernarfou. Eboddir i mi ddarluniad o'r

modd y dechreuodd Methodistiaeth yn mro Llanrwst, fel }' canlyn

:

Tn niwedd mis ]\Iedi, yn y fl. 1710*, cynaliwy-d gylmabsant Trefriw, yr

bwn oedd bentref bycban rbwng dwy a thair milldir i'r gorllewin dref

Llanrwst. T diwrnod y eynelid ef arno oedd y Sabboth. Daeth gair i'r

yl hon, fod gýh: dyeitbr wedi myned i bregethu i d anedd, o'r enw

Brwynog, yr bwn oedd tua dw^' filldir pellach i'r gorllewin na Threftiw ; ac

yn gorwedd yn dawel a dystaw meAvn cwm pellenig, yn ngbanol mynyddoedd

cribog Arfon; Ile y gallesid dysgwyl fod y trigolion yn Ilonydd a diofal, fel

preswylwyr Lais, a Ile y cawsai y pregetbwr lonyddwcb, leiaf i adrodd ei

genadwi-i, os na chai gi-ocsaw, Ond wedi i fechgyn yr w\\ glywed fod pregeth

gan un o'r penau ci-yniaid i fod yn y fro, penderfynodd chwecb wr ieuainc

i adael eu difyrwch, a myned yno, nid i wrando yn bwyllog pa beth a ddy-

wcdid gan y g\vT dyeithr, a Uaw^er Ilai i addoli, ond ici?- fwriad i'w ladd

!

Cymerodd pob un o bonynt ei bastwTi gydag ef, gan benodi y gr a dybid

ddewraf yn eu plith, i fod yn flaenor arnynt oU, a cbytuno befyd na ymosod-

ent arno yn ebrwydd, ond yr ymwrandawent yn gyntaf am enyd, beb ambeu

na chaent glywed ganddo yn fuan ryw ymadroddion haerllug neu gilydd, a

roddai iddynt achles deg i ymosod arno. Tno yr aethant. Can gynted ag

y daethant, pa fodd bynag, i swn y weinidogaeth, syrthiodtl dycbiyn disy-

mwth arnynt, fel ag y collodd pob Uaw ei phastwm, ac y diangodd pump
honynt adref, fel rbai yn fl'oi am eu bywyd ; a'u blaenor yn unig a adawyd

ar ol. Tmwthiodd bwn yn mlacn, i wrando pa beth a draetbid gan y g\vr

dyeithr ; ac yn y fan, disgynodd astudrwydd arno ; rbwymwyd ef megys

wrtb enau y pregetbwr ; teimlai ei ragfarn ar unwaith yn syrthio ; a phrofai

y gair yn Ilymach nag un clcddyf llyra dau-finiog, yn bratbu ei gydwybod ag

argyhoeddiadau dyfnion. Enw y gr hwn oedd Dafydd Tbomas, o'r Wern-

* Fe allai nad yw yr amseriad uchod ddim yw hollol pywir—ymddengys ei fod \xv

rhy forcu: ar yr un pryd, y mae jn íuihawdd ei wrth))rüfi.
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bwys, plwyf Llanddoget. Enwau y pinnp eraiU oeddynt, William Edwards,

Ty-Uclia', Eobert WiUiams, Pen-y-Graig, William Owen, Groeslou, Hum-
plirey Thoìnas, Glyn, a John Richards, Bryniog-Ucha'. Natui-iol ydyw

ymholi, pa beth a ddaeth o'r gwi- hyn yn ol llaw, wedi iddynt golli eu

blaenor? a hyfryd ydyw ychwanegu, fod y pump hynAvedi cael eu dyehwelyd

trwy'r efengyl i goíieidio crefydd, a hyny cyn hir amser. Dywedir i rai o

honynt, ar enciliad Howel Harris oddiwrth ei fi-odyi', ymfudo i Drefeca, ac

iddynt dreulio yno weddill eu hoes ; a bod y lleill wedi bod yn dra defn-

yddiol yn eu bro genedigol, i ddwyn yn mlaen y diwygiad a ddechreuasid

;

ac yn enwedig im o honynt, sef John Eichards o'r Bryniog-Ucha'.

JoHN EiCHARDS. Mae y gr hwn yn haeddu sylw mwy arbenig, am ei fod

yn un o'r cynghorwyr cpitaf a hynotaf yn y wlad hon, ac yn rhagori, mewn
rhyw bethau, ar bawb o'i fi-odyr lleygaidd trwj Wynedd i gyd. Yr oedd yn

r ieuanc iraidd a phrydferth, uwch o dakb-a, a chi-yfach ei esgeiriau, na'r

cyffredin. Yr oedd John Eichards yn r parchus gan wreng a boneddig

;

gan ei fod yn fedrus yn mhob camp, ac yn ddifyrus yn mhob cwnuii, edrychid

arno fel blodeuyn prydferthaf y fro. Yr oedd hefyd yn r o dymherau

siriol ahynaws; a chyda phob peth arall, yr oedd yn brydydd rhagorol.

Ond er y cyfan, rhaid adtlef ei fod yii dra annuwiol ei fryd, a llygTcdig ei

foes, fel yr addef ei hun ar ol hyn yn un o'i ganiadau.*

TRI PHENNILL AR Y YOES.

Mi fum di-o.s cnyd, drwy gamsyniaeth,

Yn byw me«'n dygn lygredigaeth
;

Porttìi taeraidd gwrs naturiaeth,

Hudoliaeth diiFaith dwyll :

Pob digrifwch tîbl, digrcfydd,

A ddilynwn drwy lawenydd,

Ar hyn fy nyfais ro'wii yn ufydd,

Beimydd yn ddibwyll :

Tyngu llwon, hcb achosiim,

Me'WTi moddion pur ddii'iidd
;

A chym'rj'd enw Duw'r uclielder,

Yn ofer yn fy nydd:
Halogi'n hy' y "Sabbath cu,

A digio'r Arglwydd, Ilywydd IIu,

A boddio'r gelyn dygn du,

Wrth bechuìelly'n faith :

Canu maswedd, siarad gwagedd,
Cabledd ffiaidd ífol ;

Galw Belial ar bob dadl,

Yn aml iawn i'm 'nol ;

Er hyn i gyd, cawn glod yn glyd,

A'm cyfri'n barchus gan y byd,

Yn ddyn dyddanol freiniol fryd,

Am wneuthur ynfyd waith.

Wrth hir ddilyn cymmain' camwedd,
Fy nghydwybod, barod bruddaidd,

Ddaeth i'm blino, d'wedai'n blaenaiild-

'Bcehadur clafaidd, clyw ;

' Os dal i bechu, dyla' bucliedd,

'Wvt ti'n ddewis, hyd dy ddiwedd,
' Cci fyu'd i uffern, getheru gaethaidd,

' I ddyoddef dialcdd Duw.'
Wrtli glywed hyny, dechreu crynu,

A synu a wnes i
;

Cael fy mwrw am oferedd,

I chwerwedd groewaidd gri
;

Oddiyma ymroi, gan ffraeth ddeffroi

O'r aswy ífordd, a wneis, a ffoi,

I grefu'n drist, am ras i droi,

Gan Dduw sy'n rhoi pob rhad:
A cheisio treulio'r dydd santeiddiol,

Mewn duwiol siriol swydd,
Gan ymgosbi'n mhob cwmpeini,

]{hag tyngu a rhcgu'n rhwydd,
A chwcnnych byw'n ol deddfau Duw,
A chwilio'i eiriau golau gwiw,
Ei ddawn a roes i ddynobww,

I ochel briw a brad.

Pan welodd rhai cymdeithion doethaidd,
Na ddown i ganlyn ac i goledd
Pob difyrwch ac oferedd,

Gwagedd Sul a g>Áyl
;

Hwy roisant arna'i enw o hownyd,
Pengrwn anfwyn, gwirion, ynfyd,
Fl'wl conseíuidd rhyfedd hefyd,

Anhyfryd drwg ei hwyl :
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Cymerwyd y gr hwu yii glaf yn fiuìn ar ol y tro y soniwyd ncliod ani

dano yn Mrwynog, gan glefyd trwm, nes iddo ef ei hun, ac eraill, amheii

am ei adferiad. Eendithiodd Duw y clefyd hwn iddo, i ysgytio gi-addan ar

ei gydwybod, a'i deffroi o'i chwsg
;
yntau a addunedodd os estynid ei oes, y

rhoddai heibio ei hen dduil o fyw, ac yr yraadawai â'i hen gyfeilliou ofer.

Gwelodd rhagluniaetli yn dda roddi iddo ei ddymuniad, ac adferwyd ef i'w

iechyd a'i nerth. Yntau, yn ol ei addnned, a ymosododd yn erbyn ei hcu

arferion, a themtasiynan ei oes, gan ymroddi i fyw yn foesol a dichlynaidd,

ac ymarfer â gweddio yn ei deulu fore a hwyr. Nid oedd eto, tybygid, yn

gwybod nemawr am drefn cadwedigaeth dyn trwy Gyfryngwr ; ond yr ocdd

ei gydwybod yn dyner, a'i amcan yn gywir. Aeth y son am y cyfnewidiad

a ymddangosai bellach ynddo trwy yr holl wlad ; ac yn mysg eraill, clybu yr

ychydig grefyddwyr ag oeddynt yn y fro am dano, ac anfonasant air ato,

amryw w^eithian, i hysbysu iddo pan fyddai gr flyeithr i'w ddysgwyl i

bregeth,u yn jt ardaloedd hyny. Ond ni ATuacth nn sylw o'r gwahoddiadau

hyn dros ryw dymhor; ond o'r diwedd, dechrenodd feddAyl y gaUai fod gan

yr Arglwydd lais tuag ato trwyddynt, ac mai nid iawn oedd bod yn fyddar

i'r llais liwnw. T tro nesaf, gan liyny, ag y deaUai fod pregeth i fod, cfe a

aeth yno i'w gna-ando. Y Ue yr oedd y bregeth ar y pryd, oedd yr awyr

agored wrth Dafarn-y-fedw, pentref bychan o gylch miUdir i'r dwyrain o diof

LLanrwst. Trwy y bregeth hon, daeth John Richards i broíi argyhoedd-

iadau dwysach o'i bechadurusrwydd a'i drueni, ac i ddeall yn gywiracli aiu

ífordd y bywyd. Dygwyd ef yn awr i ffoi i gymeryd gafael yn ngobaith yr

efengyl, a Uanwyd ef o lawenydd trwy gTedu. O hyny allan, rhoes ci Inman

i'r Argiwydd, ac i'w bobl : ymunodd beUach fi'r ychydig bobl druain (Uod-

ion, y rliai a ddirmygid yu fawr gan y byd, ond a obeitliient yn enw yr

Argiwytld.

Tarawodd ei droedigaeth ei gydnabod oU â syndod arutln-ol, ond nid oedd

neb a feiddiai ymUw ag ef, gan mor uchel y safasai yn nghyfiif ei gydwlad-

wyr ; ar yr un pryd, ni a welwn wrtli y penniUion a ganodd fod yr hen sarff

wedi cliwythu anfri arno yntan, trwy ei ddrwg-Uwio fel poigrwn peryghis,

coegyu hunanol, neu grefyddwr pen-isel a phruddgiwyfus. Ond rhagdtlo vr

aeth ef er pob iseUiad yn ei yrfa grefyddol. Cynyddai, beUach, yu gyflym

mewn gras a gwToldeb, ac ymosododd i ymlid ymaith y gaddug o dywylhii a

orchuddiai ei wLad. Eiddigeddai dros achubiaeth ei gymydogion, y rhai

Rliai yn brt>lio daii yspcitio Daw, maddeu i'r liobol anyst}TÌol,
' Fe ddarfu u-itsio ci wedd

; Sy'n bcio ar (bhiwiol d(Ìa\vn
;

' Y mae fe'n edrych fel rhyw aui^au, A tin-o'u meddyliau ifyw'n dduwiolaidd,
' A fyddai'n mron ei fedd.' Mcwn pur wirionedíi iawn :

Ac er i'r byd fy nghablu'n ngliyd, Duw dyro ras i uii dv was,
Yr wyf yn credu, er hyny i gyti, I ochcl camwodd, suraidd siás,

Y caifF gwas'naethwyr Duw ryw bryd, A dwg fi gwcdi yn ddigâs,

Lawen-fyd, ffraeth-fyd, ffri
;

I'th addas derftas di.

JoHN RiCHAiiDS a'i cGnt, ar ei drocdigneth r/ei hnn.
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oedilyiit yu eistedd inewu eithíif tywyllwch, yu mro a cliyegod augau. Eu-

uiJlodd uu üabriel Jones, crydd, i ddyfod gydag ef i wraudo, ac yutau a

enuiUwyd trwy nir y gwiriouedd i wneuthur y cyíîelyb ddewisiad o Uduw a'i

bobi, ag a wnaethai John E-ichards ei hun. Y Gabriel Jones hwn, meddir,

oedd y blaenor, ueu y diacon cyntaf, a fu gau y Methodistiaid yn y rhan hou

o'r wlad. Buasai yn dda genym allu hysbysu i'r darllenydd, pwy oedd y

j)regeth^\'yr a ddeueut i bregethu yn y wlad lion yny dyddiau bore byu. Ond

yn hyu y mae ein hanesiou yn ddiffygiol. Gìyyddom fod Harris, yu awr ac

ciiwaith, yn cyuiwair trwy AYyuedd, ac fel ôg fawr yn rhwygo y tir y íFordd

y cerddai ; eto nid yw efe yn gìraeuthur crybwidliad yn ei ddyddlyfr ei fod

wedi yraweled â'r fro yma, ac nid oes genym un lianes cysou argraffedig o

lawer o fanau lle y bu yu pregethu, er uad oes yr un amheuaeth, ar yr uu

pryd, ua fii ef yu y mauau hyny. Ychydig o fanau agored i dderbyu preg-

ethu ynddynt, mewn De a Gogledd, "*na ymwelodd Howel Harris â hAvy, yu

ysbaid y tymhor rhwng 1739-51. Yn y deuddeng mlynedd hyn, ymwelodd

â'r Gogledd Laweroedd o weithiau, ac uid oes amheuaeth na fu ei weinidog-

aeth yn y rhan yma o'r dywysogaeth yu fendithiol iawn, er nad oes genym

nemawr hanes am hyny. Fe aUai hefyd, fod "William Williams, Paut-y-

celyu, a Dauiel Eowlands, yu mysg yr offeiriaid, wedi rhoddi tro trwy barthau

o Wynedd, oddeutu y fl. 1715. Yr oedd un Beujamin Thoraas hefyd yu

mhlith y Methodistiaid y pryd hyuy, yr hwu a dderbyniasai ordciuiad yui-

neillduol, ond a lafuriai yn deithiol ar hyd y gwledydd. Yr oedd Lewis

Evan, a Eichard Tibbot, o sir Drefaldwyn, eisoes yn pregethu yn eu cylch

priodol leiaf ; ac fe ddichon eu bod yn dechreu ymweled â siroedd Gwyn-

edd tua'r fl. 1745. Yr oedd dau ueu dri o gynghorwyr wedi tori allau i

rybuddio eu cyd-ddynion, tua Lleyu yn sir Gaernarfou. Oud pwy o'r g\vr

hyn, neu rywrai eraiU anaduabyddus i ui, a fu yn ymweled ag ardaloedd

Llanrwst yn yr amser a nodir uchod, sydd auhawdd iawn i'w gael allan gydag

un matli o sicrwydd a chywirdeb, ac ofer fyddai ceisio dyfalu.

Yu y fl. 1710, meddir, y dcchreuodd John Eichards bregethu. Yr ocdd

hyu ddwy flyncdd eyu yr yuu-aniad, a phau oedd yntau yu 2'J ralwydd ocd.

Trwy ei weinidogaeth, torodd golcuni ar y fro dywell ac ofergoelus. Preg-

ethai yu fynych yu Nghoed-y-Garth, Tafarn-y-Fedw, mynwent Capel Gar-

mon, Llanddoget, Llaubedr, Crafnaut, Gartheryr, Bettws-y-Cocd, a Llety-

domlyn. Yr oedd John Eichards mor barchus, fel ua feiddiai ncb ci crlid

mewn uu raan. Yr oedd yn yraresymwr cadarn, ac o ddoniau rhwydd ac

enniUgar iawn. Trwy y fatli ddyu, fe gafodd y diwygiad swcr da, a hyuy

mewn aniser gwanaidd arno ; a bu yu offeryn dcfuyddiol i rwyddhau ci

fynediad yn mlaeu tra y bu cf by w. Ni chyfarfyddai gweinidog y plwyf û

Johu Eichards un amser heb gyfarch gwell iddo ; a'i dystiolaeth gyson am
dauo fyddai, " Yr wyf yn credu fod John Eichards yn r duwiol," GcIIid

meddwl fod prcgcthu rawy cyson erbyn hyn yn yr ardaloedd cyraydogacthol,

ac yn cnwcdig yn y llc a clwid y Crafnaut, gau y rhoddwyd yr mw, "Foian



142 CYCHWYNIAD METHODISTIAETH. [DOSB. II.

Crynioii Crafnant,'" ar grefyddwyr yr ardaloedd hyny. Yr oedd Jolm

Eichards, fel eraill o'r pregetliwyr Metliodistaidd boreaf, yn arfer pregethu

gerllaw mynweutydd y llanau, ar yr adeg y dysgwj-lid i'r g;snulleidfa ddyfod

allan o'r Uaù, gau yr anhawsder a deimlid y pryd hyny i gael y bobl jnighyd

ond ar adegau o'r fath ag y byddent eisoes yn ymgyniül at eu gilydd. Ond

ui fu ei yrfa yn faith. Cyrhaeddodd beu ei daith yu fuau. Yn nghanol ei

ddyddiau, fe derfjaiodd ei oes ; oblegid efe a fu farw yn y fl. 176i, pan nad

oedd eto oud -i4 mlwydd oed.

CANOL-BAUTH SIB DDINBYCH TAN-Y-ERON, PLWYF LLANSANAN.

Mae enw Tau-y-Fron yn aduabyddus fel hen faethle Methodistiaeth, er yr

amser boreaf ar y diwygiad yu y wlad hóno. Mae llawer merch iddi wedi

rhagori arni o ran rhifedi ei meibion ; eto, cyfriíir hi yn fam. Tau-y-fron a fu

yu fammaeth i'r hoU gangheuau eglwysi Methodistaidd, o Lansauau i Ddin-

bvch o du y dfl^Taiu, ac hefyd i'r rhai sydd o'r tu gogleddol iddi hyd Aber-

gele a'r môr. Yr ofFeryn mwyaf nodedig a ddefuyddiwyd i ddwyn hyu o

amgylch, oedd un Edward Parry, o'r Bryn-bugad, yu mlüwyf Llansanan.

Difyr a dyddorol yn ddiau a fydd gan y meddwl ystyriol oh-haiu llwybrau

rhagluuiaeth a gras, pi dwyni amcanion y Jehofa mawr i ben, trwy foddion

diolwg a digyfrif dros beu.

DyAvedir i ni mai mewu ocdfa yu Henllys, yu mhlwyf Llaufair-tal-haiarn,

y teimlodd Edward Parry saeth argyhoeddiad gyutaf yn dwys-bigo ei galon.

Natm-iol ydpv gofyn, pa fodd y daeth pregelhu i Henllys ? INIae yr ateb a

roddir i'r gofyniad yn un hyuod, ac yn brawf ua fydd ar y Duw anfeidrol

bvth ddifFvg moddion i ddwyu ei waith yn mlaeu. Yr oedd gm-aig weddw,

o'r enw j\Iargaret Conwy, yu byw yn Henllys, plwyf Llaufair, yn y fl. 1742.

Dywedir i'r wraig hon freuddwydio ryw noswaith weled pobl lawer yn ym-

gynull at eu gilydd, mewn gwedd newydd a dyeithrol iddi lii. Gwnaeth y
breuddwyd argraff dwfn iawn ar eimeddwl;—cofiai yi- ardal, yr adeilad,

gwedd y gynulleidfa, ac agwedd y gv\T a'u cyfíu-chai, me\vn modd clir a

diamheuol. Parodd y breuddwyd hwTi gryn lawer o auesm\\-j-thder iddi

;

ac er y gellid meddwl fod yma raddau o ofergoeledd yn achosi yr anes-

mwythder hwn ; eto, cafodd yr ofergoeledd, os ofergoeledd ydoedd, ei ddef-

nyddio ar hyn o bryd i ddybeu teilwug, ac esgorodd ar amgylchiadau hyuod

a dyddorol. Ymofyuodd y wraig â phawb o amgylch iddi, a oedd y fath

ymgynuUiad ag a w^elsai yn ei breuddwyd yn bod yn rhywle ? Wedi iddi ei

ddarlunio mor gywir ag y gallai, dywedodd rhywmi wrthi, fod rhyw grynoad

o'r fath a ddysgrifiasai yn cael ei gynal, yn awr ac eilwaith, mewn lle a elwid

Llety-domljTi, yn agos i Lanrwst. Wedi deall hyn, aeth yn fwy anesmwyth

fyth ; ac er fod iddi bymtheng milldir a mwy i deithio yno, di-os fynyddau

uchel ; eto, yno yr aeth. Ar ddyfodiad Margaret i'r lle, gwelai yn y fan,

fod y maesydd, y wlad, y t, y bobl, y pregethwr, oli yn gymhwys fel y gwel-

sai hwy yn ei breuddwyd. Dan yr amgylchiadau hyn, naturiol ydyw i ni

fedriwl y rhoddai y wraig glust astud i'r hyn a glywai. Yr oedd eî chyw-
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reinrwydd o leiaf wedi ei ddeíFro, os nad oedd yn priodoH i'r amgylchiad ryw

amnaid dwyfol tuag ati. Nid oes lle i feddwl fod dim a wnelsai y wraig

lion â clirefydd cyn hyn, ac nid oes sicrwydd iddi gael ei harwain i gredu yn

Mab Duw yn ol Uaw ; ond fe eíFeithiodd y bregeth gymaint ar ei meddwl,

ag i beri iddi geisio gan y pregethwr ddyfod i bregethu i'w th hithau.

Yntau a addawodd fpied. Enw y pregethwr, medd ;\t hanes, ydoedd

Dafydd Wilìiam, gwv o'r Deheudir, Fel hyn y dechreuodd pregethu gan y
IMethodistiaid yn amgylchoedd Llansanan ; ac er ised yd}^^ gwedd Method-

isíiaeth, ie yn wir, pob rhyw gyfundeb, yn Llanfaii- heddyw, fe gafodd yi-

anrhydedd o lochi pregethiad yr efengjd yn un o'r lleoedd cyntaf yn sir

Ddinbych, ar doriad gwawr y diwygiad yn Nghymru.

Erbyn i bregethu ddechreu yn Llanfair, aeth y son am dano allan yn

gyflym i'r holl ardaloedd cylchynol ; a sugnodd yno luaws o bobl. Ehai a

ddeuent yno o wir gywTeinrwydd, heb un neges ond i weled ac i gh-ned

rhywbeth uewydd ; ac nid oes amheuaeth na pharodd breuddwyd y wraig

weddw fwy o ysfa yn meddybau y bobl nag arferol, i fynu gwybod beth oedd

ar ddyfod, ac i hniy fod yu foddion i enyn y dyb fod rhywbeth goruwch-

naturiol yn yr ara'gylchiad, fel nad ydym yn cael fod cymaint o wrthwyneb-

iad wedi cael ei ddangos i'r pregethu yn y lle hwn, ag a ddangosid gan

amlaf mewn cymydogaethau eraiU. Pa fodd bynag, cytunodd deg neu

ddeuddeg o wr lled gyfrifol yu mhlwyf Llansanan, yr hwn oedd yn terfynu

ar blwyf Llanfair, i fyned yno i wrando, ac yn eu mysg yr oedd un Edward

PariT, am }t hwn y bydd genym ychwaneg i'w draethu yn ol Uaw. Y can-

lyniad a fu i'r gw}T hyn oU brofi, mewn mesur mwy neu lai, awdurdod y
gwirionedd ar eu cydwybodau yn yr oedfa hon, y gyntaf y buont hwy crioed

ynddi yn gwrando ar ymneillduwr yn pregethu, a gwnaed hwy yn y canlyn-

iad, bob un yn ei gylch, yn ddefnyddiol gyàag achos yr efengyl o hyny allan.

Am yr oedfa hon y dywedai Edward Parry, ac am yr awdurdod a brofai

trwyddi, "Mi a synais yn fawT pan aethum i'r t; ac wrth wrando, teimlwn

llawi- y t yn crynu dan fy nhraed; tybiwn fod y dysglau yn curo yn eu

gilydd yn eu lle, a daethum ar unwaith i'r penderfyniad o ymlynu wrth y
bobl hyn tra f\'ddwn byw." Dywedir raai enw y pregethwr oedd Dafydd

WilHam* Rhys, yr hwn a alwai Edward Parry o hyny allan, "Fy nhad."

Parod ydyra i feddwl mai y Dafydd Williams hwnw ydoedd y mae Robert

Jones yn son am dano yn pregethu yn Nghaergwrle, a manau eraill ; a'r un

y dywed John Evans am dano, ddarfod ei anfon gan frodyr y Deheudir, bob

yn ail ag un John Eelcher. Anfonwyd y gwr hyn i'r Gogledd yn fuan ar

ol y raaeddu ars^^ydus a fu ar Howel Harris yn y Bala, ac o wir dosturi at

sefyllfa isel ac anwybodus trigolion Gwynedd. Dywedir fod y ddau i-

uchod yn caél eu hanfon bob yn ail chwarter blwyddyn i bregethu yn ngwa-

hanol barthau y Gogledd; ac nid rhyfedd genyf os nad hwn oedd yr un a

* Yr oedd dau \vr yn y Dehendir o'r en-w Dafydd William. Gelwid un 3'n Dafvdd
W'illiam Dafrdd, a'r lìall yn Dafydd WiUiam Rhys.- Trefeca Minutes.
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walioddasid gau wraig yr HeuUys, i ddyfod i blwyf Llaufair i bregethu.

Dywedir mai gr tiriou a ulwyuaidd iawu ydocdd, ac yii bregetliwr hyuod o

iraidd a gwlithog.

iS'id oedd tad Edward Parry oud gT lled isel ei amgylchiadau, oud yr

oedd yn wr da ei air, a dichlynaidd ei fywyd, ac yn byw mewn lle a elwir

Llys-bychan, gerllaw Llansauan. Ni chafodd Edward Parry uemawr o fan-

teision dysgeidiaeth ; éto, medrai ddarllen ac ysgrifenu Cymraeg yn dda, ac

ennillasai y gaii" o fod yu fwy ymadroddus a deallus, ar fateríon cytfredinol,

ua llawer o'í gymydogion. Hyd nes oedd yn 18 ml. oed, fe lafuriai fel

gweithiwr cyffredin ar dyddyn ei dad; yna aeth yn brentis o saer coed.

Pywedir hefyd fod gauddo ddawn prydyddol, a'i fod wedi cyfansoddi rhyw

njfer o beuniliion yn ei ddydd, oud eu bod oll wedi myued ar ddifancoll.

Arweiniodd y ddawn hon Edward Parry i gwmui yr hynod Thomas Ed-

wards, neu fel yr adwaenir ef yn gyffrediu, "Tìcni d'r Nant.^'' Yu y gwuuii-

aeth hon, aeth yn fedrus ar gyfansoddi autarliitiau ; a cbafodd gynorthwy

dyiiion cyfriíbl yn yr ardal i'w chwareu, er budd i ryw dlodion, ueu dafarn-

\m- gweiniaid. Dywedai Thomas Edwards am dano, na chawsai efe neb â

dawn mor barod gauddo ag Edward Parry, ac y cauai efe íír y testyu a fyuid,

ymrou yn ddifyf^T.

Tua'r fl. 1746, efe a briododd Gwen, merch un Dafydd Hughes o Blas-

bigod, plwyf Llausanau, a chymerodd dyddyn bychau o dir i'w drin. Hyd
yma yr oedd ya rhodio yn ol helynt y byd hwu, yn oferedd ei feddwl, gau

ymhoffi yn nghwmui djmiou gwamal fel ef ci huu ; oud fe ddaeth yr amser

bellach, pryd y gwelodd Duw yn dda ei alw trwy ei ras, ac i ddadguddio éi

Eab ef yuddo. Hyn a ddaeth o amgylch fel y dywedwyd eisoes, try^^y^ iddo

ef, a nifer o gyfeUlion iddo, glywed fod pregethu i fod yn Heidlys, a chytuno

i fyned yno ; a bu yr oedfa hòno yn "amser cymeradwy, ac yu ddydd iach-

awdwTÌaeth," iddo ef a'i gymdeithion. Bu hwu yu ddeclueuad dyddiau

iddo; w-ele, "gwnaethpwyd pob peth o newydd."

Yr oedd y pregethwr i ddyfod heibio i gartref Edward Parry drauoeth, ar

ei ffordd i Adwy'r Clawdd, y lle pregeíhu nesaf y pryd hyny i Lansaiîau, er

ei fod 30 miUdir o ffordd; ac nid oedd lle iddo ddysgwyl derbyniad a

cbroesaw cyu cyrhaedd yno. Gwelai Edward Parry y pregethwr yn dyfod

tuag ato yn bwyllog, a'r ffrwyn ar wár y ceffyl, ac â llyfr yn ei law yn dar-

lleu. Yr oedd Edward Pany, ar y pryd, yn gwei'thio ei grefft wrth ei d.
Ónd er iddo fwriadu unwaith ac eilwaith di-oi i'w gyfarfod, a ch.ìel ychydig

ymddyddan ag ef, eto gw^dder a liwfi-dra a'i hattaliasant, a'r cyfleusdra a

gollwyd. hyu alian, pa fodd bynag, ymadawodd yn llwyr â'i hoU gj-ra-

deithion gwag, gau ymroddi i fyued i wrando pregethu i bob man o fcwn ei

gyrhaedd, lle y clywai fod yr efengyl yn cael ci phrogethu. Hefyd, fe

deimlai awyddfryd cryf, bellach, i wahodd pregethwyr i ddyfod i'w d i

bregethu, a llwyddodd gyda Dafydd WiUiam Eliys i addaw dyfod. Dyraa'r

t cyntaf a agorwyd yn mhlwyf Llansanan i dderbyu Melhodistiaid, a'r

,cyntaf hefyd yn wir ar ol Henllys, yn yr holl ardalocdd rylchynol.
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Yr oedd yu dra angenrlieidiol, jii y dyddiau hyny yn enwedig, os mynai

neb fyned ar ol Mab Duw, "eistedd yn gynlaf, a bwrw y draul." Eliaid

oedd i'r dysgybl a broíFesai Grist " ymwadu ag ef ei \mn, a chocli ei groes

beunydd." Tynodd Edward Pany g llawer arno ei hun, yn neiUduol trwy

agor ei d i Sderbyn pregetliwyr y penau cryniaid iddo. Ond nid oedd neb

yn fwy cethin wrtho na gweinidog y plwyf
;
yr hwn, wrth v/eled y wlad yu

cytfroi, a nifer yn ymgasgbi i'r Cefn-byr, sef t Edward Pany, i wrando, a

íîromodd yn aruthr wrtho. Yrun modd y gA^niai ei feistr tir; a bygytliiodd,

oni roddai heibio lochi y crwydriaid estronol a deithient y wlad, i gymeryd

arnynt bregethu, y troid ef allan o'i dyddyn. I hyn yr atebai yntau yu

bwyllog, " Nid yw eich tir chwi, syr, ond dros amser, ond y mae crefydd i

barhau byth." Bu y meistr tir cystal a'i air, a rhybudd a roddwyd i'r cref-

yddwr yinadael. Ychydig cyn amser ei fudiad ymaith, cafodd gyfleusdra i

ymddyddan ag un llr. Poullíes o'rWeuallt, wrth yrhwn yr anturiodd gwyuo

ei fod yn gorfod ymadael â'i dyddyn, ac heb un arall i fyned iddo.

" Paham y troir chwi allan '?" ebe y gr boneddig.

" Am dderbyn pregethu i'r t," oedd yr ateb.

"Onid gwaith da yw hyny?" ebe Mr. roulkes. "Nidoes genyf yn awr

yr un tyddyn yn wag i'ch derbyn ; ond gan eich bod yn saer, chwi ellwcli

godi t i chwi eich hun, a miuau a roddaf dir i chwi gydag cf mcwii

gweithred."

Cytunodd Edward Parry i gymeryd y tir, yn ol y cynygiad, a chododd d
arno mewn ychydig amser, yr hwn a alwyd Tan-y-frou, ac felly y gelwir ef

hyd heddyw ; enw ag sydd wedi bod yn hysbys i hen brcgethwyr y Meth-

odistiaid o'r dechread, ac yn para felly i'r sawl sydd yn aifcr yrawcled â sir

Ddinbych.

Tua'r un amser ag Edward Pany y cafodd gwraig o'r enw Margaret

llughes, Brynanllech, plwyf Llansanan, ei thueddu at grefydd. Ar symud-

iad Edvvard Parry i ben arall i'r plwyf, i'w d newydd, cafodd y wraig hou

ar ei chalon dderbyn ambell oedfa i'w th, ac ambell gyfarfod gweddio.

Mewn canlyniad, aeth yr oíFeiriad at ei meistr tir hithau (o gydwybod i'r

gwirionedd, yn ddiamheuol !), i achwyn arai; a chafodd hithau rybudd i

yraadael â'i thyddyn : ond gan na ddaeth y meistr i gymeryd mcddiant o'r

tir yn yr araser priodol, a chan na osodwyd mo'no i neb arall, triniodd y
wraig y tir gyda golwg ar flwyddyn arall. Pan welodd yr ofleiriad hyny,

aeth at y boneddwr eilwaith, a Uwyddodd gydag ef i geisio awdurdod cyf-

reithiol o frawdlc Awst, i'w bwrw allan. Ac fel hyny y bu. Bwriwyd hi

allau o'r t, hi a'i dodrefn, a'i hauifeiliaid ; ac ar fynydd, dan ryw fath o

gysgod, y bu hi a'i heiddo hyd ddiwedd y tìwyddyii. Yn y cyfamser, âi

Edward Parry a'i gyfeillion i'r fan hon hefyd, i gadw ambell oedfa, a chyf-

arfod g^veddio. Tosturiodd rhyw foneddwr arall wrth y wcddw yn y sefllfa

ddigysur yma, ac a roes gcnad iddi aneddu mewn t iddo ef, dros ystod

gwcddill y gauaf. Ar uaith Howel Harris yu ymneiUduo i Drdrc;). r-AÌ'cu]>]
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y wraig hon ar ei roeddwl symiid yno hefyd, a gwnaed hi yn un o'r ymddir-

iedolwyr ar y sefydliad hwnAv, ar ol marwolaeth Howel Harris.

Yr oedd Edward Parry wedi dechreu pregethu, tybygid, yu y fl. 174^9,

ac felly ddwy flynedd cyn yr ymraniad yn 1751. Efleithiodd yr ymraniad

galarus hwnw yn drwm iawn ar y brawd hwTi, fel y gwuaethai yn wir ar

hiaws eraill o ddynion tyner eu teimladau. Spthiodd i gryu raddau o ddi-

galondid a Uwfrdra meddwl, a rhoes heibio bregethu am ryw dymhor, Yn
vr adeg ddigysur hon, ail-\Tnuuodd ag eglwys Loegr, a Uawen iawn oedd

gweinidog y plwyf am ei adferiad ; a chan lawenydd am ei ddychweliad yn

ol, ac i ddangos ei barch iddo, gwnaeth ef yn Warden. i'n yr ysbaid yma,

gan fod Edward Parry yn preswylio ya mhell oddiwrth y llan, efe a ddar-

llenai wasanaeth gosber ar biydnaArn Suliau yn ei áf ei hun, gan wneuthur

sylwadau ar y salmau a'r llithoedd wrth fyued yn mlaen. Yr oedd ar hyd y
plwyf amr^-^iol fath o chwareuon ac ofer-gampau, difyrwch a dawns, yu

cael eu dal i fyny ar brydnaAvu Sabbothau. l'r cyfarfodydd hyn, neu yn
agos i'r Ue y byddeut, y gosodai Edward Parry ei fryd i f>Tied, er mwyn
cynal gosber yny lle hwnw; a chymhellai y bobl, ynolei swydd felWarden,

i ddyfod i'r gosbcr, dan berygl cosbedigaeth. Yn y modd yma y llwyddodd

i ymlid y chwareuon hyny ymron yn ]hv\v o'r plwyf.

Effeithiodd yr ymraniad, fel y cawn eto sj-lwi yn y lle priadol, ar yr holl

gymdeithasau eglwysig bychain ar hyd y gwledydd. DyrysAV}'d Uawer o'r

cynghorwyr hefyd ; rhai a aethant at Howel Harris i Drefeca ; a dwylaw

llawer o honjTit nad aethant yuo, a laesasant, fel nad oedd nerth jiiddynt

am dymhor i ymaflyd yn eu gwaith. Aeth un Hugh Davies, sef brawd

i wraig Edward Parry, i Drefeca ; ac yn mhen rhyw enyd, daeth drwy y
wlad i gynghori y bobl i fyned yno, a llawer a aethant yno o ardaloedd

Llansanan, yn ol ei annogaeth ; ond ni Iw^'ddodd gydag Edward Parry, er

niai i ochr Harris, yn hytrach na Eowlands, y gogwyddai yntau. Nid oes

genym nemaì^T o haues Edward Parry beEach am gryu ysbaid o amser.

Ai'afodd olwynion Methodistiaeth am dymhor maith. Cyfarfuasai â

gwrthdafliad arswydus yn yr ymraniad, ac fe safodd y gwersyll yn syu

megys am ysbaid deng mlpiedd, heb Avybod pa fodd, nac i ba le i ysgogi.

Tua'r fl. 17G1, cymerodd Edward Pariy dyddyu o'r euw Bryn-bugad, ger

llaw y Ue yr oedd eisocs yn byw. Yr oedd dros yr holl amser yn para i

Aveithio ei grefft o sacrniaeth; oud yu y fl. 1763, bu farw ei wraig, ac yu

mhen blwyddyn a hanner ar ol hyny, efe a briododd eilwaith, wraig weddw

o'r enw Ann Eoberts, gweddw Henry P.oberts o Arllwyd. Yr oedd y wraig

hon jTi un o'r rhai a ddeftroasid am ei hachos ysbrydol ; ac er ys blynyddau

cyn bod yu weddw, yr oedd wedi profi melysder yr efeugyl, ac yn rhodio yn

ofn Duw. Pan bcidiodd pobl Howel Harris, fel y gelwid hwy, a dyfod trwy

y wlad, yr oedd uewyu mawr am air yr Arglwydd, a'r bobl a sychedent am
foddiou gras eyffclyb i'r rhai a fuasent mor liyfryd a buddiol iddynt gynt.

Teimlasai y wraig hon, a'i gr Henry Roberts, gryu lawcr o aucsmwythder

herwydd diflyg y moddion arferol, a chynygiodd hi i'w gr í'yned i fyw i
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nawddle Ilowel Harris i Drefeca, fel y gwnaethai amryw o'i cliyniydogion

eisoes. Oiid yr ateb a gafodd ydoedd fel liyn, " Nis gwyddom ni yn y wlad

hon, pa fath ydyw seíydüad Trefeca : c}ti myned yno i aros, doeth fyddai

myncd hyd yno yn gyntaf i ediych, a barnu drosom ein hunain, rhag ofn

cyfarfüd â siomedigaeth, ac i ni ddymuno dod yn ol." Cydsyniodd y wraig,

a hi a aeth hyd yno; a thrwy yr hyn a welodd ac a giyv,odd, deallodd mai

diogelach fyddai aros yn eu hen gartrefle. Bu farw ei gr yn mhen enyd ar

ol hyn; a hithau a briodwyd, fel y crybwylluyd, ag Edward Parry. Gwelir

wrth yv amg^lchiadau crybwylledig, er mor ddibwys yr ystyrir hwy ynddynt

eu hunain, pa fath ydoedd ansawdd Methodistiaeth dan effeithiau yr ymran-

iad
; pa mor amddifad a fu y wlad o'r ychydig foddion a fwynhasid o'r

blaen ; a pha mor sychedig oedd vr ychydig gTcfyddwjT am ddwfr y bywyd.

Weili oh'hain cymaint a hyn ar haues dechreuad pregethu gan y IMethod-

istiaid yn mharthau gorllewinol sir Ddinbych, ni a geisiwn olrhaiu yr un

gwaith yn y parthau dwyreiniol o'r sir hono.

. Yr oedd Adwy'r Clawdd, yn mhell cyn yv ymraniad, wcdi cael ymweUad

gan yr hen ddiwygwp boreaf. Ai-dal ydyw hon yu gorwedd o fewn tair

milldir i dref G^vr-ecsam, a Chlawdd Offa (Offa's Byhe) yn rhcdeg gyda'i

gwaelod. Yn agos i'r clawdd hwn, ychydig islaw iddo, y ganwyd yr hybarch

John Evans o'r Bala. Nid oedd Johu Evans oud naw mlynedd ieuangach

ua Howel Harris ; a chau iddo gael crefydd pan yn lled icuanc, yu y Bala,

teimlodd, fel y gellid dysgwyl, bryderwch yn achos ci rieni a'i hen gymydog-

ion yn yr Adwy. Fe ddywed ef ei hun yn hanes ei fywyd, mai efe a gafodd

y fraint o ddwyn y marworyn cyntaf yno. " Yr oedd fy nhad a'm mam
(meddai) wedi fy ngAvrthwynebu i ddwyn pregethu yno, dros enyd, gan ddy-

wedyd fod yr eglwys sefydledig yn ddigon. Ond wedi cael adferiad o glefyd

trwm, cawsant eu hystwytho i gauiatcâu i mi ddyfod a phregetlwr i gadw
oedfa jí\ y t. Y cjTuydogion a ddaethant ynghyd, ac wedi darfod y breg-

eth, gofynasant, Ai gr wedi bod mewn trance neu weledigaeth oedd y preg-

ethwT? gan ei fod yn traddodi pethau dieithr i'w clywcdigaeth. ' Nage,'

ebe finau, ' oni chlywsoch y gT yn cymeiyd ei destyn o'r Bcibl?'" Hyn
yn unig a ddywed John Evans am ei ardal enedigol. Nid yw yn ein hysbysu

pwy oedd y pregethwr a ddygwyd ganddo yno, na thua pa ryw amser y bu

hyny. Sicr ydyw ei fod rywbryd rhwng y bl^Tiyddau 1741-51. Yr oedd

pregethu yn yr ardal hon o leiaf yn y fl. 1748, gan y cawn grybwylliad ani

hyn yn un o lythyrau Howel Ilan-is, yr hwn a ysgi-ifenwyd at un I\ír. Bad-

dington, wedi ei ddyddio Hydref 20, 1748. Eel hyn yr ysgrifena :
—"Bum

saith noswaith olynol, yn y daith hon, heb ddiosg fy nillad ; trafaelais o un

boreu hyd yr hwyr dranoeth, dros gan milldii-, gan bregethu ganol nos, neu

yn fore iawu, ar y raynyddoedd
; yn gorfod cyfarfod y pryd hwnw i ochel

erüd
; gorfu i un g^vr yr wythnos cyn i mi fyned yno, dalu ugain punt, yn

agos i Wrecsam, i Syr W , ac araryw o'r gwrandawyr bum swlit, ac un
ddeg swUt, yr hwn swm a dalasai unwaith o'r blaen. Ilwn oedd y trydydd

tro y gwasauaetlaasid y bobl dlodion yn y gymydogaeth hóno, am ymgasglu
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yughyd. Y íro diweddaf, uid oedd yno ond un o'n brodyr, yr liwn a aethai

i weddi gyda rhai cymydogion yn y teulu. Syr W a orfoleddodd fel

hyn ar y bobl di'uain, ac a ddywedodd, ' Ni a geisiasom gyfraith arnynt, ond

nis gallasom eu dal hwynt.' Ateb drosom, O Arglwydd, ac ymddangos yn

dy achos dy hun. Mi a gefais mewn lle arall, yn agos i dref y Bala, lle y
bum i gynt yn debyg i gael fy Uadd, ergyd ar fy mhen, digon ffjTnig ymron

i'w hollti yii ddau, eto ni chefais nemawr niwed. Ni Avelais i erioed y fath

luoedd yn dyfod i wrando, na mwy o ogoaiant yn mhlith y bobl : llawer o

galonau ac o ddrysau a agoi-wyd yu ddiweddar."

Ymddengys oddiwrth y llythyr hwn, fod pregethu yn Adwy'r Clawdd cyu

i Howel HaiTÌs fod yno ; a hyny er ys cryn amser, gan fod y bobl druaiu

yno wedi eu dinvyo dair gwaith cyn yr amser y mae Mr. Harris yn cyfeirio

ato ei fod ef yno, Ymddeugys hefyd fod Howel Harris wedi ymweled â'r

ardal hou yn y fl. IT-IS ; ond nid oes hysbysiad geiiym a fu ef yno cyn y
flwyddyn hóno. Mae traddodiad yn yr ardal, fod pregethu aclúysurol gan y

Methodistiaid mewn ardal gerllaw yr Adwy, tua dwy Mdir yn nes i'r my-

nyddoedd, meT%-n t a elwid y Ty-brith, cyn yr amser y cyfeiria John Evans

ato, pan y dygodd cf y marworyn cyntaf i'r Adwy. Ye ddichon fod tystiol-

aeth John Eyans, a'r traddodiad ciybwylledig, bob un yn gywir, er yr ym-

ddengys, ar yr olwg gyntaf, anghysonedd rhyngddynt. I'r Adv^y, j^n briodol

y mae Ue i feddwl mai John Evans a fu yn ofleryn i ddAA^n pregethu gyntaf,

er y bu yn achlysurol bregethu luewn ardal gyfagos cyn hyny. Ond nid yw
liyn nemawr- bwys. Amlwg yw, fod yr ardal hon wedi cael ymweliad

cynar gan y diwygwyr, mewn araser nad oedd ond ychydig iawn o leoedd yn

y sir, nac yn wir yn y Gogledd, yn agored i dderbyn y pregethwyr pengryn-

aidd.

Njd ydym yn cael hanes am neb yn arfer pregethu ac yn cartrefu yn yr

Adwy yn mlynyddoedd cyutaf Methodistiaeth, ond un o'r enw Dafydd Jones,

l^chydig iawn o hanes f-ydd genym am y gi' hwn, er y cyfrifid ef yn ei

ddydd yn un o'r pregethwyr mwyaf poblogaidd ag oedd yn Ngwynedd.

Ganwyd ef yn y fl. 1723 ; bu farw yn y fl. 1774, yn 51 ml. oed. Ckddwyd

ef yn hen fynwent yr ymneillduwyr yn Ngwrecsam, y lle hefyd y claddesid

gweddillion yr hyglod Morgan Llwyd o Wyncdd. Yr hanes cyntaf a gawn

am (hino ydyw, ei fod yn erUdiwr creuhiwn, a'i fod, tua'r fl. 1748, yn arllwys

ei adgasedd ar y Cradociaid, trwy erHd Lewis Evan pan yn ceisio cael preg-

ethu yn Ninbych. "Ond mi a'u gwelais hwy ill dau yn gyfeillion caruai(kl

(meddai yr hancsydd) ar ol hyny, yn y Bryn-bugad, cartref Edward Parry;

pryd y gofynai Dafydd, yr hwn ocdd bellach yn bregethwr, i Lewis Evan, a

oedd efe wedi maddeu iddo. 'Oydwyf (ebe Lewis) er ys Uawer dydd.'" Nid

oes un sicrwydd pa sawl blwyddyn y bu Dafydd Jones yn pregethu. Gan ei

fod yn erlidiwr yn y fl. 174-8, ac yn marw yn y fl. 177-t, ni allai fod yn

piegethu nema'wi' dros 25 o flynyddoedd yn yr eithaf, ac ni allai fod wedi

dcchrcu nemawr cyn yr ymraniad. Gr ganedig o'r Bala, neu ei chymyd-

ogaeth ydoedd, nieddai y Iraddodiad, ac a ddaethai i'r AdAvy, yn nghyda
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brawd iddo o'r cnw Piobcrt, i weitbio mewn gweithfeydd plmu yn y liyrayd-

ogaeíh.

Yr oedd yr erlid a fu ar bregethuyr ]\Iethodistaidd yn yr ardal hon, o

bosibl wedi myned heibio cyn i Dafydd Jones ddechreu prcgethn, pryd yr

ymwelid â'r ardal yn aclilysnrol gan frodyr o'r Delieudir. Y lléoedd y preg-

efbid ynddynt y pryd hyny, cyn adeihidu un capel, oeddynt, y T-brith yn

y Mwn-glawdd, ac W(>di hyny, yn y Lloü't-wen yu yr Adwy. " Yr oedd

erbd mawr," medd awdwr Drìjclí yr Amseroedd, "tua'r amser hwnw oddeutu

Adwy'r Clawdd, ac araryw fanau eraill. Aethant â dockefn y t lle byddai

pregethu (scf y Llofft-weu) i Wrecsam, a gwerthwyd hwynt yn llwyr ar y

farchnad, a gwariwyd yr arian am ddiod gadarn." Y'n mysg eraiU a fuont

yn pregethu yn y Llofft-wen, cawn enw y Parch. Peter Williams. Dywedir

fod y gr boneddig y cyfeiriwyd ato eisoes, sei Syr W ,
}t hwn oedd

yn byw o fe^ra tua phum milhlir i'r Ue, ac yn ustus heddwch, wcdi dirwyo

rhai pregethwjT a gwrandawyr eisoes yn yr Adwy, fel y crybwyllasom o'r

blaen; ond trwy waith larlles Huntington yn gosod yr achos gerbron

gweinidogion y goron, gorchymynwyd i'r gr mawr, cr dirfawr ofid iddo,

ddychwelyd yn ol yr arian a dalesid iddo mewn ffordd o ddirwyau. Yr oedd

hyn yn ddyrnod chwerw i'r barwnig erlidgar a ffroen-nchel, ac adduuedodd

ddial ar bob Methodist a gaffai o fewn terfynau sir Ddinbych. L'u o'r

gwrthddrychau a deimlasan*: oddiwrth ei ddial, oedd Peter WilHams. Pau

oedd yn pregethu yn Llofl't-wen, anfonodd y g^vr boneddig wr i'w ddal, a'i

ddwyn o'i flaen ef i'w balas. Pa fath holiad a fu arno ni ddywedir, ond

raai yn wjhennel y cn 'y bu gorfod iddo letya y noson hòno. Gollyngwyd

ef Doreu dranoeth, a chyfeiriodd ei gamrau i d gr o'r enw Moses Le\\is,

amaethwr ag oedd yn byw yn nghymydogaeth yr Adwy-. Dylynwyd ef yma

gan yr hedd-geidwaid, y rhai a wnaent y sarhad ychwancgol hwn, nid o^ar
orch\-myn cu huwchradd, fc allai, ond o wir ddygasedd at y pregethT\T, a

than ddylanwad y dyb y gallent wneuthur y camwri a fynent ag ef yn ddi-

gosb. Achubodd Moses Lewis y blaen arnynt, pan ddeallodd eu bod ger

Ilaw, trwy gipio ei oriadur o'i logell, a'i chadw yn ei feddiant ei hun. Cy-

merasant yr ychydig arian ag oedd ganddo, sef tii swllt a chwecheiniog, a'i

flwch (snvff-box), yn yr- hwn yr oedd hanner gini, ond yr hwu ar ei daer

ddeisyfiad a ddychwelwyd iddo, a hwythau heb wybod fod ynddo y darn aur.

Nid hwn oedd jt unig dro i'r gr parchedig hwn ddyoddef anfri a sarhad

yn sir Ddinbych. Cyfarfu â thywydd blin hefyd yn nghymydogaeth Llan-

rwst, sef yn Nhrefriw, yn ystod y daith gymtaf o'i ciddo yn Ngwynedd, yn y

fl. 1748. , Rhoddasid y gair allan, tybygid, yn rhy noeth a chyhoeddus, fod

Peter Williams i bregethu yn y pentref. Rhoddodd hyn fantais i erlidwyr

ymbarotoi ac ymgynull erbyu iddo ddyfod; a'r canlyniad a fu, ei rwystro i

bregethu yno y tro hwn. Ni buasai y bobl gytfredin mcr fileinig chwaith,

oni bae eu gosod ar waith, a'u hannog gan ddau foneddwr. Daliwyd y

pregethwr, a chadwyd ef megys carcharor, raewn tafarnd, yn nghanol haid

ddinnygwyr, o chwech o'r gloch prydnawn hyd (Idnn o'r ^doch y lioreu. fcl
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Sarason yn mhlitli y Pliilistiaitl, i beri iddynt cliwertbiu. Gosodeut arno i

yled, a gofynent iddo lawcr o gwestiynau am ei ddysg, ei atbrawiaeth, a'i

gauhiiwyr;—gofyuent mewn gwawd iddo, ar ba destyu y pregethasai y bore

liwnw, &c. Yntau a'u hatebodd, "Os gwelwch chwi fod yn dda, foueddig-

ion, adroddaf i chwi y testyn, a'r holl bregeth hefyd." Gyda hyn, galwai

un honyut am "ddystawrwydd ;"—"ymae e'n awr am bregethu i'n di-

wygio ni." Parai hyu yr ha ! ha ! o chwerthiniad uchel a gwawdlyd am

enyd, drachefn a thrachefn. Pan y galwodd efe am fwyd, ac y dymunai

gael myued i'r gwely, chwarddeut eilwaith lieb fesur am ei ben, ac amueidiai

uuo honynt, "Bwyd a gwely a gewch cyu hir." Ofnoddyutau gan\Tolwg a

weLai, mai allan y bwrid ef; ac mai â cherig y baeddid ef i farwolaeth ; ac

mai fel hyn, yn nliywyllwch y no?, y gwneid peu am ei einioes. " Ehoddais

fy hun (meddai) i'r Arglwydd, gan saeth-weddio ar ran fy ngwawdwyr." Ni

chauiateid iddo weddio na phregethu mewn llais uchel ;
" ond yn wù'

(meddai), yr oeddwn yn gruddfau am y gorfyddid arnaf wrando ar eu Hwon,

eu maswedd, a'u cableddau ; oud er hyu oll, uid oedd genyf achos i gwyuo,

oblegid dangoswyd i mi fuy o ewyllys da uag a gawsai fy Arglwydd a'm

Meistr, gan y rhyddhawyd fi cyn cauiad y ceiliog."

Wedi i'r boneddwyr orchymyu i t y t roddi iddo fwyd, a thahi am

dano ; ac wedi gorchymyu iddo yutau na plu-egethai yn y pentref hwuw,

cynierasant eu ceífylau, ac aethant ymaith : y terfysgwyr hefyd a .aethant

ymaifh tua dau o'r gloch y borcu. Ciliasai ei gyfeiUion hefyd pan amgylch-

yuwyd ef gyntaf gan yr erlidwjT, a gadawjd ef a'i gyfaill yn uuig yn ei

gyfyngder. Ymofyuodd am r y t, pa le yr ydoedd? Hysbysodd y
tafàruwr iddo yn ddirgelaidd, y deuai ef i mewn pau elai y dyrfa ymaith,

gau roddi ar ddeall iddo fod ei gcöyl, a chod y cyfrwy, 8:c., yn ddiogel.

Aetìî Mr. AYiUiams a'i gyfaill i'r gwely, a chysgodd Mi-. W. am ychydig

oriau, ond ni allai ei gyfaiU g>^sgu. YYedi iddyut gyfodi, cyfarchwyd Mr.

Williams gan r a gymerai aruo fod yn gyfaiU, gan erchi arno weddio gydag

ef a'i gymydogion, a gofyn am gael gweled ei iirdd-lythyrau, y rhai a ddang-

osasai y noson è'r blaen i'r boneddigiou. Yutau a'u rhoes yn ei law i'w

hcdrych : ar hyn, bwriodd y cadnaw arno olwg ch\\ithig, a nacaodd eu

dychwelyd yn ol ; ond cododd, ac aeth ymaith ar gefu ei farch. Aeth

]\ír. Wühams hefyd i ífordd, heb allu cael cyfle i bregethu unAvaith, yr hyn

a'i gofidiai yu fawr; eto teimlai yn ddiolchgar am gael dwyn tystiohieth

dros y gwirioncdd, trwy ddyoddcf aumharch, os uad trwy bregethu ; ac am
gael cliaugfa, mor ryfeddol ymrou ag a gawsai Daniel o ffau y llewod. Aeth

i le arall, lle yr oedd cjmdeithiou a adwaeuai; ac wedi bod yno am ysbaid

dwy awr, Mcle fercli ieuanc ar farch yu dyfod at y t, ac yn gofyn am y
dyeithriaid ; a phan aetli Mr. P. Williams at y drws, hi a ddywedodd mai

merch oedd hi i'r gr a ladratasai ei urdd-ysgrifion y bore hwnw, ac mai ei

neges hi yn dyfod ato oedd, i'w dychwelyd yn ol iddo, Bernid mai dcall a

wnneth y gr, wcdi cymeiyd pwyll i ystyried, y gallai yr hyu a wnaeth ei
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arwaiu i afaelion Uymion y gyfraitli, a plieri idd.0 fwy o golled, nag a gai o

eunili o gadw litense Mr. ^Yilliams.

Gallwn gasglu fod Mr. P. "WiUiams wedi dyfod i'r ardal hon dracliefu.

Nid yv/ yr hanes a ysgrifeiiodd ef ei liun yn cyrbaedd dim pellach na'r tro

uchod yn Nhrefriw. Mae Mr. Robert Joues, pa fodd bynag, yu cyfeirio at

dro arall, neu yn adrodd amgylchiadau eraill yn p- un tro, y rliai a gyfarfuant

â'r gr parchedig yn y lle uchod :—amgylchiadau a d^^bid, fe allai, ymron

yn rhy wrthun ganddo ef ei hun eu hadrodd. Xid oedd ymron ddim sarhad

yn cael ei ystyried yn ormod i'w wneuthur y dyddiau h^Tiy i grefyddwyr

Methodistaidd, gan faint yr hyfrydwch a deimlid yn y gwaith o flino a gor-

thrymu y bobl di-uain hyn. Digon gan y werin oedd fod yr oífeiriaid a'r

boneddwyr o'u tu ; a digon gan y raawrion oedd fod y traeiniaid yn rhy

ddiamddifl'yn i godi yn eu herbyn. Methrid yn fynych ar deimladau dynol-

iaeth, gan faint oedd grym y dygasedd yn erbyn crefydd ; a thrAvy hyny.

aent weilhiau i eithafion anuyoddefol, nes codi amddiftynwyr i'r trueiniaid a

îaeddid ganddynt, o bUth y gorthrymwyr eu huöain. Fel hjm y bu yn achos

Mr. P. Williams yn y tro y cyfeiriwn ato. Y pryd hwn, ymddengys iddnit

ei ddyosg o rau o'i wisg, ac ymaflyd mewn merch ieuanc gyfrifol a ddaethai

yno i wi-ando y bregeth, a'i dynoethi a'i maeddu mewn modd gwrthun ac

annynol, yn ngolwg yr hoU edrychw^T. Aethant, mewn gair, dros bcn

terfynau dynoliaeth a gylder, nes peri i un o'r edrychwyr, yr hwn oedd r
nerthol o goi-ff, a mwy tyner ei feddwl, godi yn erbyn y fath iìieidd-dra; ac

mewn digter augherddol efe a waeddodd aUan, " Ffei, ddiawl, dyma ffieidd-

di-a na welwyd erioed ei fath!" a dechreuodd ymosod ar y fileiniaid, nes eu

h\^nlid yn y fan ar ífo. Mynodd ddychwelyd ei ddilledyn i Mr. Williams,

ac ymgeleddodd ef ; "ac wedi y cwbl (meddai jt hanes), pregethodd yn

WTol, heb neb afeiddiai ei aflonyddu, gan arswyd dyrnodiau oi amddifl'yuwr."

Cafodd yr efengyl ddyfodiad Ued foreu i dref Llanrwst. Yr oedd y
diwygwyr, j-n ol eu harfer, wedi bod yn curo y twmpathau megys yn yr

ardaloedd cylchynol er ys rhai blynyddoedd ; ond o'r diwedd, anturiasant i

ymosod ar y di-ef. Yr oedd rhyw amnaid yn cael ei roddi gau ragluniacth

fod y drws yn agor iddynt i ddwyn eu tystiolaeth i breswylwyr y dref hefyd.

Gwnaed hyn hefyd cyn yr ymraniad ;—y cyfnod yr ydym yn terfynu cych-

wyniad Methodistiaeth. Yn y fl. 1750, priododd un William Llwyd, plwyf

Lhinsanan, ferch y llety ; ac ar ol priodi, daethant i gadw masnachdy i dref

Llanrwst ; a'r bobl ieuainc hyn a gawsant jt aurhydedd o agor eu drws i'r

Methodistiaid gyntaf o nob yn y dref hon. Yn y flwyddyn hou, cafwyd

cyhoeddiad mi Morris Griftìths* i ddyfod yno i bregethu. Deallodd yr

erlidwyr hyn, a chawsant wybod yr adcg y dysgwyh'd ef i'r dref. Ymgasgl-

asant, gan hyny, ar y bont, gan feddwl y byddai raid iddo ddyfod trosti cyn

y gallai ddyfod i'r dref ; a chan Iwyr fwriadu, os dalient cf, ei fwrw ef tros-

* Aeth y gr hwn yn fuan ar ol hyn at yr Annibynwyr ; a Iju yn weinidóTr

parchus yn eu mysg yu sir Benfro hyd ei farwolacth.
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oíld i'r ftfoii. Oiul trwy ryw foddion neu gilydd, daetli eu bwriad gwaedlyd

yn adnabyddus i gyfeiüion y pregethwr ; aetliant i'w gyfarfud, a dygasant ef

dros yr afon mewn cwch i ben arall y dref ; ac oddiyno i d AYilliam Llwyd.

Pan ddeallodd y cynllwyuwyr ddarfod eu siomi am eu hysglyfaeth yn y. ífordd

a ddjjsgwyliaseut, penderfynasaut ymosod ar y t y cynelid y cyfarfod cref-

yddol ynddo. Yr oedd yr oedfa yn cael ei chynal mewn lloíìt : dechreuwyd

yr oedfa tnvy ganu maA\ 1 a gweddio ; ond ar waith y pregethwr yn darllen

ei destyn, " Wele yr wyf fi yn mynegu i chwi newyddion da o laAvenydd

mawr, yr hwn a fydd i'r holl bobl. Canys ganwyd i chwi heddyAV Geidwad,

&c. ;" a chyu iddo gael myned nemawr yn mlaen yn mhellach, wele y dyhir-

iaid yn rhuthro i mewn, gan geisio cael gafael ar y pregethwr. Ond nid

ebrwydd a rhwydd y gallent v,'reuthur hyn, gan fod yn rhaid ymwthio trwy

y gyimlleidía. Pan welodd gr y t nad oedd seibiant mwyach i'w gael ; a

chan y gwelai yn rhy anhawdd i'r pregethwr ddianc ; efe a ddiífoddodd y
canwyllau, ac a glôdd ar y pregethwr mewn cist. Bii yr erlidwyr yno hyd y
plygain yn chwilio am dano ; ond ni chawsant ef. Bu tref Llanrwst am
amser maith ar ol hj-n heb neb yn cynyg pregethn yno ; ond fe geid ambeìl

oedfa yn achlysurol mewn lleoedd o amgylch y di-ef, megys Crafnant, Llety-

domlyn, a Thafarn-y-fedw. Chwanegwyd tua'r pryd hwn at yr ychydig

ddysgyblion ag oeddynt eisoes yn adnabyddus fel pleidnyr y grefydd

aewydd, trwj' ddyfod un Peter Morris a'i wraig, o ardal y Bala, i üafani-y-

fedw i fyn^ Yr oeddynt ill dau, meddynt, yn gyfiawn gerbrojì Duw, ac yn
wresog eu calonau at achos yr efengyl. Bellach, yr oedd nifer y dysgyblion

yn cliwecli!—sef John Richards, Gabriel Jones, Peter Monis a'i An-aig,

]Margaret Evans o'r Pron, a'i mab Thomas ; a dechreuasaut ymwasgu at eu

gilydd, a chyual cyfarfod i ymddyddan am bclhau ysbrydol, ac i gynghori eu

gilydd. Galwyd y cyfarfod hwn yn gymdeithas (society), a pharhausaut i

ymgynull yn y modd yma am lawer o flynyddoedd. Ehoddir i ni fantais eto

i grybwyll amgylchiadau eraill, cysylltiedig â'r ardaloedd hyn, pan y gelwir

arnom i draethu am gynydd Methodistiaeth yn y sir.

Tua'r fl. 1748, daeth Älr. Howel Harris i gynyg pregethu yn nhref Din-

bych. Safodd y tu allan i'r uref, wrth ysgubor Llewclyn; ond ychydig

seilìiant a gafodd, gan faint y terfysg ; gyda Ilwon a rhegfcydd lawer y dy-

wedai yr haid aflonydd, "JS'i chaitî y fath beth a hyn ddim bod yma." Wedi

y tro hwn gyda Harris, ac wedi gweled nad oedd llonyddwch i bregethu ar

yr heol i'w gael, agorodd un Thoraas Llwyd o Heol Henllan, yn nghwr y
dref, ei ddrws, gan ddysgwyl na feiddiai y terfysgwyr yn ddiau ddyfod i dý

neb. Ond yn hyn fe gamgymerodd yn ddirfawr ; oblegid pan gafwyd gr i

ddyfod yiio i brcgethu, dactli y tcrfysgwyr yno hefyd, yn haid ddireol a

chreulawn. Yr oedd gan un badell ff"rio yn ei law, i'w thincian yn ngwyneb

y pregcthwr ; a phan y canfu nad oedd hyny yn ddigon i'w attal, cynygiodd

daro y prcgclhwr fi'r badell ; a plian welwyd fod y pregelhwr wedi gochel y
dyrnod trwy ddal ei hiw yn crbyn, cipiwyd ef ymaith rhwng dau, ac eraill o'i

ol yn ei wthio a'i gicio. Pygasant ef o flaen swyddog y drcf, gan dyngu ei
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fod wedi taro ei wrtliwyuebwr. Ni roddid clust i un araddiflyniad o'i eiddo

drosto ci Imn, ond ei hwtio a'i ddui'dio yn haerllug, a bygM'tli ei roddi mewn

dalia onid âi allan o'r dref yn ebrwydd. Ei ollwng, pa fodd bynag, a wnaed,

gan Avaeddi yn gi'och ar ei ol.

Yn fuan wedi hyn, clybu yr erlidwyr fod Lewis Evan, LLinllugan,' i'w

ddysgwyl i Ddinbych i bregethu. Ymgasglasant ar y ífordd y dysgwylid

iddo ddyfod, â phastynau yn eu dwylaw, i'w dderbyn. Pan ddaeth i'r lle,

ymosodasant arno yn gi-cuhiwn, gan ei guro yn dost ar ei ben, nes oedd ei

waed yn lliwio y Ilawr. Ond gan iddynt fethu a'i gael oddiar ei farch,

cafodd egwyl i ddianc o'u dwyhiw.

Ar ryw brydnawn Sabboth, daeth g\vr arall o'r enw Edward 01iver i

bregethu i d Thomas Llwyd. Ni chafodd hwn chwaith ddim gwell llonydd

ua'r rhai a fuasent yno o'i flaen ; ond rhoddai preswylwyr y dref arwydtl

diymwad nad oedd dim a'u boddlonai hwy ond llethu y "penau cryniaid
"

a'u hachos i'r ìlawr. LUisgasant Edward 01iver o'r t hyd at lyn, nen

Bwll-y-Grawys, fel y gelwü* llyn mawr yn mhen uchaf y dref, lle yr arferid

dyfrhau auifciliaid. Anhawdd oedd iddynt lusgo jt hen r i'r llyn, heb

fyned i'r dwfr eu hunaia ; am hyny, tynasant ei ferwig oddiar ei ben, ac

Avedi rhoddi careg ynddi, lluchiasant hi i ganol y llyn. Gyda hyn, daeth

yno lanc ar gefn cefl'yl i'r dwfr : hwn a gymerth y pregethwr gerfydd ei

ysgwydd, gan ei lusgo yn ol ac y'mlaen trwy y Ujti ; ac yn y cyfamser, yr

oedd rhai o'r edrychwyr yn eu difyru eu hunain tr^vy ei luchio â thom a

cherig. le, i chwanegu eu difyrwch, ceisiasaut gi mawr a berthynai i farcd

yn y dref, a chcisiasant ganddo hehi y truan jn y llyn ; a chan nad ocdd yn

gwneyd yn union fel y mynent, fe afaelodd y llanc oddiar y march yn nhorch

gwddf y ci, i'w lusgo at y pregethwr. Yn lle hyny, y ci wedi flyrnigo a

gydiodd yn y ceflyl yn gyntaf, a thrachefn a ruthrodd i hwch a plrerchyll y
tu arall i'r llyn, gan eu llarpio yn arswydus. Parodd hyn derfysg yn mysg

y terfysg\vyr eu hunain ; a llithrodd pawb i flfordd am y cyntaf, rhag y
byddai gofyn arnynt drachcfn am y sarhad a a\ uaethid ; ac felly, cafodd y
diniwed ddianc u'i hoedl ganddo, y tro hwnw.

Ar ryw Sabboth arall, yr oedd rhyw bregethwr drachefn wedi antiuio

dyfod i bregethu i d Thomas Llwyd. Daeth Edward Parry o'r Brj'n, ac

amryw gyfeillion gydag ef, ac yn eu plith ]\Iargaret Hughes, Bryuanllech,

am yr hon y bu crybwylliad eisoes. Ond yr erlidwyr, yn fintai fawr a phen-

rydd, a ddaethant ar eu gwarthaf; ac wedi cau o'u hamgylch, hwy a'u hym-

lidiasant i fi"ordd N'autglyn
; yno tynasant y wraig oddiar ei chcflyl, rhwyg-

asant ei dillad, a gwnaethant iddi bob anmliarch ag a allent. Yn y cyfamscr,

daeth gr cyfrifol i'w cyfarfod, a gofynodd iddynt, paham y trinient y wraig

yn y modd hyny ? Atebent iddo, mai putain oedd hi. Ond y boneddwr a

gymerodd ei pldaid, ac a ddwrdiodd y dyhiriaid yn llym, gan annog y wraig

i fyned at swyddog y dref, a mynu cosb deilwng arnynt, ac addaw hefyd, os

gomcddai y swyddog, yr edrychai efe am gosbi y swyddog ei huii. Ehoes
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hyii, pa fodd bynag, seibiant i'r crefyddwyr duianc o'u dwylaw, ac i wneyd

y goreu o'u íFordd tua tliref.

Mewu amgylchiad arall, aeth jr erlidwyr i mewn i d Thoiuas Llwyd, a

chymerasant bob peth oedd ganddo yn ei d, a gwerthasant hwy oll yn y
farchnad, gan ei adael ef a'i wraig heb ddim ond y parwydydd moelion, i

ymdaro fel y gallent ; ond nis galleilt ei droi ef aUan, gan mai ei eiddo ef ei

hun oedd y t, Ond er ei ysbeilio yn y modd anghyfiawn hwn o'r cwbl

oedd ganddo, gofalodd rhaghmiaeth y rief am dano, ac ni adawyd ef heb ei

wobr ; canys Uwyddodd yu helaeth ar ol hyn yn ei feddianau bydol, a'r hyií

oedd lawer mwy, cafodd ei gadw yti iraidd o ran ei ysbryd gan wlitli y nef-

oedd. Nid yw eiu hanes yn hysbysu i ni o dan ba esgus yr ysbeiliwyd ef

o'i eiddo yn y modd y gwnaed,—pa un ai trais noeth trwy nerth braich, ai

trais cyfraith dan rith dirwy, am iddo dderbyn pregethu i'w d, a hwnw heb

ei gofrestru yn ol y gyfraith. Pa un bynag, rhoddir i ni ddrych i weled

anhawsderau crcfyddwyr Cymru raor ddiweddar a chán mJynedd yu ol; a

phrawf werth annhraethol y rhyddid gwhadol a chrefyddol yr ydym ni, yn

y bedwaredd ganrif ar l)ymtheg, yn ei fwynhau. Cyn darostwng trais a haer-

llugrwydd yr erlidwyr yn y dref hon, bu raid defnyddio y gyfraith; a chost-

iodd yr erlidigaeth yn ddrud iawn i rai Ued uchel eu sefyllfa ; diangodd

eraiU o'r wlad, rhag ofn y gosb ag oedd yn eu bygwth, a chaed llonydd byth

oddiwrthynt hwy.

Ardal arall o femi terfynau cyfarfod misol sir Ddinbych, ag y bu pregethu

yuddi cyn yr ymraniad, ydoedd bro Llansantífraid-gîan-Conwy, Ymddcngys

oddiwrth yr ychydig hanes sydd genym am y gymydogaeth, fod pregethu

gan y Methodistiaid wedi cael ei ddwyn iddi yn y modd canlynol :—Yr oedd

ynddi r o'r enw Robert Joseph, a'i wraig, wedi eu haufou i'r plyf i gadw

ysgol Gymraeg : gan bwy, nid yw yn hysbys
;

gallwn ddyfalu, pa fodd

bynag, 'mai gan y Parch. Grifíìth Jones, Llanddowror. Deallir fod y gr
a'r wraig yraa wedi bod yn gwrando ar y Mcthodistiaid cyn dyfod i'r wlad

hon. Dygwyddodd, pa fodd bynag, i Eobert Joseph glywed fod pregethu i

fod yn Ngwern-bw^^s, plwyf Llanddoget neu Eglwys-fach, ar ryw amser

penodol. Yno yr aeth ; ac ar ei ddychAvehad oddiyno, cyíarfu ag un Willinnl

Roberts, yr hwn oedd yn byw ar y pryd yu y Plas-bach. Gofynodd i'r

ysgoifeistr, yn mha le y bu ; a dpA^edodd yntau mai yn gwrando pregeth yn

Ngwern-bwys y bu. "Byddwch mor fwyn, Robert, (ebe yntau,) a hysbj'su

i mi pan glywoch fod yno bregeth eto." Addawodd yntau wneuthur felly.

Ymddengys fod y "\Tilliam Eoberts hwn ä rhyw ddaioni ynddo ef eisoes, gan

y byddai, meddynt, wrth fyncd i, a dyfod o lan y plwyf, yn arfer rhybuddio

pcchaduriaid o'u cyílì\T truenus ; ac yn fynych ar y fynwent, fe'i clywid ef

yn gwarafun dynion i halogi y Sabboth trwy chwareuon a champau ofer. Yr

ydoedd hcfyd yn arfcr addoli Duw ynei dculu, yr hyn oedd yn beth anarfcrol

iawn y dyddiau hyny. Amlwg yw fod yn y g\vv hwn beth daioni tuag at

Arglwydd Dduw Isracl, trwy ba foddion byiiag yr ennillasid ei fcddwl cf at

bethau difrifol v bvd a ddaw. Yr oedd fel Cornelius, vn r dofosi^uol, ac
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yu ofui Dliw; ac feUy, "yr oedd ei galon wedi ei pliarotoi" i geisio Duav, ac

i wrando yr hyn oll a ddywedai Duw wrtho, neu a (H-chyraynai Duw iddo.

Cyn hir o araser, hysbysMTd iddo íbd pregethwr i'w ddysgwyl i Wern-

bwys; yno yr aeth, a phwy oedd y pregethwr ond y Pareh. Peter WiUiams.

Gwahoddodd y pregethwr i ddyfod gydag cf i'w d, a cliafodd gaiuldo breg-

ethu yn ewyllysgar yn y Plas-bach. IIou, yn ol dira a ddeallir, oedd yr oedfa

gyntaf yu y plwyf hwn gan y Methodistiíiid. Pihaid ibd hyn ryw gymaiiit

o araser cyn yr ymraniad, ac felly dros gan inlynedd yn ol ; oblegid ui u

gawn i WiUiam Roberts fyned, ar ol yr ymrauiad, a'i deuhi gydag ef í

Drefeca, fel y gTiUai fwynhau helaethrwydd o Ibddiou gras, y rhai trwy yr

ymraniad oeddynt yn auamlach o lawer nag a fuasent cyn hyuy. Mewn heu

odyn frag, perthynol i'r Plas-bach, y bu y pregethu ara rai blynyddau. Y
pregethwyr, gan mwyaf, oeddynt o'r Deheudir, oblcgid yr oedd y diwygiad

wedi cychwyn yno er ys mwy na deng mlyuedd yn ol, ac yn yr adeg hyny yr

oedd amryw o weinidogion eglwys Loegr wedi ymuno â Harris a llowlands i

bregethu ar hyd y wlad, yn neülduol y ddau WiUiaras a Howel Davies. Yr

cedd hefyd un Benjamin Thomas, gr wedi derbyu urddau ymueiriduol, yu

cyd-lafurio àhwy ar y pryd ; y rhai hyn, yn nghydag eraill heb urddau,

megys Dafydd Williams, John Belcher, John Harris, Thomas James, ac

eraill, a ymwelent â'r wlad cyn yr ymraniad; ond am ysbaid maith ar ol

hyny, yr oedd y pregethu yraron wedi Uwyr ddyrysu, ac felly y parhaodd

gwedd p* achos Methodistaidd hyd y fl. 1760. Yr ydym, gan hyuy, yn ter-

fynu ein hanes gan mwyaf am gychwyniad Methoclistiaeth, i'r adeg foreol

hòno, prj'd y gosodwyd sail, ond nid llawer mwy na gosod sail, yr oruwoh-

adeilad Fethodistaidd yn Nghymra. Nid aumhriodol, er hyuy, a fyddai

chwauegu am y lle hwn, sef Plas-bach, díharfod i un o feilnon Williani Roberts

aros yno, oblegid treftadacth ydoedd ; ac i bregcthu gael ei lochi yno ar ol

ymadawiad yr henr a'r gweddill o'r tculu, hyd ncs y symudwyd y moddion

i le a elwid y Graig, Ue yr adeiladwyd capel bychan. Yn y capel bychan

hwn, a'r unig un yn yr ardaloedd hyn, tybygid, ara flynyddoedd, y byddai

Wilüams o Bant-y-celyn, üafydd Morris, Natlianiel Rowlands, ac eraiU o'r

Deheubarth, yn arfer pregcthu. Torodd allan, pa fodd bynag, ryw bcthau

annymunol yn mysg y bobl ; a symudwyd y prcgethu i Lansantfliaid, y ]lc

y mae wedi aros hyd heddyw.

Nid yw yr ysgrifenydd wedi medru cael aìlan fod y Methodistiaid wcdi

cael Ue i roddi troed i Liwr o fewn sir Pflint, cyn yr ymraniad. Yr oedd

achos wedi ei ddcchreu, fcl y gwelsom, yn Adwy'r Chiwdd, ardal aga gyfrifir,

beUach, o fewn terfynau cicrddmisol sir Pflint ; declu'cuasai hefyd yn Nyffi'yn

Clwyd, sef yr ochr ddwyreiniol o'r afon, oddeutu ainser yr ymraniad ; ond

sir Ddinbych wladol oedd y cwbl. Yr ocdd yr achos eto heb ei gychwyn yn

y Berthen-gron, yr hwn, tybygid, oedd y Ue cyntaf yn sir Pfliut briodol.

Mae y cynlluu a osodasora i lawr, gan hyny, yn ein tueddu i adael sir Fflint

heb gyftwrdd â hi yn mheUach, hyd y trydydd Tìofsharth o'r gAvaith hwn. Yr

oedd rhyw ysgogiad bychan, pa fodd bynag, Avedi cymeryd lle yn meddwl
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priodor o s^-ydd Fflint, yr liwn ar ol hyny a fu yu bregetliwr defnyddiol, sef

Eobert Llwyd, Plas Asli^ool. Ganwyd y gr liwn tua'r il, 1715, ac felly

nid oedd ond blwyddyn ieuangach na Howel Harris. Yr oedd yn byw, yn

mlynyddoedd cyiitaf ei oes, a byd y fl. 17-19, mewii tyddyn yn mhlwyf Cil-

cain, nid yn mhell oddiwrth dref y Wyddgmg, a elwid Tarth-y-dwfr, yn

agos i balas Penbedw. Cafodd ei droi o'r tyddyn hwn o achos ei grefydd
;

felly yr oedd yu aduabyddus fel crefyddwr cyu y fl. 171'9. Ysgrifena gor-yr

iddo ataf, yr hwoi sydd aelod parchus yu nghwrdd misol sir Ffliut, gan

ddyweyd, " Nid ydym yn gwybod pabryd, na thrwy ba foddiou y cafodd ef

grefydd ;—pa uu ai ^^Tth wrando rhyw un yn pregethu, ai wrth ddarlleu yr

ysgrythyrau, neu ryw lyfiT-u eraill ;—pa fodd b^^Tiag am hyny, yr oedd yu

aclnabyddus fel gr crefyddol yn yr ardal lióno, tua'r fl. 1717."

Dygwyddodd yn yr adeg yr oedd Eobert Llwyd mewn profedigaeth o

herwydd coUi ei dyddyu, fod tyddyn arallUed helaeth, a elwid Plas Ashpool,

yu Nyffryn Clwyd, ar osod. Yr oedd yn anhawdd cael neb i g}meryd Plas

Ashpool y pryd hyny, oblegid yr oedd yu adnabyddus, ar ba seiliau nis

gwyddom, fod y t yu cael ei aflonyddu gan ysbryd neu ddryclùolaeth. Yr

oedd ofergoeledd y Cymry y pryd hyny yn rymus iawu
;
yn Ua^Aii digon, pa

fodd bynag, i lesteirio pawb ymron i anturio byw yu Mhlas Ashpool. Yr

oedd yu anhawdd hefyd i Robert Llwyd gael tyddyn,—mor anhawdd efaUai

ag oedd i Blas Ashpool gael tyddynwr. Yr oedd yn cael ei droi aUan o'i

dyddyn eisoes am ei fod yn grefyddwr ; a chau fod perchenogion tiroedd yr

hoU wLnd, ymron heb uu eithriad, o'r un feddwl am grefydd, ac yn Uochi yr

uu gwrthwynebiad i'r crefyddw_\T, y mae yn hawdd dirnad graddau am y brof-

edigaeth yr oedd yg da ynddi ar y pryd. Ond os oedd ar Robert Llwyd

eisiau cartref, yr oedd ar bercheuog y Plas ó.ú&\x tenant ; ac os oedd drwg

deimlad y bobl at grefydd yn ei droi ef aUan o uu fferm, yr oedd eu hofer-

goeledd yu ei drosglwyddo i un araU—un yr oedd mor dda gan ei pherchenog

iddo ei chymeryd, ag ydoedd ganddo yntau ei chael. A dyddorol i'r meddwi

ystyrlol ydyw caufod i'r amgylchiad hwn fod yn foddion i ddwyu Methodist-

iaeth i sir Fflint. Mewn duU dynol o siarad, dibyna iachawdwriaeth ínüoedd

o ddynion yu y whid hóno ar yr amgylchiad liwn, sef troad Robert Llwyd

aUan o'i dyddyn o ehjniaeth al y Cradociaid, a'i dderbyniad i dyddyn araU

oddiar ofn ellyllon. Dibynai dyfodiad Methodistiaeth i sir Fflint ar naws

elynol meddwl un meistr tir, ac ar amgylchiad anffodus meistr tir arall.

Wele, ynte, enghraifft nodedig owaith y Duw mawr yu goruwch-lywodraethu

drygioni dynion. Nid yw hyn, er hyny, yn cyfiawuhau dim, nac yn Uiniaru

niymryn, ar ddrygnawsedd y ddyuoliaeth. Angeìirhaid, mae'u wir, yw dyfod

rhwystrau, ond gwap, er hyny, i'r dyu hwnw trwy yr hwn y deuant. Nid oes

i ni ddiolch i'r naiU foueddwr am droi Eobert Llwyd aUan, nac i'r boneddwr

araU a\n ei dderbyu ef i mewn, oblegid o elyniacth at grefydd y troes un ef

aUan, ac o gariad ato ei hun y derbyniodd y UaU ef i mewn. "Diau cynddar-

edd dyn a'th foUanna di
;
gweddUl cynddaredd a waherddi," Salm lxxvi, 10.
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"Gorfoledded uleibion Seion yn eu breniu." "Ni Iwydda un oíTeryn a lunier

yuerbyn" achos a tbeyrnas y Cyfryngwr.

Dywedasom mai ar y pegwn hwn y troai yr oruchwyliaeth ag oedd i ddwyu

Methodistiaeth i sir Fflint. Ac fel tyn y bu. Cymerodd Robert Llwyd

Blas Ashpool. Efe, tybygid, oedd yr unig un i'w gymeryd
;

yr oedd y
tyddyn yn fawi; a rhaid oedd cael cryn foddion iV drin

; yr oedd yr ysbryd

jm blino y t, a rhaid oedd cael meddwl gwrol i'w breswylio. Yr oedd y
ddau gan Eobert Llwyd. Nid oedd yn briu o feddianuau bydol, nac o

feddwl gwrol. Cymerodd y tyddyn er gwaethaf yr ellyllon ! a bu fyw yn

Mhlas Ashpool am flynyddau meitliion, ie, hyd ei farw, heb i un ysbryd allu

niweidio blewyu o'i ben ef. le, tybiai pobl y wlad mai efe oedd yr unig un

i'w gjTueryd, gan y dywedent y trigai Robert Llwyd ya y t yn ddiarswyd,

ac y cysgai yuddo ei himan, pryd yr oedd ar bawb arall ofn dyfod yn y nos

yu agos ato. Fe symudodd iddo tua'r fl. IT-i^ neu 50.

y lle cyntaf y bu pregethu ynddo yn y gymydogaeth, oedd mewn rhyw d
byclian tô gwellt, ac ychydig erwiiu o dir gydag ef, yr hwn a elwid Tÿ
Modlen, neii Magdalen, yr hwn a safai o fewn llai na hanei- milldir i'r lle mae

capel presenol y Dyflryn yu sefyll arno. Nid oes un tebygolrwydd fod

Howel Harris wedi bod yn pregethu yn yr ardal hon, nac yn nn man nes

iddi na Diubych. Oud y mae genym hanes fod y Parch. Daniel Eow lands

yu pregethu yraa yn y fl. 1751 neu 52. Yr oedd hyn, fel y gwelwn, tua'r

amser y torodd yr ymraniad aUan rhyngddo a Howel Harris, ac yn fuan ar

ol dyfodiad Eobert Llwyd i breswylio yn Mhlas Ashpool. Yn yr oedfa hon

hefyd y dywedir i Jolm Owens, o'r Berthen-gron, gael profi awdurdod y
gmrionedd ar ei gydwybod ; ac efe oedd tad yr achos Methodistaidd yn sir

Fflint. Am cb-oedigaeth y gT hwu y dywedir fel hyn,—" Pan oedd odd-

eutu 25 ml. oed, aeth i ylraabsant i LangwTfau, Dyífryn-Clwyd , ac wrth

fyned yno, yr oedd joi ei fiyd gael cyfle i ymddyddau â mercli ieuanc, o'r

enw Mary Edwards, mcrch y gr ag oedd yn byw yn mhlas Llaugwyfan, yr

hon hefyd a briododd yn fuan ar ol hyuy. Yr oedd Mr. Eowlands, Llan-

geitho, i'w ddysgwyl yn y cyfamser i bregethu yn y plwyf nesaf, scf yn y t
bach tô gwellt y soniwyd am dano, ac a elwid TìJ Modlen, yr hwn nid oedd

dros chwarter milldir o Langwyfan ; ac yr oedd y ferch ieuanc a hoffìd gan

John Owcns eisoes wcdi cychwyn i'r bregeth. I'r bregeth, gau hyny, yr

aeth yntau ar ei hol, a than y bregeth hono y tywynodd goleuni argyhoedd-

iad gyntaf ar ei feddwl. üaethai Mary Edwards i "wybodaeth y gwirion-

edd," cyn hyn: ac weithian wele y ddau yngyfiawn yn ngolwg yr Arglwydd,

ac yn rhodio yn ei orchymynion. Ar ol cu priodi, aethant i fyw i dyddyn

o'r enw y Berthen-gron, yn mhlwyf Ysgeifiog, yn sir Eflint. Ond gan y
daw hanes sii Fflint eto dan sylw yu y Dosharlh nesaf, a chan na chafodd

Methodistiaeth ond prin roddi ei throed i lawr yn y sir hon cjti yr ymraniad,

ni a roddwn yr hanes yma heibio ar liyn o bryd, gan fwriadu galw sylw y
darllenydd at luaws o amgj'Ichiadau dyddorol cysylltiedig â'r diwygiad

Methodistaidd yn y wlad hon.
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PEKNOD VII.

YSGOGIADAU CYCHWYNOL AT l^MGORFFORIAD A TITREFÿT.

CYNWTSIAD :

AMCAN Y DIWYGWYR, A FFURF EU LLAFUR—EU LLWYDDIANT Yîí GALW AM RYW
DREFX—Y DREF-\ Y CYTUNWYD ARM YN 1742—CYDWEITHREDIAD A DIWYG-
WYR LLOEGR—Y GYMDEITHAS GYNTAF YN LLOEGR—Y GYMDEITHASFA GYNTAP
YN NGHYMRU—CYDWEITHREDIAD DIWYGWYR CYMRU A LLOEGR YN RADDOL
YN COLLI—DOSBARTHIADAU Y CYRDDAU MISOL—ADRODDIADAU YR AROLYG-
AVYR—YR UNDEB OEDD RHWNG Y GWAHANOL RADÜAU A'U GILYDD—EIDDIG-
EDD Y DIWYGWYR YN ERBYN YMNEILLDUAETH—YR ACHOSION O HONO, A'I

ANGHYSONEDD—Y GOFAL A DDANGOSID AM SWYDDWYR CYMHWYS, AC AM
FÜGEILIAETH FANWL.

Wedi liioddi bras-hanes o'r gwr a fuont yu brif oíîerynau yn Uaw Ysbryd

Duw i ddeifroi ein cenedl o'i chwsg trwm, ac olrhain gradd ar amgylchiadau

cychwynol y diwygiad mewn De a Gogledd, ni a ddychwelwn yn üvn: i roddi

golygiad i'r darUenydd ar yr ysgocjladau ci/chwyìiol a wnaed tiiag at ymgorffor-

iad a threfii.

Amcan mawi- y diwygwyr, y mae yn ddiaii, oedd deíîro eu cyd-ddynion i

ystyriaeth yn nghylch eu hachos tragwyddol, heb uii olwg ar ífurfio un

blaid neu sect. Bwriadent, a hyny gyda chywirdeb, ddwyn y diwygiad

yn mlaen o fewn fíiniau eglwys Loegr ; ac heb yn ddysgwyl iddynt, ac mewn
ystyr, heb yn waethaf iddyut, y cymerodd y diwygiad ífurf wahanol. Yr

oedd y diwygwyr cyntaf, oddieithr Daniel EowLinds ei liun, yu nodedig am
eu Uafur, a'u gweinidogaeth dcithiol. Ni chyfyngid hwy i un eglwys, nac uii

gymydogaeth, nac un sir, nac yn wir i un dalaeth ; eithr gwibient gyda chyf-

lymdra diorphwys o fan i fan, o sir i sir, o Dde i Ogledd, ac o Gymru i

Loegr : eu luuncan ydoedd deffro yr hoU wlad, trwy roddi bloedd gytfrous

ar y geuetU yn gyffi-edinol. Y^r oedd EowLnnds, mae'n wir, yn fwy sefydlog

na'i gydlafurwyr ; eto, yr oedd jaitau yn cydweithredu â Jlowel Harris,

WiUiam WiUiams, a Howel Davies, i'r graddau y goddefai ei amgylchiadau.

Y'r oedd Uafur y diwygwyr yn Nghymru yn y wedd deithiol ac ansefydlog

oedd arno, yn gydffurf a Uafur yr anfarwol Whitfield yn Lloegr. Wedi Ua-

furio am ryw gymaint o amser, pa fodd hynag, yn y Avedd hon, a bod yn

foddion i ddeffro cannoedd lawer o encidiau i feddwl am eu diwedd, gwel-

wyd yn bur fuan yr angenrheidrwydd am ryw foddion cysonach, a mwy
gwastadol, i yingeleddu a bugeiUo y rhai a ddeffroasid trwyddyut. Y''r oedd

gwybodaeth y crefyddwyr cyntefig hyn, wrth gwrs, yn fychan iawn, a liiaid

oedd defnyddio rliyw foddion i'w "meithrin yn addysg ac athrawiaeth yr

Arglwydd ;" yr oedd ofnau ac argyhoeddiadau rhai ymrou yn annyoddefol, a

rhaid oedd cael rhyw Iwybr i'w cyfarwyddo a'u dyddanu ; ac yr oedd sel a

chariad rhai eraill mor danbaid, a'u bryd ar wneuthur rhyw wasanaeth cU'OS

y Gwaredwr mor gryf, fel yr ocdd yn rhaid cacl rhyw fodtUön i'w Uywodr-

aethu a'u trefuu.

Hefyd, yraddangosai arwyddion yn bur gynar ar y diwygiad, fod ambeU

un, yn mhlith y clerigwyr, ac yn mhUth gweinidogion ymneiUduol, yn nesu
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atynt, ac yii d/muno cael ilian yu eu Uafur, a rlioddi iddynt law o gymhorth.

Ac yn chwanegol at hyn, yr oedd amryw ddynion di-urddau yn dod i'r golwg,

mewn gwahanol barthau o'r wlad, ac yn mysg y dysgyblion ieuainc, y rhai

a feddent hehaethach gwybodaeth a dawn nag eraill, ac a deinrlent awydd i

rybuddio eu cyd-ddynion o'u perygl, yn yr un modd ag y gwnaethai Harris

ei hun. Naturiol iawn ydoedd i HaiTÌs yn enwedig ymwrando ag eirchion y
dynion hyn ; a chan fod cri y dychweledigion hefyd nior uchel a thaer ani

ymgeledd a chyfarwyddyd, yr oedd agos yn anrahosibl peidio, Wele, gau

hyny, luaws o ddynion ar hyd y gwledydd wedi eu deíFroi am eu cyflwr

ysbrydol, heb neb wrth law i'w harwain a'u bugeiUo :—wele nifer o ddynion

hefyd yn codi yn eu plith, yn meddu gradd o gymhwysder i'r gwaith, oncì

heb un drefu benodol i'w gosod ynddo, a'u harolygu ; ac wele hefyd ryw

nifer o weinidogion, wedi derbyn urddau esgobawl neu ymneillduol eisoes, vn

cynyg eu cynorthwy a'u gwasauaeth ;—a pha beth oedd i'w wneyd ? Amlwg
yw fod yn rhaid gwneuthur rUyioheth, i gyfarfod â'r amgylchiadau newyddiou

hyn. Ond pa beth ? pwy oedd i ysgogi yn y gwaith ? a pha fodd ? Yr
oedd perygl esgeuluso ac oedi, rhag gwneuthur cam â'r eneidiau a ymofynent

am ymgeledd, a rhag y buasai dynion anghymhwys yn cymeryd arnyut y
gwaith, ac yn peri dyryswoh ac ymrysonau.

Yn y cyí\\arg hwn, ymgyfarfyddai Harris, Eowlands, Davies, a Williams,

â'u gilydd i gydynigynghori pa beth a ddylid ei wneyd, a pha fodd y dylid

ysgogi ato. Disgynai llawer o'r gwaith hwn yn natmiol ar Howel Harris.

Tr oedd gan Daniel Rowlands eglwysi plwyfol dan ei ofol ; ac yr oedd

Williams, Pant-y-celyn, eto yn gurad, a than awdurdod ei uwchradd. Nid
oedd ieehyd Howel Davies, chwaith, ond gwanaidd mewn cydmhariaeth ; a

than yr holl amgylchiadau, disgynai y gwaith o ofalu a threfnu, yn gystal a

theithio, ar y gwron cryf ei iechyd, gwrol ei feddwl, a diíiino ei yîjbryd,

Howel Harris. Efe hefyd a fuasai yn y blynyddoedd cyntaf y prif ofieryn i

ddeffroi pechaduriaid yn amiywiol barthau y wlad. Arno ef yr edrychai y
lluaws dysgyblion fel eu tad, a pharod oeddynt i wrando arno, ac i ymostwu"-

i ba beth bynag a ofynai efe ganddynt.

Yraddengys fod y brodyr hyn yn yragyfarfod yn achlysurol er dechre y
fl. 1740, i'r dyben i bregethu ac i ymgynghori, "Ymgyfarfyddai y brodyr

yn Nghymru," mcdd Ilarrís ei hun*, "(unwaith y mis, ac unwaith yn y deu-

fis) cyn dyddiad y llyfr hwu, pryd y chwiliasant i gymhwysder Uawer o'r

cynghorwyr, ac i le priodol pob un, ond ni ddaethpwyd i un cytundeb pen-

odol hyd ddyddiad y Ilyfr hwn (1742), pryd yr aufonwyd am Mr. Whitfield,

ac yr ymddangosai mai ewyllys yr Arglwydd ydocdd, trwy olcuni unedig yr

holl frodyr, ar ol dysgwyl yn rhydd wrth yr Arglwydd, a thrafod yr lioll

achos ; sef mai arolygwyr a chynghonvyr a fyddai y drefn yn mhlith y brodyr

diurddau ; fod i'r brawd liarris cu harolygu hwynt oU ; a bod y gweinidog-

ion ordeiniedig i fyned o amgylch gymaint ag a allant ; bod i'r arolygwy

v

* Trefeca Book of Minutes, under date of 1742.



160 CYCHTYYNIAD METTIODTSTIAETn. [üüSB. IT.

gael rlijTv ddosbartli o wlad, ac i'r cynghorwyr anghyhoedd '(pricafej fwrw

golwg dros un neu ddwy gymdeithas, a dylyn eu galwedigaeth arferol : ar

yr un pryd, bod rhyw ychydig, wetli eu bwriadu, tybygid, trwy eu douiau, a'r

modd y bendithiwyd hwy, &c., i fod yn gymhorth i'r arolygwr, mev,Ti modd
mwy cyíìredinol."

Ymddeugys oddiwrth y dyfyniad uchod, mai yn y fl. 1742 y cytunwyd ar

un math o drefn benodol ; fod pregethwyr a chynghorwyr eisoes ar waith

mewu gwahauol ranau o'r whid ; a bod ymholi wedi bod eisoes i'w cymhwys-

derau ; ond na chytunasid ar uu ífurf neülduol mewn perthynas i'r modd yr

edrychid arnynt, ac i'r lle neiUduol y dysgwylid i bawb o'r brodyr hyn ei

lenwi, hydy fl. 1742. Ni chyfyngid y brodyr urddedig i'r uaiU le mwy ua'r

llaU ; ond gadewid hwy at eu rhyddid, i farnu pa gan leied, neu pa gau

gymaiut yr aent oddicartref. Am y brodyr eraill, yr oedd rhai o honynt i

arolygu dosbarth o wlad ; eraill, uu neu ddwy o gymdeithasau; ac ambell

uu o honrat i gynorthwyo Harrís mewn arolygiaeth gyífredinol. Ond fe

ymddengys nad oedd y ífurf hon yn cael ei golygu yn sefydlog a digyfnewid,

ond i aros hyd nes- y rhoddid rhyw awgiym pellach i'r brodyr, pa beth a

fynai Duw idd^ait ei wneuthur yn ychwanegol.

Fe wel y darllenydd ddarfod anfon am Mr, Whitfiehl i Gymru ar hyu o

bryd ; amgylchiad a brofa fod diwyg^'jT Cymru a Lloegr yn cyduabod eu

gUydd fel cydweithwyr yn yi- un gwaith, ya. dal yr un syniadau, dau ddylau-

wad yr un Ysbryd, ac yn ymgais at gyrhaedd yr un dyben. Yr oeddyut

wedi taro allan o eglwys Loegr tua'r un amser, ac me^ni cyífeiyb fodd, er na

wyddent, ar y dechre, ddim am eu gilydd. Y'r oeddynt hefyd yn cyd-

ddyoddef llawer oddiìYrth erlidwyr a gwawdwyr : yr oedd yr amgylchiadau

hyn, a'r cyffelyb, yn tueddu yn naturiol i'w cylymu wrth eu gilydd, ac i

beri iddynt ymofyn am gynorthì\-y íi chymdeithas y uaül y Uall. Yr oedd

rhyw gj'd-darawiad hynod yn aidd tanllyd eu hysbrydoedd, a rhyw gyfifelyb-

rwydd nodedig yn yr arddeliad a roddasai y Goruchaf ar eu gweiuidogaeth,

fel na allent \m, wedi deali hanes eu güydd, nag ymgyduabod fel brodyr, ae

ymserchu yn eu gilydd fel cydgynorthwywyr i'r gwirionedd.

Yn y fl. 1738 y ff"urfiwyd y gymdeithas eglwysig gyntaf yn mhlith jMeth-

• odistiaid Lloegr. Cyfarfyddai y gymdeithas hou mewn adcilad barchus, ond

diaddurn, a berthynai i'r Morafiaid, yr hwn a safai yi\ Nevillefì Coiirt, Fetíer

Lane, Lhmdain. Yn yr addohly hwn yr arferai Wesley, "Wliitfield, Inghara,

Howel Harris, a Uawer eraiU, bregethu gyda ncrth anarferol, a chyda Uwydd-

iant rhyfeddol. Yr oedd Mi'i. Cennick ac Oakley yn aelodau o'r gymdeithas

hon, ac i'r Ue hwn y daeth larU ac larllcs Huntingdon gyntaf i uudeb û'r

Methodistiaid. Mwyuhaent yma cu caríad-wleddoedd, a chyd-annogcnt eu

gilydd i gariad a gwcithredoedd da. Mwyuliaent dymhoraii rhyfecUlol yn y
Ue hwn, o lewyrchiadau tanbaid o wyneb yr Arglwydd, nes y byddent yn

orlawn o Lnwenydd. Gan gyfeirio at un o'r tymlmrau hyn y dywcd ]\ír,

Whitfield,
—" Yr oedd yn bentccost yn wir arnynt ; IrouUd weitliiau nos-

weithiau cyfain mewn gweddiau ; Uawer gwaith y Uanwyd hwy megys o wiii
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newydd, a mynycli y gwelais hwy wedi eu llwyr orchfygu gau y presenoldeb

dwytbl, ac yn tori allan i lefain, Ai gwir yw y preswylia Duw gyda dyn ar y

ddaear ? Mor ofnadm- yw y lle hwn ! Nid oes yma onid t i Dduw, ac

wele yma borth y nefoedd !'" " Oddeutu tri o'r gloch y bore (meddai ìMr.

Wesley, gan gyfeirio at yr un cyfaribdydd), fel yr oeudym yn parhau mewu

gweddi, daeth gallu Duw arnom nior rymu?, nes y gwaeddai liawer allan gan

wir lav,-enydd, a üawer a syrthient i'r ilawr."

Yn Nghynmi, Howel Harris oedd y preijetliwr teithiol diurdd.au cyntaf, ac

un ]\Ii-. Ma5.field oedd y cyntaf yn Lloegr. Cychwynasai Harris ar y gwaith

heb annogaeth oddiwrth neb, a chafodd ei annog i fyued yn mlaen, trwy jt

arv\-j-ddion a roddai Duw iddo o'i foddlonrwydd a'i bresenoldeb. Dechreu-

odd ^Iaxfield ir\\\ fod ar Mr. Wesley angen am g-jmorthwy pan âi ef ei hun

oddiwrth y gjTiulleidfa, ai- ryw neges bwysig. Pan y galwyd ef unwaith i

fyned o Lundain, gosododd Maxfield, gan na allai gael \t un clerigwr, i

weddio gyda'r bobl, ac i'w cynghori. Tel hyn y dechreuodd ]klr. Masfield yn

Llundain, a'run modd Cennick yn Kingswood. lS[i ddysgwyliasai Mr. Wesley

i ]Maxfield wneyd dim ond gweddio a chynghori ; ond cam bychan oedd

rhwng y cynghori a'r pregethu, a rhyfeddol y Uwj-ddiant a goronai ei breg-

ethau. Ordeiniwyd y gr hwn ar ol hyn gau esgob Dei-ry, ar gais Mr.

Wesley. Pan ddechreuodd bregethu, meddyliodd llawer ei fod yn cymeiyd

arno swydd na ddylasai ; ac archwyd ar Mr. Wesley i roddi terfyn ar y fath

afreolaeth, a dymunwyd arno brysuro i Lundain i hyny. Yr oedd mam
Jobn Wesley yn y cyfamser wedi gwrando ar Maîfield yn pregethu ; ac wedi

iddi ddeall fod amcan gan ei mab i'w luddias, hi a ddywedodd, "John, chwi

a wyddoch pa fath a fyddai fy syniadau i ; nis gallwch feddwl fod ynof fi un

duedd i roddi gwyneb byrbwyU i ddim o'r fath ; ond cymerwch ofal pa

beth a wnewch i'r dyn ieuauc yma, oblegid y mae wedi ei alw gan

Dduw i bregethii, mor ddiamheuol a chwithau. Edrychwch i'r ffrwyth sydd

i'w bregethau, a raynwch ei glywed ef eich hunan." Yn ol ei gallineb arferol,

efe a gydsyniodd â chais rhesymol ei fam ; ac wedi clywcd Mcixfield yn

pregethu, gorchfygwyd yntau, a dywedodd, 'Yr Arglwydd yw efe
;
gwnaed a

fyddo da yn ei olwg.'" Cafodd ar ol hyn, fel y dywedwyd, eiurddo gan esgob,

a bu yn enwog am ei lafur a'i Iwyddiant am lawer o flynyddoedd. Ymad-

awodd íi jNIr. Weslej^ jt hyu a barodd ochenaid drom i'r olaf, a dygodd i'w

ganlyn chwe chant o aelodau Mr. Wesley.

Ar ol derbyn IMr. Maxfield i'r weinidogaeth yn y modd y g^niaed ar y
cyntaf, daeth eraiU hefyd i ymofyn am ganiatad i bregethu ; ac wedi eu holi,

a chael boddlonrwydd yn eu cymhwysderau, derbyniodd ]Mr. Wesley ewyllys-

garyddiou o'r fath, fel "plant yn yr efengyl," ond bob araser ar yr ammod
iddynt lafurio Ue y trefnai efe iddynt, rhag, heb byny, y byddai y naül yn

sefyU yn ffordd y Uall.

Yn y Gymdeithasfa gyntaf a gynaliwyd yn Nghymru, yr oedd yn bresenol,

— eglwysw\T urddedig, George Whitfield, Dauiel Eowlands, William

WiUiams, a John PoweU. O bregethwyr diurddau, yr oedd \-n bresenol,

M
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Howel Harris, Joseph Humphreys, Jolin Ccnnick, Herbcrt Jenkins, Jaracs

Beaumont, Tbomas James, Morgan John Lewis, John Jones, Benjamin

Thomas, Thoraas Lewis. Yn y gymdeithasfa hou, dewiswyd Mr. "Wliitíìehl

yn gymedrolwr. Edrychid ar y psdwar gweinidog uchod, a'r tri cyutaf o'r

pregethw\r, sef Howel Harris, Joseph Humphreys, a John Cennick, yn

ífurfio bwrdd sìjìfaenol y gymdeithasfa ; a thrwy eu penderfyniad unllais liwy

y güsodid y Ueill yn eu lle. Felly cytunwyd,

—

"1. Fod y brodyr canlynol i fodyn bregethwyr cyhoeddus,—Herbert Jen-

kins, James Beaumont, Thomas James, Morgan John Lewis, Benjamin

Thomas, Johu Jones, Thomas Lewis.

"3. Fod Eichard Tibbot ifodyn ymwelwr cyffredinol â'r mân gyfarfodydd

eglwysig (bands).

" 3. Eod y brodyr canlynol i fod yn gynghorwyr anghyhoedd (primte ex-

horters)

:

—James Williams, Morgan Hughes, Dafydd Williaras, Ehys

Thomas, John Powell, William Evans, William Morgan, Harri Hanis,

Thomas Prys, William Powel, Stephen Jones, Thomas Lewis, Howel Griffith,

Piichard Thoraas, John Bclcher, Evan Thomas, William Ehys, Thomas Evans,

Eichard Jones, Charles Powel, John Joues, ^Morgan John, William Harris,

John Eichard.

"4. Fod i'r brodyr a betruseut dderbyn y cymun yn yr eglwys (Loegr) ar

gyfrif annuwioldeb y gweinychlwjTr a'r derbynwyr, ac yn mhlith yr ymueill-

duwyr ar gyfrif eu clauaririeb, barhau i'w dderbyn yn yr eglwys, hyd nes yr

agoro yr Arglwydd dcU-ws amlwg i adael ei chymundeb.
" 0. Na fyddai i'r un cynghorwr gael ei gyfrif yn un o honom ni, ond a

brofid ac a gymeradwyidj ac na fyddai i neb fyued hwnt i'w derfynau pen-

odol, heb ymgynghoriad bkenorol.

" 6. Fod i bob cynghorwr ddwv-n hanes ei gymdeithasau priodol, ac o'r rhai

a dderbynii- iddynt, i'r gmdeithasfa nesaf, yr hon a gynelir y Mercher

c^-ntaf ar ol y 25ain o Eawrth, 1743."

Y cyfryw oedd penderfyniadau y gymdeithasfa gjntaf gan y Methodistiaid

Calfinaidd ya Nghymru, yr hon a gynaliwyd yn Waterford, neu Watford, yn
' sir Eorganwg, lonawr 5ed a'r 6ed, 1742. At yr amser hwn yn ddiau y
cyfeiria Williams o Bant-y-belyn yn y farwnad a wnaeth i Eowlands :

—

Dyma'r pryd dactli ^Mntfidd cnwog,
Ar adcnydd dwyfol ras,

Lawr i Gyinni i gacl profi

Y ne^^ydd win o ddw}-fol flas:

Dyma'i; pryd yr h_>'fryd asiwyd,

O lc^\ni fi\\Tncs ìawr y nef,

Sais a Cliymro mcwn athrawiaeth,

Loyw, ddysglaer, gadarn, gref.

Dj-ma'r pryd, hocd cof am dano,
Ganwyd yr Assosasiwn fawr,

Ag sy' er hanncr cant o flwyddau
Yn cadw fyny liyd yn .i\vr

;

Yn gwneyd undcl) atln-awiactliau,

Ac yn c'lymu cwhvm crwn.
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Nas gall rhagfani na cli'wg dybiau,

Fyth i ddattotl dim o hwn.

Ac nid y gymdeitliasfa gjTîtaf lion oedd yr uuig un y bu IMr. Yyhitíicld

ynddi ; oud efe a barhaodd i pnweled â'i frodyr yn Nghymrn, o leiaf uu-

waith yn y íiwyddyu, hyd yr amser yr aeth efe y drydedd waith i Georgia

:

oblegid ni a gawn ei fod yn breseuol mewn cymdeithasfa a gynaliwyd yu

"Watford y.flwyddyn ganlynol, sefy 6ed a'r 7fed o Ebrill, 174o; a thra-

chefn yn Gelli-clyd, Mai 1 ;* a thrachefu yn Nhrefeca yr uu flwyddyn, ar y
29ain a'r 30ain o Mehefin ; a thrachefn yn Abergavenni, Mawrth 28ain,

ni-í. Yr oedd hefyd, yn y cyradeithasfaoedd hyu frodyr eraiU, y rhai

a hifurieut yu gystal yn mysg y Methodistiaid Calfniaidd yu Lloegr, mcgys

Jolm Ceunick, Herbert Jeükins, Joseph Humphreys, a James Beaumont. Ac

nid yn nnig fe ddeuai 'Whitfield a'i gydhifurwyr i Gynn-u, ond hefyd íe âi

Harris, Rowlands, a H. Davies, drosodd. atynt hwythau. A phan aeUi

Whitfield i Scotlaud, gadawodd ofal y Taòerìiacle, yu Llundaiu, ar Mr. Harris

am bedwar mis, pi y fl. 1741. Mae euwau amryw i'w cael yn brcscnol yn

nghymdeithasfaoedd Cymm a Lloegr, megjs Harris, Cennick, Jcnkins. Lewis,

Humphreys, a Beaumont, y brodyr a allent, mae'n debyg, lefuru yn y ddwy

iaith, a'r rhai a arfercnt, hyd y gallent, fod yn bresenol yn y cynadledtUiu

perthynol i'r ddwy wlad. Ni ellir oh'hain, gyda dim sicrwydd, dros ba liyd

y parhaodd yr undeb a'r cydweithrediad hwn rin\ ng Methodistiaid Cymru a

Lloegi'. Gallwn fe<idwl mai nid yu hir. Yr oedd gwahaniaeth iaith yn uii

rhwystr mawr. Nid Ilau-er o'r rhai a godasant yn Nghymru a fedrent breg-

elhu yn y ddwy iaith fel eu gilydd. Y^r ydoedd y gwaith liefyd yn

cynyddu mor brysur yn Nghymru, ac yn ymeangu mor fawr, fel nad allui y
diwyg-Avyr ymyryd ag achosion Lloegr, heb esgeuluso yr eiddynt eu hunaiii.

Crliodd Cennick at y jMorafiaid, a Jeukins a aeth at yr Annibynwyr. A
chyn Uawer o amser, cauodd Harris ci hun i fyny, gan mwyaf yn Nhrefeca, i

ofalu am ei deulu mawr yno : hyn, yn ychwancgol at y flaith fod AYhitficId

yn gwibio yn ddiorphwys i Scotland, Iwcrddou, ac Aiuerica, a baroi fod yr

ymgymysgu rhwng Methodistiaid y ddwy wlad yn myned lai-Iai o flwyddyn

bvry gilydd. Ond er i ddiwygwyr y ddwy whid ymddycithrio oddiwrth eu

gilydd, a phawb ymroddi i lafurio bob un ei winllan ei hun ; eto, nid oedd

oerfelgarwch rhyngddynt. Y'r oeddynt yn uu yn eu syniadau athrawiaethol,

ac yn sefyll ar gyflelyb dir yn eu perthynas ag eglwys Loegr. Yr oedd John

Wesley a'i ddylyuwyr wedi cilio i fesur raawr er y fl. 1741: yr oedd y gwr
a ducddeut at y Morafiaid hefyd yn lleihau yn feunyddiol yn eu mysg, trwy

fyned at yr eiddynt. Nid oerfelgarwch ncu anghydfod, gan hyny, a barodd

i Fethodistiaid Cymru a Llocgr ymddyeithrio, i raddau, oddiwrth eu gilydd

;

ond amgylchiadau auorfod a'u harweiuiodd. Ar yr un pryd, nid ocdd yr

ymddyeithriad yn hollol ac yn gwbl. Adncwjddwyd gradd ar cu cydna-

byddiaeth â'u giiydd trwy gyfrwng larllcs Huntington. Gwahoddai y beu-

* CymdcithaslU íisol ocdd hon.
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defigeä liou y Cyrary, o bryd i bryd, i brcgethu yu ei cliapelau hi yu Lloegr,

a deuai ambell uu o'i gweiuidogion hithau i ranau o Gymru, sef y manau

hyny y deaüid eu hiaith. Ymwebi hithau yn awr ac eilwaith â Chymru, ac o'r

diwedd sefydlodd athrofa yn Nhrefeca, a rhoddwj^d mantais mynychach i

ddiwygwyr y ddwy wlad, dros ryw gymaint o amser, i g\'farfod â'u gUydd.

Oad i ddychwelyd at ysgogiadau y tadau \ti y dywysogaeth, tuag at ym-

goríForiad a threfn yn eu plith eu hunain. Ymddengys íbd cyfarfodydd llai

na'r un a giybwyllwj'd eisoes wedi eu sefydhi ar yr un amser. Gelwid y
cyfarfodydd hyn yn gymdeithasfaoedd misol, a'r lleill yn chcarterol neu

Jìyrtyddol.

Yr oedd y gymdeithasfa jìsol i gynwys gweinidog ordeiniedig, os byddai

modd, yr liwn a fyddai gymedrolwr y cyfarfod, ac arolyg^Y^r y dosbarth a'i

gynorthwywyr. Dyma aelodau y cm-dd misol. Ac os byddai y gweinidog

ordeiniedig yn absenol, yna llywyddid y cyfarfod gan yr arolygwr. Yn y

fl. 1743, rhanwj'd y wlad yn bump o ddosbarthiadau, a phob dosbarth yn

cj-nwys cymdeithasfa fisol, megys :

—

1. Maesyfed a Threfaldavyx—Parch. W. Williams yn gyiaedrolwr.

2. Ceredigion a Chaerfyeddin—Parch. D. Ptowlands yn gymedrolwr.

3. Brycheiniog—Parch. Thomas Lewis yn gymedrolwr.

4. Penfro—Parch. Howel Davies yn gymedrohAT.

5. MoRGANWG a Mynwy—Parch. John Powel yn gymedrolwr.

Y gwahauiaeth rhwng y gymdeithasfa fisol a'r un chwarterol, oedd, fod yr

olaf yn arolygu hoU faes y cyfundeb; ond yr un fisol a arolygai achosion

lleawl ei dosbarth ei hun. Yr oedd penderfyniadau y dosbarth hefyd i fod yn

ddaroätjTigedig i arolygiad y gymdeithasfa chwarterol. Yr oedd Mr. Whit-

field wedi ei ddewis i fod yn gymedrolwr y gymdeithasfa
;
yntau a ddewis-

odd ]Mr. Howel Han-is i gymeryd ei le yn ei absenoldeb.

Euwau y prif arolygwyr, y rhai a ofalent am ddosbarth o wL^d, nc a rodd-

ent gyfi'if o honynt i'r gymdeithasfa chwarterol, ydynt

:

1. Maesyfed aTiiREFALDWYN.— C[y??/í?o^?tT, W. Williams. Arolygwr,

Eichard Tibbot.

2. Ehau Aberteifi a Chaerfyrddin.— Cymedroìwr, D. Eowlands.

Arolyfpcyr, John Eichard, James WiUiams, Wilüam John, David WUliams.

3. Brycheiniog.—Cymedrolwr, Thomas Lewis. Arolygicyr, Thomas

James, James Beaumont.

4. Ehan isaf o Geredigion a sir Benfro.—Cymedrolicr, Howel Davies.

Arolygwyr, WiUiam Eichard, Thomas Maelor, John Harris.

5. jMynwy, a rhan o Forganwg.—Cymedrolwr, io\\nVo\\e\. Aroìygicyr,

Moro-an John, Thomas WiUiams, Morgan John Lewis, Tliomas Price ; ac at

y rhai hyn chwancgwyd John Belcher.

Yr oeíhl hefyd nifer luosog o gynghomyr, mwy a Uai cyhocddus, yn

gysyUtiedig â'r arolygwyr uchod yn mhob dosbarth. Ymddengys fod da,i

radd o honynt, y rhai a elwid cynghorwyr cyhocddus, a chynghorwyr an-

no^hyhoedd. Y rhai blaenaf a arferent fyned o amgylch i bregethu ar gyhoedd
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i'r cymîlleidtaoedd, a'r rhai olaf i gynghori yn y cyradeithasau eglwysig yn

unig. Yr oedd hefyd. rai gweiuidogioû ymneillduol yn cael eu cyfrif yn
aelodau y Gymdeithasfa, ya ueillduol un o'r enw Benjauiin Thomas, ac un
arall o'r emv Henry Davies. Am y cyntaf o'r ddau y penderfynwyd. yn

nghymdeithasfa Pont-yr-hyd, Hydref 3, 11tì, fod. iddo gynorthwyo y brawd

Howel Harris yn yr aroîygiaeth dros holl Gymru, yu Ue un Herbert Jenkins,

yr hwn a elwid, gan fiiint yr angen, i bregethu a llafiuio yn Lloegr.

Yr oedd yr arolygwyr i anfou cyfrif, fel y soniwydj i'r gymdeithasfa, yr

hwn gyfi-if oedd i gynwys, nid yn unig olygiad cyffredinol ar y gwaith yn ei

grynswth, ond hefyd nifer ac enwau yr hoU aelodau yn y dosbarth, wedi eu

dosbarthu yn feibion ac yn ferched, yn briod, ac heb fod yn briod. Dys-

gwylid hefyd fod profiad pob un, ueu agwedd ei gyflwr ysbrydol, i laflT,

Difyr a dyddorol yn ddiau a fydd gan ein darllenydd gael ychydig enghreifft-

iau o'r duU a ddefnyddiai y tadau i roddi y cyfi-if hwn o'u bugeüiaeth :

—

Cymdeithas Llanfair-Muallt.—Tho.mas James, Arolygwr, a Thomas
BuWEN, CjTighorwr.

Emvau yr aelodau. Eii sefyìlfa,

Gwýr priod.

Thomas James.—Tystiolaeth gyflawn ac arosol.

Thomas Bowen.— Älewn rhyddid hclacth.

Evan Erans.— Wcdí cael tystiolaeth, ond yn wanmewn gras.

Gwragpdí!.

Sarah Williams.—Wcàì ei chyfiawnhau, ac jti dyfod allan o'r pair.

Sarah Jamcs.—Tystiolaeth gyfla-mi, ond mewn caethiwed mawr.
Elizabeth Bowen.—Tystiohieth gyflawn, ond wedi ci gadael i raddau.

Ann Baisdel.—Profia'd Iiyfiyd, ond eto }ti wan.
Mary Bowen.—Ceisio yr Arglwydd lesu o ddifrif.

Marrjaret Lewis.— Yn ddiweddar wedi ei chyfia-wiihau.

&c. &c. &c.

Cymdeithas Llanwrtyd.—Ehys Morgan, Cynghorwr.

Rhys WiUia7ns.—Tywyll iawn.

Edward irí»ston.—Mewn caethiwed trwm.
Ann Lloyd.— Dyfal geisio mewn tywydd mawr.
Elizabeth Evans. - V n y ttbrdd yn ceisio.

Marguret Evans.—Yn ei chariaJ cyntaf.

Ann Price.—O dan argyhoeddiadau.

Elizabeth Williams ~1)ai\ Iwyth o anghrediniaeth.

Mary Williams.—Heb allu llawn i gi-edu.

Ann Thomas.—Mcwn gradd o ryddid.

Martjaret Jacob.— ^cwa caethiwed.

Yn y rafìdd yma yr â y gi,\T: hwn dros wyth o gymdeithasau yn ei ddos-

barth, gan nodi yn gyffelyb agwedd ysbiydol pob un, i gyd yn 13 1 o rifedi.

Yr oedd yn ei ddosbarth naw o gymdeithasau eraiU, am y rhai nid oedd

cyfrif. Nid oedd amryw o honynt ond newydd ymgrynhoi, ac eto heb eu

trefim ; ac am un y dywedir, " JS i i/mosíumff eto i nn drcfn." Dybena yr

arolygwr yr hanes fel hyn :
—

" Gogoniant i'n hanwyl Waredwr am y dcchreu-

ad hwn, gan obeithio y gwna efe ei Jeriisalem yn foliant yr hoU ddaear,

waith y mae Uawer o le. Am hyny, gweddir.'ch lawer drosoui, ac hcfyd dros

vr annheilwncc fi. Thomas James."
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"V\'ele engliraifft arall, allan o gyfrif Morgau Jones, arolyg-w'r dros ran o

Fynwy a Morganwg. Cymdeitlias y Goetee, \n sir Fynwy,—"Maeyma
13 aelodau, a clianddynt nn goruchwyliwr (deward)— (diacon, fe allai)—yr

liwn sydd ^\t tra gofalus. Nid oes yma ond dau o wr priod, heb un sencjl.

Derljyniwyd dau yn ddiweddar, un o honynt yn wraig mor liawddgar ei hys-

bryd a neb o'r lleill. Mae yma rai, mi hyderaf, yn Gristionogioa, y rhai

sydd eto heb ymuno â ni jti y cyfarfodydd neillduol. Mae'r aelodau wedi

derbyn gradd o ryddid, neu amlygiad o'u sefyllfa gyfiawnhaol, oU oddicithr

un : rhai yu fwy, a rhai yn Uai. Y maent wedi dyfod i weU trefn nag

oeddynt gynt. Tmgyfarfyddant yn eglwysig mor fynych ag y bo modd, a

dywedant ja. hyderus fod Duwyn bendithio y cyfarfodydd yn rhyfeddol idd-

ynt. Y maent yn tyfii yn fwy i drefn dysgyblaeth er pan wyf fi gyda hwy. Y
mae iddjTit hyder mawr yn en gilydd, ac yn eu cj-nghorwr, y brawd Stephen

Jones. Mi wii i'r Arglwydd fendithio fy Uafur yn eu mysg. Yr ydym yn

'teimlo hyder mawr yn ein gUydd. Bendigedig fyddo y Duw santaidd, yr

hmi a barodd liyny."

Ehoddwn yma dystiohieth y blaenoriaid, neu y goruchwyluyr a bei-thyn-

ent i gymdeithas Llanfihangel, am lafur a Uwyddiant yr arolygwr uchod, sef

Morgan Jones :
—"Mae yr Arglwydd yn arddel y brawd IMorgan Jones, a'i

gynorthwywyr, yn fawr iawTi, yn y gymdeitlias hon, fel yr ydym oU yn un-

llais, ac o un fryd, yn cytuno mai Duw a drefnodd ar iddynt gael eu cyfleu

yn y modd y gwnawd. Oblegid y rhai ni dderbyniant les ti'wy im, a'i der-

byniant trwy un arall : feUy y maent oU o wasanaeth i adcüadu corff eglwj's

Crist, yn y gymdeithas hon. Y mae yma gj-nuUeidfa fawr jTi dyfod ynghyd

ymron bob tro. Mae rhai yn dyfod na fuont erioed o dan y gair o'r bUieu,

a gwelir arwyddion eu bod yn tcimlo. Ond Oh ! y mae rhai fel pe baent am
dynu yu ol. Ond am wedd dufewnol y t-: Y mae yraa 25 o rifedi, ac yn

cynyddu, mi hyderaf, mewn gras. Mae pob peth wedi ei drefnu yn ol y
rheol. Ymgyfarfyddant â'u gilydd unwaith yn yr-\^Tthnos. A dyma agAvcdd

eu heneidiau. Y mae rhai w-edi cael yr Arglwydd mewn flbrdd o ymwared,

ac yn gwybod hyny. Mae eraiU yn ei geisio, ac yn chwennych dim ai-all,

ond lieb aUu hyd yma rodio gyda chysur. Y maent oU y^i dyrauno cyd-

gofio atoch, gan ddymuno eich Uwydd yn ngwaith yr Arglwydd."

Rhoddwn eto engliraifft o adroddiad WilHam Richard, yr hwn oedd arol-

ygwr ar ran o sir Aberteifi, a rhan o sir Beufro.

Cymdeithas Dtffryn-saetii.

Thomas Dafi/dd.—Tn credii, ond dan amheuon tnvy rym tcmtasiynau ; mac yn
dyrauno ac yn hiracthu am fwj' o i'jddid.

Dafydd Mor<jun.—V/cdi profi llawcr o gariad Duw ; mac yn crcdu yn fcunyddiol
;

mae ei hrofiad yn olcu iawn.

Dafydd lìliys.—Yn crcdu, ond o dan llaAver CA\-mwl; wedi dyfod trwy lawcr o
hrofedigaethau, ond yn gorchfygu fwy-fwy.

Jenkin John.—Dan hrofedigacthau dros dymhor ; tywyll a sych yn ci ysbiyd.

Jane lihys.—Yn mcddu amlygiad cglur o'i chyfiawnhad, yn rhodio mewn rhydd-dcl>

mawr, ond yn awi' dan rai proledigaetliau.

Jane John.—Yu mcddu hcddwch â Duw; yn myncd rhagddi yn hyfiyd, gan bwyso
ar ci hanwylyd.
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Sarah Thonias.—Yn meddu tystiolaeth amlwg o'i hachiibiaeth tnA-y Grist, ond me-ívn
Ilawer ymladdfa â phechod.

Ann Dofydd.—Dan y ddeddf.

Ann Jeiìh'n.—Dan argj^hoeddiad.

Elinor Tliomas.—Dan argyhoeddiadau, ond yn bur dywyll.

Mae enw Jolin Hams, sir Beufro, yn lled adnabyddus i retliodistiaid De
a Gogledd, fel g- profedig gan Dduw, jii weithiwr difefl, ac yn iawn gj-f-

ranu gair y gwirioucdd. Yr ydwyf yn cael ei fod ef yn uu o'r rliai a arolygai

ddosLarth o sir Benfro mor foreu a'r fl. 17^3 ; ac feily nid oedd ond 23 oed

ar y pryd. Troes John Harris allan yn un o'r gwr enwocaf a mwyaf defn-

yddiol yn y wlad hon, fel y cawn eto sylwi yn y Ue priodol ; ac ymddeugys

oddiwrth y llytliyr a ganlyn, yr hwn a ysgrifenwyd ganddo yn y fl. 1743,

gan ei gyfeirio at y Peirch. IMr. Eowlauds a Mr. Davies, ei fod o ddifrif

gyda'r gwaith, er ieuauged ydoedd :
"Anwyl a charedig fugeiliaid,—O'r

diwedd, fe'm cnuhellir fi, o gariad at yr auwyl Immanuel, i'ch hysbysu pa

fodd y mae wedi bod gyda fi er ein cymdeithasfci fisol ddiweddaf
; pryd y

rhoddasoch arnaf ofal yr auuywiol gymdeithasau a euwü- isod.* Pau y go-

fynwyd i mi y pryd hyny am fy rhyddhad, mi a atebais yn ol a ddysgwyl-

iwyd; oud disg_\'uodd arnaf yu ebrwydd, pa fodd y galhAii ryfygu sefyll i

fyny fel clorian i bwyso eneidiau, a minau yu blentyn mewu profiad. Medd-
yliais \aiof fy huu, mai Ihd niweidiol i enaid a fyddai i ryw amryfusedd gacl

ei wueyd wrth eshonio, nag a fyddai barnu ar gam, rhwng cnawd ac ysbryd, a

gwir a gau gariad. Pa fodd bynag, fe fu y gair "Riiydd," yn fy atcb i

chwi, yu gadwen i fy rhwymo i edrych pa beth a gymerais mewu Ilaw.

Sjrthiodd dychiyn ar fy euaid, rhagi'm fod nid yn uuig yn anffyddlawn i'r au-

wyl Oen, ond heí'yd yn dristwch i fy hoíF athrawon, ac hcfyd yu waradwydd i

fíyrdd a phlaut Duw. Yr oedd fy maich mor annyoddefol, fel yr ocdd coríl"

a meddwl ymron a chael eu llethu dano. Bum mcwn ing meddwl am giyn

amscr. ]\leddyliwn fwy am roddi fy nghyfrif i'r gymdcithasfa, yr hon ocdd

yn agosâu, nag am y frawdle fawr ci hun ! Ymroddais i anfon at y cym-

deithasau i ymgynull ar amser penodol, ac me^vn trefn, pryd yr ymd'^angos-

wn inau fel g\vr mewn awdurdod! Ar y 13eg o'r mis hwu, cyfarfyddais ag

yn ]'rendcrgast ac Ismason yn Phonton (25 o rifcdi)
;

pryd yr agorwyd

ffenestri y nefoedd, ae y tywalltwyd arnom wlith cariad Duw, ncs ocddym ar

golli a boddi yn y môr mawr, ac y rhoddwyd i minau dcimlo doethincb,

gwybodaeth, a deall, gostyngciddrwydd, a chydymdeimlad â fy yn anwyl,

yn llifo i fy nghalon, fcl y gallwn ddywedyd, "Tci/rnas Ddiiw sjjdd o fewn i

mi" ac hefyd, raai "Dmo, cariad yw." Yr oedd y ddeadell fel asgwrn o'm

hasgwrn i, a chnawd o'ra cnawd i. Canasom ag un anadl ganiad newydd.

"Y14eg o'r mis jti Llawhaden. Nid oedd ond 11 orifedi; ond yr

oedd fy serch yn parhau ac yn chwanegu. Nid digon oedd pcnlinio mcwn
gweddi, syrthiodd dau ar eu Ìiwynebau ar y llawr, a phriu y medrent gyfodi.

• Gosodwyd gofal y cymdcithasau yn LUiwhaden, Prendergast, Jefifcrson, Carew,
Llandystilio, Gelli-dawcl, &c., ar John ÌlaiTÌs mewu cymdcithasfa fìsol a gynaliwyd yii

Tý-liir CLonghouse), Mchcíin 8, 1743.
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A thra yr oeddwn yn gosod gariad Diiw o'u blaen, ni alleut aros yn nt ys-

tafell, ond aethant allan o uu i un, gan ymdreiglo yn y llwch, a gwaeddi,

" Cân di, Michael, yr ydym ni yn methu."

"Y 15eg o'r mis, yn Jefferson. Yr oedd t\\T Babel yma yn ysgwyd,

ac yn gogwyddo i gwympo yn ddirgel f.c ar gyhoedd. Yr oedd sain hyfryd

rhad ras yn mhob genau, a phob calon yn Uawn o gariad.

"Y ISfed o'r mis, yn Careay (Ehif. 25). Ar ol cynghori yn gyhoeddus,

datguddiwyd i mi nad oedd dim moddiou yn gofidioy diafol yn íy na'r cyf-

arfodydd egl'nn,"sig. Rhoddid prawf o hyny trwy ei oíferynau, sef y rhai

cnawdol yn mysg pob en\Tad; caseir hwy ganddyut yn fwy na dim. Er fod

y drws yn nghauad (jn y gymdeithas neillduol) ar y declireu; eto,yr anwyl

Oen a ddaeth, ac a safodd yn y canol, gan ddy\íedyd, "Tangnefedd i chwi;"

jTia'r ddeadell a doddwyd mewn dagrau, ac a lanwyd o gariad Duw.

Gwaeddodd un allan, " Gresyn ! gi'esyn! y mae yn rhedeg di-osodd ! Na
fydd hannerog, ond llanwer eraill hefyd 1" A thorodd y Ueill allan i lefain,

' Bendigedig fyddo Duw am lesu Grist.'

" Y 19eg o'r mis, yn y Mynydd, ger Narberth (Rhif. 9). Mwynhasom

gj'muudeb hyfryd â'r anwyl Immanuel. O herwydd gwlybaniaeth yr hin, ac

amgylchiadau eraill, yr oedd un-ar-ddeg o'r aelodau yn absenol, oddiar dybied

na ddaethwn atynt.

"Y' 20ed o'r mis, yn Gelli-dawel (Rhif. 15). O'r dechreu hyd yma,

ni chymerodd vr anwyl Oen ei wên oddiwrthyf, ond a'm dyddanodd megys

ar ei lin, nes fy lleuwi i, a'r ddeadell hefyd, o gariad, a pheri i ni lefain ar

lu y nef, " chwi wyryfon gogoneddns ! cenwch, oblegid rliyddhawyd chwi

oddiwrth y clai. Treblwch eich cân nes y deuwn ninau atoch
!"

"Yn y modd yma, anwyl frodyr, fel y galwaf chwi, y'm gwnaethpwyd i

yn gyfranog o'ch gofal a'ch pryder yn eich gwaith mawr. Tybiwyf fy mod

yn cyd-ddwyn y baich gyda chwi. A chan fy mod yn credu fod ein hanwyl

archoiFeiriad yn eich cynorthwyo, ac mai efe yw Awdwr, yr vryí yn coelio y

bydd hefyd yn Berfl'eithydd y gwaith ; er y gall Satan a'i off'erynau ddwcyd fel

Tobiah wrth Saubalat ara waith Nchemiah yn adeiLadu muriau Jerusalem,

' Ped ehii Iwynog i fyny, efe a fwriai i lawr eu mur cerig hwynt.' Ewch yn

mhnen : yn wir y mae gan Oen Duw hiw yn y gwaith y mae a wneloch ehwi

ag ef ; a chwithau a gewch fedi o ffrwyth eich Uafur, Sôc. Hyn oddiwrth yr

annheilyngaf o bawb ag sydd yn ceisio gwyneb yr Oen. JoiiN Hariiis."

IMae amryw gyfrifon fel yr un uchod yn gysyUtiedig â llythyr o eiddo yr

arolygwr, yn rhoddi desgrifiad nid yn unig o agwedd ysbrydol }t aelodau,

ond hefyd o'r wedd gyfl"redinol ag oedd ar yr achos, ac o'r mwynhad a geid

yn fynych yn y cyfarfodydd neiUduol. Anfonai un "WiUiani líichard, arol-

ygwr ar y dosbarth o Lwyn-dafydd yn sir Aberteifi, hyd ]) Ddcwi yu sir

Benfro_, ei gyfrif i mewn i'r gymdeithasfa, dyddiedig Mcdi 15, 1743, felhyn:

" Yn y gymdeithas a gyuelir yn Llwyn-dafydd, yr ydym gan anilaf yn

mwynhau llawer o'r presenoldeb ^dwyfol
;

prin y deuwn uu amser ynghyd,
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hel) fod yr Arglwydd yn eiu mysg. Y diafol hefyd a wnaeth lawer ymosod-

iad caled ar y gj'mdeithas hon, gan geisio eu gosod oll y naill yn erbyn y
llall. (Deallwch, fy mrodjT, fod mwy na hanner y gymdeithas hon yn ym-

neiUduwyr); a dyma'r ail di'o iddo ennill peth tir arnom i beri gAvahaniaeth

rhyngom, a hyny oblegid rhyw eiriau. Y tro cyntaf, aeth dau allan, gan ym-

gadw yn mhell oddiwrthym byth wedi'n, fel na siaradent â ni mwyach.

Ond yn awr, fe ddaeth y gwr hyn i'r gymdeithas ; minau a'u holais pa fodd

y bu ; a chefais oleuni a giym i ymresymu â hwy am eu beiau ; ond ni fynai

eu calonau gymeryd eu hargyhoeddi, ac felly ymadawodd dau eraill. Drwg
oedd hyn gan y blaid arall, y rhai oeddjTit ewyllysgar a pharod i ddod i

gymod â hwy, ond ymadael a wnaethant; felly yn awr, nid oes yn aros ond

un-ar-ddeg."

Rhoddwn eto enghreifftiau eraill o'r hanes a roddid gan yr arolygwyr o

ansawdd yr eglwysi dan eu gofal, gan y coeliwn y bydd yn fantais i'r dar-

Uenydd ganfod yn fwy cywir pa fath ydoedd agwedd Methodistiaeth dros

gan mlyncdd yn ol ;
pryd yr oedd yr eglwysi yn ychydig o rif, yn fychain eu

gwybodaeth, ond yn ddeffro iawn yn eu heneidiau.

Wele gyfrif o'r eglwysi dan arolygiaeth y brawd James Williaras, arolygwr

dan y Parch. Mr, Eowlands,—mewn llythyr at y gymdeithasfa :
" Anwyl

frodyr yn yr Arglwydd,—Hyn sydd i'ch hysbysu, pa ddrws mor eang a agor-

wyd i mi gan yr hollalluog Dduw yn y cymdeithasau isod, a pha mor

Iwyddiannus ydyw mynediad yr efengyl yn mlaen yn eu mysg. Credu yr

wyf yn ddilys, eu bod yn rhagori ar bob rhan arall adnabyddus i mi, o fewn

tywysogaeth Cymru, am eu cariad at Dduw a'i efengyl ; ac ara eu mawr ofal

i rodio yn ei hol ; ac hefyd am eu hundeb â'u gilydd, heb gael eu herlid na'u

haíionyddu gan neb, oddieithr yr ychydig erlidigaeth a fu yn ddiweddar yn

Llanbedr, yn sir Aberteifi. Fel yr oedd aelodau y gymdeithas yn gytun ya

canu Sahnau, acyn gweddio Duw, daeth ustus heddwch a'i weision arnynt i'w

haflonyddu, a chymerwyd yr un oedd yn gweddio ar y pryd yn garcharor.

Ond trwy ragluniaeth Duw, y mae yr erlid yn Uiniaru gTadd, a'r gr a g.,mer-

asid yn garcharor wedi ei ryddhau, ond para y mae yr ynadon fyth i fygwth.

"Cymdeithas Caio : cynwys 60 o aelodau, 27 o honynt mewn rhyddid,

a'r lleill dan y ddeddf.

" Cymdeithas Talle (Tylau?): cynwys 68 o aelodau : 24 wedi cael ym-

wared trwy Grist, a'r lleill dan y ddeddf. WiUiara John, cyngliorwr, a

Thomas Griflìths, goruchwyliwr.

"Cyradeithas Llangathe.n' : cynwys 14 o aelodau, 5 o honynt yn rhydd

yn Nghrist, a'r lleiU dan y ddeddf. Morris John, cynghorwr.

"Cymdeithas Llanfynydd : cynwys 54 o aelodau, 23 o honynt yn

rhydd yn Nghrist, a'r lleiU dan y ddeddf. Morris John, cynghorwr yma

hefyd.

" Cymdcithas Llansaw^el : cynwys 47 o aelodau, 18 o honynt yn rhfdd

yn Nghrist, a'r UeiU dan y ddeddf. Joseph John, cyngìiorwr, a John

Dafydd, goruchwyUwr.
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" Cymdeitlias Cil-y-Cwm : cynwys 26 o aelodau, 9 yn rliydd, a'r lleill

dan y ddeddf. Jolin Thomas, cyngliorwr, a Isaac Dafydd, goruchwyliwi-.

"Cymdeitlias Llanbedr: cynwys 28 o aelodau, 13 yn rliydd, a'r lleill

dan y ddeddf.

" !Mae Dafydd "WiUiam, cyngiionvi- yn Llanfynydd, wedi fy ngadael, ac

wedi niyned i gadw ysgol. Nid yw Thomas John wetli ei sefydlu yn un man.

" Hyn oddiwrth eich cyd-ymdeithydd, a'ch gwas annheilwng yn Nghrist,

" James Williams."

Nid oedd yr un gnndeithasfa fisol na chwarterol eto wedi bod yn y

Gogledd ; ac nid oes lle i feddwl fod nemawr o eglwysi wedi eu casghi at eu

gilydd, oddieitlir ychydig nifer yn nghwr sir Drefaldwyn. Y gymdeithasfa

Jìsol gyntaf a gynaliwyd yn y sir hon, ac yn hoU Wynedd, oedd yr un a

gynaliwyd yn y Tyddyn, yn agos i Lanidloes, Chwefror 17, 1742. Ar yr

achlysur hwn, cytmiwyd ar fod i'r brodyr Morgan Hughes, Benjamin Cad-

man, a Lewis Evan, gj"meryd gofal y cymdeithasau yn Tyddyn, Llanidloes,

LlanUugan, Llanwyddelan, Bwlch-yr-hwyad, a Mochdre; ac i Thomas Bowen

fod yn yenadìcì' neu oriichicylhcr.

Yn yr nn flwyddyn, a'r un mis, mewn cymdeithasfa fisol ja nh Jcff"rey

Dafydd, Llanddeusant, yn sir Gacrfyrddin, gwnaed sylw o vrí arall o

Wyuedd, o'r enw Eichard Tibbot ;* a phenderfynwyd yn y cyfarfod, ci fod

ef i fod yn athraw ysgol yn sir Beufro. Ganwyd y gr hwn yn Llanbryn-

mah', yn y fl. 1719; J'i' oedd, gan hyny, yn 23 oed pan y cytunwyd iddo

fyned i sir Benfro i gadw ysgol. Ymddengys wrth yr hanes a roddwyd aiu

y g\\T: hwn, ei fod wedi treubo peth amser yn y fl. 17-11 gyda'r Parch. G.

Jones, Lhanddowror, pryd, ond odid, y cafodd fantais i ddod yn fwy cydna-

byddus u Methodistiaid y Dcheudir. Gallwn gasglu ei fod wedi dechreu

pregethu mor fore a'r fl. 1739, ond nid yw yr hanes yn ghr gyda pha enwad.

Casglu yr wj'f mai gyda'r Annibynwyr yn Lhanbrynmair yr oedd ei rieni, cyn

bod ^lethodistiaid yno ; ac mai gyda'r Anuibynwyr y dcchreuodd y gr
ieuanc bregethu. Ond ar ol iddo ef fyned i Landdowror, tybygid iddo gael

ar ei fcddwl ymuno â'r Methodistiaid ; ac iddynt hwythau ei appwyntio i

gadw ysgol yn sir Bcnfro. Nid oes hanes genym a fu ef yn cadw ysgoi yn

y wlad lióno, yn ol y penderfyniad hv.n ; oblcgid ni a gawn benderfyniad

arall, ar iddo ymofjn^i am ryw orchwyl, ac ymweled â nifer o'r eglwysi, hyd

nes yr agorai y drws iddo gadw ysgol Gymraeg. Tebyg ydyw na fu cf ddim

yn cadw ysgol yn sii' Benfro oU, gan y cawn ni bendcrfyniad drachel'u

ychydig diwed(hu-ach, fod Morgan Hughcs a lîichard Tibbot i arolygu yr

cglwysi yn sir DrefaUlwyn, a rhan o sir Aberteifi ; ac yn Mehefin, 1713, yr

ydyni yn cael ci enw yn mhlith y cynghoi-wyr cyhoed(bis yii ngliymdcitliasfa

Trcfccn, yn yr hon yr oedd j\Ir. WhitfieUl yn gymedrolwr. íe, yr ydyra yn

cael adroddiad o'r eiddo wedi ci ddyddio lonawr, 1743, yr adroddiad cyntnf

a wnacd o'r Gogledd, o ansawdd yr cglwysi bycliain yn sir Drcfahlwyn, yu

* Gwcl cihauc?, tiulal 119.
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cael ei gyflwyno i'r gymdeithasfa, yr hon a gynaliwyd yn "Watford y pryd

hwuw. Nid oedd yn y gymdeithasfa hon yr un gr nrddedig heblaw

Mr. Whitfield, a Mr. Henry Davies, gweinidog ymneiUduol. Yr achos o

absenoldeb D. Eowlands, William WiUiams, a Howel Davies, oedd eu lludd-

ias gan erwinder y tywydd, ac i'w hanifeiliaid fethu a myned rhagddynt.

Yr arolygw\T ja bresenol oeddynt,—Mri. Howel Harris, Herbert Jenkins,

James Beaumont, IMorgan John Lewis, Thomas Williams, William John,

Thomas Lewis, Eichard Tibbot, John Eichard, a Thomas Price. Gan uad

oes yr un adroddiad o Wynedd ond adroddiad Eichard Tibbot, ni allaf

ymattal heb ei osod gerbron y darlleuydd yn gyflawn, fel y gweler scfyllfa

Methodistiacth jm y whìd hóno ar y pryd. Dyddiedig lonawr 17-Ì3 :

"]Mae gwaith Duw yn gyífredinol yn myned rhagddo yn lled dda

yn mysg y cymdeithasau. Mae rhai (o'r crefyddwyT) dan fesur o argyhoedd-

iadau, ac yn cael eu blino yn fynych gan demtasiynau ; i'hwjstrau oddiallan,

weithiau, oddiwrth ddynion ; bryd arall oddifewn, oddiwrth bicellau Satan ;

a phryd arall oddiwrth wrthgiliadau rhai eraiD, y rhai a ddygant wartli ar

ifyrdd Duw, ac a osodant dramgwydd o flaen yT ym 'gweiniaid i barliau

;

ac weitliiau hefyd trwy ddadleuon croesion, kc. Ond pa foddion bynag a

ddefnyddia y diafol, Crist sydd yn ennill y dydd ; a thrwy brofiad eu flydd,

y mae ei yn yn cael eu puro, a'u cadarnhau yu y gwirionedd.

" Cymdeithas Llanbrynmair. Kid oes yma ond chwecho acloda^i; sef,

" WiUam Hiujlies, a RicJiard Hoicel, y ddau yn credu yn wanaidd fod

Duw wedi eu caru, a'u bod wedi cu cyfiawnhau trwy Grist; ond y raae

tywyllwcli a Hygredigaeth yn aflonyddu aruynt gymaint, fel nad ocs iddynt

wir danguefedd yn arosol.

" WilUam Hoìcel, Humphreìj Dafydd, Edward Hoicel, a RicJiard Hiim-

jìlirey, sydd yn Ued dywyll am eu cyfiawuhad ; ond y mae eu heiicidiau yn

newynu ac yn sycliedu ar ol Duw, fel na aliaut orphwys nes (ym brofiadol) cu

cyfiawnhau. !^Lie amryw yn dyfod i wranclo, a rhai o honynt, gobcithiwyf,

yn gywir yn ceisio yr Arglwydd.

"Cymdeithas Llanfair. Mae yma hiwer yn dyfod i wrando, ac amiyw
dan radd o argj'hocddiadau, ond uid oes cto ond ychydig o drefn yn eu

plith. YmgynuUant deirgwaith ncu bedair yu yrwythnos; ac y mae rhai

yn selog iawn : gweddia chwech neu wyth, hwyrach, cyn codi oddiar eu

gliniau. Mae genym le ac achos i gredu fod gan Dduw waith i'w wneyd yn

eu mysg. Fe fu dan arholiad : Dafydd Poicel ac Ecati Bafydd, y ddau hyn

a rodiaut raewn cariad a sel, ac ydynt yn gysurus iawn. Oud ani Edward
Gitlins, Morris Wathin, Thonias Dafydd, a Rliys Emn, lled dywyll ydynt,

ond y raae gauddynt awydd g^yresog: luilwyr ieuainc ydynt cto, hcl) wybod
llawer am danynt eu liunain, nac am eu gelynion ysbiydol.

" Nid oes gan Mari Poicel, Attu Jclm, Marjaret Dafydd, Ann Dafydd,

Eliìi Rliys, a Rachel Mood, chwaith, ddim aduabyddiueíh néiUduol am cu

cyfiawnhad; oud y mac yn illys arnynl wcithiau yn y moddiun, gan ddymuno
gwasgu yn ujhieu.
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" Cymdeithas Llanllugan. Mae yma tuag ugaiu o aelodau; naw o

feibion ieuainc, ac un-ar-ddeg o ferclied. Cadwant gynulliadau (bands) y
meibion a'r merched ar wahan. Ymlusgodd rliagfarn i mewn i fysg y
llancesau, ag sydd yn fawr rwystr i'w llwyddiant.

" Mae Richard TJiomas yn dywyll am ei gyfiawnhad, eto nid yw yn andieu

ond ychydig.

" Mae William Thomas yn pwyso ar Dduw trwy ílydd, ond nid oes ganddo

lawer o gysur mewn dim.

"Y mae yn aml yn gysurus ar y chwech liyn, Richard Bajydd, Bafydd

Richard, Andrew TFitterers, Richard TFitterers, Richard Philips, a Richard

Woosnani. Xid oes i angHrediuiaetli nemawr oruchafiaetli arnynt, ac y mae

eu heueidiau yu sychedu am ymwthio yn mlaen.

"Mae John Jones a John Lewis dan y ddeddf, yn ceisio ymwtliio yu mlaen,

ac wedi blino ar bob peth dan yr haul.

" Mae y merched ieuainc, Maì'i Richard, ac yén/i Jones, yn mwynhau

Uawer o ryddid. Ond y mae y rhai hyn oU yn lled dy wyll o ran eu gwybod-

aeth gariad Duw, sef Lowri Philips, Margaret Rhys, Gras Gittins, Mari

Llwyd, Änn Jehti, Mari Woosnam, Gwen Dafydd, a Patient Dafydd ; ond y

mae ganddjTit awydd mawr i gyrchu yn mlaen, ac y mae iddynt weithiau

rai tymhorau hyfryd.

"Cj-mdeithas Mochdre. 1' mae yma lawer yn dyfod i Avi-ando, ao

oddeutu deuddeg o dan argyhoeddiadau cryfion, a rhyw gyfnewidiad wedi ei

wneyd ynddnit. Y maent i ryw fesur yn dyheu ar ol Duw. Nid oes eto

lawer o drefu yn eu plith, a Ued dywyll ydynt ; ond y mae geuym saü i

gredu y bydd i'r Hwii a ddechreuodd, gario y gwaith da yn mlaen yn eu

heneidiau, Mae rhai o honyut wedi canfod eu sefyllfa golledig a chon-

demniedig WTth naturiaeth, ac wedi teimlo diygioni cu calonau; ond y
maent yn amheu gwiriouedd eu gras. Mae eraül (tnvy ras) yn mwynhau

cysur a gwresogrwydd.

"Cymdeithas Lla.^ídinam. Mae yma tua deugain o aelodau, a phedwar

gynghorwyr anghyhoedd. Mae ein Harglwydd anwyl yn Immanuel yn y

lle hwn. Dwg ei waith yn mLien yn hyfiyd, er yr holl rwystrau Ihiosog.

Mae yma rai eneidiau tawddgar iawn, a thân cariad Duw ynddynt.

" y cyughorwyr anghyhoedd ydynt, Benjamin Cadman, Reinallt Cleaton,

Evan Jenkins, Evan Morcjan.

" Yr aelodau. Y gwr ieuainc,

—

'' Benjamin Roland, Evan EUis, Ecan Willia?n; mac gan y rhai hp\ olwg

ar eu cyfiawnhad trwy ffydd yn ngwaed Crist, a chan amlaf y maent yn

rliodio yn gysurus iawn, eto fe ddaw temtasiynau jti achlysurol.

" liichard Woosnam, Edmund Morf/an, Evan Roland. Y tri liyn ydynt

led dywyll, a than ddyhmwád amheuaeth ac ofn yn achlysiu'ol.

" Thomas Bowen, Evan Naech; Owen Brown, Thomas Bowen. Nid ocs gan

y pedwar hyn oleu cyflawn ar eu cyfiawnhad, ond y maent dan amheuon ac

ymresyraiadau yn fvnych.
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" Y merched ieuainc,

—

" Margaret Rolanc/, SaraJi TFiIson ; ill dwy wedi eu cynawnliau, gan rodio

yn wresog yn nghariad Duw.

"Margaret JFoosnam, Ann Cadman. Ill dwy yn eueidiau hawddgar a

sylweddol, gan rodio ja. ostyngedig yn nghariad Duw.

"Mrs. ^nn Boicen, Margaret Morgan, ElizabetJi Wilson. Y tair hyn a

gawsant radd o brawf o gariad Duw ar ryw dymhorau, ond ymosodir arnynt

gan lawer o demtasiynau, ac sy'u drygu eu profiad, ac yn aflonyddu eu

heddwch. ElizabetJi, Brown, weáì ei chyfiawnhau.

"Jane Lewis, CatJierine Jones, Ann Roland, HannaJi Roland, Sìisanna

Lewis, Ann Lctcis. Y" chwech hyn ydyjit dan y ddeddf.

"Jane Sicancoat, Arm Boìcen, Sarali Boweu, Mari Oicen. Y pedair hyn

sydd yn lled dywyll am eu cyfiawnhad.

"Mae y gwragedd a'r gwp-yfon yn cadw cyfarfodydd ar wahan. Y mae yn

hyfryd yn gyffredin yn nghynulliadau y gwr ieuainc, a'r eiddo y merched

ieuainc hefyd ; bydd tân cariad Duw ya disgyn i'w plith, ac yn gwresogi eu

calonau.

" Cymdeithas Llangühig. Mae y rhai sydd yma yn aelodau yn dyfod

i'r Tyddyn, ac \n ymuno yno. Mae rhai dan argyhoeddiadau ; eraili yu

cynyddu raewn gras a gwybodaeth o Dduw.
" Yn y modd yma y mae gwaith Duw yn myned rhagddo yn sir Dref-

aldwyn, trwy anhawsderau o fewn ac o faes. Yr Arglwydd a'i chwanego

fwy-fwy. Amen ac Amen."

Y^n mhen y flwyddyn ar ol dyddiad yr adroddiad uchod, anfonwyd llythyi-

drachefn i'r gymdeithasfa, yr hwn a ddyry olwg deg ar ansawdd Methodist-

iaeth yn jt un wlad ychydig yn ddiweddarach. Ysgrifena E. Tibbot fel h\Ti:

"Ychydig o bethau neillduol a fu yn ein plith ar ol ein cymdeithasfa

ddiweddaf. Mae aelodau y cymdeithasau yn dal yn llèd debyg, o ran eu

hamrywiol ansoddau : llawer yn farwaidd iawn yn eu heneidiau y ^han

amlaf. Y^chydig sydd wedi dysgu bjT\^ trwy fíydd, wedi iddynt golli eu

hwyl, ac yn emvedig dan demtasiynau. ]Mae gofalon bydol, ac ofn erlidig-

aeth, yn rhwystrau mawr ar ftbrdd llawer, am eu bod o ychydig flydd. Y
maent wedibod yn amddiiîaid iawn o nebyn ymweledâ hwy er cymdcithasfa

Watford. Y' mae crí yn eu mysg ara rywrai i ddyfod atynt, yn enwedig Mr.

Rowlands, a chredu yr wyf y l)yddai hyny er adeiladaeth i lawer o eneidiau

;

her\\7dd paham, fy mrodyr, yr wyf yn atolwg na esgeuluswch hwynt, ond

deuwch i'w plith mor aml ag y galloch. Y' mae tri neu bedwar yn nghym-

deithasXlanfair sydd yn dechreu'cynghori ychydig. Y mae ganddynt gi-yn

sel ; a chredu yr wyf, raai dymuniad ac amcan gwneuthur daioni i'w cyrayd-

ogion sydd yn eu tueddu at y gwaith, yn fwy nag un golwg ar eu galwad

iddo.

" Mae Lewis Evan, yr hwn ^dd yn cynghori yn Llanllugan, yn cael ei

arddel gan yr Arglwydd i fod yn ddefnyddiol iawn i laweroedd. Mae rhai
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drysau yn cael eu liagor iddo, a rliai eneidiau yn cael eu liargyiioeddi drwy ei

athrawiaetli. Mae rhai lleoedd yn y wlad y derbynir y gair yn awyddus yuddpt,

lle nad oes cymdeitliasau eglwysig, a gobeithio yr wyf fod gan Dduw waith

i'w dd^^^Ti yn mlaen rywbryd neu gilydd yu ein mysg. Nid oes genyf fwy

i'w ddywedyd yn awr, ond dymuno ar fod achos plant Duw yn agos at eich

calonau, hyd yn nod y rhai hyny sydd niewn conglau tywjll ; a»ar i chwi

wneyd a alloch, trwy weddi ac athrawiaeth, i gryfhau y gweiuiaid, a phrysuro

i ddyfod i'n plith."

Fe alhn mai digon yr hyn a osodwyd i Lnwr i wasanaethu fel enghraifft o'r

didl y d^-gid yr achos ]\l2thodistaidd yn mlaen yn yr amser bore hwnw.

Diamheu y bydd i'r olwg a roddir ar bethau beri i rai waìcdio, i eraill n-enu,

ac i bawb synii. Fe dybia rhai fod yma lawer iawn o ysbryd gor-grefyddol,

ac mai íruth rhagrithiol gan mwyaf oedd eu proíiadau, ac mai ofergoeledd

disylwedd oedd eu crefydd jTuron i gyd. Cyfyd gwên ar wynebau eraill,

wrth ddarllen eu hanes, at eu plentynnvydd, Tybiant mai peth plentynaidd

oedd rhanu y cjondeithasau bychain fel y gwneid, y gwr a'r gwragcdd,

gwr ieuainc a gwyryfou, priod a gweddw, pob dosbarth wrtho ei hun.

Tybiant hefyd o bosibl fod Ilayrer o'r dysgybliou hjii, er iddynt fod \-n gywir

eu hamcan, dan ddylanwad eu teimladau i raddau niawr. Yr oedd syniadau

o'r fath Iwi yn jangynyg i feddyliau rhai o'r brodyr yn eu plith eu hunain,

y pryd hwnw. Anfonodd un arolygwr Iythyr i'r gymdeithasfa, yn cynwys

syniadau gwrthwynebol i'r drefu osodedig. Dywedai fod y dosbarthiad o

briod a gweddw yn hahaidd, a bod cofrestru enw, ac jinofyn i ansaAvdd

ysbryd pob un, yn anysgrytJiyrol; ac hefyd, fod nodi dosbarth o wlad i ryw

im i'w arolygu, ja Ile gadael pob un at ei ryddid i fyned Ue y meddylia fod

yr Arglwydd yn ei alw, yn gamsyniol. Nid oes amheuaeth nad trefn a go-

sodiad dynol oedd hyn; ar yr un pryd, dichon fod iddo lawer o gymhwysder

a doethiyeb i gyfaríod ag amgylchiadau y wlad a'r crefyddfì'yT.' eu hunain

yn y tymhor bore hwnw. A sicr hefyd ydoedd, mai anweddus a rhyfygns

mewn rhyw un brawd, neu ddau, oedd sefyll yn erbyn yr hyn y cytunasai

yr holl frodjT arno; gan uad oedd y gosodiad, wedi y cwbl, yn cyffwrdd ond

ag amgylchiadau creíj^dd, ac nid ei phethau hanfodol. Ac os dymunol y
buasai ueb yn parhau i feddwl a fuasai newidiad, rhesymol a fuasai i'r cyfryw

ddwyn y mater i drafodaeth deg yn y Ue priodol, ac mewn ysbryd brawdol.

Pcth gwerthfawr iawn, yn ddiau, i'r achos yn ei gychwyniad, pryd yr oedd

anhawsdcrau nior fawrion oddiallan, oedd fod undeb a chydweithrediad per-

ffaith oddimcwu. Euasai terfysg ac aílywodracth oddifewn yn gwneyd an-

idiracthol fwy o ddifrod na'r holl crlidigaethau tanllyd oddiallan ; ac i'r

dyben i syraud ncu attal y drwg hwn, penderfynwyd ar i Mr. Whitfield

anfon llythyr o atebiad i'r gwrthddadlcuon. Ilyn hcfyd a wnaeth ; ac ni a

gawn fod y brawd a lilhiwyd fcl hyn ychydig o'r neilldu, wcdi cael ei Iwyr

adferu; a chaM-n brawf o hyny yn y dyfyniad canlynol a anfonocUl i'r gym-

deithasfa ar ol ei adferiad :
—

" Anw^l Frodyr,—BIiu ydyw genyf ddarfod i mi sefyll yn gyndyn yn
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eích crbyn cyliyc! ; ontl yn awr, trwy ras, mi nn mai im o'r breintiau mwj'af

ydyw cael dyfod yngliyd me^m ífordd o gydymgyughoriad gydag aclioí' yr

efengyl. A cliredu yr wyf na yr neb yn iawn, oud a gafodd brofiad, pa

mor ddiclieUgar ydyw yr hcn sarff, fel y bn gyda fi yn yr amgylchiad hwn
;

ac mor gyflawu oeddwn yu meddiant y diafol, fel y tybiais yn ddiau fod yn

rhaid i cbwi oU yraostwng i fy marn i. Ond yr ydwyf yn ddiau yn credu

fod y diafol yu hyu wedi twyllo ei hun, beudigedig fyddo Duw ! yr hwu a

ddwg ddaioui allan o ddrwg, oblegid fe'm dysgwyd gau Dduw, fel yr wyf yu

credu, i beidio byth eto a meddwl fod mwy o oleuni genyf uag sydd gan

holl bhìut Duw ; ac heblaw hyny, fe fu yr amgylchiad yn foddion cynorth-

wyol i mi i sefyll yn erbyn p- un a'r unrhyw* ysbiyd yn rhai o'r brodyr yu

Lhmsamh^d yn ddiweddar. Oddiì\Tth eich annheilwug fiawd,

"JOHN PiICIIAlîD."

Ond er cauiatau fod yma radd o bleutynrwydd a gorfrydedd (enthu-

siasmj yu ymddaugos yii y bobl a'u blaenoriaid, eto mae y weledigaeth a

bortreiadir gerbron yn peri i ni sefyll yu syu a rhyfeddu. Parod ydym i

ofyn, Pa fodd yr oedd yr holl bregethwyr Uegaidd yn ymddarostwug mor

Ilwyr i'r gweiuidogion ? Pa fodd yr oedd y cjmghorwyr yu ymddarostwng

mor dawel i'w harolygwyr ? Pa fodd yr oedd yr arolygwp- hyu yn cael eu

cynal? A pha fodd yr oedd y fath gysonedd a dyfalwch ynddynt i gydym-

gyfarfod â'u gilydd mor fyuych ?

Pan yr ystyi'iom hefyd nad oedd yr un o'r gwr blaenaf a gyfansoddeut y
jgymdeithasfa ddim tros 28 ueu 29 mlwydd oed, a Iluaws o honyut yu Uawer

'ieuangach na hyny, y mae y cydweithrcdiad, a'r ymddarostyngiad i'w gilydd,

yu jTuddangos yn fwy syn fyth. Pwy oud yr Ysbryd Glân a allasai ly wodr-

aethu y fath rai, ac yn y fath fodd? Mae cario Iien drefniadau yn mlaen, y
rhai y bydd dynion wedi eu magu pi yr ymarferiad â hwy, a'r rhai y bydd

amser a henafiacth wedi eu coroni eisoes, yn orchwjl digon aàihawdd ei gyf-

lawni dan rai amgylchiadau : ond y mae gosod i fyuy drefuiadau newyddion

gan ychydig o ddynion ieuainc o'r fath ag a nodwyd uchod—trefuiadau nad

oedd y wlad eriocd wedi clywed am cu cyfielyb ; ac yn gofyn am lawer o

hunan-ymwadiad a Uafur diflino i'w gosoíl mewn gweithrediad,—a dysgwyl

i ugciniau a channocdd o ddynion yn mhob cwr o'r wlad ymostwng iddynt,

yn anturiáeth bwysig iawu, a dweyd y Ileiaf. Edryched y dyn bydol ei

syniadau ar y swp bychan acw o ddyniou dau ddeg-ar-hugain oed, yn mhalas

Watford, yn rhoddi eu penau ynghyd i flurfio peiriandi-efn i osod ar waitli

ugeiniau o ddynion, nad oedd na gwybodaeth ganddynt, na choethdcr arnynt,

ond a roes yr efeugyl ;—heb fedru addaw dim i lawer o Iwnynt ond Ilafur,

gwarth, ac erlid, i fyned allau yn erbyu syniadau ac arferion y werin, ac yn

erbyn rhagfam a dylanwad y ma\\TÌon, ganddysgwyl i'r dynion anghoetHedig

hyn gymeryd eu llywodraethu a'u trefuu gan y nifer bychan hwnw, a chyd-

weithredu câ'u gilydd mewn undeb a chariad;—a pha beth a feddylia

efcam danyut? pa fath a fydd ci ddarogan ara cu llwyddiant? Oui ddywed

mai penbücthni sydd wcdi cu dal ? ac oiii ddysgwyl mai mewu pcnbloth fliu
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y disgynent yn ddiatreg ? Oni chyfyd efe ei ddwylaw, gan ddiarebu rbag y

fath frwdfrydedd gorwyllt, a'r fath anturiaeth benchwiban ? Eto, dyraa y

fath anturiaeth a wynebodd ein tadau arni. Mae y gwaith yn fawr, y gwrth-

wynebiad yn ffyruig, a'r offerynau yn wael ; ac heb olygiad anigen ua dynol,

hawdd y gallem ddarogan ei aflwydd, a rhagfynegu ei ddyryswch. Ond y

mae y gwr ieuainc yn unplyg eu hamcan, ac yn gywir eu calonau- Nid oes

yn eu golwg ond gogoneddu Crist yn iachawdwriaeth dynion. Arfau ys-

brydol ydyw arfau eu milwriaeth. Dechreuant ar eu gwaith mewn gweddi

:

a'r hyn a ddechreuir mewn gweddi a ddybena yn fynych mewu llwyddiant.

Felly hefyd y bu yn yr amgylchiad hwn :—" O'r Ai-glwydd y daeth liyn, a

rhyfedd yw yn ein golwg ni."

" Mae yn rhyfedd," ysgrifena Howel Harris, "pa fath ymddarostyngiad i"r

naill y llall y mae yr Argiwydd yn ei weithio yn ein hysbrydoedd ; tra y

^galluogir ni i fyned yn mlaen mewn ffydd, y mae y drefn allanol yn dylyn y

^dufewnol; ond i'r graddau y rhedviT;i o flaen yr Argiwydd, yr ydym yn cyf-

arfod a chroes o ryw gwr neu gilydd. Yr ydym yn dechreu ac yn diweddu

raewn gweddi, a tlirwy dywallt ein calonau ynghyd, Y mae yn syndod pa

fodd y mae corff o greaduriaid beilchion, amvybodus, ac anghymhwys, yn

cael eu dysgu, eu huno, a'u harwain mewn gwaith mor fawr.

"Arglwydd, tydi a wnaethost hyn

—

I ti yn unig y byddo'r clod
!"

Heb ddywedyd dira am y beirian-drefn a osodwyd ar waith gau ein tadau,

.o ran teilyngdod ei gwahanol ranau, ni allwn lai na synied yn uchel am y

'gofal manwl a gymerid am yr eneidiau hyny a fyddent dan drallod a phryder

yn nghylch eu hachos ysbrydol. Tueddir ni i feddwl y gellir priodoli llawer

o Iwyddiant y Methodistiaid Calfinaidd yn Nghymru, a'r Methodistiaid Wes-

leyaidd yn Lloegr, i'r gofal hwn, Yr oedd y cyfarfodydd egiwysig, y fath a

osodwyd i fynv y pryd hyn, yn newydd iawn yn Nghymru; ac wedi cael

prawf o'u llesoldeb, teimlai ein tadau awyddfiyd am eu dwyn yn mlaen yn

effeithiol. l'r dyben hyny, rjiaid oedd wrth urdd o ddynion i ofalu am

danynt, ac i'w harolygu. Yr oedd yma rai gwr, a gyfrifid wedi derbyn

talentau helaeth i'r weinidogaeth, yn cael eu rhyddid i wibdeithio ar hyd ac

ar led y wlad, modd y cesgiid dynion i wrando, ac y deffroid hwy i ystyr-

iaeth a difrifwch. Yr oedd urdd arall, llai eu doniau.gweinidogaethol efallai,

yn cael yn cael eu gosod i arolygu nifer o ganghenau egiwysi mewn dosbarth

o wlad, ac i weini iddynt yn fwy sefydlog na'r urdd gyntaf y soniwyd am
dani, Yr oedd yma hefyd ddosbarth neu urdd arall, y rhai a allent fod yn

wasanaethgar a buddiol iawn yn y cyfarfodydd neilhluol, mewn gweddi a

chynghor, ond heb eu cymhwyso gymaint " i ddal gair y bywyd " yn gy-

hoeddus. Yr oedd y drcfn, gan hyny, yn defnyddio pob gradd, ac yn gosod

pob dawn ar waith. Yr oedd y naill yn cyflenwi yr hyn oedd ddiflygiol yn

y llall, a gwasanaeth y cyfan yn tueddu i adeihndaeth corff Crist,

Nid yw ein defnyddiau yn hysbysu i ni dros ba faint o amser y parhaodd

y drefn hon, nac ychwaith pa beth yn neiUduol a fu yr achos i roddi terfyn
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ar yr arolygiaeth dosbarthiadol. Hyn sydd sicr, mai arolygiaetli cyson ac

eífeithiol Harris oedd prif nerth y peiríant. Efe oedd yr arolygwr cyftredinol.

Byddai ef yn bresenol yn mhob cyfarfod misol a chwarterol, Ymwelai gyda

diwydrwydd a chyflymder anarferol â'r cynulliadau eglwysig trwy Gymru a

Lloegr. Mae agos yn anghredadwy pa focld y gallai wneyd hyny, pan yr

ystyriom yr hoU anhawsderau ag oedd yn ngln â theithio y pryd hyny ; eto,

er pob anhawsder, yr oedd yr arolygwr cyífredinol i'w gael yn nihob man, yn

bresenol yn mhob cyfarfod cyhoeddus,—yn barod i wynebu pob perygl, i

gyflawni pob caled-waith, ac yn calonogi â'i bresenoldeb, ei gynghorion, a'i

esiampl, y milwyr ieuainc i ddyfod yn mlaen yn wrol ac egniol yn erbyn y

gelyn mawr. Os fel hyn yr oedd, gallera ddyfalu mai llesgâu a wnai y beir-

iandrefn ar waith Harris yn cilio o'r neilldu, mewn canlyniad i anghydweled-.

iad rliyngddo â'i frodyr. Cymerodd hyny le yn gyhoeddus a ilwyr, fel y

cawn sylwi eto yn mhien, yn y fl. 1751, ac yr oedd y camddeall a'r oerfel-

garwch wedi dechieu dyrahor cyn hyuy, fel ag y mae y casgliad yn ymgynyg

ya gryf arnora, mai ymadaiad Harris a roes ddyrnod angeuol, ymron, i'r

drefu a osodasid i fyny yn benaf trwy ei waith a'i ddiwydrwydd ef.

Naturiol ydyw gofyn, wrth edrych i uiey/n i waith yr arolygwyr, pa fodd y
gallent ei gytìawni lieb roi heibio bob gorchwyl arall? ac os rhoddent heibio

eu galwedigaethan, naturiol, eilwaith, ydyw ymofyn, pa fod'i y derbyn-

ient eu cynaliaeth? Nid yw hen ysgrifion Trefeca wedi dweyd iiemawr

ddim ar hyn. Mae cryn raddau o ddirgclwch yu aros uwchben y mater

hwn. Dywedir yn amlwg, pa fodd bynag, fod i'r cynghorwyr anghyhoedd

ddylyn eu galwedigacthím ; a bod rhyddid iddynt fcd yn bresenol yn y cyf-

arfodydd chwarterol, a misol, os deîoismtj ond ni osodid gorchymyn arnynt.

Eithr am yr arolygwyr, yr oedd y ddeddf yn gaeth yn hyu. Dysgwylid eu

bod hwy yn bresenoi yn nghyfarfod misol eu dosbarth, ac yn ngliymdeithasfa

chwarterol y corff, neu reswm boddhaoi yn cael ei roddi am eu habsenoldeb.

Pâr hyn i ni fcddwl nad oeddynt hwy ar yr un tir a'r brodyr eraill. Casglwn

eu bod hwy yn ymddyosg oddiwrth alwedigaethau bydol, mewn rhan ne'.i yu

hollol, ac felly fod iddyut g}'naliaeth gyfatebol.

Cyfarfyddwn â phenderfyuiad fel hyn wedi ei basio yu nghymdeithasfa

fisol Dygoedydd, Mai 25, 174-3 :
—"Ar fod cist yn mhob cymdeithas, dan

ofal un neu ddau oruchwyliwr, i ddorbyn casgliadau wythnosol tuag at achos

Duw, ac i bob cynghorwr angliyhoedd gadw llyfr yn cynwys enw pob un dau

ei ofal, ac i'r Ilyfr hwnw gael ei ddwyn i bob cymdeithasfa chwarterol, yn

nghydag unrhyw swm o arian a ellid ei hebgor yn ol cydsyniad eu heglwysi,

tuag at achosion cyhoeddus."

Ymddengys wrth y penderfyniad hwn, fod casgliadau yu cael eu gwncuthur

yn y cymdeithasau bychainy pryd hyny : ymddeng-js hefyd nadoedd nemawr
o gostau yn disgjn ar y cymdeithasau, ond y draul gysylltiedig â'r weinidog-

aeth. Nid oedd eto gapelau wedi eu codi, na chymdeithasau beiblaidd na

chenadol
: yr unig draul, gan hyny, a ddisgyuai arnynt oedd traul y wein-

idogaeth. Hawdd yilyw casglu mai ychydig a ellid ei wneyd mewn flbrdd o
N
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gjfranu y piyd liyny. Nid oedd nifer \t holl aelodau yu llawer, ac yr oedd

amgylchiadau y nifer fuyaf o honynt yu isel, fel nad alleut gyfranu llawer ; er

nad oes amheuaeth ehwaith, gan faint oedd brwdfrydedd eu cariad cyutaf,

nad oeddyut yu barod o houynt eu hunaiu i wneuthur yn ol eu gallu, ac

uwchlaw eu gallu, mewn rhoddi a chyfranu. Mae llythyr Johu Eichard, uu

o'r arolygwyr, yn rhoddi ychydig o oleuni ychwauegol ar foddion cynaliaeth

yr arolygwyr, yn enwedig vrrth. edrych arno mewu cysylltiad â phenderfyniad

y gymdeithasfa, a wnaed gyda golwg ar y brawd hwnw. Dyfyniad o'r

llythyi- crybwylledig sydd fel hyn:

—

"Yr wyf wedi bod mewr cryn gyíngder y chwarter diweddaf hwn, fel na

bum yn abl i ymweled â'r cymdeithasau fwy na dwywaith yn ystod y tri mis,

- oblegid fy afiechyd fy hun, ac afiechyd fy ngm-aig ; ac hyd yma, y mae yn

gyf'jììg ur fg amgglcJnadau, i mi allu myned o aragylch, eto trwy drugaredd

yr wyf yu rhydd yn fy ysbryd i f}Tied, os hyny fydd er gogoniaut i Dduw ;

—

ni adawodd Duw fod arnaf eisieu dim er pan \Tudaflais i freichiau ei raglun-

iaeth; felly pe gofynid i mi, A fu arnat ti eisieu dim? gallwn ateb gyda'r

dysgyblion, 'Naddo ddim, Arglwydd.'"

Yn y gAmdeithasfa nesaf, darllenwyd y llythyr uchod, a phenderfynwyd,

—

" Fod y brawd John Eichard i barhau i fyned yu ei gylch fel arferol hyd y
gymdeithasfa nesaf ; ac yn y cyfamser, fod Mr. Harris i ymweled â'r eglwysi

dan ei ofal (sef dau ofal John Eichard), gyda golwg ar iddynt ddicyn ffrwyih

iddo."

Cawn benderfyuiad arall yn dwyn cysylltiad â hyn, a basiwyd \ti Nhref-

eca, Hydref 18, 1744,—"Fod i'r brodyr annog y bobl yn egniol i rodio yn

addas, ac i ddicyn ffrwyth, gan fod. cyn cyffredinol o herwydd y diíFyg

o hyu.''

Oddiwrth awgrymiadau bychain o'r fath hyn, yr ydym yn cael Ue i ben-

derfynu fod jt arolygwyr a elwid gau y gymdeitliasfa i Iwyr ymroddi at was-

anaeth \t achos, yn derbyn eu cynaliaeth mewn rhan, neu yn hollol, trwy

gyfrauiadau gwirfoddol y cymdeithasau, fel íîrwyth eu cariad at yr efengyl.

Fod y g^maliaeth a dderbyiiid ar y goreu yn fychan a phrin, nid oes amheu-

aeth gcnym chwaith. Nid oedd nifer nac amgylchiadau y dysgybliou ieuainc

yn rhoddi Ile i ni feddwl y gallai fod eu cyfrauiadau, er maint eu ífyddlon-

deb, yn ddim amgen.

Yr oedd yn beth hynod, gau faint oedd ymlyniad y tadau hyn, o leiaf ar

y dechrea, wrth eglwys Loegr, pa fodd yr oedd gwcinidogion ymneiUduol yn

ymgymysgu cymaint â hwy, ac yn cael eu derbyn i'w cyradeithasfaoedd.

Felly, modd byuag, yr oedd y ífaith, gannad pa gyfrif a roddid am hyny. Yr

oedd leiaf ddau r wedi derbyn ordeiniad ymneilldiiol yu cydweithredu â'r

Methodistiaid borcuol hyn, sef y Parch. Beujamin Thomas, a'r Parch. Heniy

Davies. Ymddengys, ar yr un pryd, fod cryn eiddigedd yn aros yn rayn-

wcsau ein sylfaenwyr, rhag fod dim yn cael ei ddweyd na'i wneyd yn ddi-

rnddiol i'r sclydliad gwladol. Pa un a godai hyn oddiar ryw gallineb a gofal

rhag chwanegu y rluigíarn ag ocdd eisoes yn gi-yf yn eu herbyn, ai oddiar
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weddiUiou dygiad i fyny, ai yute oddiar egwyddorion uwcli, nid yw niur

hawdd ei benderfyuu. Dilys ddigon ydyw, na chyfarfyddai y Mcthodistiaid

cyntefig â gwrthwynebiad mor ffyrnig oddiwrth neb ag oddiwrth yr eglwys-

wyr; a dilys hefyd ydyw, fod y diwygwyr Methodistaidd yn arfer gofal

mawT na ddywedent ddim yn erbyn yr hen fani.

Yn gyntaf, ni a gawn fod petrusder yn meddyliau rhai o'r pregethwyr am y

priodoldeb o alw y Methodistiaid yn sect neu yn eglwys ; ac yuy drafodaeth,

dangosid anewyilysgarwch i ymgyfenwi ar un enw ond eglwys Loegr, iiac i

ffuríìo plaid ar wahau oddiwrthi, oddieUhr eu troi allan ganddi. Mynent

alw y mân gynulliadau crefyddol yn gymdcithasatí o fewn yr eglwys sefydl-

edig, a gosodent eu hwyneb yn erbyn galw eu pregethwyr yn ddim amgen na

chjnghortcyr. Mewn cymdeithasfa yn y fl. ITJ-^, ni agawn fod y materhwu

wedi dyfod dan syiw eilwaith; ac wedi i'r brodyr ddatgan eu meddyliau yu

rhydd, am ea perthynas â, a'u dyledswydd tuag at, hoU ddynob-yw, fel eu cyd-

greaduriaid, a thuag at yr egiwys fawr gyffredinol drwy y byd, fel corft' Crist,

athuagaty gangen neiUduol hòno o honi yn y deyrnas hon, sef egiwys Loegr,

ond yn neillduol ac uniongyrchol tuag at y rhai a ymunent â hwy ar hyd y
gwledydd, cytunasant, ermwpi sijmud pob tramgwydd hyd y gaUent, i gymuno

yn Uanau y plwyf, ac i annog y bobl i wneyd yr un modd. G wueid hyn, mcdd-

ynt, i attal poh ymddangosiad o sect. Yr oedtl yno rai y pryd hyny yn tcimlo

petrusder i gymuno yn y Hanau plwyfol, o herwydd anghrerydd y gweinydd-

wyr a'r cyd-gymunwyr. Yn erbyn hyn dywedid, mai gv,'endid ffydd oedd

gwreiddyn y petrusder, pan y codai oddiar olygu anghymhwysder y gwein-

idog; y dylasid edrych heibio y nioddionat l)duw, a dysgwyl wrth, a dibyrm

ar, ras Crist, ac nid ar ras y gweinyddwr ; ac mai sawrio yn ormodol o ysbryd

y Pharisead gyda golwg ar y publican yr ocdd y rhai a dramgwyddeut wrth

anfoes ac anghrefydd eu cyd-gymunwyr. ünd nid oedd y dull hwn o

ymresymu yn gwbl foddhaol gan bawb ; ar yr un pryd, cwyrapent yn y cyf-

amocr i fani eu brodyr, a chyd-ddygent yn amyneddgar â'r aragylchia(hiu

dros ryw dymhor, gan ddysgwyl y dygai yr Arglwydd naill ai diwygiad i'r

hen eglwj^s, neu yr agorai efe ddrws amlwg i'w gadael. Yn ol barn yr

ysgrifenydd, nid mor rymus yr ymddengys ymresymiadau jt hen dadau

gonest ar y pen hwn. Hawdd iawn ydyw genym gyd-ddwyn â hwy hcfyd,

er ei gyfrif yn wendid. Pwy sydd i"w cael yn ein byd ni heb eu gwen-

didau? Nid rhyfedd yw eu bod yn ymarhous i gilio i dir ymneiUduacth,

yr hyn nid oedd eto wedi ennill ond ychydig o dir yn Nghyniru. Yr

oedd rhagfarn ciyf, anorchfygol ymron, yn ei erbyn, yn mysg mawr a bach,

gwreng a boneddig. le, yr ocdd yn ein diwygwyr ninau ragfaru cryf yn

erbyn ymneillduaeth, ac ni fynent er dira gael cu cyfrif yn nifer yr ymneill-

duwyr. Ac nid oedd dim ond un peth yn gryfach na'r rhagfarn hwn, a

hwnw oedd cariad at y gwirionedd, ac ciddigedd dros iachawdwriacthdyuion.

Os gwelid y byddai raid naiU ai ihoddi heil)io y gwaith y cychwynaseut

arno, neu fyned i dir ynaneillduaeth, yna hawdd a fyddai ganddyut, yti

hytrach na throseddu ar eu cydwybod i Dduw, ymddyosg oddiwrth cu
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hoff syniadaueu liuuain. Yr oedd anffyddloudeb i Dduw yn fwy annyoddefol

ganddynt nag oedd gwarth yraneiUduaetli.

Darllenwn heíyd fod y brawd Thonias Williams, un o'r arolygwyr, unwaith

wedi cael ei gjdiuddo o dilywedyd yn erbyn gwisgoedd yr oífeiriaid ff/oîon and

cassockJ, a dygwyd yr achwyniad i sylw y gymdeithasfa íìsol a gynalÌAvyd yn

Watford, Medi 27, 1744^. Teilwng oedd yr achos, tybygid, i'w ddwyn i

sylw penodol y brodyr ar eu hymgynulliad. Ni ddywedir yn amlwg pa beth

a ddywedid yn erbyn y gwisgoedd urddasol hyny : ond fe ddywedwyd rhyw-

beth, a digon yr ystyrid hyny. Ond wedi dwyn yr achos i drafodaeth, ac i'r

pechadur gael cyfle i ateb dVosto ei hun, cafwyd alLnn na ddywedasai y brawd

ddim yn erbyn y gwisgoedd cysegredig hyn ynddynt eu hunain, ond yn unig

yn erbyn rhoddi parch íilanaddolf/ar ìààYoì; ac wedi cael y fath eghn-had

boddlonol ar y chwedl, goUyngwyd y trosedd\AT yn rhydd ! CrybwylUr yr

amgylchiad bychan hwn i ddangos pa mor dyner oedd y diwygwyr cyntetìg o

ddefodau yr hen fam, er mor annaturiol y trinid. y phmt ffydcUawn hyn ganddi

hi yn ol! Anhawdd iawn, yn y dyddiau hyn, a fyddai cael neb i ddwyn

achA¥yniad yn erbyn brawd am ddweyd yn erbyn y gwisgoedd hyn ; a phe

dygid y fath achwyniad pwysig yn erbyn neb, prin yr ystyrid yr achos yn

ddigon pwysig i wneyd un sylw cymdeithasfaol o liono ! Mor fawr ydyw di-

rywiad Methodistiaid yr oes bresenol ! ac mor beU y maent w^di gyi-o oddi-

wrth egwyddorion en tadau !

Yr oedd yi- annibendod a ddangosid i ddechreu adeiLndu capelau, yn codi

oddiar yr un teimlad tuag at eglwys sefydledig y wlad. Dywedir mai yn

Llanfair-MuaUt y codwyd yr un cyntaf, a hyny yn y fl. ll):!: feUy yr oedd

eisoes un mlynedd ar ddeg wedi treiglo ymaith o ddechreuad gweinidogaetli

Han'is cyn codi un addohly. X mae genym, pa fodd bynag, benderfyniad

ar lawr a basiwyd mewn cymdeithasfa chwarterol a gynaUwyd mewn Ue a

elwir Porth-y-rhyd, Hydref 3ydd, 174-i. Y penderfyniad sydd fel hyn:

—

" Cytunwyd, ar fod t yn cael ei adeiladu yn Llansawel i ddybenion cref-

yddol.'"

Nid wyf yn cael hanes fod y penderfyniad hwn wedi ei osod mewn grym ;

yr un pryd, nid oes Ue i amheu na chafodd ei ddw;yn i weithrediad; ac os

feUy, yr oedd addohly boreuach yn bod na'r un yn Llanfair-MuaUt. Gwnaed

y penderfyniad hwn dair blynedd cyn adeihidu capel LLnníiiir. "T i ddy-

beuion crefyddol," ac nid capel, y gelwid ef. Capel yr ystyrid y pryd hyny,

ac yn mheU wedi liyny, yr adeilad aberthynai i'r eglwys wLidol, Ue y cyneUd

gwasanaeth yn achlysurol, mewn cysyUtiad ag eglwys y plwyf. Buasai galw

vr adeiLid a godid gan y Methodistiaid i addoU ynddo yn gapel, yn peri

camsyniad yn meddyUau y cyffredin, ac yn neiUduol yn drosedd ar y modd

yr arferid ymddwyn tuag at cglwys Loegr. Ac hyd heddyw, arferir galw yr

addohlai yn dai cyrddan yn y Dcheubarth; nid od(har yr un egwyddor,

beUach, ond oddiar hen arfcriad. Y'n y Gogledd, yn y gwrthwynel), gelwid

yr aíhlohhii o'r dechreuad yn gapelan.

\y oerhl V rynuUeidfaocdd vn v blvnvddoed(l cvntaf vn fvrhain iawn, íiid
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mwy uag a gynwysid uiewn t anedd o faintioli cyffrediu; ac os dygwyddai

eu bod yn iliy Inosog i d, nid oedd oud pregetliu yn yr awyr agored.

Mewu tai hefyd yr oedd y cyfarfodydd eglwysig yn cael eu cynal. Oblegid

hyn, yr oedd llai o sefydlogrwydd yn perthynn i'r cynulliadau yn y blynydd-

oedd hyny, nag sydd yn awr, v,'edi codi adeiladau penodol i'r dyben. Sy-

mudai y gynuUeidfa gyut o d i d, gan wahanol amgylchiadau; ac ni eliid

dysgwyl arosiad hir a pharhaus iddi ond yn anfynych iawn. Dysgwyliai y di-

wygwyr yn ddiau y cedwid yr adfywiad o fewn cylch yr eglwys sefydledig

;

anfoddhiwn oeddynt, gan hyny, o leiaf dros ryw dynihor, i brysuro i godi ad-

cihadau penodol i addoli ynddynt, rhag fod un yniddangosiad cu bod ar fedr

íFuríio plaid, neu gyfundeb newydd o grefyddwyr.

Dangos\vyd yr un hwyrfrydigrwydd i ymadael â'r hen aelwyd, er oered

ydoedd, trwy amgylchiad arall. Pasiwyd dcddf yn nheyrnasiad Charlcs yr

aU, fod dirwy o chwe swllt ar bob un uwchlaw uu-ar-bymtheg oed, a geid

mewn un cyfarfod ag y byddai ynddo fwy na phump o bersonau. Yr ocdd

£20 o ddirwy i fod ar y neb a bregeíhai mewn cyfarfod o'r fath, ac £20

liefyd ddirwy ar y neb a oddefai i'r fath gyfarfod gael ei gadw yn ei d}'.

Galwyd hon yn Contenücle Äct. Ond yn nhcyi'nasiad William a Mary,

lliniarwyd y ddeddf hon mewn perthynas i ymncillduwyr. lllioddid iddynt

ganiatad i gyfarfod yn y lle a'r amscr y niynont, os byddai yr adeilad wcdi

ei chofrestru yn Uys yr esgob, ac os liyddai y pregethwr wedi cynieryd y
Ilwon gosodedig, ac wedi cael yr ysgrif gyfreithiol o ganiatâd (license). Ond
c}Ti y gellid cael y diogelwch hwn, rhaid oedd gwueulhur projfes o yinneiU-

duad oddiwrth yr eglwys, a cheisio ar gyfrif yr ymneillduad hwnw noddcd y
gyfraith ; ond hjm ni wnai ein hen dadau. Ni fyneiit i neb eu cyfrif yn

ymneillduwyr, ac ni allent ymofyn am yr amddiffyniad a fwriadai y gyf-

raith i yraneillduwyr : a chan hyny, yr oeddynt yn agored i'r dirwyon trym-

ion cynwysedig yn nghyfraith Charles yr ail. Y mae yn beth hynod hefyd,

gan faint oedd cynddaredd dynion yn erbyn y Methodistiaid, na fuasai

rhyw un yn ystod y blynyddoedd cyntaf, yn rhoddi y gyfraith hou mewn
grym ar y pregethwyr, yn gystal ag ar y rhai a'u derbynicnt i dý, ac a ym-

gynuîlent i'w gwrando. Trwv ryw fodd neu gilydd, fc'u cadwyd rliag Uym-

der tost y ddeddf hon am ílynyddoedd; ac erbyn i r boneddig yii sir Feir-

ionydd ei defnyddio yn Ilym yn erbyn y pregethwyr a'u gwrandaAvyr, yr

oedd meddyliau y Methodistiaid wcdi ymddiddyfnu gTadd oddiwrth cglwys

Loegr, ae yn haws ganddynt, yn enwedig yn Ngwynedd, wnenthur y brofi'cs

angenrheidiol o ymneülduacth, a Ilechu o dan adcn y gyfraith a basiwyd er

eu mwyn.

Hawdd ydyw meddwl na allai y wedd hon ar bethau barhau yn hir.

Gellid dysgwyl yn hawdd, tra y parhâai yr eglwyswyr i crlid a gorthrymu, y
deuai ymlyniad y Methodistiaid wrth yr eglwys i ddechreu Ilacio. Yr oedd

y gyfraith eisoes wedi parotoi iddynt noddfa, os addefent eu hunain yn ym-
neülduwyr ; a gwelcnt hwythau yn raddol, nad oeddynt yn ennill dini wrth

warafun ymneillduaeth, ond gorlhrwni yr cglwyswyr, Nid ocdd modd cacl
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wyneb y clerigw-j'r, lieb roi Iieibio y pregetbu ; a hyny nis gallent, o lierwydd

cydwybod : ac nid oedd modd cael nodded y gyfraith i bregethu, heb gilio

at ymneillduaeth; a hyny ni fyuent ei wneyd er dim. Cyfrifent y gorthrwm
a'r anfri a syrthiai arnynt trwy draha yr eglwyswyr, nid i'r sefydliad cref-

yddol hwnw ynddo ei hun, ond i anghrefydd ei offeiriaid a'i aelodau proffes-

edig. Myiiai yr hen bobl feddwl yn dda am y sefydliad, er gorfod nieddwl

yn ddrwg am lawer iawn, ie, y rhau fwyaf o lawer, o'i ddeiliaid a'i weinidog-

ion. Ond pa mor hwyrfrydig bynag a fu ein hen dadau i adeiladu addoldai,

bu raid gwueyd. Lluosogodd y gwrandawyr draw ac yma yn fwy na digon

i'r tai auedd yr ymgyfarfyddid ynddyní. Cododd dynion yn raddol o fysg y
Meíhodistiaid eu hunain, yn meddn gwybodaeth, dawn, a dyhanwad hehieth,

y rhai ni chawsent urddau esgobawl, ac ni thybient hyny yn angenrheidiol.

Yr oedd y teimlad ymneillduol, gan hyny, yn dwysâu, a dylanwad y preg-

ethwyr Uegaidd yn cynyddu o fl«^'ddyn i flwyddyn, nes o'r diwedd y de-

chreuwyd sisial, "Pa ran sydd i ni yn yr esgobion ? a pha etifeddiaeth sydd

i ui yn Uan y plwyf ? I'ch pebyll, o Fethodistiaid ; adeiledwch i chwi dai

addoliad : a mynwch nodded y gyfraith dros eich personaii a'ch meddiannau."

Mewn cymdeithasfa yn Mhien-y-Grlyn, Gorphenaf 3ydd, 17^5, darllenAvyd

Uythyrau,—un oddiwrth y brawd John Richard, ac uu arall oddiwrth y brawd

Bichard Tibbot, dau arolygwr cymeradwy,

—

jíì datgan eu petrusder ai ni

ddyLtsent osod eu liunain allan o afael eu gelynion erlidgar, trwy gymeryd

trwydded (Jlcense) i bregethu. Dywedent eu bod mewn perygl o gael eu dal,

a'u gorfodi i fyned yn sawdwyr, os aent i rai manau cyhoeddiis, yn ol eu

harfer. Cymerwyd cynm"s y Uythyrau hyu i sylw, a chytunwyd,

—

" Y byddai cymeryd trwydded gyfi-eithiol i bregethu ar hyn o bryd, ar y
naill liaw, ac y byddai gadael y gwaith, ar y Uaw arall, t/ìì ddìanrhydedd ir

Aríjltcydd •" a barnai y rhan fwyaf, mai Ue y sawl ag oedd o afael y gelynion,

ncdtl myned i'r Ueoedd rawyaf cyhoeddus, ac i'r UeiU fyned i leoedd Uai cy-

hoeddus ac arfer pob cyfrwysder diniwed, " gan y tybir (meddent) mai prof-

edigaeth drosdymhoryw yr un bresenol, acnid un i'w golygu yn erUdigacth."

"Cytunwyd hefyd, os âi yr erUdigaeth yn gyffredinol, ac i'r efengyl gael

eí Uwyr warafun, mai apeUo at y Uywodraeth a ddylid ; ac os gwrthodid y
gais yno, yna apeUo at yr esgobion ; ac os cymerid ein rhyddid ni ymaith yn

Uwyr, yna y byddai yn amlwg mai ymneiUduo ydocdd raid."*

Yr hyn a barai i'r hen dadau ymwarchod cymaint rhag yuuuhiel oddiwrth

yr eglwys wladol ydoedd, fod arnynt ofn bod yn euog o'r pechod o ymraniad

(schism), a dyfod o dan y cyhuddiad trwm o fod yn encilwyr cwerylgar

{schisnintics), a phenderfyncnt unwaith ac eilwaith, mai cu gorfodi yn unig a

barai iddynt wneuthur hyny. Yr oedd anghydffurfiaeth neu ymneilhUiacth

yn Nghyraru yn dra isel ei ben, a gwanaidd ei wedd ; edrychid arno yn beth

ofnadwy i neb yraadael ag eglwys y plwyf ; ac yn wir, nid oedd ncb cto yn

ewyüysgar i wnoyd, oddieithr fod cydwyl)od i Dduw mcgys yn eu gorfo(U.

* TiTveca Mimitcs.
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Callineb, ynte, dan y fath amgylchiadau, oedd i'r hen Fethodistiaid droi

allan i bregethu o dan faner eglwys Loegr, ac ardystio yn gyhoeddus, niai

ceisio yr oeddynt gael diwygiad ynddi, ac nid ysgariaeth oddiwrthi. Nid

oes un amheuaeth chwaith genyf, nad oedd y broftes hon o'r eiddynt yn ddi-

hoced a didwyll. Yr oedd y tadau Methodistaidd, fel y dywedwyd yn

fynych, fel mae dynion yn gyíFredin, dan radd o ddyLinwad addysgiad ac yra-

arferiad boreu eu hoes, ac eíîaith dygiad i fyny ; a natariol oedJ iddynt ben-

derfynu na chai neb sail teg i'w cyhuddo o fod yn ymneiUduo oddÌYi'rthi

o ddewisiad, neu oddiar fympwy direol, ond raegys o raid, os rhaid a fyddai.

Eithr ar yr un pryd, addefent, fod yu ddichonadwy y gaUai amgylch-

iadau gyfodi a roddai arnyut augenrheidrwydd i wneyd yr hyn na fynent er

dim ei wneyd o wir ddewisiad, sef yraneülduo ; a thystient yn groyw, na

chai ymlyniad wrth hen sefydliad, nac awydd i ymostwng i uchraddiaid, eu

gorchfygu, fel ag i lychwino eu cydwybodau, na rhoddi heibio y gwaith y
cawsent arwyddion mor ddiymAvad o foddlonrwydd Duw iddo.

Ymddengys i mi, wedi y cwbl, nad oedd undeb Methodistiaeth ag eglwys

Loegr jTi yr amser nesaf ati, oud arwynebol ac mewn enw yn unig ; ic, a

bod elfenau ymncillduaeth yn hanfodol yn yr ysgogiad cyntaf, er cymaint a

broíFesid yn y gwrtliwyneb. Yr oedd elfenau ymneiUduaeth yn gorwedd yn

dflwfn, pryd yr oedd y cydffurfiad yn fwy arwynebol ; ac fel yr oedd yr

ysgogiad yn cerdded yn mlaen, teirahvyd yn fwy cffeithiol oddiwrth ddylan-

M'ad yr egwyddoriou gwreiddiol, pryd y tcimlid ihú-lai, o bryd i bryd, oddi-

wrth y broffes allanol. Yr oedd gwaith Howel Harris yn myned o amgylch

y wlad i bregethu, heb ei awdurdodi a'i urddo gan esgob, yn afreohiidd,

ac anghanonaidd, yn ol trefniadau yr eghvys y proffesai ef ei huu yn aelod

honi. Yn neillduol yr oedd ymgorffori, fel y gwnaed yn y fl. 1742, yn gyf-

undeb o bobl; i osod swyddogion, ac i chwiho i'w cymhwysdcrau ; i ben-

derfynu ar drefniadau a rheolau i ysgogi wrthynt ; a hyny heb un math o

yragynghoriad ag esgobion y gwledydd
;
yn yrahoniad o liawl nad yw eglwys

Loegr erioed eto wedi ei ganiatâu i neb ond i'r sawl a yraneillduasant oddi-

wrthi. Cara pellach fyth mewn enciliad drachefn oedd adeiladu capelau, a

chyd-bregethu ynddynt â'r rhäi diurddau, Addefir fod syniadau athraw-

iaethol y diwygwyr yn gyson ag erthyglau yr eglwys ; ond gall hyny fod er

yraneillduo : yr oedd parch yn aros i'w gweddiau, a flurf ei gwasanaeth

;

y mae hyn hefyd i'w gael eto Ile y mae ymneillduaeth yn ffynu. Nid mewn
gwrthdarawiad i athrawiaeth yr erthyglau, ac nid cymaint mew^n gwrthodiad

o'i gweddiau a'i gwasanaeth, y mae yraneiUduaeth yn gynwysedig ; ond

mewn ymddyosg oddiwrth awdurdod esgob, fel y mae yr esgob yu gysylltiedig

â'r eglwys wladol. Bwrw ymaith iau yr esgob ydyw egwyddor ymneiUdu-

aeth ; a hyn a wnaeth y tadau Methodistaidd o'r dechreuad. Ofer ydyw
haeru mai gweinidogion urddedig gan esgob oedd yn gweinyddu y sacra-

raentau i'r hoU aelodau, ac nid neb arall; oblegid yr oedd gweinyddiadau

mor bwysig ag ydyw y sacraraentau wedi eu gosod yn nwylaw dynion heb

un urddiad esgobawl erioed wedi bod arnynt ; a'r dynion hyn oeddynt y
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gweitliwyr amlaf o lawer yu y cyfimdeb, a'r pregethwyr mwyaf eu dylan-

wad oddieithr ycliydig eitliriaid, o neb yn y cyfundeb. Yn mha beth, ynte,

yr oedd yr undeb ag eglwys Loegr yn gynwysedig ? Nid mewn cysegriad

esgobawl o'u capelau, nac mewn urddiad esgobawl o'u pregetbwyr, nac mewn

awdurdodiad esgobawl o'u cyuadleddau, nac mewui cymeradwyaetli esgobawl

o'u trefniadau. Yn mlia betli, ynte ? Yr oedd y diwygwyr yn benderfynol

o'r declireu na j'mostyngent i awdurdod yr un esgob, os ceisiai ganddyiit

beidio a pbregetliu, neu beidio a theitliio, neu beidio a phregethu mewn

lleoedd anghysegredig, neu allan o'u plwyfydd; neu os galwai efe arnynt i

beidioeydgyfarfod i osod rheolau a threfniadan, heb eu gosod yn gyntaf ger

ei fron cf am gymeradwyaeth :—mewn gair, yr oedd yr holl ysgugiad o'r

dechreuad wedi ei sylfaenu ar yr cgwyddor o fwrw ymaith iau yr esgob. Ac

ar ol ymgyfarfod mewn cymdeitliasfa, a chymeryd mewn Ilaw y gwaith o osod

deddfau, a galw swyddogion, lieb gyfarch neb ond Crist ei hun, fel Pen yr

eglwys, ofer oedd siarad mwyach am undeb gwirioneddol ag eglwys Loegr.

Ni íuaswn yn aros gyda hyn o bwnc ar hyn o bryd, oni bae i mi ddeall yr

edliwir i ni ein bod wedi Uwyr ymadael ag egw'yddorion eglwysig ein tadau

;

a thybiais mai nid afraid oedd hyn o grybwylliad yn y Ue hwn cyn i ni fyued

yn mhellach yu mlaen. ISi a gawn fantais eto i droi at y mater hwu, feallai

fwy nag unwaith, yn euwedig pan y delom at yr amgylchiad a barodd i rai

o weinidogion eglwys Loegr gilio oddiwrthym. Digon fe allai yn awr ydyw

rìatgan ein barn, fod elfenau ymneillduaeth yu hanfod yr ysgogiad Method-

istaidd o'r dechreuad, ac na allai ein tadau, ie, er dymuuo hyny, gadw yr

ysgogiad o fewn terfynau yr eglwys sefydledig, heb wrthryfela yn erbyn ei

threfu a'i swyddogion ar y naill law, neu fod yn anífyddlawn i'w "Meistr yn

y nefoedd" ar y Uaw arall. Addefwn yu rhwydd ac yn ddiolchgar ein bod

yn ddylcdus i weinidogion ac aelodau eglwys Loegr am y diwygiad Method-

istaidd, fel oíFerynau ; ond nid ydym ar un cyfrif yn ddyledus i eglwys Loegr

ú liun:—nid i'r sefydliad, ond i ddynion Duw o fewn y sefydliad ; dyniou

hefyd, ji\ hyn, a weithredent yn groes i osodiadau y sefydliad, ac a erlidid

gan yr awxUurdodau perthynol iddo. Ar yr un tir y gall y Pabyddion

ymffrostio mai eu heglwys hwy a roes hanfod i'r diwygiad protestanaidd, am
fod Luther a Melancthon yn perthyn iddi, ag yr hònir mai eglwys Loegr a

gynyrchodd Pethodistiaeth Cymru, ani mai gweinidogion dan urddau ynddi

a fu yr oíTerynau penaf i roddi haufod iddo. Nid ydym, gan hyuy, yn gallu

cydsynio â'r honiad mai cangen berthynol i'r eglwys wladol a fu Metliodist-

iaeth un amser, ac yn enwedig wedi y cais a wnacd yn y fl. 1742 at ymgorff-

oriad a threfn.

Ymddengys dau beth tra phwysig a chanraoladwy yn mysg y diwygwyr

yn yr adeg hon—dau beth hanfodol i Iwyddiant crefydd yn ei holl ranau
;

sef, y gofal a gymcrid i chwilio i gymhwysderau y swyddwyr a osodid ar

wahanol ranau y gwaith ; a'r dyfalwch a arferíd i fugeilio y sawl yr ocdd

arwyddion fod gwaith yr Ysbryd ynddynt. Hawdd ydyw sicrhau, })an fyddo

Y ddau beth hvu ar ol, neu yn wir \in o lionynt, na fydd y Uwyddianf ond
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bycliau yn ei faint, a byr yn ei barhad. Gyr pob un a ddarllenodd haues-

iaetli eglwysig, mai diff\g o'r ijetliau liyu a eft'eitbiodd luor wenwynig ar

wledydd cred, mewn gwahanol oesau, a than wahanol amgylchiadau. Ac ni

allai fod un arwj'dd sicrach fod y tadau Methodistaidd dan raddau helaeth o

arweiniad dwyfol, pan y gwjiient mor ofalus ar y pethau hyn. Yn y gym-
deithasfa gyntaf, fe gytunwyd, "Xa dderbynir yr un cynghorwr i'n mysg
nes ei brofi a'i gymeradwyo."

Nid llythyren farw a fu y peuderfyniad hwn yn eu mysg : eithr gosodent

ef meAvn gweithrcdiad. Yn y cyfarfod cyntaf a fu ganddynt ar ol pasio y
penderfyniad, cytunwyd, "Fod y brodyr cauhiiol i gael eu liattal hyd y
g_>Tndeithasfa nesaf, sef James Tomkins; Dafydd Prys, Diserth ; Eichard

Thomas, Ystrad-wellten; Johu Dafydd, Llandefeilog; John Watkins, Defynog;

a Thomas Prys, Llandilo-fach." Hefy.d, "Cytunwyd, ar fod John Dafydd

yn cael llef?iru ar brawf o flaen y brodyr yn nghymdeithasau Llandefeilog a

Chil-carw, hyd nes y catibm farn y brodyr am dano."

]\Iewn cyfarfod arall, "Penderfynwyd, fod i'r brawd Dafydd "William

gynghori yn y cymdeithasau ncsaf yn unig, hyd nes y caftb dystiolaeth oddi-

wrtliynt i ddyfod i'n cymdeithasfa nesaf i gael ei arholi." Yn yr un cyfar-

fod, "Penderfynw^d, ar i Jamcs Tomkins, Eichard Thomas, Johu \Vatkins, a

Thomas Prys, gael eu hattal yn hoUol, gan y bernir na anibnwyd hwy gan

Dduw."

Drachefn y cawn i'r uu perwyl osodiad fel hyn o flaen y gymdeithasfa,

"Pan gynygio rhyw un ci hun i fod yn gynghorwr, rhaid iddo yn gyntaf

gynghori yn y cyfarfod eglwysig. laf, Er mwyn iddo gael cymeradwyaeth un

neu amryw Gristionogion profiadol, y rhai a'i clywsai yn fyuych. 2il, Er

mwyn cael barn tri neu bedwar o gynghorwyr,,cyhoedd neu anghyhoedd, a

gwcinidogion. 3ydd, Ilhaid iddo fyned dan arholiad am ei ras, ei alwad, ei

gymhwysderau, ei ddoniau, a'i athrawiaeth."

Ar ol hyn, caAvn bendcrfyniad arall o'r un natur, sef, "Fod i baw!) a dyb-

iont ddarfod eu galw i gynghori, ddyfod i un o'r cymdeithasau misol nesaf,

lle yr ymofynir yn fanol yn ngliylch eu dawn, eu gras, a'u galwad. Os cy-

meradwyir hwy, cânt ryw ddosbarth neu gilydd i lafiu-io ynddo ag a welo y
gymdeithasfa yn oreu, a dygir y cymeradwyaeth liwnw i'r gymdeithasfa

gyff'redinol, i'w gadarnhau."*

Gallesid tybied, ar ryw gyfrifon, uad ocdd cymaint angenrhí'idrwy(hl am
yr hoU ofal yma, gan fod y profedigacthau a'r erlidiau cysylltiedig a'r

cynghori morfawriona cliwcrwon. Gallesidmeddwl eu bod yn ddigonol yn-

ddynt eu hunain i fod yn wrthglawdd yn cibyn i ddynion anghymhwys

ymgeisio at y swydd, neu ymyraetli â'r gwaith. Oiid rid felly y barnai yr

hen frodyr. Dangosent gymaint o ofal pwy a dderbynid i gynghori, a phe

buasai yn gysylltiedig â'r swydd ryw hudoliaeth gref, neu wobr helaeth.

Cafwyd profion hefyd, mai nid afreidiol oedd y gofal a'r inanylilra a ddang-

* Treveca Minutes.
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osid, gan y caed y pryd hyny, er maint y tywydd y wynebent arno, rai gwr
pwdr eu hysbryd, a chyfeiliornus eu syniadau, yn ceisio ymwthio i raewn.

Baruai y brodyr yn ddiau y buasa; dyuion cyhoeddus, heb fod o ysljryd a

syniadau efengylaidd, yn foddion i wneyd llawer iawn o ddrwg i'r achos

ar ei gychwyuiad, a phan oedd eto yn ei wendid. Yr oedd y rhagfarn yn

erbyn y pregethu Methodistaidd yn mwr iawn, o herwydd ei newydd-deb a'i

lymder ; ond fe fuasai yn llawer mwy, pe cavfsid achlysur oddiwrth ymddyg-

iadau neu eiríau y cynghorwyr. Yr oeddynt yn cael eu danfon allan i fysg

bleiddiaid, a dysgwylid iddynt fod yn yn o ran eu nawseidd-dra : digon

rhaid oedd bod yn gall fel seirff, a diniwed fel colomenod. Wrth eu danfon

allan, gwyddent y byddai llygadu manwl ar en holl ganirau—y gwneid cais

ar eu bachellu yu eu geiiiau, ac yr cdrychid am achles i'w cyhuddo o dros-

eddau. Ac os oedd trallodion y tymhor yn gosod Uai o gymhelliadau i'r

swj'dd, yr ydoedd rhagfarn y tymhor yn galw am fwy o wyliadwriaeth

a gofal, rhag y buasai i neb roddi achlysur i'r gelyn orfoîeddu, ac i'r achos

gael ei fradychu yn ei fabaudod.

Ymddengys fodyr atlroddiad a rotldai yr arolygydd i'r gymdeithasfa, yu

cynwys ynddo hanes, nid yr aelodau yn unig, ond y cynghorwT anghyhoedd,

03 dygwyddai fod un o'r fath yn y gymdeithas. Yn y modd yma y dywcdir

gan y brawd Thomas James am y gymdeithas yn Llanfair-Muallt,

—

"Cynghorwr: Thomas Bowen. Y mae yn pregethu'r efeugyl yn ei fywyd

a'i fuchedd, ac yn cael ei feudithio yn fawr."

"Cymdeithas Llangamarch. Cyiighorwr, Bhys Morgau ; dyn hynaws,

gostyngedig, a ífyddlawn."

" Cymdeithas Merthyr. Cynghorwr, William Williams : Cristion hynaws

a gostyngedig, a chlir yn ei syniadau."

Yn y modd hyn y gwneid sylw o'r cyughorwyr yn y gymdeithasfa trwy

adroddiadan yr arolygwyr. Ac os byddai achwyniadau yn erbyn neb o

honynt, dygid hyny yii mhìen yn yr un modcl, a gelwid ar y cyhuddedig

gerbron i gydnabod ei fai, neu i amddiíiyn ei gam.

Teimlai y brodyr, ar rai achlysuron, angenrheidrwydd i wrthod ambell un

a fyddai yn ymgynyg at y gwaith o gynghori ; a hyn a wnaeut, fel yr ym-

ddengys, gyda llawer o ffyddlondeb. Cawn enghraifft o hyn, mewn cyfarfod

a gynaliwyd yn Nglan-yr-afon-ddu, 1744, sef: "Cytunwyd fod atebiad yn

cael ei roddi i lythyr Evan John, gan Mr. WiUiams,—Nad ydym mor argy-

hocddedig o'i alwad i gynghori, ag y gallera roddi iddo ddeheuLiw cym-

deithas ; am hyny, yr yrlym yn ei roddi i fyny i'r Arglwydd." Yn yr uu

modd, anfonwyd cenadwri at un WiUi'mi Rhys, i ddweyd nad oedd y brodyr

yn gallu meddwl ei fod wedi ei alw i gynghori, ac i (hlymuno arno ymattal

hyd nes y ceid mwy o foddlonrwydd ynddo. Ymddengys fod y g\vr hwn

wedi cael ei gyhuddo o ledaenu syniadau antinomaidd, ac o haeru nad oedd

ef wedi pechu er ys dyddiau amryw, ac nad oedd pcchod yn ei ddeall, ei

ewyllys, na'i gydwybod ; a chan ei fod yn sefyll yn gyndyn dros y syniathm

hyny, cytunwyd ar ei droi ef alhm o'r gymdeithas, a barnwyd mai dyled-
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swydcl ydoedd rhybuddio y cymdeithasau yn erbyn ei hercsiau, ac yn erbyn

cymdeithasu ynormodol ag ef; "felly (medd yr hanes), Avedi hir drafodaeth,

a gweddi, a chyda difi-ifwch mawr, ni a'i troisora ef i maes ; a'u calonau yn

ddrylliau o gariad at ei enaid ef, ac o eiddigedd dros ogoniant Duw ; ac yn

Uawn o fraw a phryder yn achos y praidd."

Ehoddwn eto un enghraiíft arall, am frawd ag oedd wcdi cael ei oddi-

weddyd ar fai, ond wedi gweled ei w^yrni, ac yn dangos gahir a thristwch o'i

blegid. Fel hyn y rhed yr hanes :
—"Wedi goddiweddyd y brawd Howel

Griíîith ar fai, ac iddo ddangos amlygiadau digonol o wir edifeirwch, cytun-

wyd ar ei fod yn caelei dderbyn eilwaitli, ar brawf, ac ar yr ammod ei ibd

yn gofahi ymgadw rhag yr achlysur o'i gwymp o hyn aUan."

Ymddeugys fod sylw yn cael ei wneyd o absenoldeb y brodyr o'r cyra-

deithasfaoedd, odtUeithr fod lUneU oddiwrthynt yn hysbysu yr achos : a

chawn benderfyniad fel hyn mewn nn gymdeithasfa:

—

" Cytunwyd i ysgrifenu at y brawd Howel Davies, a John Harris, am na

anfonas^ent eu rhesymau am eu habsenoldeb ; hefyd, i ysgrifenu at Thomas

Maylor, am ei fod yn esgeuluso y cymdeithasfaoedd yn hoUol."

Cymerid sylw, nid o droseddau mewn buchedd, ac o gyfeiUornadau mewn

athrawiaeth yn unig, ond hefyd o seg\u-yd, esgeulusdra, ac anftychUondeb yn

y gwaith. Mewn cyfarfod yn Mhorth-y-rhyd, " Cytunwyd, fod y brawd

Harris, yn enw y brodyr cynuUedig, i weinyddu cerydd ar John WiUiams,

ara ei esgeuhisdra yn gwyUo dros y gymdeithas dan ei ofal, ac i roi ar ddeaU

iddo, y bwrid ef ymaith Avedi mis o brawf y'mhellach, oddieithr iddo ddangos

arwyddion o ufydd-dod a ífyddlondeb."

Oddiwrth y dyfyniadau uchod, yraddengys fod Uawer o ofal a manyldra,

a Uawer o ffyddlondeb tuag at eu gilydd, ac eiddigedd dros ogoniant Duw,

yn ffynu yn mysg tadau y (Uwygiad, gyda golwg ar y rhai a dderbynid i un

math o swydd yn y cymdeithasau eglwysig. Yr oedd cyffelyb ofal yn cael

ei ddangos yn mugeiUaeth yr aelodau. YmweUd â'r canghenau eglwysi yn

gyson, gan un neu ychwaneg o'r rhai a berchenogent raddau heLiethach o

wybodaeth, proílad, a dawn. A mawr iawn a fyddai y Uawenydd a fwynheid

yn fynych yn y cyfarfodydd hyn. Y'mddengj's fod y dyddanwch o fewn yn

cyfateb i'r gwarth a'r erlid oddiaUan. Yr oedd hi gyda'r crefyddwyr boreu

hyn yn gyffelyb fel yr oedd Paid a'i frodyr yn profi, " Fel y mae dyoddcf-

iadau Crist yn amUiau ynom ni; feUy trwy Grist y mae ein dyddanwcli ni

hefyd yn amUiau." Yr un modd yr ocdd yr apostol yn gobeithio y byddai

gyda'r Corinthiaid, "Ac y mae ein gobaith yn sicr am danoch
;
gan i ni

wyl)od, mai megys yr ydych yn gyfranogion o'r dyoddcfiadau, feUy y bydd-

wch hefyd o'r dyddanwch," 2 Cor. i, 5, 7. Nid oes amheuaeth nad oedd

anhawsderau y tadau yn Nghymru, yn y blynyddoedd cyntaf o'r diwygiad,

yn fawrion iawn ; ac anhawdd ydyw ffurfio dychymyg teilwng am eu maint;

ond ymddengys fod y dyíUlanwcli yn gyfartal. Megys eu dydd, yr oedd eu

nerth. Elio(!did iddynt ras yn gymhorth cyfamserol. Yr oeddynt yn niawr

hiwenhau, er eu bod luewn tristwch, trwy amryw brofedigaethnu ; ac yr oedd
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profiad eu ífydd Iiwy yn werthfawrusach iia'r aur colladwy. Disgynodd Ys-

bryd Duw ar lawer o ddynion, gan eu bedyddio megys â thâu : llosgent gan

awydd achub cu cyd-ddynion, ac aethant i'r niaes yn "gedyrn o nerth gan

Ysbryd yr Arglwydd." Ehaid addef fod yu perthyn i'r gw^r hyn lawer o

wendidau. Bychan oedd eu gwybodaeth, a bychan oeddeudawn; ond yr

oedd eu gwybodaeth a'u dawu wedi eu heneinio â "gras mawr." Ni allent

wneuthur llawer o ddrwg, er fod a wnelout â iluaws o ddysgyblion plentyn-

aidd a diniwed, gau fod y fath dyuerwch yn eu cydwybodau yn erbyn

pechod, y fath awyddfryd ynddynt am lesâu eu cyd-ddynion, a'r fath eiddig-

edd ynddynt am ogoneddu y Prynwr. Mae y perygl yn llawer rawy pan

fydd gwybodaeth helaeth, a gras prin, na phan y bydd gwybodacth prin, a

gras ehehieth. Addefwn yn rhwydd iawu, fod gwybodaeth, dysg, a dawn,

yn coroni dynion â chymhwysderau ardderchog i fod yn ddefnyddiol, pan y

byddont wedi eu santeiddio gan yr Ysbryd Glân ; ond heb eu santeiddio

felly, hawdd ydyw eu defnyddio i'r dybenion gwaethaf. Tueddol ydyw rhai

dynion, o bosibl, wrth fwrw adolwg ar offerynau distadl o'r fath ag a ddefn-

yddiodd Ysbryd Duw gan amlaf i ddwyn yn mlaen y diwygiad yn Nghymru,

i ddiystyru y cyfan a wnaed, o herwydd iselder y moddiou. Ond cyfyd hyn

oddiar ddiffyg ystyriaeth, fod y dull hwn o weithredu yn gyson â hen arfer

y Jehofa. Trwy y rhai a gyfrifid yn "ysgiibion y byd, ac yn sorod pob dim,"

gan ddysgedigion Groeg, y gwnaeth Duw y rhyfeddodau mwyaf yn y byd

crefyddol. Gwr anllythyrenog ac annysgedig oedd yr apostolion eu hunain,

gan mwyaf ; a'r hoU ogoniant a berthynai iddynt, oedd yr hyn a osodwyd

arnjmt gan Ysbryd üuw. Hwyrach y gwrthddadleuir gan ambell nn, nad

oes i ni bellach sail i ddysgwyl y cymhwysderau a feddiannid gan yr apos-

tolion,—mai gwyrthiol oedd eu cymhwysderau hwy, priodol i'r apostoiion

yn nnig. Gwir fod yr hyn a'u cyfansoddai hwy yn aposiolion, yn beth

priodol iddyut hwy yn unig; ond yr oedd ganddynt hwy gymhwysderau

craill heblaw y rhai apostolaidd,—cjTnhwysderau a berthynent iddynt hwy,

ac i holl wir weinidogion yr efengyl, sef bod "yn wi* da, yn llawn o'r Ysbryd

Glân, ac o ffydd." Mae y cymhwysderau hyn yu angenrheidiol i bob uu

i'w wneuthur yn weinidog cymhwys y Testaraeut Newydd. Son yr ydyni

yn awr am y cymhwysderau hyny a gyfrenir yn unig gan Ysbryd Duw.
Dawn ydyw nad oes modd ei phrynu ag arian. DaAvn ydyw na wna dira

gyflenwi ei lle. Ni all na dysgeidiaeth nac hyawdledd wasanaethu yn ei ìle.

Mae cymhwysderau dynol, sef y rhai a gyrhaeddir trwy hìfur a manteision,

yii fuddiol ; ond y mae y ddawn y soniwn ara dani yn awr, yn hanfodol i

weinidogaeth yr efengyl. le, y mae wedi ei chadw mor gyflawn yn nwylaw

Ysbryd Duw, ag oodd y ddawn wyrthiol gynt, am yr hou y soniwyd pan y
ceryddwyd Simon Magus nior llym ain iddo dybied ci bod i'w meddianuu

trwy arian. A pha faint Ihii teilwug o gerydd ydyw y rliai, yn cin dyddiau

ni, a dybiant fod dawn gweinidogaeth yr efengyl i'w meddiaunu Irwy ym-
drechion dynol, mwy na'i phwrcasu Irwy ariau ?

Yr oedd gan ein henafiaid fwy o'r cymhwy&derau dwyfol hyu, a llai o'r
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rhai dynol, uag a fcddieunir yn awr : ac yn hyn yr oedd dirgelwch eu

llwyddiant. Yr oedd math o ysbrydoliad wedi eu meddiannu, cyíFelyb yu
ei natur i'r hyn a feddianuai yr apostolion a'u cydlafurwyr ar ddechreuad

Crístionogaeth, neu a feddiannai Luther a'i gydweithwyr yn y diwygiad

Protestanaidd ; ac i'r ysbiydoliad hwn y rhaid i ni briodoli y Uwyddiant a

ddylynodd, Nid oes bosibl ei briodoli i ddim arall, Yr oedd ansawdd y
Avlad mor dywyll a drygionus; yr oedd y gwrthwynebiad iddynt mor íFyrnig

a grymus ; a hwythau eu hunain yn offeryuau mor amddifaid o fanteision

dynol, fel na ellir priodoli y Jlwyddiant i neb na dim, ond i "lawyrAr-
glwydd," yr hon oedd gyda hwy.

PENNOD YIII.

ADFYWIADAU CREFYDDOL YN CYMERYD LLE YX YR UN ADEG,
MEWN GWLEDYDD ERAILL.

CYNWYSIAD :

LLOEGR—SCOTLAND—AC AMERICA—AÜFYFYRrADAU AR GYCHWYNIAD METHODIST-
lAETH,

I. Yn Lloegr.—Tia yr oedd Ysbryd Duw yucyíîwrdd à meddyliau Harris,

Rowlands, a Howel Davies, yn Neheudir Cymru ; a thra yr oedd rhyw ar-

wyddion aneghir o nesâd y wawrddydd yn ymddangos mewn rhai partliau o

Wynedd, fel y gwelsom eisoes, yr oedd yr un surdoes yn dechreu lefeinio

Lloegr. Ymddangosodd gyntaf yn nghanol llygredigaeth y brif-ysgol yn

Ehydychain, trwy fod ychydig o wr icuainc yu ymgasghi at eu gilydd—iiid

i ofera, fel y gwnai y rhan fwyafo'u cyd-ysgolheigion— ond i ddarllen, i

weddio, ac i gyd-ymddyddan am bethau santaidd, Y rhai hynotaf yn y
gyradeithas fechan hon oedd Johu a Charles Wesley, George Whitfield, a

James Hervey. Tynasant sylAv efrydwyr y brif-ysgol, fel rhai manwl dros

ben yn eu rhodiad, a rhai gor-grefyddol yn eu syniadau. Y mae llafur fi

Ilwyddiant Whitfield, ac effeithioldeb diwydrwydd a gofal Wesley, yn hysbys

bellach i'r holl fyd Cristionogol. Codwyd y gwr hyn gan Ysbiyd Duw
mewn adeg ag yr oedd crefydd yn isel yn nddith pob cnwad o Gristionogion.

Yr oedd dyddiau y puritaniaid a'r anghydffurfwyr wedi myned heibio, Yr
oedd hanner canrif o seibiant ac o ryddid wedi treigb ymaith, Yr oedd yr

eglwys wladol wedi disgyn i iselder o ffurfioldcb a chwsg, a'r ymneiUduwyr

hwythau wedi colli awch a grymusder eu tadau, Yr oedd gwii- giefydd yn

anaml ac aneglur yn mysg neb o'rmawrion; y dysgedigion a'r athronwyr

hwythau yn yfed yn helaeth o g\vpan anffyddiaeth. Yr oedd defodau cref-

yddol yn boddloni y canol-radd, yn Ue duwioldeb; a'r isel-radd yn ymroddi

yn benrhydd i bob afreolaeth didduw.

Dyma'r adeg y cododd Whitfield a Wesley. Cyffyrddodd Ysbryd Duw "â'u

gwefusau â marworyn oddiar yr allor." Yr oedd gair Duw yn Uosgi fel târi

wedi ei gau o fewn eu hesgyrn, ac ni allent ymattal. Ordeiniwyd Whitfield gan

esgob Caerloyw, pan nad oedd eto oud 20 oed, yn I73r), yn mlien ychydig



190 CYCIIWYNIAÜ METHODISTIAETH. [dOSB. IT.

fisoedd ar ol i Howel Hanis dori allan i g} ughori. Pregetliodd y Sabboth

canlynol yn yr eglwys y bedyddiasid ef ynddi, gyda'r fath ryin anarferol, nes

yr achwynwyd aruo wrth yr esgob gan rywun, ei fod Avedi gyru pNUioheg yn

wallgof y bregeth gyntaf. Yr oedd eienwogrwydd.a'ilwyddiaut yn cynyddu

gyda pharhad ei weinidogaeth. Aeth y son am dano ar led ygwledydd;

ymdyrai cynulleidfaoedd mawrion i'w gyfarfod yn mhob man y clywid ei fod

yn pregethu. Yr oedd ei lafur yn ddiflino, nos a dydd, yn mysg pob

graddau o ddjaiion, ac yn ngwahauol barthau o'r wlad. Cafodd Cymru a

LloegT, Scotland ac Iweiddon, cyfaiidir Ewrop ac America ì)ell, glywed ei

leferydd, a theimlo grym ei weinidogaeth. Gwrandewid ef gyda syndod gau

ddugiaid ac arglwyddi, a chyda llawenydd gan ílloedd o lowyr Kingswood.

Disgyuodd synedigaeth ar grefyddwyr diofal; deft'rôdd dygasedd gau fugeil-

iaid ; cryfhaodd ddwylaw dynion gwir ddifrifol ; dadebrodd enwadau cref-

yddol megys o gwsg; a dychwelwyd trwyddo filoedd ar filoedd o bechadur-

iaid Ewrop ac Ameiica at y Duw byw. Bu yn offeryn yn llaw Ysbryd Duw
i roddi ysgogiad i grefydd bur yu y deyruas hon, y fath na chollwyd ei eÖaith

yn llwyr hyd heddyw.

Nid oedd Whitfield a Harris yu gwybod dira am eu gilydd pan y rhoisaut

bob un ei law ar yr aradr ; ond yu mhen enyd o amser, hwy a glywsant aui

eu gilydd, am y raodd y llafurient yn ngwiullan eu Harglwydd, ac am y
graddau o Iwyddiaut a roddid ar eu Uafiu'. "Yn y fl. 1737," medd Harris,

"ini a glywais gau gyfaill a ddaethai o Lundain, am wv eglwysig ieuanc, scf

Mr. Whitfield, yr hwn a bregethai bedair gwaith yn y dydd, a hyny er beu-

dith i lawer. Wrth glywed hyu ara dano, fy nglialon a unwyd ag ef mewn
modd na theimlais ei gyfi^elyb ag un àya. erioed o'r blaen ; oud gofidiwn aiu

nad oedd ge.nyf y sail leiaf i ddysgwyl ei weled byth, oblegid hysbysasid i mi

ei fod wedi myned y tudraw i'r môr, jt hon oedd ei fordaith gyntaf i'r

America. Eithr yn neclireu mis lonawr, 1738, myfi a dderbyniais lythyr

oddiuTtho, jT hyn a barodd i mi synu gyda llawenydd: yr oedd ef yn rhag-

luniaethol wedi clywed peth o'm hanes, yr hyn a barodd iddo ysgrifenu ataf,

i'ra calonogi i fyued yn ralaen yn hyderus yn y gwaith."

Y''n mhen blwyddyn ar ol derbyn y llythyr hwn, cafodd Harris yr hyu ua

ddysgwyliasai byth ei gael, sef cael gweled a mwyuhau Whitfield. "Aethum

(medd Harris) y pryd hyny yn mlaen o sir Drefaldwyn trwy siroedd deheuol

Cyraru, hyd nes y daethura i Gaerdydd, lle y cefais fy mawr foddloni trwy

gyfarfod yno â Slr. Whitfield, wedi ei ddychweliad o'i fordaith gyntaf o

America: dyraa'r tro cyntaf i mi ei -weled i gyd-yinddyddan wyneb yn

wyneb."

Mae Whitfield yntau, yn ei ddydd-lyfr, yn cyfeirio at yr adcg y cyfarfu ef

â'r brawd Harris. "Llonwyd fi yn fawr (meddai) trwy gael golwg ar fy

anwyl frawd Howel Harris, yr hwn, er nad adwaenwn, yr oeddwn yn ei

garu er ys talm, yn ymysgaroedd lesu Grist, ac yn teimlo nesâd yu fy ysbryd

drosto mewn gweddi. Y mae wedi bod yn ganwyll yn Dosgi ac yn goleuo

yn y parthau hyn
;

yn wrthglawdd yn erbyn anfoes ac anghrcfydd ; ac yn
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llafurwr diorpliwys yn iigwir efengyl lesu Grist. Oddcutu tair neu bedair

blynedd yn ol, gogwyddodd Duw ei galon i fyneä o amgylch i wneuthur

daioni. Y mae bellach iiwchlaw pump-ar-hugain oed. Ceisiodd ddwywaith

gael ei ordeinio, gan ei fod yn mhob modd yn gymhw^s ; ond nacawyd hyn

iddo, dan esgus ei fod dan oed, er ei fod y pryd hyny yn ddwy-ar-hugain, a

chwe mis. O fewn mis yn ol, gwnaeth ail gais ; ond rhoddwyd ef o'r

neiUdu. Penderfynodd ar hyn, ac felly y gwna efe eto, i fyned yn mlaen

gyda'i waith, gydu'r un sel ddiflino ag y mae wedi ei ddangos eisoes

yn ngwasanaeth ei feistr. Am y tair blynedd hyn, dywedodd wrthyf â'i

enau ei hun, ei fod wedi pregethu ddwywaith ymron bob dydd, am ysbaid

tair neu • bedair awr : nid yn awdurdodedig fel gweinidog, ond fel cristion

cyífredin, yn cynghori ei frodyr. Y mae wedi bod, tybygwyí, mewn

saith siroedd, a'i orchwyl ydyw rayned i ffeiriau, gylmabsantau, &c., i

droi y bobl oddiwrth y fath bethau gweigion. Mae llawer o dafarnwyr,

crythwj-r, telynwyr, &c., fel Demetrius gynt, yn llefain yn groch yn ei erbyn

am ddinystrio eu gorchwylion. Gwnaed ef yn destyn llawer o bregethau

;

bygythiwyd ef ag erlyniad y gyfraith ; ac anfonwyd ceisbwliaid i'w ddal ef.

Ond Duw a'i cynysgaethodd ef â gwrohleb diblygu. Rhoddwyd iddo nerth

yn y fan, oddiuchod; ac y raae yn myned rhagddo hyd yma, yn gorclifygu

ac i orchfygu. Y mae o ysbryd tra haelfrydig ; mae yn caru pawb ng sydd

yn caru ein Harglwydd lesu Grist ; ac ara hyny, gelwir ef gan ddallbleidwyr

yn ymneillduwr. Dirmygir ef gan bawb a'r sydd yn cara melys-chwant yn

fwy nag yn caru Duw ; ond Duw a fendithiodd ei hnfur yn dra mawr.

Gelwir ac arddelir ef gan Laweroedd yn dad ysbrydol iddynt, a chrcdwyf y
rhoddent eu heinioes drosto. Y mae yn pregethu y rhan araLif yn y maes-

ydd; brydiau eraiU mewn tai; oddiar glawdd neu oddiar fwrdd, neu unrhyw

beth arall. Y" mae wedi sefydlu deg-ar-hugain o gymdeilhasau (eglwysig) yn

NeheucUr Cymru, .ac eanga cylch ei lafur yn feuuyddiol. Y mae yn Uawn o

ffydd ac o'r Y'sbrj'd Glân.

" Pan y gwelais ef gyntaf, cydiodd fy nghalou yn dn ynddo, ]\Iynwn

gael peth o'r tân oedd ynddo, a rhoddais iddo ddeheulaw cynideitlias â fy

holl galon."

Y cyfryw oedd eu cydgyfarfyddiad y tro cyntaf. Rhyfeddol fel yr ym-

gordeddai eu hysbrydoedd, wedi eu llenwi â'r un egwyddorion, yn ymgyr-

Laedd at yr un amcan, dan ddylanwad yr un a'r unrhyw Ysbryd,

II, ScoTLAND.—Tua'r un amser ag yr oedd y cawodydd bendithiol hyn

yn disgyn ar Gymru, ac ar Loegr, yr oedd cwmwl dihysbydd yr addewid yn

dyhidlo y gwlaw gi-aslawn ar wlad y Scotiaid. Yn nechreu y fl. 1742, yr

amser jt oedd llafur Harris a EowLands yn peri cyftro mawr yn Nghyraru,

yr ydym yn cael fod ymwehad neillduol oddiwrth Ysbryd Duw wrdi cyrhaedd

CumbusLiug, plwyf yn agos i ddinas Glasgow. Wedi nn bregeth ar ddydd

gwaith yno, daeth tua deg-a-deugain at y gweinidog, dan argyhoeddiadau, i

ymofyn yn brydeius ag ef am gyfarwyddyd a chysur; a gorfuwyd i'r gwein-
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idog aros gytia liwy dros yv lioll nos, i'w calonogi a'u cynghori. ]\Iewn

ychydig o wythnosau, yr oedd nifer y rhai yr oedd arwyddion goheithiol o

ddychweliad at Dduw arnynt, yn drí chant. Canfyddwyd diwygiad mawr

yn mucheddau dynion a fuasent o'r bLaen yn hynod am eu liannuwioldeb a'u

dyhirwch ; diflanodd tyngu, rhegu, a meddwi
; y rhai a wnaethent gam, a

addefasant hyny gyda galar ac ymostyngiad
; y rhai a fuasent mewn digofaint

tuag at eu gdydd, a gymodwyd ; dychwelodd eraill yn ol yr hyn a gymer-

asent ar gam ; codwyd addoliad teuluaidd i fyny mewn tai cwbl esgeulus o'r

ddyledswydd hyd y pryd hyny , ac ymdyrai y bobl at eu gilydd yu fân ddi-

adelloedd i weddio ac i yraddyddan am bethau dwyfol.

Meddai Whitfield am y diwygiad hwn yn ScotLand, yr hwn hefyd oedd

lygad-dj'^st o'r hyn y tiattha am dano,—"Pregethais am ddau o'r gloch i

gynulleidfa fawr iawn ; a thrachefn am 6 o'r gloch, a naw o'r gloch, yn yr

hwyr. îsi chlybuwyd yu ddiau eríoed am y fath gyíFro, yn enwedig un-ar-

ddeg o'r glocli y nos. Am awr a hanner yr oedd y fath wylo, a chynifer yn

syrthio mewn Uewygfeydd, gan drallod meddwl, ag sydd annliraethadwy.

Mae y bobl yn ymddangos fel pe lleddid hwy wrth yr ugeiaiau. Chidir

hwy ymaith i'r tai, fel y chidir milwyr archolledig allan o faes y frwydr.

Mae eu gwasgfeuon a'u Uefau yn dra effeithiol. Pregethodd Mr. M. ar ol i

mi ddarfod, nes ydoedd wedi un o'r gloch y boren, a phrin y ceid gan y bobl

ymadael y pryd hyny. Gellir clywed Uais gweddi a mawl yn y maesydd

trwy y nos. Daeth rhyw foneddiges o hyd i nifer o ferched ieuainc yn mol-

iannu Duw ar doriad y wawr; aeth hithau atyiit, ac a ymunodd â hAvy."

Prin y gallasai Whitfìeld ysgiifenu yn gywirach pe buasai yn dysgrifio y
diwygiad yn Nghymru, nag y gwna yn yr ymadroddion uchod, er mai am
ScotLand y mae yn traethu. Yn ystod y flwyddyn hòno, 1742, bernir fod o

leiaf bedwar cant o bersonau wedi cael eu deft"ro yn y lle hwn yn achos eu

heneidiau, y rhai a brofent, yn y canlyiriad, trwy arwyddion gobeithiol, eu

bod wedi eu gwir ddychwelyd at yr Arglwydd.

Caed prawf o'r cyffelyb adfywiad mewn plwyf arall o'r enw Rilsyth, a

hyny yn y blynyddoedd 174;2-3. Yr oedd gweinidog y Ue wedi bod yn

Uafurio yno am ddeng mlynedd ar hugain, ac heb arwyddion neiUduol o

Iwyddiant. Ymwelsai Duw â'r gymydogaeth hon yn ystod yr araser y bu y
gr duwiol hwn yn llafurio yno, â Uycheden drom, yr hon a symudodd

lawer, yn enwedig o'r saint, i'r bedd. Drachefn, ymwelodd â lii trwyystorm

ofnadwy o fellt a tharanau, yr hon a barodd golledion trymion ; a thrachefn

â newyn. Ond nid oedd y gorcliwyliaethau llymion hyn yn efl'eithio dim

ar y trigolion, i'w dwyn i ymostwng ac edifarhau gerbron Duw am eu pech-

odau. Yn hytrach, yr oedd y cyfarfodydd gweddio yn wacach, anwiredd

yn amlhau, a chariad Uawer yn oeri. Ond ar y pryd yr oedd mynyddau

Cymru yn adsain gan bregethiad yr efengyl, a mawl i Dduw, a Lloegr yn

cael ei mwydo â chawodydd cynyrchiol, fe lonwyd eneidiau dylynwyr yr Oen

yn Eilsyth a'i chymydogaethau
;

yn enwedig, llonwyd ysbryd y gweinidog

duwiol Mr. Robe. Y gr hwn a lafuriasai yn mhlith y bobl am gynifer o
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flynyddoedd yn ddiffrwytli, ao a welsai gynifer o'r ffyddloniaid yii colli'o'i

gynulleidfa o bryd i bryd, a pliarod oedd ei ysbryd i Iwírhau. Ad-dalodd

yr yinweliad grasol hwn yn gyfiawn iddo am eiholllafur; canys gwelodd

bechaduriaid, wrth yr ugeiuiau a'r cannoedd, yn troi eu hwynebau at

Geidwad dyu, ac yn ffoi am eu bywyd i gysgod angau y groes. Hauasai yr

had mewn gobaith, a chyda diwydrwydd mawr, am lawer blwyddyn, ond nid

ymddangosai y ffrwyth : yn awr, er hyny, wele y cawodydd yn disgyn, yr

had yn cgino megys ar uuwaith, gan orehuddio y ddaear A ffrwyth.

Yn yr uu modd, ac ar yr uu tymhor, ond mewn gwahanol raddau, yr

ymwelodd Ysbryd Duw ag anirywiol blwyfydd eraiU yn Scotland, nes oedd y

"diö'eithwch yn goi-foh'ddii ac yn blodeuo fel y rhosyn."

III. Ameuica.—Er fotl rhyw ai'wyddion rhngbarotoawl wedi ymd(hingoa

flwyddyn neu ddwy yn ol; eto, yn y fl. 1735 y cafodd Northampton, y dref

yn yr hon yr oedd yr enwog Jonathan Edwards yn gwcini ac yn cyfanpddu,

yraweliad neillduol oddiwrth yr Arglwydd, trwy gawodydd benditlifawr o'i

Ysbryd. Ara yr ymweliad hwTi, ysgrifena y g-r parchedig ei hun fel hyn :•

—

" Gwnaeth gwaith Duw, fel yr aeth rhagddo, ac y Ihujsogodd nifer y gwir

saiut, yn fuau newidiad aríhlercliog yu y dref, nes yroedd yn y gwanwyn a'r

hafcanlynol fel pe buasai yn llawu o bresenoldeb Diiw; ni fu erioed mor

Uawn o gariad, ac o laioenydd, uac ychwaith o drallod, ag oedd y pryd hyny.

Yr oedd arwyddion nodedig o bresenoldeb Duw yniron yn mhob tý. Vr

oedd yn amser o hiweuydd niewn teuluoedd, am ddyfod iaehawdwriaeth

iddynt ; rhieni a hiwenhaent dros eu phuit, fel ihai iiewy(kl-oni ; a gwr
dros eu gwragedd, a gwragedd dros eu gwr. Gwelid raynediadau l)uw, y

pryd hyuy, yn ei gysegr, cyl'ritid dydd Duw yu hylVyfh\!-h, a phclíyil Duw
yn hawddgar."

j

Pau y cychwynodd yr adfywiarFihwn yn Nortluìrapton, ac i"r sou am dano

gyrhaedd cyraydogaethau eraill, ui wydd:n y preswylwyr pa beth a aUai efe

fod. Yr oedd Ilawer yn eì wawdio, a thybiai eraiU maí math o aidiwyl

corfforol oedd yr achos o hono: Ond fe sylw ai dyeithriaid a (hleuent i'r

dj-ef, ac eiaiU a ddeuent i wrando y darlithiau, fod gwcdd newydd ar y bobl,

acar eu hagweddau ; a ll»wer o'r cyfryw ymwelwyr a ddaliwyd gau yr un

afiechyd, os afíechyd ydoedd, ac aethant i'w^ cartrefi gyda chalonau arclu)ll-

edig; a chyn hir o ainser, ymddangosodd cyflelyb adfywiad mewn manau

eraiU hefyd. Yndedaeuodd yr un ymweliad grasol i laweroedd o drcíydd,

peutrefydd, ac ardaloedd y wlad h(5no, yr hyn a barodd wedd newydd ar

grefydd, a chwanegiad mawr iawn at yr eglwysi.

Efteithiodd yr yrawcüad hwn ar bob math o ddyuiou, bucheddol ac an-

fucheddol, cyfoethog a thlawd, dysgedig a diddysg ynghyd. Eífeithiodd ar

deuluoedd aiu-hydeddusaf y dref gyraaint ag ar neb arall. Mewn amgylch-

iadau eraiU o'r un natur, y rhai icuainc ymron yn unig a fyddent wrth-

ddrychau yr ymweliad ; ond yma yr oedd yr hen r, a'r pleutyn bychan

hcfyd, yn ei brofi. Cafwyd nllan fod o leiaf dri chant o eneidiau wrdi cu

o
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chwanegu at eglwys Mr. Eawards mewn ysbaid chwe mis. Yr un modd yr

oeddynt yn heidio i d Dduw trwy yr holl dalaeth ymron, "a nifer mawr a

gredodd ac a drodd at yr Arglwydd." Os ydyw angylion y nef yn Uawen-

hau am nn pechadur a edifarhao, pa destyn o lawenydd i nef a daear ydoedd

am y mìloM o bechadmiaid a ddychwelwyd yn New England yn yr adfyw-

iad gryiûus hwn !

Cafodd Northampton ail adfywiad, cyífelyb yn ei natur, er yn amrywio yn

ei raddau, tua'r blynyddoedd 1740-1. Torodd allan y tro hwn i ddechreu

dan weinidogaeth y dyn hynod hwnw^, George "\Yhitfield, yr hwn a ddaethai

i America yn yr amser crybwylledig. Toddai yr hoU gynulleidfa fawr yn

hylif ddagrau dan ei weiuidogaeth, a deffrowyd Ilaweroedd, rhai proffeswjT

o'u cysgadrwydd a'u diogi, ac eraiU i deimlo, am y tro cyntaf erioed, eu

hangen am Geidwad. Aeth yr adfywiad yma yn mlaen joi ystod y tì. 1741.

Mynych iawn y gwelid tai yn Uawn o bobl ieuainc a hen, yu llefain ac yu

llewygu, gan drallod meddwl yn achos eu heneidiau.

Gwelwn oddiwrth y dyfyniadau uchod, fod dechreu 1700 yn "amseri

orphwys o olwg yr Arglwydd," mewn Ilawer o barthau y byd, lle y preg-

ethid Crist a'i groes. Yr oedd yn "amser cymeradwy yr Arglwydd," yu

"ddydd dial ein Duw ni " ar ddiafol a'ideyrnas;—amser ydoedd i roddi

" gollyngdod i'r caethion, caffaeliad golwg i'r deiUion, ac i oUwng y rhai ysig

mewn rhydd-deb." "Duw a roddes ei lef, a chrynodd y ddaear." Wele

Gymru a Lloegr, Scotland ac America, yn cyflroi gan ddylanwadau Ysbiyd

yr Arglwydd.

Ni fu yr un ganrif mor Uawn o ddygwyddiadau hynod ac echrydus a'r

aü-ar-bymtheg, na'r un mor hynod am ddiwygiadau crefyddol a'r ddeunaw-

fed. O'rfl. 1603, pryd y bu farw y frenines El!zabeth, hyd y fl. 1689,

pryd y daeth WiIIiam a Mari (nid Mari waedlyd) i deyrnasu, yr oedd yr hoU

deyrnas yn Uawn o gyfl'roadau gwladol ac egh\-;\-sig. Yn jt unfed ganrif ar

bymtheg y bu gwrthryfel yn Iwerddon
; y rhyfel gwladol yn Scotland

; y
torwyd peu Charles I ; ac y cymerodd Cromwel y Uywyddiaeth. Yu
nechreu y ganrif hon y Uaddwyd yn agos i 70,000 o breswylwyr Llundain

gan y pla. Yn 1607 y daeth y môr yn Uifeiriant aruthrol i orchuddio

parthau eang o siroedd Deheudir Cymru, a sifoedd Caerloyw a Somei-set yn

Lloegr. Mor rhyferthol, grymus, a disymwth oedd y Uifeiriant aruthrol

hwn, nes oedd tai ac cglwysi yn cael eu hysgubo o'i flaen, ac y boddwyd tua

500 bobl. Yn y fl. 1613 y llosgwyd Dorchcster, pen tref Dorsetshire,

pryd y gwnaed 300 o dai yn Iludw. Yn y fl. 1625 y daeth y pla eilwaith i

Lundain, ac y cymerodd yraaith fwy na 35,000 o ddynion ; a thrachefn, yn

y fl. 1636, pan y bu y pla mawr yno, ysgubwyd ymaith 100,000 o'r pres-

wylwyr. Yn yr Iwerddon yn ystod y gwrthryfcl yno, yn 164-2, lladdwyd ar

y dydd cyntaf o Fawrth, 154,000 o Eroteàtaniaid, a dyfethwyd yn y rhyfel

gyda hyny 300,000. Yn y fl. 1666 y torodd aUan y tân mawr yn Llundain,

ac y Uosgwyd dros dair mil ar ddcg o dai, y rhai a gyfansoddent bedwar

»ant hcoiydd. Ond yr oedd y ganrif 1700 mor nodedig am adfywiadnu
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crefyddol, ac am dywalìtiadau o Ysbryd Duw, ag a fiiasai y ganrif o'i blaeu

am ymweliadau ofnadwy yn rhagluniaeth D\xw. Trwy Gymru, Lloegr,

Scotlaud, a pharthau o America, disgynai y gwlaw graslawn ya gawodydd

bendithiol, nes oedd yr anialwch yn Uawenychu, ac yn blodeuo fel y rhosyn.

Yn lle y pla yn dyfetha, a'r cleddyf yn dil'rodi, gras oedd yn teyrnasu yu

achubiaeth pechaduriaid colledig : yn lle galar, gruddfan, a gwae, a dynion

yn Uewygu gau ofn, cawn fod Uais cân a m'oliant yu mliyrth raerch Seion.

Esgorodd tywyll-nos y barnau ar wawr y diwygiad. Dywedwyd wrth yr

angel ag oedd yu dinystrio, "Attal dy law, digon yw." Ehoes yr Arglwydd

broíìon diymwad unwaith ac eilwaith ynystodl600, mai eiddo Duw yw

cadernid. Ond yn ystod y gar.rif ddylynol, seiniodd tant arall ei hyfryd

sain, "Trvffaredd Iiefyd sydd eiddot ti." Estynodd Duw ei fraich alhin i

achub. Yr oedd wedi bod yn hogi ei gleddyf dysglaer, a'i law wedi ymaflyd

mewn barn :—yr oedd eisoes wedi dial ar ei elynion, ac wedi talu y pwyth

i'w gaseion : ond bellach, efe a roddodd heibio ei waith, sef ei ddyeithr-

waith, nc a gyfododd i drngarhau wrth Seion. Efe a rwygodd y nefoedd ac

a ddisgyncdd, a'r mynyddoedd a doddasant o'i flaen. Gorchymynodd i

Haul cyfiawnder godi, â meddyginiaeth yu ei esgyll ;—clliodd y tarth afiach

a'r cymylau duon a orweudent yn gaddug tew ar yr hoU wLid. Torodd

gwanwyn hyfryd ar y ddaear
; y gauaf a aethai heibio

; y gwlaw a basiodd
;

daeth yr araser i'r adar ganu ; a chlybuwyd llais y ddurtur yn y tir. Cy-

nhyrfodd ufFern, a chyífrôdd y fyddin wrthwynebol yn aruthr; ond yr oedd

llawenydd yn ngwydd angyliou Duw
;
yr oedd pechaduriaid coUedig yn cael

eu gollwng i ryddid cyfreithlawn yr efengyl ; a Mab Duw, fel bugail da, yn

dwyn y rhai cyfrgoUedig adi'ef ar ci ysgwyddau ei hun yn llawen.

ADFYFYRIAUAU All GYCHWYNIAD METIIODISTIAETH.

Yr ydym bellach wedi cymeryd bras-olwg ar gjchwyniad ]\Iethodistiaeth

mewn De a Gogledd; a digon, fe allai, ar hyn o bryd ydyw yr hyn a fyneg-

wyd, i roddi hysbysiad i'r ymofyngar am ysgogiadau blaeuaf y diwygiad

hwn, Ni a gawn eto alw sylw y darllenydd gyda graddau mwy o fanyldra

at fynediad y diwygiad yn mlaen ; a rhoddir achlysur i ni y pryd hwnw i

olrhain camrau ei gerddediad yn mhob sir yn y dywysogaeth, ac mewn rliai

parthau o Loegr, can belled ag y cynysgaeíhir ni â defnyddiau. Oddiar yr

olwg a roddwyd, fe wel y darllenydd fod y diwygiad yn dra dyledus i'r

Parch. Grifîith Jones, Llanddowror, nid yn unig am iddo fel offeiyu roddi

ysgogiad i rcdfa rhyfeddol Daniel Eowlands, ond hefyd ara y bu sefydliad yr

ysgolion rhad o dan ei olygiad yn ngwahanol barthau o Gymru, yn amaeth-

iad ac yn swcr rhyfeddol i fyuediad y diwygiad yn inlaen. Nid oedd ganddo

ef uu dychymyg, wrth gyrahwyso athrawon, a scfydlu ysgolion; wrth ysgrif-

enu llyfrau, a lledaenu Beibhiu,—pa faint o ddefnydd a fyddai liyny i aclios

yr cfengyl : a llai fyth a ddychyniygai pa gychwyniad a maeth a rocUhii hyny

i gyfundeb newydd o Gristionogion yu Nghymru. Ond heb yn ddysgwyl

iihln fff- .T balraantodd y fíordd i Pethodistiaeth ddod i mewn. Efe a fu yu
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ofteryu i gyffroi Ptowlantls o Langeitho fel y gwelsom, pan ydoedd eto yn

aros mewn difrawder auianol. Yr oedd lluaws mawr o'r ysgolfeistrí ag

oeddynt dan ei ofal, ac wedi eu cymhwyso i fesur mawr trwy ei addysgiadau

personol ei hun, yn barod, erbyn y rhoddid cyfleusdra iddynt, i arfer eu

dawn, ac i gynghori eucyd-ddynion yn ngwahanol barthau y wlad, a thrwy

y rhan fwyaf o siroedd Cynii-u. EhyPeddol yr ymddengys y cyd-amseriad a

welir yn Uafur Harris yn Nhrefeca, llowlands yn Llangeitho, a Howel Davies

yn sir Benfro; pob un wedi ei gyffro gan yr un Tsbryd, yn pregethu yr un

athrawiaeth, ac yn cael eu bendithio â chyffelyb raddau o Iwyddiant. Gwelwn

y gwasanaeth mawr a fu gweinidogaeth deithiol Harris i holl Gymru, ac yn

wir i lawer man yo Lloegr ; ac mor ad-dyniadol ac adfywiol ydoedd gweinid-

ogaeth fwy sefydlog Eowlands yn Llangeitlio. Ato ef y cyrchai hoU Gymru

megys, gan faint y swyn oedd yu ei weinidogaeth ; rhyfeddol yr adnewyddiad

a dderbyniai y gynuEeidfa gorfforedig trwyddo ; ac annhraethadwy y cyôro

a roddid i'r wlad yn mhob cyfeiriad hyd yn mhell, trwy ei wrandawjT, ar, ac

wrth, eu dychweliad i'w cartrelleoedd.

Cawsom olwg ar wedd anghrefyddol Gwynedd pan yr ymwelai Lewis Eees

gyntaf â siroedd Meirion a Chaernarfon
;
gwelsom hefyd y modd yr anrhyd-

eddwyd y gr duwiol hwn i fod yn offeryn i ddwyn Harris i AYynedd y tro

cyntaf, a Jenkin Morgan i Leyn. Teimlwn barch iddo yn arbenig am ei

ysbryd anmhleidiol, gan y dangosai fwy o awyddfryd i eangu teyrnas Crist,

ac achub eneidiau dynion, nag am ehwanegu ei blaid ei huu. Aumhosibl

ydyw peidio canmol yr ysbryd aiddgar, Uafurus, ac egniol a feddai y diwyg-

wyr cyntaf, y rhai a ymwadent gymaint â hwy eu hunain, gan ymddyosg

mor Uwyr oddiwi-th esmw}i,hyd ac elw y byd hwn, ac ymroddi mor lioUol a

ff\-ddlon i wasanaeth yr efengyl ; a hyny mewn amser nad oedd lle iddynt

ddysgwyl ond y gwawd a'r golled. Gorfyddir ni i feddwl fod ysbryd cu

gwaith wedi eu llwyr feddiaunn. Duv/ a osododd ungenrliaid arnynt. Cau-

odd ei air o fewn eu calonau, fel tân o feAvn eu hesgyni, ac ni allent

^Tnattal. Ehoes iddynt wroldeb meddwl, gi'ym corff, ac arddeliad gweinid-

ogaethol, ag a'u gìvnai yn auorchfygol. Cyni\veirient Dde a Gogledd, a

gwybodaeth a amlhawyd. Nid oedd nifer y dysgyblion am rai blynyddoedd

ond ychydig, a'u hamgyh-hiadau ond iscl, wrth ediych ar bob ardal wrihi ei

hun, er fod en nifer corfforedig yn gryn lawer. Yr oedd eu gelynion, ar y
Uaw arall, yn aml, ac yn meddu jt: hoU ddylanwad; yr ocddynt hefyd wedi

gosod eu bryd ar lethu y diwygiad ; eto ni a gawn fod rhyw amddiffyniad

rhyfeddol ar y "bobl druain dlodion " hyn. INIynodd Duw ci ogoneddu ar

lawer Pharaoh yn Nghymru ; ac er gwacthaf gwr Uên a gwr lleg, gwen-

odd ar yradrechiadau ei bobl, gan eu bendithio mewn modd ac i raddau an-

nghytt'rodin, "megys y g-Avelir heddyw."

Anhawdd iawn ydyw darllcn hanes cychwyniad y diwygiad hwn, heb

ganfod yr ysbryd rhagorol a feddiannai y profteswyr cyutaf. Mae hyn yn

fwy syn pan ystyriom leicd a fu eu manteision,—leied o lyfrau oeddynt yn yr

iaith, anamled ocdd rhif y pregcthwyr, a graddau gwybodaeth a thalcni
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Hawer o honyiit. Ymddengys fod eu mwynliad o foddion yn cyfateb i'w

îiíinamledd, abodeu gwroldeb a'u cysondeb yn cyfatebi'w peryglou ; a'u cy-

siu-on á'u llaweiiydd yn gyfartal i'r gi-oes a ddygent, a'r erlidigaethau a ddy-

oddefefit. Anmhosibl i bob raeddwl ystyriol beidio canfod fod mwy o ddy-

lanwad Y.sbryd Duw yn yr adfywiad hwn, nag o fedrusrwydd dynol, a mwy
o arolygiad ac amddiíFyniad rhagluniaeth y nef, nng oedd o eífaith un beir-

iandrefn ddacarol. Troes y diwygwyr allan dan ddylanwad eiddigedd dros

achubiaeth dynion. Canfyddent y wlad yn gorwedd yn ddiofal mewn
drygioni, a llosgent gan awyddfryd angherddol i'w deffroi. Teimlent eu

rhwjTnedigaethau o hyny yn í'wy, am y gweîeut fod bugeiliaid y praidd eu

hunain yn aníìyddlawn, ac athi-awon y bobl yn peri iddynt gyfeüiorni. Pell

iawn oddiwrth eu meddyliau oedd flurfìo enwad neu gyfundeb newydd o

bobl. Nid oedd y tebygolrwydd mai fel hyn y byddai ddim, dros ryw

ysbaid, wedi ymgynyg i'w mcddyliau. Yr uiiig amcan a ymddengys fod

ganddynt, oedd llesâu eneidiau dynion. Nid yrageisient at ddim liai, ac ar

lai nid yrafoddlonent. Rhoes yr Arglwydd iddynt ddynmniad eu calon i

raddau auarferol. Yr hwn a blanodd o'u raewu yr awyddfryd hwnw, a

atebodd iddo drwy Iwyddiant mawr; ie, yr oedd yr awyddfryd angherddol

hwnw yn wystl o'r llwyddiant ei hnn. " Pan glafychodd Seion, yna yr

esgorodd ar ei raeibion."

Nid oes i ni, er hyn oll, dybied fod ein tadau, , er cystal oeddynt, ac er

'^'ymaint a wnaetliant, heb eu gwendidau. le, nid ydym yn mhell oddiwrth

lochesu y syniad fod eu gìcendidau, a'u rhagoriaethau, yn fwy ac yn andach

na'r eiddo eu holynwyr. Ar ryw gyfrifon, yr oeddynt yn amlach eu brychau;

ac ar gyfrifou eraill, yr ocddynt yn fwy rhagorol eu haddurniadau. Ehoddai

y Goruchaf arnynt arddercliogi'wydd cyfartal i'w gwaeleddau, fel ag i'w

cuddio. Yr oedd yr eueiniad dw\l yn Uawer mwy, íi'r cymhwysderau

dynol yn Uai. Yr oedd y fanteil a fwiiai Ysbryd Duw mewn arddeliad

dwyfol, yn fwy nag a gyflenwai y diffyg o fanteision dynol. "Yr oecldynt

yn gedyra o nerth gan Ysbryd jr Arglwydd." Eghir ydyw, pa gan leicd

bynag oedd eu gM'ybodaeth
; pa mor benboeth bynag y tybir fod rhai o'u

'

symudiadau, a pha mor anghelfydd bynag y gallai fod eu talentau,—eglur

ydyw, meddaf, fod eu hamcan yn onest, a bod eu dibyniad am Iwyddiant a

nerth yr Ysbryd. Yr oedd y gonestrwydd hwn yn eu dyben, a'r dibyniad

Uwyr am gynorthwy yr Ysljryd Glfm, ac am ei Iwyddiant, yn gogoneddu

Duw yn fwy na phe buasai eu gwybodaeth a'u medrusrwydd yn fil mwy nag

oeddynt. Nid ydym am i neb fcddwl ein bod wrth ddywedyd hyn yn ceisio

diraddio addurniadau a manteision dynol ar dir yn y byd, ond mewn ci/d-

mhariaelh i arddcliad dwyfol, neu mewn gicrthgyfcrbyniad iddo. Fc wna
dynion didJysg ac anllythyrcuog orchestion rhyfeddol, pan yn Dawn o'r

Ysbryd Glân ac o ffydd; OíAjiii wna y dysgeidiaeth cocthaf, a'r addiu-niadau

tlysaf, ddim heb yr arddeîí^dwyibl.

Wrth fwrw golwg ar wawr y diwygiad, yr ydyra yii gorfod sefyll yn syn

pan yr ystyriora fod canlyniadau mor fawrion, ac etfeithiau nior rymus, wedi
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eodi • gychwyniad mor fyclian. Pe cyfodasai rhyw ddaroganm- gan mlynedd

yn ol, a rhagfynegii pa fath effeithiau mawr oedd i ddylyn pregethau curad

byehan y pentref mynyddig yn sir Aberteiíì ; neu gynghorion tanllyd y

llegm- diurddau yn ?ir Frycheiniog
;

gosodasid ef i hiwr fel protf^d gau

neu oracl dwyüodrus ! Xid aeth i feddwl neb yr effeithiau a ^dnyneut.

Nid oedd gau y diwygwjT eu hunain un dychymyg am y fath gaul\qiiad.

Y mae ein syndod yn fwj^ fyth pau y coíiom pa mor ddibarotoad i gyferfod

â'r fath Iwyddiant yr aeth y diwygwyr allan i gychwyn eu goruchwyliaeth.

Ni fu rhyngddyut ar eu mynediad allan ddim cymaint a chydymgynghoriad,

a thros flynyddau nid oedd ganddynt yr un gyfundrefn arbenig i weithredu

wrthi. Yr oedd eu haduoddau yn fychaiu, a'u gwrthw^-nebiadau yu fawrion ;

cto, bu eu llwj^ddiant yn ogyfuwch a'u rhwystrau, a gwêu y nef yn llawn

gyfateb i g y ddaear.

Yn olaf, gwelwn pa mor fawi' yr anrhydedd a osododd Duw ar yr egwydd-

orion pur a lywodraethent ein tatlau. Yr egw^yddorion hyuy oeddynt, cariad

angherddol at y Gwaredwi', a dibyniad llwyr a hollol ar Ysbryd Duw am
gynorthwy, g-an aracanu yn unplyg a chywir at ogoniant Duv.-, ac iachawd-

wriaeth . dynion fel dyben. Anhawdd, tybygem, ydyAv i neb ddarllen eu

hanes yn troi allan at y gwaith mawr y gelwid hwy iddo, a chofio y rhwystrau

mawrion oeddynt ar eu ffordd, heb fod yn argyhoeddedig mai jt egwyddor-

ion uchod a'u cyuhyrfai. Prin y cauiatâai yr amgylchiadau i hunanoh-w}-dd

a bydoh-wydd egwyddor a dyben ddod i mewn. Gelwid araynt yn y fan i

roi heibio y dysgwyliad am anrhydedd, cyfoeth, nac esmwjihyd. Ehaid

oedd iddynt ymfoddloni i ymwadu âhwy eu hunain, a dwyu y groes beunydd.

Y mae dirgelwch eu Uwyddiant yn gorwedd yn yr egwyddorion a'u llywodr-

aethent. Ni phlanwyd yr eg'nyddorion gorachel a mawreddig hyu erioed

ond gan Dduw ei hun ; ac ni chynpchwyd mo honynt erioed yn mynwes

neb i'w siomi. Gwystl oeddynt o'r llwyddiant a'u dylynodd. Iloff ydyw

gan yr Arglwydd eu lianrhydeddu, oblegid y mae ei ddelw ef yn amlwg

arnynt. Gallwn ninau benderfynu oddiwrth hanes ein tadau, na adewir mo
honom \ti ddilwydd, tra y byddwn dan ddylanwad yr un egwyddorion ; a

gallwn benderfynu hefyd, os ein cynhyrfu a wneir gydag achos yr efengyl,

gan ryw gymhelliad aragen na chariad at Grist ; os dibynuam ein llwyddiant

wneir ar unrhyw fanteision, yu Ue ar Ysbryd Duw ; ncu os amcenir at un-

rhy^v nôd fel dyben, aragen na gogoniant Duw, mai gwywdra a diflauiad a

ddisgynarnom n'r dydd hwnw allan.
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GWEINIDOGAETH DEITHIOL YN FODDION CYNYDD.
CYmVTSIAD :

—

EI DDECHREUAD BYCHAN—Gy/EDD WYRTHIOL F.I GYXYDD—ANSAWDD SYMUROt. A

THEITHIOL Y WEI^IDOGAETH—AMGYLCHIADAU VN ARWAIN I HYN YMA—
TEITHIAU HARRIS—TEITHIAU ROWLAN'DS, Y DDAU WILLIAMS, A HOWEL DAV!ES

—AXGHY3UR0.V TEITHIO—PRE6ETHU MEWN' FFEIRIAU A CHYFARFODYDD LLY-

GREDIG—EFFKITHIAU Y WEIXIDOGAETH DEITHIOL—CYFFELYB WEDD AB LA-

FUR DIWYGWYR LLOEGR—LLAFUR JOHX BERRIDGE, FICAR EVERTO.V.

"Dydd y pethíìu bychain" oedd declareuad Methodistiaeth yn Nghymru.

Oud arfer y Goruchaf ydyw cyuyrchu pethau mawrion o ddcchreuad bychan,

a thrwy foddion distadl. Gwedd isel oedd ar Gristionogacth ei hun, pan

oedd ei chenadau ond un-ar-ddeg o rifedi, yn yr ystafell, a'n Harglwydd o

fewn ychydig oriau i drcngu ar y groes. Eto, yr oedd wedi ei gem ya

freiniol. I deyrnasu y ganwyd hi. Careg a "dorwydnid â llaio" ydyw;

ac iddi lii y perthyn taro y ddelw fawr, nes ei dryllio yn chwilfriw ; a myned

yn fynydd inawr, a Uenwi yr holi ddaear. Cwmwl bychan, nicgys cledr llaw

gr, oedd y diwygiad yn Nghymru yn ei gychwyniad ; ond efe a gynyddodd

yn ddirfawr, gorchuddiodd holl awyr y dywysogaeth, a gwhiw mawr, yn

gawodydd bendithiol, a ddisgynodd ar ei diíTcithleoedd hi.

Pwy fuasai yu gallu darogau y buasai y fatli ganlyniadau i waith y Uencyn

dwy-ar-hugain oed yn cynghori ei gymydogion o d i d}' yn ardal Trefeca?

neu i waith y curad bychan yn sir Aberteifi yn dysgu ei blwyfolion? ' O'r

Arglwydd y daeth hyn, a rhyfedd yw yn ein golwg ni!" " ì' fcchan a aeth

yn fil, a'r wael yn genedl grcf." Yr hedyn niwstard a aeth yn bren mawr.

Duw a arloesodd o tìaen y winwydden wanaidd hon, "ac a'i planodd hi :

parodd i'w gwraidd hi wreiddio, a hi a lanwodd y tir. Cuddiwyd y mynydd-

oedd gan ei chysgod, a'i changenau oedd fel cednvydd rhagorol."

Gwedd toyrthìol ei gynydd.—Mae cynydd Methodistiaeth yn Nghyraru yn

naturiol yn peri syndod i'r meddwl ystyriol. Pe gofynasid i rywuu, ar

gychwyniad yr achos yma, pa beth a dybiai a ddeuai o hono ?—pa un ni

myned rhagddo a w^nai, ai ynte sefyll yn fuan, a difibdd yn llwyr? cawsid

atebiad ebrwydd a dibetrusder, mai diflanu a wnai, a hyny yn fuan. Yn ol

dyfaliad dynol ar bethau, ni allesid casglu dim yn amgen. Nid oedd yraa

na "llu na ncrth." Yr oedd yr ofifer yn wael, a'r gwaith yn fawr. Nid

oedd y diwygwyr yn hóni fod ganddynt na chyfoeth na dylanwad ; yr oedd

tywyllwch ac ofergoelcdd y wlad yn fawr dro3 ben; nid oedd nemawr o
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Feiblau liii llyfiiiu yu yriaitli; uid oedd ysgoliou sabbothol eto wedi eu

geui; yv oedd rhagfaru cití, ac anliyblyg ymron, yn erbyn pob peth newydd,

yn enwedig rae^vn crcfydd; yr oedd y gwi- mawr, heb nemawr eithriaid, yn

eithaf boddlawn i'r giefydd wladol, yn yr agwedd oedd arni; yr oeddynt

hefyd yn penderfyn\i gosod eu hwynebau yn erbyn pob eais a wneid gan neb

i aflonyddu taweiwch difraw y trigolion, nac i newid eu harferion. Nid
oedd yn ngwedd pethau, fel y gwclwn, ar y d(;chren, ddim a roisai yr awgrym
lleiaf yn mlaeu llaw o'r hyn a ganlynodd. Xid oedd y diwygwyT ar y
cyntaf ond ychydig iawn mewn rhif, a phi-in ii; -wn adnoddau dynol; eto yr

oeddynt yn "gedyrn nerth gan Ysl ! .'.ydd." î\id oeddynt hwy
eu hunain yu dysg^wyl pethau mawrioii;

;
, î.^imlent-awyddfryd i wneyd

a allent i ddefìroi eù cymydogion o'u cwsg peryglus, ac i ledaenu arogledd y
wybodaeth am Grist yn y cylch y troent yndcio. Eithr Duw a fwriadai

bethau mwy, ac efe a'u harweiniodd ar hyd ffordd nid adwaenent, ac i gyf-

îawni pethau ni ddysgwyliasent am dauynt.

Wrth gydmharu y diwygiad hwn ag ymdrechion crefyddol neu genadol yr

ocs bresenol, ni allwn hii na chanfod vhyi,\- wahaniaeth mawr rhyugddynt.

Yn y dyddiau hyn, pau fyddys yn ymosod at y gwaith o anfon yr efengyl i

barthau tywyll y byd, neu i iyw lanerchau amddifaid yn ein gwlad ein

huuain, yr ydym yn aifer "eistedd i lawr, a bwrw y draid;" yr ydym yn

rhagolygu pa le y ceir offerynaii ac adnoddau, dynion ac arian. Ac wcili

cael y dyuion a'r moddion, a gosod yr ofter mewn trefn, a'i "sicrhau fel nad

ysgogo," nid ydym, er hyny, yn dysgwyl y cyrhaedd llafur un neu ddau o

ddynion cnd o fewn cylch bychau ; ie, llawen fyddwn os defnyddir hwy yn

eu hoes i blanu eglwys neu ddr^y, fwy neu lai lluosog. Gan amlaf, ui a

seiliwu ein gobaith am Iwyddiant eang a pharhaus ar weithrediad graddol

cgwyddorion; ar fod ysgolion yn cael eu sefydlu, a gwybodaeth yn cael- ei

lledaenu bob yn ycliydig, trwy y pulpud, y wasg, ac addysgiant; ac felly,

fod crefydd yn raddol bach yu ennill tir, yn darostwng gwrthwynebiadau, ac

yn chwalu anfoes ac anglirefydd o'i blaen. Ond am y diwygiad hwn, ni fu

un cynghor blaenorol ])a fodd y dygid ef yn mlaeu; nid oedd un rhagolygiad

am na chyllidau nac offerynau; ni fu un rhagbarotoad gogyfer ag anhaws-

derau dyfodol, nac un dyfaliad pa beth a allai fod y canlyniadau. Aeth y
diwygwyr allau fel Abraliam o'i wlad, ar ahvad Duw mae'u wir, ond "heb

wybod i ba lc yr oeddynt yn myned." Troent allan i'w teithiau peryglus

fel y dysgyblion, "helj na ffon nac ysgrepan." Aent ar hyd ac ar lcd y

gwledydd, fel yr âi Paiü i Jerusalem, heb wybod y pethau a ddygwyddent

iddynt; ond fod amgylchiadau, a gwedd pethau, yn dysgu iddynt yu mhob

jnan, fod rhwymau weithiau, a blinderau yn wastad, yn eu haros. Yn ol

arfer a syniad cyffredin dyniou, pa beth a ellid ei ddysgwyl oddiwrth y fath

ysgogiad? Oni chyfrifem ni y fath ddynion yn anuoeth, ac yn rhy beuboeth?

Ac oni ddysgwyliem i'r fath ymosodiad ddybcnu mewn gwarth a siomedig-

tddo a wnaeth! Llwyddo
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yii fuaii, a Jlwyildo yii helactli a wuaftli! "ü'r Arglwydd y dactli liyu, a

jiiyfedd yw yn ein golwg ni!"

Wrth ddweyd fod gwedd trjjrtlàol ar y cynydd hwn, nid w-yf yu bAvrw fod

yr Arglwydd wedi dwyn yr achos hwn yn mlaen heb foddion yn y byd, na

thrwy foddion anghy^mliAyys ac anmhriodol; ond fod yr effeithiau vn llawer

mwy nag y mae cyííelyb foddion yn eu cynyrchu mewn amgylchiadau cyíF-

redinol. Yr ydym yn edr/cli ar Iwyddiant yr apostolion ar gychwyniad

Cristionogaetli yn wyrthiol, am ei fod yn rhi/feddol, ac mew-n graddau a than

amgylchiadau anarjerol. Tn y naiU ddiwygiad a'r llall, yr oedd y llwydd-

iant yn fawr ac annysgw^yliadwy. Defnyddid modtlion, ond bendithid y
moddion i raddau yn n^ell tuliwnt i ddysgwyliad a dyfaliad dynol. Daros-

tyngwyd y Midianiaid gan Gideon trwy foddion; ond pwy, er hyny% a'n beia

am ddywedyd fod y fuddugoliaeth ar y llu mawr hwnw yn wyrtîiiol? Nid
oedd y 300 " yn foddion cymhwys dynol i gyfarfod â llu ane'rif y Midian-

iaid ; ac nid oedd y piserau pridd, a'r lampau tân, a bloedd y fyddin fechan,

yn foddion tebygol i ddarostwng y fath rym anacle : eto, felly y gwnaethant.

Yr oedd yma foddion, a moddion oeddynt hefyd â chymhwysder yndtlynt i

beri dychryn ar y ìlu barbaraidd ; eío, pwy all lai na nieddwl nad oedd yma
Avecld rcijrtlúol ar y fuddugoliaeth ? Yr un modd y bu gyda'r ysgogiad

Methûdistaidd ynXghyraru, a hyny droslawer o flynyddau wedi ei gychwyn-

iad. Yr oedd yr efteithiau a gynyrchid yn ymddangos yn anghyfartal i'r

moddion a'u cynyrchent; a'r Uwyddiant y fath na ellid trwy un dyfajiad

dynol ei ddysgwyl.

Ymddengys rhyw gymaint o wedd wyrthiol hefyd ar faini y cynydd, vn
gystal ag ar ddull ei gynyrchiad. Beth a welw-n ni yn y dechreuad? Howel
Harris, yn llencyn ieuanc yn cyngliori ei gymydogion o d i d, a hyny dan

lawer o warth a dirmyg. Beth a welwu ni? ond curad anghyhoedd vn

Llangeitlio, yn pregethu o ddifrif i'w blwyfoliou : hyn a welwyd lawer

gwaith o'r blaen, a Uawer gwaitli ar ol hyny. Ond pa beth a welwn ni yn v

canlyniad? Gwelwn 80O o gynulleidfaoedd wedi eu casglu, ac o egiwysi

wedi eu planu: gwelwn gyfanswm ò 170,000 o aelodau eglwysig o'r dechreu

hyd yn awr (1850); gwelwn restr o 1200 o bregethwyr yr efengyl wedi eu

cyfodi, a 300,000 o ieuenctyd y canrif yn cael eu haddysgu yn y wybodaeth

Dduw% a'i Fab ef lesu Grist. Pwy, medilaf, a aJIasai ddysgwyl hyn o

ddechreuad mor fychan, ac mewn amser mor fyi?

Mae y ftaith yn anwadadwy, pa gyfrif bynag a roddir am dani. Ceisiais

fy hunan roddi cyfrif aíhronyddol am y fath Iwyddiant ; chwiliais ai nid oedd

ansawdd meddwi y trigolion ar y pryd yn ddefnyddiau hawdd eu tanio ? ai

nid oedd disg-yniad disymwlh y fath w-einidogaeth daranllyd, gan ddynion

Uawn o enthuúasm crefyddol, ar werin dywyll ac ofergoelus, yn gyfrif digonol

am yr eÔeithiau? Ymofynais ai nid hyawdledd íixìüxUivo\ llowlands; gwroldeb

^ysgog, a min treiddgar geiriau Harris; llygad craft", ac ehediadau eryraidd

Williams Bant-y-celyn
;
gweinidogacth grcf, a Ilafur diftino, Pcter Williams;

a gwlith hyfryd, ac ysbnd hynaws, Howcl Davics, a gynyrciiasant hyn oll, yn
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naiuriol ac angenrheidiol ? Disgjaiais i'r penderfyniad sicr, er maint y defn-

ydd a wnaed o gymliwysderau a thalcntau gorwych y dyniou uchod, a Uawer

eraiU o'u cyffelyb, fod yma ryìcbeth arall,—rhywbeth nad ellir ei ddesgrifio

na'i ddynwared byt'u, wedi ei roddi iddynt o'r nef, yr hyn a auadlai fywyd a

nerth yn yr ysgogiad oll. Y gwir diymwad ydyw, mai "Ysbryd oddi^vTth

Dduw" a barodd hyn oll. Efe a gymhwysodd yr offeryuau, a roes y tân yn

eu calonau, y Uymder yn eu geiriau, yr amddiffyn ar eu bywydau, a'r gor-

chudd ar eu gwaeleddau ; Efe a safodd gyda hwy, ac a roddodd ei eiriau yn

eu geneuau fel tân, a'r bobl o'u blaen yn gynud, fel na allent eu gwrthsefyll.

Ond er y wedd wyrthiol a welwn ddarfod ei roddi ar offerynau gwael, ac

er na allwn roddi cyfrif rhesymol ac athronyddol ar uerth a maint y diwygiad

hwn, yr ydym o'r farn fod moddionwedi caeleu defnyddio, a bod y moddion

hyny wedi cael eu cyrahwyso, ac amgylchiadau wedi cael eu trefuu a'u gor-

uwchlj-AYodi-aethu fel ag i ddwyn o amgylch "yr hyn a welwn ac a glywn,"

heb un trais ar ddeddfau naturiaeth, na bylchiad ar eu gweithrediad. Fel y

mae cymhwysder yn ngwahanolranau corffdyu i gyflawnigwahanolswyddau,

megys y Uygad i weled, y ghist i glywed, a'r dwylaw i weithio ; ac fel y

mae y cwbl yn ddieffaith, er eu cymhwysder, heb ddylanwad bywyd arnynt

;

felly hefyd yma, gwelodd Duw yn dda ddarpar moddion ac offerynau cy-

mhwys, a pheri cydgyfaifyddiad a chydweithrediad y raoddiou hyny ag am-

gylchiadau ueiUduol ei ragluniaeth igael eu grymuso "ânerth hyicyd annher-

fynol." Anadlodd yr lesu ar y cenadau hyny fel ar yr apostolion gynt, a

dywedodd, "Derbyniwch yr Ysbryd GUìn." Yr Ysbiyd hwu a eneiniodd

ddysgeidiaeth a dawn y sawl ag oedd yn eu meddu
;
yr Ysbryd hwn a add-

urnodd ac a awchlymodd gymhwysderau natimol rhai eraiU ; a'r Ysbryd

hwn a roes nerth, a grym, a goleuni, yn eu gweinidogaeth i wneyd y modd-

ion a ddefnyddid yn effeithiol i ateb y dyben. Ein gwaith bellach fydd

olrhain haues y moddion hyny yn eu dylanwad ar Gymru i beri y eynydd

dan sylw. Y moddion cyntaf a grybwyllwn ydyw,

—

Y wedd deithiol a symudol ag oedd ar lafur yr offerynau.—Mae gweinidog-

aeth deithlol neu syraudol yn un o brif nodweddau y cyfundeb. Y mae yn

hyn o beth heb ei gyft'elyb o fewn y byd crefyddol. Y mae ei gyffelyb o ran

athrawiaeth, ac o ran henaduriaeth ei ffurf, ond o ran y wedd deithiol sydd

ar ei weinidogaeth, nid oes, tybygid, un o'i fath. Fe ddechreuodd hyn heb

fod un bwriad neillduol i ffurfio cyfundeb ar y wedd hon i barhau. I hyn,

er hyny, yn raddol y disgyuodd; ac yn wir, yn y duU hwn gan mwyaf y
dechreuodd. Gan fod Uaw arbenig gan weinidogion yr eglwys sefydledig

yn nghychwyniad y diwygiad Methodistaidd, ni a gawn fod yr amgylchiadau

a'ucyfarfu yn naturiolyn eu harwaini'r duU symudol hwn ; er fod eu dygiad

i fyny y[\ eu tucddu yn y gwrtliwyneb ; a'r amgylchiadau a orfuant. Wedi eu

troi allan o'r Rauau, lle yr oedd eu gweinidogaeth yn sefydlog, uid oedd yn

aros iddynt, bellach, ond myned o amgylch i bob dinas a raan, lle y byddai

amnaid yn cael ei roddi arnynt, naill ai gau wir angen y lle, neu gan erfyn-

iau taerion rhvw rai o'r trigolion. Am Howel Harris, v raae vn hvsbvs mai
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ajreolaidd a fii ei lafur ef o'r dechreuad. Parai byu iddo gryn bryder ac

aniheuaeth, ja. enwedig ar ei gychwyniad cyntaf allan. Nid oedd ef wedi

derbyn iirddau i bregethu. Aeth at y gwaith heb un alwad ddynol, mwy na

phe buasai yntau yn apostol. Y tâu a'r awyddfryd a roddwyd o'i fewn, a'r

augem'heidrA\ndd a ganfyddai oddiallan, oedciynt ei gymhellion ef. Yr oedd

hefyd yu afreoh^idd o ran ei ddiill. Ai o amgylch o d i d ; a rhybuddiai

dynion yn mhob man y rhoddid cyfleusdra iddo. Ni fwriadai íFurfio cynull-

eidfa iddo ei hun, ond cyffro dynion i ystyriaeth am eu heneidiau, gau eu

casglu i eglwys y plwyf, o'r hou y golygai ei hun yn aelod íìyddlawn.

Ond er fod ei weinidogaeth ja. mhob modd yn afreolaidd, jt oedd, er

hyny, ar bob llaw yn fendithiol. Gwenodd Duw ar ei lafur. Nid oedd y
gr hwn ar y dechreu wedi clywed am ueb a ysgogai yn gwbl yn yr un dull

ag ef, oddieithr Crist ei hun, a'r apostob'on
;

yr oedd ei Iwybr yn gwbl

ddisathr, ond ni bu jii ddiles. Calonogwyd ef gan wenau dwyfol Ysbryd

Duw i barhau, a rhoes esiampl i eraill ei ddylyn.

Teimlai rwymau arno i fyned lle y gelwid am dano, a than ddylanwad y
syniad hwn achubai bob cyfleusdra, a gwrandaAvai ar bob gwahoddiad, hyd y
galJai, i fyned ar hyd Gymru oU, a pharthau heL^eth o Loegr. Yr oedd

Eowlands yn fwy sefydlog. Tra yr ydoedd heb ei droi allan o'i guradiaeth,

gellid dysgwyl hyny; eto, rhaid a fu iddo yntau droi allan o'i blwyfau ei hun.

Mynai rhagluuiaeth Duw iddo beidio ymgadw yn gwbl o fewn terfynau

dynol; denwyd ef, fel y crybwyllwyd o'r bLien (tudaL 71) i Ystradffin gan

ddifrifwch gwraig, a rhoddwyd iddo flas yno ar y tafliad anghanonaidd hwn.

Ar ol hyn, gwibiai weithiau i fanau dyeithr, er ei fod yn aros yn yr eglwys

;

ac wedi ei droi allan o'r eglwys, parhâai i bregethu yn lled sefydlog yn

Llangeitho, er fod iddo rj'ddid i deithio bellach fel y mjniai. Ac efe oedd

yr unig un ymron, yn mysg y rhai cyntaf, a fu _>ii sefydlog ci weinidogaeth.

Nid cymaint, mcwn cydmhariaeth, dros yspaid 52 o flynyddoedd, a deithiodd

Rowlands, ac ni a gawn weled bob yn dipyn, y bu ei weinidogaeth sefydlcg

efyn foddion cynydd i Fcthodistiaeth, yn gystal â chylch-weinidogaeth ei

gynorthwywyr. Anhawdd, yn wir, a fyddai i neb ddyfalu pa fuddioldeb ei

faint a fu gwib-weinidogaeth llowel Harris; pa nifer o bechaduriaid a ddefí"-

rcwyd trwyddo, a pha nifer o eglwysi a blanwyd ganddo. Yr oedd y Peirch.

Wm. a Peter WiUiams yn deithwyr niawr y rhan fwyaf o'u hoes, a defnyddiol

anarferol fuont. Tybiai Mr. Howel Danes fod " llawer o fywyd crefydd yn

ymddibynu ar bregethu teithiol ;
" a sicr yw, mai trwy ofi"er3'noIdeb pregethu

teithiol yr oes hòno yr ymledaenodd yr efengyl mor gyflym a chyff"redinol

dros yi- holl dywysogaeth.

Y prj'd hyny, yr oedd anghysuron a pheryglon teithio yn fawrion iawn.

Nid oedd ond ychydig o fiEjTdd da wedi eu gwneyd yn yr holl wlad, yn enw-

edig yn mharthau mynyddig y dywysogaeth. Nid oedd chwaith i'w ddys-

gwyl ond llety tlawd, gan amlaf ; a rhaid oedd wynebu ar waradwydd ac

enbydrwydd, oddiwrth foneddig a g^rreng, off"eiriaid a phobl. Yr oedd y
manau y dcrbynid pregethu iddynt y pryd hyny yn ananil, ac yn fynych yn
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3nh«ll oddiwrth eu gil^ydd ; a rluiid vdot;dd croesi myiiyddocdd uchel, ;ic

aberoedcl cryfion, a theithio drwy leoedd geirwon a disathr, trwy oerui a

gwres, eira a rhew, gwlavv a gwynt, a hyiiy yn nhywyllwch dû y nos, yn

gystal ag yn ngoleuni y dydd ; eto teithio a wnaent, o wir awyddfryd ennill

dynion i íFoi rhag y llid a fydd. Y nefoedd hefyd a wenodd ar cu hamcan,

ac a wobrwyofld eu Ihifur.

Yr oedd. liafur Howel Harris, rhwng pregetbu a theithio, yn fawr iawTi.

" Pe baech (meddai ef ei ìiun raewn llythyr at un Mr. Baddington,) yn cy-

meryd tro gyda mi am ddeufis neu dri, a gweled fyllafur a'm profedigaethau;

ac yn enwedig pe medrcch roi tro trwy íy nghalon, yr wyf yn sicr na r^yfedd-

ech gymaint am na anfonais atoch cyn hyn. Pa fodd bynag, mi a ddywcdaf

i chwi fel y bu. Y mae yn awT yu nghyìch uaw wythnos er pan ddechreuais

fyned o aragylch De a Gogìodd Cymru. Y'"n yr araser hwn mi a ymwelais â

thair sir ar ddeg ; a thrafaeliais y rhan amkf 150 o fiUdiroedd bob wythnos,

a phregethais ddwy waith, ac weithiau dair a phedair gwaith bob dydd.

Bum saith noswaith yn olynol yn y daith hou Iteb ddyosg fy nillad. Teith-

iais un bore hyd yr hwyr dranoeth heb orphwys, dros 100 miHdir, gaa

bregethu ganol nos, neu yn foreu iawn, ar y mynyddoedd, rhag ein herlid."

Y' pryd hyny nid oedd capelnu wedi eu hndeiladu, ac yn ol dim sydd ya

aw r mewn golwg, nid oedd Ilnrris r.a Uowlands yn llochi y bwriad o adeil-

adu capehìu ; nid ocdd cynuìleidfloedd rheolaidd eto wedi eu ífurfio ; am
hyny, âi Harris allan i ymofyn am gynuUeidfaoedd

;
ymosodai ar y weriu

mewn ffeiriau a gwylmabsantau ; neu ynte, pan y deuai i fan y byddaiynddo

ryw nifer bychan o ewyllyswyr da i'r efengyl, anfonai hwy allan i'r dref, neu

y pentref. neu yr ardal, i wahodd y bobl i ddyfod i Avrando. Yr oedd ym-

osod yn y modd yma ar gyfarfodydd llygredig, lle y byddai lluaws o ddynion

hyfiou a chelyd ynghyd, a Uawer o honynt dan ddylanwad y ddiod "der-

fysgaidd," yn gofyn ysbryd gwrol iawn, gan faint oedd y perygl, yn enwedig

gan y gwneid ymosodiad nniongyrchol ar yr hyn a barai yr hyfrydwch penaf

ynddynt, sef y digrifwch fí"ol, yr anghymedroldeb, y gloddest, a'r campau.

Ni ellid dysgwyl llai na pharai y cyfryw ymosodiad gyíîro auarferol ya. mysg

y werin, ac y byddent yn berwi mewn gwu i ymddial ar y neb a feiddiai

ymyraeth â'u difyrwch hwy.

Yn y fl. 1739, ni a gawn Howel Harris yn gW'Ueyd y cyfryw ymosodiad

yn swydd Henfîordd. Cyfiirchodd y bobl pau oeddynt wrth eu chwareu

mewn gylmabsant. Dygwyddodd fod yn mysg y dyrfa, fel yr oedd fwya'r

grespi, weinidog y plwyf, a dau ustus heddwch. Cyfeiriodd Harris ei

ymadrodd yn neiUduol at y gwr anrhydeddus hyn, gan ofyn iddynt, pa

fodd y gallent roddi cyfrif o'u goruchwyliaeth, tra y calonogent y bobl mewu
oferedd, afreolaeth, ac anfoesoldeb? Ar hyn, gwaeddai rhai o'r boneddwyr,

"Tynw'ch y bragawthwr i law-r." Rhoes hyn ddigon o amnaid i'r Uuaws

ymosod arno; eto diangodd hcb ncmawr niwaid. Yn !Mhont-y-pool drachefn,

cymerwyd ef i fyny gan heddynad, a gorfu iddo roi mcichuiafon i ateb i'r

orsedd yn nlu'ef Mynwy yn mis Awst canljaiol. Erbyn yr amser gosodedig.
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aetli yno; a daetli amryw g-yfeillion o Lundaiti, (-'aerloyw, a manau eraiU,

yno heí'yd i sefyll drosto. Ar y llaw arall, y gwr mawr, ar ol cydymgyng-

hori, a welsant yn dda ei oUwng yn rhydcl. Nid oedd y gwrthwynebiadau

hyn yn Ueithio dim ar aldd ysbryd Mr. Harris. Ehoddid iddo iierth

cyfatebol i'r amgylchiad ; a llefarai yn hyf a difrifol wrth ei erlidwyr, nes

byddent yn fynych yn delwi, ac weithiau yn Uiniaru. Pini y daliwyd ef yn

Mhont-y-pool, a thra yr oedd yn ngafael yr hedd-geidwad, dywLílîii wrth y
boneddwr a ddarllenasai y Riot Act, ac a wasgarodd y bobl:

—

"Yrwyf yn foddlon, syr, i fyned i garchar ac i angau, er mwyn eneidiau

dynion. Nid ydym yn amcanu codi terfysg na gwrthryfel yn erbyu gwlad

nac eglwys. A fyddwch chwi, syr, (ebe Mr. Harrís,) yn darlleu yr Act yna

mewn cyfarfodydd ymhidd ceiliogod, a'u cyfi'elyb ?"

Atebai y gT mawr trwy íygwth yn arbwydus, y cyraerid sylw o honynt

oll, ac oni ymwasgarent^ y caent farw heb wasaiiaeth oft'eiriad na chlochydd.

Gan fod y dyrfa yn para yn llonydd, eîie Mr. líarris nrtho drachefn,

—

"Nyni a ymwasgarwn yn y fan, oud rhoddwch genad i Aveddio drosoch,

na ddel arnoch felldith y bobl hyn, ac na roddir y bai hwn yn eieh erbyn yn

nydd y farn. Cofiwch mai nid ustus heddwch, i alw eraiU i gyfrif, a fydd-

wch yno, oud un a raid iddo roddi cyfrif i arall, pa fodd y cyflawnasoch eich

swydd."

"Nid yw hyny yn blino dini arnaf fi," obo y gûr boneddig. Yn mhen

enyd, ebe Mr. HaiTÌs,

—

" Y mae yn ddrwg genyf mai chwi, mab ^lajor H—y (canys gr hedd-

ychol a hawddgar oedd efe), a fyn fod yr erlidiwr cyntat ar gyfarfud o bro-

testaniaid heddychol, yn y parthau hyn."

"Myfi a gefais fy awdurdod oddiuchod," ebe yr usíns.

"Ai o'r nef y cawsoch ef'?" gofynai Mr. Harris.

" Nage," ebe yntau, " nid hyny ocdd fy meddwl."

"Pe bae'r brenin yn gwybod (ebe Mr. Harris) pa mor iifydd a diniweid

ddeiliaid ydym iddo, ni byddecli chwi yu í'wy eich parch ganddo aiii cin

hcrlid a'n gorthrymu."

Yn NghastelInewydd-ar-Wysg, rhuthrwyd arno drachefn yn ílyrnig gan

fagad o bobl afreolaidd. Diylliasant ddwy lawes ei gôt, cipiasant ymaith (;i

berwig, gan ei adael ef yn bennoeth yn y gwlaw. Yntau a aeth yn mlaen,

gan lefaru wrthynt yn y wedd oedd arno, nes y dcchreuasant floeddio a

Iluchio, ac o'r diwedd ei daro â chareg yn ci dalcen, nes oedd ci waed vn

llifo.

Pel yr ocdd blinderau y gwroniaid hyn yn amlhau, felly yr oedd eu dy-

ddanwch yn amlhau. Caent ymweliadau hynod oddiwrth Dduw ; rhoddid

iddynt amlygiadau neillduol yn fynych o'i bresenoldeb a'i flafr, nes byddenl

yn Ilosgi gaii awydd at ei waith, pryd y byddai " sel ei d yn eu liysu."

Imddangosai yr Arglwydd yn rhyfcddol drostynt, a cliodai amdditì'ynwyr

iddynt pan y byddai gyfyngaf arnynt. Pan oedd Mr. Harris yn ninas Caer-

loyw, aeth yn ol ei aifer ar y Sabboth i'r Ilan, a chafodd gyfranogi o swprr
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yr Arglwydd yno, pryd y mwynhaodd ymweliad neillduol oddiwrth Dduw,

nes Uenwi ei enaid â goríbledd. O Gaerloyw aeth i sir Paesyfed ; ac fel y
bydd ymweliadau rhyfedd yn rhagflaenu dyoddeíìadau mawrion, neu yn dar-

bod gogyfer â i'hyw orchwyl arbenig : felly y bu y tro hwn. Cymerwyd ef i

f^Tiy wrth lefaru mewn gwylmabsant; a rhwymwyd ef drachefn i ateb yn y
chv\arter sessiwn. Yr adeg a ddaeth, a thaflwyd ei arholiad hyd chwarter

arall. Yn y cyfaraser, g\TOaed cais teg am ei fywyd. Meddai ef ei hun,

" Amcauwyd y pryd hwnw ddwyn ymaith fy einioes, fel y canlyn : Yr oedd

y dadleudy (hall) yn oruwch-ystafell, a rhes o risiau uchel yn arwain iddi,

gogyfer â'r heol. Cyfleodd y terfysgwyr eu hunain ar ben y grisiau, gau

fwriadu fy hyrddio i lawr ; a diau, pe gwnaethid hyny, mai fy lladd a

wuaethid. Ond pan oeddynt yn dechreu fy nghilgwthio, a gwyll y nos

wedi dyfod, deallodd gr boneddig cyfrifol, un o ben swyddogion y frawdle,

eu bwriad ; a phan oeddwn ar yniyl cael fy mwrw i lawr, fe'm cipiodd o'u

dwyLw, a chan fy amddiÔyn, a'm dygodd gydag ef i'w lety."

Y'r oedd y teithiau hyn, er mor beryglus i gysur, ac yn wir i fywyd Mr.

Harris, yn íbddion o leiaf i godi cyttro yn nghylch materion crefydd ; a

mynycli iawn y byddai saeth argyhoeddiad yn cyrhaedd calon un ac arall

a geid yn mysg y terfysgwyr barbaraidd hyn. Yr oedd had anllygredig yr

efengyl yn y modd yma yn cael ei hau, yr hwn a wclwyd yn mhen amser

maith ar ol hyn yn egino ac yn ífrwytho.

Pan ddaeth ei arholiad ef, yr oedd gr boneddig o'i gydnabod wedi darpar

dadleuwr drosto, a chafwyd ef yn ddiuiwed, ac o ganlyniad goUyngwyd efyn

rhydd eilwaith. Bu agos iddo a chael ei gymeryd i fyny drachefn yn

Nghaerfyrddin ; ond ymddengys fod y gT enwog a ddaethai yno i'r dyben

hyny, dan gamgyraeriad am yr hyn y cyhuddid ef : yr hwn, wedi cael ymddy-

ddan â Mr. Harris, a deall pa beth ydoedd ei amcan, a roes genad iddo yn y
fan i lefaru wrth y bobl.

Nid Howel Harris yn unig a fu yn ddefnyddiol trwy ei deithiau i eanga

terfynau y cyfundeb, er y bu ef, mae yn wir, dros ysbaid pymtheg mlynedd

cyntaf ei oes weinidogaethol yn dra bendithiól fel pregethwr teithiol, trwy

Ogledd a Deau ; eto nid oedd ef yu unig yn hyn. Mae yr hen ganiedydd

peraidd, Willioms, Pant-y-celyn, yn ei hen ddyddiau, pan oedd yn 73 ml.

oed, ac yn tynu yn agos i derfyn ei oes, yn dweyd,—" Mae fy nyddiau yu

tynu tua'u terfyn : mae fy ngyifa ymron wedi ei rhedeg. Ccfais oes faith

;

yr wyf yn awr yn 73 ml. oed. Yr wyf wedi bod yn pregethu am y 43 ml.

diweddaf, ac wedi teithio bob wythnos at ei gilydd rhwng deugain a deg-a-

deugain o filldiroedd dros yr holl amser hyny. Y'' gwanwyn diweddaf, mi a

deithiais bedair neu bum waith trwý siroedd Deheudir Cymru
;
pob taitli yn

para pymlhegnos o amser, ac yn 200 milldir o hyd."

Gellir iì'urfio rhyw ddrychfcddwl ara ei deithiau, pan y dywedir iddo

deithio digon o filhliroedd i gyrhaedd bedair (jwniih o amfjijlch y dJaear,

nid llawcr Hai na chan mil o Jilldiroedl ! ba faint o ddefnydd y gellir

meddwl y bn y g\\T hwn yn ei oes i Gymru dywell? Pa sawl prcgeth a
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draddododd? pa sawl cyfarfod eglwysig a gadwodd? ac yu mha nifer o gyf-

arfodydd cyhoeddus y bu ? A phan y galwn i gof fywiogrwydd ei ysbrvd,

tanbeidrwydd seraphaidd ei feddyliau, a'i ddibyniad cyson ar Dduw am ei

fendith, pa swm o ddaioni, gan ei faint, ni chwblhaodd ? Sicr yw ddarfod

i'r cwmwl hwn, mewn ysbaid 43 o flynyddoedd, ddefnynu Dawer o gawodydd
bendithiol ar diroedd cras y dywysogaeth, ie, y mae efe wedi marw yn llefaru

eto yn ei emynau bywiog, a'i gyfansoddiadau barddonol ; a thrwyddynt hwy

y mae yn parhau hyd heddyw i adeiladu a chysuro plant Duw, yn fìloedd ar

íìloedd ar hyd Gymru oll, ac yn llawer o drefydd Lloegr, ie, yn nhir y gor-

llewin bell ; a diau genyf y pery ei waith barddonol yn ei flas a'i ddefnydd-

ioldeb ara oesoedd eto i ddyfod.

Rhoddodd yr Arglwydd y fath arwyddion grymus a diymwad o'i foddlon-

m-ydd ar \aim y ccnadau hunan-ymwadol hyn, nes y cawn fod yn nghylch

saith ugaiu o gymdeithasau neillduol, neu eglwysi, wedi eu codi ganddynt

mewn ysbaid deng mlynedd, sef erbyn y fl. 1746, a thua deugain o bregeth-

vvyr neu gynghorwyr wedi eu chwanegu atynt. Hyd y pryd hwn yr oedd yr

hoU foddion cyhoeddus a neillduol yn cael eu cynal yn y " prif-fí'yrdd a'r

caeau," ac mewn tai anedd ac ysguboriau. Nid oedd ganddynt eto yr un

addoldy wedi ei godi yn benodol at wasanaeth y cyfundeb. Codwyd y
cyntaf yn mheu blwyddyn ar ol hyn, sef capel Alpha fel y'i gelwir, yn Llan-

fair-Muallt, sir Frycheiniog. Codwyd dau eraill y flwyddyn ganlynol, sef

1748, yn sir Gaerfyrddin.

Y mwyaf sefydlog ei weinidogaeth o'r tadau enwog hyn ydoedd Mr. Eow-
hmds, Llangeitho ; a dywedir mai yn ei bulpud ei hun yr oedd ef yn fwyaf

llewyrchus o bob man ; eto fe deithiodd yntau lawer ar Ddeau a Gogledd, ac

ychydig ar Loegr, a mawr yr efleithiau Uesâol a ddylynai ei lafur. Meddai
WiUiams o Baut-y-celyn am dano, yn y farwnad a wuaeth efe iddo :

—

" Nid oes un o siroedd Cymru,
Braidd na phlwy' sy'n beichen cred,

Na bu Kow]ands yn eu tcithio,

Ar eu hyd ac a- eu Ucd :

Tros fynyddau, trwy afonydd,

Ac aberocdd gwaetha' sydd,

D-Ddewi i Lanandras,

O Gaergybi i Gaerdydd.

"

Yr un modd y gellir dweyd ara'y Peirch. Peter "WiUianis a Ilowel Davies.

Dylynwyd hwy â mintai o bregethwyr fl'yddlon ac effro, a rhai o honynt yn
meddu doniau ardderchog, y rhai a goronwyd yn neillduol ag arddeliad rhy-

feddol oddifry. lihiúá addef raai gweinidogaeth deithiol, a hòno yn llawn

o'r "eneiniad oddiwrth y Santaidd hwnw," a fu yn foddion i ddwyn y wedd
bresenol ar Fethodistiaeth Cymru. Tra yr oedd y dywysogaeth mor amddi-
fad brcgethu, a phob moddion o ras teilwng o'u galw fcUy, nid ocdd ond
llafur cenadol a wnaethai y tro ; a than ddwys argyhoeddiad mai angenihaid

a osodasid arnynt, a bod cu ILafur yn cael ei goroni â gwên y nefocdd, yr

yniroddai y diwygwyr diflino liyn i waith ag oedd yn gnlw am gymaint o
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liunan-ymwacliaLl, ac yn eu gosod yn agored i gyniler o benglon. Gosodai

yr offeiriaid eglwysig dau y cyliuddiad trwm o annlii'efu ac afreolaeth, u

thyuai y gwib-lafur hwn arnynt g trwm yr esgobion ; eto, yn mlaen yr

aethant, gan íynhàu proíion sicr a diymwad o foddlonrwydd y Goruchaf,

tnvy ei fod yn gwenu ar eu heueidiau hwy eu hunain, ac yn eu hanrhydeddu

fel offerynau i achub lluaws mawr o bechaduriaid.

Yr oedd graddau mawr o'r wedd deithiol hou ar y weinidogaeth yn ym-

ddaugos ar y diwygiad yn Lloegr, yr hwu oedd yn cerdded rhí;gddo ar yr

un pryd a'r diwygiad yn Nghymru. Dywedir am y Parch. John Bcrridge,

ficar Everton, ddarfod iddo yntau, ar ol ei ddetfro trwy argyhoeddiad, ym-

roddi i'r un afreolaeth, a chytlügi lluaws o gyughorwyr da eu gair, aiddgar

eu hysbryd, a chymhwys eu dawn, i fyned o amgylch yn yr uu modd, i

gynghori pechaduriaid i ffoi rhag y llid a fydd. Amgylchynid y gr hwu

â gwlad eang, a chaufyddai nad oedd ei frodyr egiwysaidd oud bugeiliaid

mewn euw yn unig ; tosturiai, gan hyny, wrth y weriu dy wyll, a theimLii

arno i-wymau i droseddu terfyuau ei blwyf, er y gwyddai yn dda y dygai

hyny arno lawer o hifur corftbrol, a Uawer o warth ac erlidigaeth, gan fod y
dull hyny o lafurio mor groes i drefuiadau y sefydliad y perthynai efe iddo.

Wedi iddo eistedd i lawr a bwrw y draul, efe a ymroddodd i bregethu yr

efengyi yn mhob man y byddai drysau yn ymagor iddo ; ac onid agorid y
Ueoedd cysegredig iddo, ni phetrusai gyfarch ei wraudawyr mewn tai anedd,

ysguboriau, neu yn yr awyr agored. Maesydd ei hifur yu benaf oedd swyddi

Cambridge, Essex, Hertford, Bedford, a Huntingtou. Yn y cylch eang hwn

efe a bregethai ddeg neu ddeuddeg waith yn yr wythnos at eu gilydd, a

theithiai yn fyuych gan miUdir yn yr wythnos ar gefn march. Cymerodd

adeiladau dan ardreth i addoli ynddynt ; cynaliai y cyngìiorwyr ; a tluilai

gostau eu teithiau o'i feddiannau ci huu. Tr ocdd gauddo etifeddiaeth a

berthynai i'w^ dculu, yr hon, yn nghycUi chyflog ei ficariacth, a dreuliai yn

llwyT yn achos yr efeugyl. Yr oedd effeithiau ei hifur yn rhyfeddol. Sicr-

heir fod mwy na mil o bobl dan argyhoeddiad wedi yraweled ag ef mewu un

flwyddyn ; a chyfiifu-, ar seiliau cryfion, fod tua phedair mil wedi cael eu

deftro mewn un flwyddyn dau ei weinidogaeth ef a'i gyfaill Mr. Hicks.

I'r graddau yr oedd y gr duwiol hwn yn llwyddo, i'r graddau hyny y

gwrthAvynebid ef. Tra auniddig oedd tywysog y tywyllwch fod cyuifer yn

cefnu ar ei faner, a pharodd yraosodiad egniol ar yr offeryn a wnaethai hyn.

Nid oedd un ymgyrch yn rhy ffyrnig, dim Uyseuwau yn rliy waiihus, nac un

driniaeth yn rhy farbaraidd. Triuiwyd rhai o'i ddylynwyr yu greiilawn

iawn, a dinystriwyd eu meddiannau. Ymunodd y boiieddwyr, clerigwyr, a'r

ynadon, yn un fintai, a gosodasaut bob peiriant ar waith i'w luddias ef i

bregethu. Am ugaiu ncu ddeng mlynedd ar hugain, yr htm g>/thraìd oedd

yr enw yr adwaenid ef wrtho yn eu plith. Ond uid ufdd Johu Bcrridge yn

gwneuthur cyfrif o (hlim ond o gadw cydwybod ddirwy.-tr, ac o fod yu Hydd-

L'iwn dros ei Arglwydd. Ai rhagddo yn dawel a dilrifol gyda'i wailh, heb

fod dadwrdd v lluaus vn cffcithio dim mwv aruo na c!ivfiuthiad corsii ar v
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lleuad. A'r unig ddial a geisiai efe ar ei erlidwyr oedd, iddyat gael cydgyf-

rauogi ag ef yn " yr iachawdwriaeth sydd yn Nghrist Ie.su, gyda gogouiant

tragywyddol."

Pa wríliddadleuon byiiag a ellir cu rodi yn orbyu gwc'inidcgaeíh deithiol,

y mae y ffaith yn eglur a diymv,ad, fod y cyfryw weinidogaeth wedi bod yn

brif foddion efengyleiddiad Cymru. Gv,-uaeth Diiw arddeliad nodedig o

hyn, leiaf ar y pryd, i ddwyn o amgylch bethau anhygoel. i'n yr agwedd

oedd ar Gymru, yu neillduol Gogledd Cymru, y mae yu anhawdd dychy-

mygu pa foddion eraill a aíebasent y d}ben. Yr oedd y wlad oU yn anial-

wch, tebyg i faes y dyu diog, neu winllan yr anghall ;
" codasai drain ar

hyd-ddo oll, danadl a guddiasai ei wyneb ef, a'i fagwyr gerig a syrthiasai i

Liwr." Cytfrôdd p* Arglwydd galonau ambell un draw ac yma, dan deini-

ladau angherddol yn achos cyfiwr isel ei gydwhidw^T, i geisio eu dai(mi

ysbrydol. Fe gyfyd ei lef yu ei deulu, ac yn ei gymydogaeth ; ])íir gynwrf

yn ei ardal ; a dealla, cyn hir, fod y Goruchaf yn gwenu ar ei Viaith: dyry

hyn nerth adnev,-yddol ynddo, a phenderfyua i fyned rhagddo yu fwy egniol.

Yn raddol y mae drysau eraill yn ymagor o'i flaen, a galwadau taerion arno

i ymweled ag ardaloedd eraiU ; barna ynlau raai amiiaid oddiwrth Dduw
ydyw hyn, ac niai pe.chadurus ynddo a fyddai esgeiduso y cyfieusdra ; ym-

wêl, gan hyny, â'r gymydogaeth hòno, a thrachefn ag un arall, ac â'r dry-

dedd, ac yn mlaen ; a chaiff brawf ychwanegol, o br^d i bryd, fod bendith

yu dylyn ei hifur. A phwy a all feio arno am hyn ? Onid ei ddyledsv»ydd

ydyw gwneuthur daioni i'w gydgíeaduriaid yn ol y ddawn a roddwyd iddo,

ac yn ol y cyfieusdcrau a ymagorent o'i ílaen ? Onid oes gwedd naturiol a

phriodol ar y fath ysgogiad? Oni theimla y cyfryw efengylwr davvelwch

heddychol yn ci fynwes ei huu ? ac oni ddisgyn bendith y rhai ar ddarlbd

am danynt arno am yfathhdur? Ar y pryd y dechreuodd ei waith, nid

oedd un gynulleidfa wedi ei chasglu, nid oe(Ul eglwys wedi ci phlanu, nac

addoldy wedi ei godi. Ymddangosai yr uu rhwymau arno i'r naill i'ro ag i'r

llall ; teindai ci fod yn ddyledwr i'r holl genedl ; a pharod ydcedd, hyd yr

oedd ynddo, i bregethu yr efengyl i bob crcadur. Ac wcdi iddo Iwyddo yn

fhelaeth yn ei lafur, y mae yn teindo yr un mor rhwymedig i'r naill o honynt

;ig i'r llall. Edrychant oU ato fcl eu tad, a dysgwyliant wrtho am gyfnr-

wyddyd ac ymgeledd. Mae yutau yn anewyllyÿgar i'w gadael ; teinila

awyddfryd i ymweled â hwynt, fel tad ci blant; ymbletha ei sercliia(hiu nm
danynt; a thrais ar ei dueddiadau a fydd ei lesteirio i yniweled íi hwynt.

Fe deimla yr eglwysi hefyd, y rhai a blanesid yn y modd yma, gi-yn lawer o

undeb â'u gilydd, a pherthynas y naill â'r llall, gan mai yr un tad neu dadau

ysbrydol oedd iddynt oU. Ac os cyfodai yn eu raysg ryw ddynion â niwy o

gymhwysder ynddynt na'u gilydd, da fyddai gan yr eglwysi oll gael cyfrau-

ogi o'i ddav.'n mor aml ag y goddefai amgylchiadau iddo eu gwasanaethu.

Yn y modd yma, yr oedd gweiuidogaeth deithiol yn gorwedd yn csnnvytli ar

feddyliau y crefyddwyr, ac yn cynyrchu liesoldeb uiawr iíhlynt.

Dan yr aîngylcliiadiiu a d(hu-lun:i- uchod, yr oedd tnithio yn (!el)yg o g;i( l

(
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eyiîifradwyaetli mawr, ac o Avreiddio yn ddwfn yn serchiadau y bobl. Tr

oedd y buddioldeb o hono mor ddiyniwad, ac amgylcliiadau amddifaid y wlad

yn galw mor uchel am wasanaeth y pregethwyr, fel yr argymlielìid y llafur

teithiol gan ystyriaethau gwir bw^'sig,—cymaint felly, fel y bernid na allent

ei roi heibio heb drais ar eu cydwybodau, ac anufydd-dod i ewyllys Duw.

Nid yn Nghymru yn unig yr oedd y wedd deithiol hon ar y weinidogaethj

yr oe'dd graddau helaeth o hono yn Lloegr hefyd. Soniasom eisoes am John

Berridge ; oud byddai yu anfaddeuol ynom pe yr aera heibio i gymedrolwr

ein cymdeituasfa gyntaf, cyfaill a chydweithiwr HaiTÌs a Eowlands a'u cyd-

lafurwyr, sef y Parch. George Whitfield. Yr oedd hwn yn wir fel pe buasai

yn llythyrenol yn "angel yn ehedeg yn nghanol y nef, a'r efengyl tìragwyddol

ganddo." ]\l fu ei oes weinidogaethol ynfaith, ond hi fu yn Uafurus ac eff-

eithiol. Bu saith gwaith yn America ; teithiodd Seotland dair gwaith ; nid

esgeuhisodd Iwerddon dywell, na Chyraru fynyddig. Gwibiai yu ddior-

phwys ar hyd ac ar led Lloegr. Yr oedd ei weinidogaetli yn g\niefin i'r

penclengion uchaf, ac nid oedd ki ei awydd i lesâu y werin iseLif. Dadsein-

iai rhosydd Eensington, a raaesydd Spâ, gan ei lais. Ehoes yr udgom hwn
Jais hynod uwchben masnachwyr Bristol, a glowyr Kingswood : mewn gair,

nid oes haues ar gael am neb wedi teithio cymaint a Whitfield ; neb wedi cael

y cyfieusdra i bregethu i gynlfer mnth o ddynion; neb wedi ei gynyîgaethu â

doniau mor hynod, ac â llwyddiant m.or helaeth. Yn yr un cyfnod hefyd y
llafuriai John Wesley, gr a wnaed yn ofieryn nodedig yn llaw Duw, mewD
cysylltiad â George AYhitfield, i gychwyn adfywiad rhyfeddol ar grefydd yn

Lloegr. Ac y mae yn nodedig ddarfod i'r diwygwyr hyn yn Lloegr gymen'd

yr un llwybr, a chyfeirio eu llafur, heb nemawr amrywiaeih ond a elwid am
dano gan amgylchiadau, yn yr un dull ag y gwnai Methodistiaid Cymru,

Yn mhob un o'r ddwy whid, yr pedd gwedd fwy teithiol nag arferol ar y

weinidogaeth, a gwnaed defnydd anarfer'ol o ddoniau cyffredin a diurddau.

A pha faint bynag o wahaniaeth a welir erbyn hyn rhwng Methodistiaeth

Cymru a'r eiddo Lloegr, wedi i flynyddoedd o brofiad, a niferi o amgylch-

iadau, osod eu delw arnynt, yr oedrlynt yn nodedig o gyffelyb yn eu cychwyn-

iad, ran ffurf ac ysbryd

.

Yn y pedwerydd dosbai'th o'r gwaith hwn, rhoddir cyfleusdra i ni eto i

gyfeirio rhai sylwadau ar wcinidogacth deithiol. Yr unig bcth sydd genyin

yn awr mewn Uaw ydyw gosod alhm y flaith mai trwy weinidogaeth deithiol,

gan mwyaf, yr ymeangodd ac y llwyddodd Methodistiaeth ('yrarn hyd yn

hyn. Gormod a fyddai hòni nad oedd gan amgylchiadau ddylauwad mawr i

09od y wedd yma ar y weinidogaeth. Diamau fod amgylchiadau y whid a'r

diwygiad ar y pryd, yn tueddu yn gryf i anvain y tadau i'r llwybr hwn; ac

03 arog^'lchindau a argraffodd gymhwysder y duU hwn o hafurio, fc- all am-

gylchiadau gwahanol ddangos y priodoldeb eto o liniaru, neu newid y duU.

Sicr ydyw, pa fodd bynag, fod y Duw mawr wedi gweled bod yn dda fen-

diîh'o y duU hwn o lafnrio i raddau mawr iawn ; cymaint felly ag a ddylai

ddnroslwng y dyb mai jfAvrinidvigaPth sefydlog, ffl y'i gehvlr, ydyw yr unl^
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vin apwyntiedig gau Griiät ; a chymaiut felly hefyd ag a JJylui aìafu poU

rmosodiad byrbwyll ani ei ddiddymiüd.

PEXXOD lî.

NATL'R a\ychly:.i Y WEINIDOG AETH.
CYSWYSIAD :

JlWCH Y WEIXID0GAETH YX PODDION XEILLDU0L I GYXYDD METHODISTIAF.TH—
YSBRYDOLIAD X!:iLLDUOL YXDDI—G\VEIXlDOGAETH DAMEL KOWLAXDS—

Y

CYRCHU I LAXGEÍTHO—G\VEIXÍDOGAETH E0VVLAXD3 YX EFFEITHÍO AR GYMRU
OLL—G\V£IXIDOGAETH HARRIS, AC ERAILL.

Y MAE yn anmhosibl i ni lai na chaufod fod rhyw gysylltiad tra agos rbwng

cynydd y diwygiad yn Nghyinru, ag ansawdd hynodol gweinidogaeth yr oes

hòno. Y pryd hyny, nid oedd ymron ddim moddion cyhoeddus yn cael eu

defnyddio heblaw y weinidogaeth. Ar ol hyny, daeth y wasg, a'r ysgolion

sabbothol, i roddi cyuorthwy mawr yn y gwaith. Ond tra y safai y wein-

idogaeth yn unig, ac heb gynorthwy un Uaw-forwyu, yraddengys ei bod o

hyny yn rymusach, ac yn ateb pob dyben raddi ei hunau. Yr oedd wedi ei

chyfaddasu at sefyllfa y bobl, ac at angen y wlad. Mae gen\Tn le cryf i

gasglu oddiar amryw amgylchia(]au nad oedd efiFeithioldeb y weiuidogaetli,

yn yr oes bòno, ddim yn fwy, oddiar fod yr athiawiaetli yn fwy cywir, ney

yn fwy sylweddol nag yu awr; nac ychwaiíh yn wasíad am fod ysbrydoedd

y pregethwyr eu hunain yn fwy dwys, a'u rhodiad yn f\Ay cyson, na'r eiddo

yr oes a'u dylyuodd. Oddiar amryw ystyriaethau, tueddir ni yn giyf i

feddwl fod olyuwyr y tadau cyntaf, gan mwyaf, yn rhagori yn y pethau hyn

ar y rhai a'u blaenorodd, a'u bod hefyd, ar y cyfan, yn fwy eu dawn a'n

gwybodaeth. Ar yr un pryd, yr oedd rhyw efteithioldeb a giyra yn pcithyn

i wciiiidogaeth y tadau, na welwyd ar ol hyny mo'i gyû'elyb. le, y mae

genym le i gredu nad oedd gweiuidogaeth rhai o'r tadau a fu byw yn hir,

ddira mor effeithiol yn uiwedd eu hoes ag ocdd yn y declireu. Mae byn yn

fwy syn geuym, gan i'r gwr hyny ddwyseiddio mewn proíiad, ac ymcstyn

mewn dawn a deall, a pharhau hefyd hyd y diwedd mewn difrifwch a ssl.

Mewn golwg ddynol ar liyn, gallasem ddysgwyl fod eu Uwyddiant yn liawer

mwy yn niwedd eu hoes nag yn e! dechre; oblegid ar y dechread, yr oedd

rhagfarn ciyf yn y werin, a fî'yrnigr\\ydd creulawn yu y boueddwyr yn eu

herbyn ; yr oeddynt hwythau eto heb gael amscr i ennili eu Ue trwy ddylnu-

wad a theilyiigdod eu cymeriad personoi. Yn niwedd yr oes, pa fodd bynag,

yr oedd y rhwystrau hyn wcdi ditìanu, a hwythau cu hunain wedi eu cynys-

gaethu â gwybodaeth a phroMad lielaethach, yr liyn, a barnu yn ddynol, a

fiiasiii yn peri eli'eithioldcb ychwanegol ar eu ilafur. On<l nid felly yr ym-

ddengys y ffaith ; a'r casgliad naturiul ydyw, fod y Duw mawr yn rhoddi i'w

wcision iyw fcsur hehaethach nag arferol o'i Ysbryd i gyfarfod ag aragylcli-

iadau hynod eu hocs. Yr oedd y weinidogaeth y pryd hyny yn gymhwys i

arloí^i ,-\ni;il\vrli gwvìlr : yr nedd y fath awdurdod yuddi yn fyuych a;ç a
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(lorai i lawr bob rhwystr o'i blaen ; cryiiai iiertb y cedyrn gan ei grym

aruthrol ; a delwai dynion rhyfygus a chreulawn o flaen gwas yr Arglwydd.

Yr oedd gradd o'r un Ysbryd ag a roddai wroldeb i Pedr ac loan, y ddau

bysgotwr tlawd, i gyfarch gyda hyfdra y gynulleidfa fawr a fí'yrnig ar ddydd

y Pentecost yn Jerusalem, yn lleuwi pregethwyr cyntaf y Methodistiaid; a

gradd hef;,d o'r un arddeliad ag a ddygai argyhoeddiad i gydwybodau mil-

oedd ddynion megys ar luiwaith. Gwyddom mai gwaith yr un gr oedd

gan y naill ag oedd gan y nall, a'r uu rheswm, tybygid, sydd i'w roddi am
yr awdurdod a gyd-gerddai â'u gweinidogaeth. "Dyma'r peth a lefarodd y
proffwyd Joel, A bydd yn y dyddiau diweddaf, raedtl Duw, y tyw.illaf o'm

Hysbryd ar bob cnawd."

Yr oedd llawer o'r pregetliwyr cyntaf wedi profi argijhoeddiadau Ihjniion,

a, chysuron lawer, eu huuain ; aragylchiad yn tueddu i osod mwy o aidd a

difrifwch yn eii hysbryd wrth gynghori eu cyd-ddynion. Mac hanes y tadau

Methodistaidd yn rhoi ar ddeall i ni eu bod wedi proíì, dros ryw dymhor,

weithrediadau grymus iawn, nes byddai yr hoU enaid wedi ei gyffroi ; diflas-

íler, i fesur raawr, wedi ei roddi ar bob peth arall ; eu holl galon yn y
gwaith; ie, ni "wnaent gyfrif o ddim, ac nid gwerthfawr oedd ganddynt eu

heinioes eu hunain, am y gallent orphen eu gyrfa trwy lawenydd, a'r wein-

idogaeth a ddcrbyniasent gan yr Ai'glwydd lesu, i dystiolaethn efengyl gras

Duw."

Yr oedd y Parch. Daniel Eowlands, o ran ei weinidogaeth, yn cael ei ys-

tyried yn rhagori ar ei hoU frodyr. Cyrhaeddodd effeithiau gweinidogaeth y
giÄ'r hwn yr hoU dywysogaeth. Yr oedd y fath hynodrwydd arno, nes aeth

Llaugeitho yn gjTchfa pobl lawer o bob parth o'r wlad, y rhai, wrth ddy-

chwelyd adref, ac wedi dychwelyd adref, a ledaenent y gwirioneddau a

wrandawsent gyda'r fatli flas, ac yn y fath ysbryd, nes yr ydoedd ei

bregethau, trwy yr ail-adroddiad o honynt, yn cario eíFeithiau nertliol hyd

gyrau pellaf y dywysogaeth. Dywedir ei fod, ar ei darawiad cyntaf aUan,

yn pregethu y ddeddf inewn modd mor ddychiynUyd, nes byddai dynion yn

Uewygu gan ofn wi-th ei wrando ; ond ar yr un pryd, yr oedd rhyw sugn

anarferol yn ci weiuidogaeth i dynu gwrandav\yr ato. ^lynych iawn y rhedai

y dagrau yn Uifogydd ar hyd wynebau cannoedd o'i wrandawyr ar unwaith.

Y rhai mwyaf auystyrio! a ruddfanent gan ing cnaid, fel pe safent ar ddibyn

dinystr; plygai y dyiiion mwyaf gwarsyth a balchaidd, fcl pe daliesid hwy

â gw^3*s angau
;

gwareiddiai dyniou gwylition o'i flaen gan nerth ei ymad-

roddion ; safent yn syn, fel rhai wedi eu hoelio wrtli y ddaear ; cipid hwy o

ran eu meddyliau ymaith, inegys gan genUif cryf, fel nad ocdd nerth ynddynt

i wrthsefyll. Fel hyn y bu gyda Eowlands dros lawer o flynyddoedd. Nid

ar ryw ddarawain anf'nycli y byddai y cyfryw arddeliad amo ; ond yn gyff-

redinol, ae yn fwyaf oU yn ei gartrcf ei hun. Ni fyddai yr effeithian i'r mi

g4-addau bob oedfa, mae'n wir. Yr oedd amrywiaeth lawer yu ci bregetliau,

o ran sylwedd ac arddeliad, fel rhyw ddyn araU ; eto, anrliydeddwyd ef yn

anad neb o'i gydoeswyr i fod yn offeryn i ddychwelyd pechaduriaid at Dduw.
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Xid dyuion diddysg a diwybod yn unig a deimlent rym ei weinidogaeth ; ond

liefyd y dynion eryfaf eu galluoedd, belaetliaf eu dysg, a clioethusaf eu barn.

Gwyddom yn dda y bydd rhyw fath o bregethau yn effeithio yn fawr ar

deimladau rhyw ddosbarth isel ac anwybodus, piyd y byddant yn gwbl

annerbyniol gan ddosbarth arall; ond yr oedd gweiuidogaeth Ilowlands gan

odidogrwydd ei chynwysiad, a phriodoldeb ei gweinyddiad, yn peri syndod

aruthrol ar feddwl y callaf; yr oedd y fath av,ch ynddi hefyd, a'r fath oleuni

a nerth yn cydgerdded â hi, fel y teimhai cydwybodau y rhai mwyaf barbar-

aidd oddiwrth ei dylanwad, a rhoddid argi-aff ar feddyliau pawb fod " IHiw

yn y lle." Gr pwyllog a chall dros ben y cyfi-ifid John Eyans o'r Bala, yr

hwu a ddywedai am Rowlands, "Yroedd gweinidogaeth Ptowlands yu ar-

dderchog dros ben, ac yn rhagori yn ei mawiedd ar neb a glywais erioed."

Mae yu anhawdd, os nad yn anmhosibl, dysgriíìo gweinidogaeth Eowhiuds.

Gwnaed llawer cais gan lawer o yr eall a medrus, ond wedi pob ymdrech

o'r eiddynt, addefir ei fod yn annhraethol fyr o osod aHan ei bywyd a'i har-

dderchogrwydd. Ymddengys fod arni bob addurn a phrydferthwch, o rau

Uais, dull, ac ystum ; fod ynddi sylweddob-wydd rhyfeddol o ran mater ; fod

bywiogrwydd, c\Tnhwysder, a gweddusrwydd anarferol, yn y wedd y gwisgid

ei materion; fod cymliwysiad agos at y dcall, a grymus at y gydwybod, yn

y cyfarchiad ; ac uwchlaw y cwbl, a'r hyn a roddai ardderchogrwydd ys-

bleuydd ac anniraadwy ar y cyfcm, yr oedd Yshryd y peth hyw ynddi. Ac

oblegid hyn, yr oedd ei grym yn anorchfygol ; llanwai bob mynwes â syndod,

a swynai bob calon. Toddai y gynulleidfa fawr o'i flaen fel cyr, gan wres

angherddol y gwirionedd. Ehoddai daw ar bob coegyu a fynai feio
;
parai

syndod aruthr ar bob dyhiryn a fynai gecru ; bwriai i lawr wrthddadleuon y
petrusgar; cynaliai yr annyddanus â chysurou anidn-aethadwy, ac ymadawai

pawb o'r lle, gan dystio, "Y mac Duw yn ddiau yu y Uc hwn."

Meddai Mr. Charles am dano, yn ei ddyddlyfr, lonawr 20, 1773 :

—

"Aethum i WTando y Parcli. Daniel Eowlands, yr hwn oedd yn pregcthu yn

y Capel Newydd. Ei destyn cedd yn Heb. iv. 15, a bydd y diwrnod yn

dra chofiadwy genyf tra byddwyf byw. O'r diwniod cysurol hwnw, cefais

fath nef ncwydd a daear newydd i'w inwynhau. Y cyfuewidiad a brofai

dyn dall wrth dderbyu ei olwg, nid ydyw yn fwy na'r cyfucwidiad a brofais i

y prjd hwnw yn fy meddwl

—

"Ciliodd tlacar, acth o'r golwg,

Nef a ymagorai'n amlwg
;

Sain angylaidil ocdd i'm chi.-îìiau,

Adsain ncfol bcr ganiadau."

Y niac nior anhawdd gosod allan pa raddau gan gymaint ocdd eírcilhiau

gweiuidogaeth Rowlands ar Gyniru, ag ydyw darlunio godidogrwydd y wein-

idogaeth yuddi ei hun. Cyrhaeddai ei heffeithiau ymron ar lioll bregethwyr

yr oes, a chyrhaeddent hy<l eithafocdd y dywysogaeth. Parai grym a dys-

glcirdeb pi-rgethau Eowlands i Langeitho ddyfod yn gyrchfan crefyddwyr

pob flosbarth o (lymru dros lawrr o Hynyddocdd. Nid oedd Llimgeitho fel



Î14 CTNYDD r.itrHQDIbTIAErH. [DOSB. III,

ardal yn raeddu uu attyniad ; nid oedd na thref na phortliladd ; nid oedd

tbwaitli yn gyrchfa na marsiandwyr iiac oferwyr. Yr oedd ei sefyllfa yn fyn-

yudig, y ffyrdd yn anhygyrch, a'r cyfleusderau i lcehi dyeithriaid yn fychaÌR

a phrinion iawn. Yr oedd mor rhyfedd i Langeitho ddyfod i fod yn gyni-

\reirfa tyrfaoedd mawrion, ag oedd fod da Avedi dyfod o ]Sazareth. Ni

wnaeth dim mo Langeitho yn enwog ond gweinidogaeth Eowlands. Mae y
ffaith hon, fod y pentref bychan mynyddig ac anghyfleus hwn wedi bod yn

gyrchfan miloedd, a channoedd o filoedd, o ddynion, o bryd i biyd, ani

ysbaid hannei* can mìynedd a mwy, ar ddybenion crefyddol, yn brawf o'r

fath sicraf pa fath ydoedd gweinidogaeth Eowdands. I^id oes un enghraiö't

aiall o'i chytfelyb yn un wiad, nac mewn unrhyw oes. Fel yr oedd cyrchfa

blynyddol Israel i Jerusalem, " dinas eu cj'farfod," yn brawf o osodiad

dwyfol ar en gwyliau, feily yr oedd y cynuUiad misol i Langeitho yn brawf o

ogoniant dwyfol wedi ei osod ar y weinidogaeth yno. " Pregethau Danid

Eowlonds, a chaniadau Wilb'am WiUiams," meddai Mr. Charles o'r Bala, " a

wnaethant yr oes yr oeddyut yn byw ynddi yn fwy nodedig na nemawr o

oesoedd a fu erioed ar Gymru." Yr oedd hwu, yn ddiau, yn gyfnod newydd

ar y genedl, efl'eithiau yr hwn a brofir yn awr, ac a broíir eío ar ol hyn, ie,

hyd byth bythoedd.

C^TTchent i Langeitho ar y sabbothau yn gyffredin o'r holl ardaloedd

cylchynol am 10 neu 15 milldir o gwmpas ; ac ar Sul pen mis, pryd y gwein-

yddid swper yr Arglwydd, yr oedd y gynulleidfa yn Uuosocach fyth, ac yn

ymgasglu o barthau pellach. Deuai Ihiwer yno ar yr achlysur hwn, o 40 i

50 milldir o ffordd; ac nid anfynych y gwelid minteioedd yn cyniwair tuag

yno o'r Gogledd, ie, o'r rhanau peüaf o "Wynedd. Yr oedd Eowlands, fel y
dywedwyd, yn fwy sefydlog a chartrefol o ran ei weinidogaeth nag eraill o'i

gydlafui-wyr. Gallesid dysgwyl hyn tra y parhaodd i wasanaethu yr eglwysi

plwyfol ; ond yr oedd y wedd sefydlog hon ar ei weinidog-aeth ef, yn anad

neb arall, ar ol ei droad aUau o'r Uan, a phan ydoedd w^eitliian at ei ryddid

i fyned o amgylch y wlad fel y mynai. Diau y teimhii ei fod cf yn gwasan-

aethu i'r amcan mawr, trwy ei arosiad yn Lhingeitho, mor efl'eithiol ag y
gwnai ei frodyr trwy eu cylchdeitliiau ar hyd y wlad. Mewn gwirionedd, yr

oedd Rowlands yn pregethu i hoU Gymru bob mis, er bod yn sefydlog yn jt

un man. Yn lle ei fod ef yn myned atynt hwy, deuai y bobl ato ef. Aethai

y son ara dano i bob rhan o'r whid, ac aeth yn arferiad i bob un a allai, fyned

i Langeitho yn y fan y bydíhai ganddc fias ar wrando neb. Yr oedd gwein-

idogaeth deithiol y pregethwyr eraill yn y raodd yma yn foddion i chwyddo

cynulleidfa EowLnnds, a gweinidogaeth sefydlog EowLnnds yn foddion i gad-

arnhau ac i sefydlu y dysgyblion ieuainc. Darllenwn y bychlai iMr. Charles,

pan yn yr atlirofa yn Nghaerfyríidin, yn arfer cyrchu yno yn y gyhau ; a

thystiai y byd(Lìi yn derbyn mwy o les yn LLingeitho, yn yr adegau hyny,

sef dwywaith yn y flwydilyn, nag a dderbyniai (hos yr holl ainser o fcwn y
çyfwng. Cofiai ara ei ymweliadau i Langcitho gyda hyfrydwch raawr, \n

mhen hlynyddopdd lawer ; a Ihyshai y byHdai eofo y prf^gethau a glywsai
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yiio yn fwy beudithiol iddo, na dira a wrandew'id ganddo ar ol byny. Deallwu

o gwr arall fod gweiîiidogaetli EoMlands yn rhagori yn hyn yn fawr ar jt

eiddo Whitfield. Tra yr oedd yr olaf mor efteithiol ar y pryd, a niwy fe

nUai, yn neillduol mewn ffordd o ddeffro pechadiu-iaid, nag oedd y cyntaf

;

ond yr oedd yr effeithiau yu diflanu yn lìawer cynt. Oiid parhaai tffeithiau

gweinidogaeth Rowlands yn hir, a chofid ei athrawiaeth dros araser maith.

y mae yn beth hynod, gau faint y son a fyddai am y pregethwr liwn, a

chan faint y dysgwyliad a gynyrchid yn meddyliau dynion na chlywsent ef

eisoes, nad. oedd neb, wedi ei glywed, yn dychwelyd adref yn siomedig. Yn
hytrach, dywedent, " Xi fynegwyd i ni yr ham'.er." Yr oedd y profiad a

gawsent yn peri mwy o awydd bellach, na'r son am dano gynt. Ac nid rhyw

ysfa anesmwyth, yn codi oddiar ryw gywreinrwydd rhodresgar, oedd yn

swyno y gynuileidfa fawr i'r Ue 1iwnvv. Nid y werínos ddiwybod ac ofer-

goelus, chwaith, a gyraerent eu harwain gan esiamphm rhai eraill, heb un

rheswm ganddynt i'w roddi dros eu hyraddygiad, yn benaf, oeddynt yn

cyrchuyno, Ònd dynion wedi deall gradd am werth yr efengyl; a Uawer o

honynt yn medru gwahaniaethu rhwng y gwych a'r gwael, y gwenith a'r

us, a gyrchent yno. Hufen Cymni a geid yno, ac nid ei aorod. Ym-
gadwai pregethwjT y wlad hòno heb addaw Sabboth pen mis i neb, gaa

hòni hawl o hono fel braint na fynent ar un cyfrif ei choUi. Byddai ya

bvesenol yno yn fynych wyth neu ddeg o weinidogion yr eglwys sefydledig, a

80 neu 40 o gynghorwyr o bob parth o Gymru, ar y Sí.bboth hwnw. Dys-

gwylid fod Ih. Ptowlands yno bob amser, a chynorthwyid ef gan nifer digonol

o'i frodyr.

" Llangeitho," meddai Mr. John Evans yn yr hen Drymrfa, "yn y dydd-

iau hyny, oedd cyrchfan yr holl gi-efyddwyr
; yr oedd y rhan fwyaf o'r preg-

ethwyr yn cydgyfarfod yno bob Sul pen niis
;

yr oedd hyny, yn nghyda

gweinidogaeth odidog Mr. Rowlands, yn peri i grefydd.wyr heidio yno o bob

parth o'r wlad. Oddiyno yr ocdd y ffrydiau ffrwythlawn yn dylifo, yr am-

seroedd hyny, dros yr holl wlad. Byddai ail-adrodd y pregethau a giywent

gan y teithwyr ar eu dychweliad, yn eu taenu trw-y y gwledydd, ac yn

cynhyrfu eraill i fyned i wrnndo y weinidogaeth oedd yn cael ei thraddodi

yno. Y''r oedd doniau ac arddeliad Mr. llowlands y fath nas dichon gwran-

dawyr yr oes bresenol gynwys dira amgyffred addas am danynt. Kid ocs

neb nas gwrandawodd ef a ddichon ddychymygu dim yn addas ara danynt.

Cyffclybais ef yn aml yn fy meddwl i'r Tachmoniad hwnw yn mhlith cedyrn

Dafydd ; efe oedd y penaf o'r tri cyntaf ; ac er godidoced oedd y Ueill, eto

ni chyrhaeddasant at y tri cyntaf. O! rhyfedd y fath awdurdod a dysgleii--

deb oedd gyda'i weinidogaeth, a'r modd rhyfedd yr efl'eithiai ar y gwran-

dawyr! Gwedi gwrando pregeth neu ddwy ganddo, âi y wcrín i'w ham-

rywiol deithiau meithion, yn llon eu meddwl, ac yn ddiolchgar i'r Arglwydd

am ci ddawn annhraethol."

Fe fu gweinidogaeth líowlands, gan faint yr attyniad ocdd yn pcrthyn

iddi, yn foddion i gynyrchu sr.gn arall i Langeitho ; sef y mwynhnd liyfryd a
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roddid i grefyddwyr yr oes liòno yn ugliymdeitlias eu gilydd. Soniai Paul

am "eu cmdeithas iwy," Cristionogion cyntetig, "yn \t efengyl," Phil. i, 5.

Anhawdd ydyw dychymygu felysed oedd hwn yn Llangeitho, yn yr amgylcli-

iadau yr oedd crefyddwyr yr oes hòno danynt. Ychydig eto o foddion gras

a feddiennid ar hyd y gwledydd ; ac yr oedd y sawl a brofasent ychydig o

flas ar yr efengyl eisoes yn teimlo yn awchus anghyffredin am eu raAì^nhau.

Gan faint \x anghysur oedd yn cu hamgylchu oddiwrth anwyhodaeth, anfoes,

a dygasedd eu cymydogion, teimlent gjTndeithas â'r saint yn hyfryd dros

ben ; ie, nid oedd dira daearol cyffelyb iddo. Credent eu bod ar y pryd

inegys raewn byd newydd. Amgylchynid hwy ag awyr hyfryd. Teimlent

eu hunain, ar ol crwydriadau lawer, ac ymosodiadau cryfion, fel plant wedi

cyrhaedd aelwyd gynhes eu tad, a'r lioll frodyr yn cael cyfarfod â'u gilydd.

Gan felysed y cymundeb, derbynient fwj na thâl am eu holl lafur yn cyrchu

yno. Ac nid llafur bychan yr oedd Uawer un ynddo wjih geisio am y mwyn-

had hwn. Deuai llawer un o wlad l^ell, ar ei draed, trw^^ hidded diamgyffred,

i'w gael. Cawn enghraifft o hyn yn yr hanesyn a ganlyn, ac nid ydyw ond

un o lawer, ond ei fod yn bresenol wrth law.

Dyn tlawd o weithiwr wrth y dydd ydoedtl, yn byw yn Nghaerwys, swydd

Fflint, o'r enw Peter Jones. Aethai y gT hwn ar ci draed i Límgeitho

un-ar-ddeg o weithiau, taith o 210 o fdldiroedd, rhwng myned a dychwelyd.

Un tro, pan oedd y dydd yn hwyrhau, yr afonydd yn Uifogydd gan y gwlaw

mawr a dclisg\-nasai, a chanddo yntau ugain miUdir eto o ffordd, i gyrhaedd

Llangeitho, tcimlai y tnian ei feddwl ymron yn llesmeirio. Yr oedd y nos

gerlhaw, a'r wlad yn ddyeithr iddo. Yr oedd hefyd afon fawr o'i flaen (\t

afon Wy, tybygid), yr hon, gan y gwlawogydd, oedd wedi chwyddo yn fawr.

Ni wyddai Pedr yn y byd pa beth a wnai. Yn ei gyíyngder, pa fodd bynag,

trôdd at d fferin ar lan yr afon, a gofynodd yn ostyngedig am lety. Dy-

gwyddodd fod pawb ond gwraig y t- wedi myned i orphwys
;
yr hon a ddy-

wedodd, "Cewch, ond nid oes yma ddim tân, a ch\^àthau yn wlyb iawu

;

cewch frechdan a Uaeth, a thyna dafen lled oer ar y peutan." Y'ntau, gan

ddiolch iddi, a'u cymerodd. Nos Sadwrn ocdd hi ; ac ebe y wraig,

—

"Diau eich bod yn myned i'r cwrdd y fory."

"Ydwyf," ebe Peter, "da fyddai geuyf wybod pa ffordd yr âf otUliyma yn

y bore, a dymunwn gael tabi i chwi am fy llety, gan y bydd raid i mi

gychwyn yn bur foreu."

Ni fynai y wraig dderbyn dim tril ganddo. Aeth y pereriu Ihiddedig i

ol'phwys. Rhoes ei ddillad gwlybion ar draed y gwely i sychu ; a thua thri

o'r gloch y bore, cododd i gychwyn ei daith. Erl)yn dyfod at yr afon, y

Ue y dysgwyliasai gacl croesi, nid ocdd yno na phont na chareg. Pan oedd

y truan yn petruso pa beth a wnai, a pha fodd y gallai groesi y dwfr, ac yn

ofni y cullai y cwrdd os byddai raid iddo aros yn hir, daeth dyn o'r gjniydog-

aeth heibio, a chan ddysgwyl fod y g\vr yn gyfarwydd ar y rhyd, gofynodd

iddo fyned trwy yr afon o'i flaen, ac y rhoddai iddo swlit. "Nawnaf,"

ebe y dyn, "pc rhoddech y byd i nii. Ond cyfciriwch chwi al y pren acw
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\r ochr draw, fe allai yr ewcli drwodd yn ddiogel. Wedi gorchymyn ei hunan

i ofal rhagluniaeth, hyuy a wnaeth, a chyrhaeddodd y lan, er fod y dwfr yn

cyrhaedd at ei ên mewn un man. Aeth rhagddo i Langeitho, lle yr oedd

Mr. Jones o Langan yn pregethu ar y pryd. Yr oedd yno gannocdd, os nad

miloedd, wedi dyfod o bell fel yntau, a'u sefylifa ar lawer cyfrif yn ddigon

anghysunis, gan ludded a dillad gwlybion ; eto, nid hir y buont yn gwrando

nad oedd cawodydd bendith yn disgyn, a'r pererinion Uuddedig hyn oll wedi

llwyr anghofio eu llafur a'u lludded, yn canu ac yn moliannu Duw am eu

cofio yn nhrefn ei ras.

Nid oedd ond ychydig o bregethu yn bod eto yn y gwledydd yn gyíFred-

inoî, yn enwedig yn llawer o wledydd y Gogledd. Yr oedd ambell un er

hyny ynia a thraw wedi catl ei ddeífi-o am ei gyflwr, ac wedi profi blas

efengyl. Nid oedd nemawr o foddion gwybodaeth o un natur ; yr oedd y
beiblau, a phob math o lyfrau, yn brinion iawn, a Uai na hyny a fedrent eu

defiiyddio. Rhaid, ynte, ei bod yn dlawd a llwm iawn ar y rhai a newynent

am gyfiawnder, am nad oedd iddynt fara y bywyd; ac yr oedd yr attyniad i

Langeitho, lle yr osdd gwleddoèdd dibrin o laeth a mêl, yn eu sugno yno

yn anorchfygol. Yr oedd y weinidogaeth, yn y tymhor hwn, yn disgyn fél

cawodydd gwlaw ar ddaear gras,—daear yn agenu gan Avres, ac yn dyhcu

gan sychder. Gwir fod gweinidogaeth y gair, a moddion apwynticdig o ras,

yn werthfawr gan y saint ar bob amgylchiad . eto, y mae rhai amgylchiadau

neillduol yn awchu yr liiraeth am eu cael, ac yn peri fod gwerth mwy yn cael

ei osod ar eu mwynhau. Y mae dwfr bob amser yn werthfawr, ond tcimlir

ei werth yn fwy, pan yn teithio gwlad gras, lle y mae y gwres yn anny-

oddefol, a'r flWdiau grisialaidd yn dra anaral. Yr oedd argyhoeddiadau

llymion oddifewn, ac erlidigaeth boeth oddiallan, yn pcri fod y gwres yn

annyoddefol, a hyny mewn anialwch lle nad oedd dwfr. Mor werthfawr,

ynte, oedd i'r teithwyr lluddedig hyn gael tori cu syched wrth afonydd byw-

iol o ddyfroedd

!

Fe fyddai aml Gristion da y pryd hyny tíynyddoedd heb gyfranogi o Svvpcr

yr Arglwydd, oddieithr iddynt foddloni ei dderbyn o ddwylaw ofl'eiriaid nid

adwaenent yr Arglwydd ; neu deithio yn mhell er mwyn y cyfleusdra. Nid

oedd neb y pryd hyny, nac am yn agos i 80 mlynedd ar ol cychwyniad

Methodistiaeth, yn gweinyddu yr ordinhadau o fedydd a swpcr jt Arglwydd

(fel y cav/n sylwi eto), ond y rliai a dderbyniasent urddau esgob. INIwynheid

hyn yn rheolaidd yn Llangcitho o'r dechread, a mawr fyddai y cyrchu yno o

bob man ar yr achlysur; a melys annhraethol a fyddai _y rawynhad. Natur-

iol iawn i'r brodyr a'r chwiondd y dyddiau hyny oedd troi eu golwg tua

Llangeitho, gan mai oddiyno, megys, y seiniodd gair yr Arglwydd, ac y
daethai hyd atynt hwy

; gan y mwynheid yno ragorfreintiau teyrnas nefocdd

yn gyflawn
;
gan y cyfarfyddent yno â chynifer o'r un ysbryd, rhai yn profi

yr un teiraladau a hwy eu hunain ; a chan y cacnt fwynhau y wlcdd felys o

«rando geiriau y bywyd tragwyddol o enau Rowlands ei hun.

Heblnw fod yr attyniad yn gryf i gyrchu i Langeitho, yr oe*hl hefyd yr
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effeithiau a gaiilyn^ut liyny yn fawrion a gwerthfawr. Y mae llawer o ym-

gynuUiadau yn bod lle mae cynilielliadau cryfìon i fyned iddynt, ac effeithiau

niweidiol yn eu canlyn. Ond nid felly yr oedd. yma. Nid cyfarfodydd

melys eu mwynliad, ond chwerw eu canlyniad, oedd ý rhai hyn. Nage

;

ond cyfarfodydd ag yr oedd eu ftrwyth yn cyfateb i'w melysder. Yr oedd y
co/ am danynt yn hyfryd

;
yr oedd yr ymddyddan ara danynt yn fuddiol; a'r

dylanwad a berthynoi iddynt yn santaidd. Sonid am Langeitho, nid oblegid

y lle, ond oblegid y breintiau yno, fel aelwÿd gynlies y te.idu; fel nythle cref-

ydd, a man ymgeledd i enaid pechadur. T'el yr oedd cyfarfodydd Llan-

geitho yn blaguro, yr oedd cyfaifodydd y fall yn gwywo. Cododd awelon

cryfion oddiyma, a deifiasant yr hen chwyn drwg. Aeth y gyhnabsautau,

yr ymLìdd ceiliogod, a'r nosweithiau Uaen, i lawr.

Ehoddwn rai enghreifftiau o'r lles a dderbynid yno. Crybwyllasom eisoes

am ]\[r. Charles. A phe na ddaethai lles yn y byd ond yr ysgogiad rhyf-

eddol a roddasai gweinidogaeth Eowlands i enaid y g'r ieuanc hwn, cawsai

Cymru, a'r byd, aclios i ddiolch am dano.

Yr oedd gr ieuanc yn sir Gaeinarfon â rhyw drafferth wedi disgyn ar ei

feddwl yn nghylch ei enaid. Yn ei helbul a'i betrusder, yr oedd fel dya

wedi lled wallgofi ; cerddai draw ac yma, gan ymofyn a oedd neb a fedrai

roi cyfarwyddyd iddo pa fodd y diangai rhag y llid a fydd. Clywodd gan

rywrai, tua'r Traethmawr, fod pobl grefyddol yn Llangeitho yn y Deheudir,

a allai ei gyfarwyddo. Yr oedd 80 milldir rhyngddo fi'r lle hwnw, ond beth

er hyny? Cyfeiriodd ei gamrau tuag yuo jm y fan. Cyrhaeddodd y llencyn

ben y daith ; a chlybu yno, er ei ddirfawr gysnr, beraidd sain efengyl hedd.

TeimL-íi y fath ymlyniad wrth y breintiau a fwynheid yno, fel na aUai gefnu

ar y ile, oiul ewyüysiai gartrefu yno. Eithr pa fodd y gwnai hyny? Estron

anadnnbyddus ydoedd, yn mhell o'i gartref, ac heb ddim i ymgynal arno ond

llafur ei ddwyhìw. Yr oedd Uygad rhagluniaeth ar y bachgen; a'r Duw a

barodd aflonyddwch ar ei feddwl yn nghylch ei gyflwr, ac a dywalitodd olew

a gwin i'w enaid archoUedig, a ddarparodd lety ac ymgelechl iddo. Deallwyd

yn fuan fod y llencyn dan oruchuyliaeth gras, a'i fod yn piyderu am ei

bechod; felly, ar ei waith yn ymofyn, cafodd le gyda gr boneddig cr('fvddol

yn y gymydogaeth. Cymerwyd ef i mewn i'r teulu hwn oddiar weled ei

awyddfryd a'i syched i fwynhau moddion gras, a chwnnii pobl grefyddol.

Nid oedd golwg ennillgar arno. E(h-ychai yn Iled hurtaidd a syfrdanllyd,

eto pryder ei feddwl, yn nghyda'i ylder a'i ofn fel dyeithrddyn, a barent

hyny. Cynelid cyfarfod gweddio yn fynych mewn tai yn y gymydogaeth ar

nos Sabbothau, pryd nad oedd eto foddion yn yr hwyr yn y Ilan nen y capel,

Ceid y llencyn dyeithr yn gyson ynddynt oll; ond ni feddyliai neb, gau yr

olwg syfrdanllyd a gwylaidd oedd anio, i alw arno ef i gymeryd un rhan

gyhoeddus yn y cyfarfodydd hyn. ünd nr ryw noson, pan oedd gwedd

drymaidd a thywyll ar y cyfarfod gweddi drwyddo, cafodd rhywun ar ei

feddwl annog y gr ieuanc i fyned i weddi. Yntau a ufyddhaodd, a denll-

wyd yn Ibd fuan mai nid Ilcncyn ryffredin ydoedd. Deallai y brodyr yn o



PEN. II.] CYRCÎIL' 1 LANfìEITna. 2lj

fiiaii fod rhyw argoel gwawr yu tori: dysgleiriai pelydrau uerthol gyda'i

weddi, ac ymddangosai fod gauddo y fath afael yu Nuw, ua allai lai na

llwyddo. Torodd y bobl alhm i wylo, ac i foliannu Duw. Y gr ieuauc

hwn oedd yr hynod John Pierce, yr hwn a droes allan yn un o bregethwyr

hynotaf ei oes.

Am ryw ysbaid yn uechread y diwygiad, arferai y rhan fwyaf o'r preg-

ethwyr neu gynghorwyr gyrchu i Langeitho ar Sul pen mis. Yr oedd Llan-

geitho iddynt hwy fel athrofa; yn foddion arbenig i eangu eu gwybodaeth

yn athrawiaeth yr efengyl, i loywi eu doniau gweiuidogaethol, ac i ddwysâu

eu profiaclau mewn crefydd ysbrydol. A chyda bod y moddion misol yn

Llangeitho yn efif'eithio yn fuddiol ar y pregethwyr yn bersonol, er eu c}'-

mhwyso i ymosod yu aduewyddol at eu gwaith ar eu dychweh'ad, yr oedd

cynuUiad o'r fath nifer o honynt yno yu fisol, yu fantais anghyíìredin i'r rhai

a gyrchent yno, o Avahanol rauau De a Gogledd, i ymofyn am gyhoeddiadau

ganddynt, ac i'w trefnu. Daeth yr angeurheidrwydd i gyrchu yno yn Uai,

bob yu ychydig, fel yr oedd cyfaríbdydd misol rheolaidd yu cael eu sefydlu

yn y siroedd; ond ar y dechread, nid oedd un man i gyrchu iddo, gyda chy-

maint o sicrwydd o Iwyddo i gyrhaedd yr amcan hwn, ng oedd Llaugeitho

ar Sul pen mis. Yu mhen amser Ued hir'ar ol y cychwyniad dechreuol,

daeth y Bala i fod yn y Gogledd yr hyn oedd Llangeitho yn y Deheubarth.

Yr oedd hyn, pa fodd bynag, wedi treigliad cryn amser ; a rhaid oedd, wedi

i'r Bala ddod i radd o enwogrwydd, fyued i Langcitho yu fynych, i'r dybeu

gael pregethwyr o'r Deheudir i ymweled â'r Gogledd. Yn y Dcheudir,

am amscr maith, yr oedd pregethwyr liiosocaf o ran rhifedi, ac enwocaf o ran

doniau. Yn y Deheudir hefyd, yr oedd ymron yr holl weinidogion urddedig

i weinyddu bedydd a swper yr Arglwydd. Am hanner can mlyuedd, ar ol yr

ysgogiad cyntaf, nid oedd un o'r gwr urddasol hyn yn y Gogledd; pryd y
dywedir fod cynifer a deg o honyut, a hyny mor fore a'r fl. 17'13, yu ngwa-

hanol barthau y Deheudir.

Yr oedd rhyw nifer o wr a gwragedd, mewn gwahanol ardaloedd yn sir

Fflint, yn arfer ymg-jnull at eu gilydd i'r Berthen Grou, ar ddechreuad yr

achos Methodistaidd yn y wlad hòno. Gan wir awydd cael rawynhau doniau

y brodyr ag oe(Ulyut yn pregethu yu y Deheudir, ymgynghorent â'u gilydd

pa foddion a alleut ddefnyddio i'r dybeu. Llawer gwaith y disgynodd y
coelbren ar wraìg grefyddol yn eu plith. Casglent yn mhlith eu gilydd

ugain swUt tuag at y draul. Hithau a anturiai daith o 200 o filldiroedd, a

mwy, rhwng myned a dychwelyd, ar ferlen o'i heiddo, i ymofyn ara adde-

widion gwr o'r Deheudir, i ddyfod i bregethu trwy ranau tywyll y Gogledd.

Y fcrch hon oedd gwraig John Owcns o'r Berthcn, am yr hwn y cawn eto

grybwyll yn hanes sir Fflint. Bu y wraig hon saith o weithiau yn Llan-

geitho ar y ncges yma ; lletyai yn nh Mr. Rowlands, a dychwelai weithiau

wedi Uwyddo i gael addewidiou gau bymtheg o brcgcthwyr i ddyíbd, bob un

yn ei bryd, i ymwcled â'i gwlad.

Yn hanes bywyd Mr. Charles, ni a gawn fod mint<^iocdd o iigain ueu
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ddeg-ar-luigaiu yu mYued yn fynych o'r Bala i Langeitho, triugain ueu

íwy o filldiroedd o ffordd fynyddig ac anhygyrch, rhai ar draed, a rhai ar

geffylau. Cychwynai y gwr traed yn fore ddydd Sadwrn, a chyfeirient eu

ffordd dros y mynyddau
;
ymborthent ar y tamaid a ddygasent gyda hwy, a

thorent eu syched o ddwfr y ffynnon. Yr oedd ganddynt eisteddfâau adna-

byddus iddyut ar y mynyddoedd, Ue y byddent arferol o orphwys, a chy-

meryd lluniaeth. Wedi clywed pregeth neu ddwy gan ^Ii-. Rowlands, troent

eu hM^nebau drachefn tua chartref, nid yn uuig yn ddiddig am gymeryd

arnynt y fath Lifur, ond wedi eu llwyr foddloni. Yr oedd eu mwynhad

gymaint o w^einidogaeth Mr. Rowlands, ac o'r ymddyddanion a fyddent

rhyngddynt ar hyd y ffordd am y pregethau a glywsent, yn.fwy na digon"o

daledigaeth iddynt, ac i fesur mawr, yn gyfnerthiad iddynt rhag eu gorchfygu

gan ludded corfl'orol.

Ar ryw adeg, ni a gawn fod cryn nifer—nid llai na phump-a-deugain—

o

bobl wedi myned yno mewn Uong o sir Gaernarfon. Cyn iddNiit ddyfod yn

ol, trôdd y gwynt, fel y gorfu iddynt ddyfod adref ar hyd y tir. Annihosibl

oedd i'r fath nifer allu myned rhagddynt, heb dynu sylw yr ardaloedd yr

aent trwyddyut. " Wi-th weled y fath rifedi o honom," medd Mr. Eobert

Jones, jT hwn, tybygid, ydoedd un o honynt, "cawsom ein dirmygu a'n

gwawdlo i'r eithaf yn Aberdyfi, ac o'r braidd y gadawsant i ni ddyfod trwy

dref Towyn, heb ein herlid yn dra llidus. Erbyn ein dyfod i Abermaw, yr

oedd hi yn dechreu nosi, ac yn dymhestl fawr o wynt a gwlaw. Lled gy-

nhyrfus oedd y pentref ar ein dyfodiad yno ; ond bu llawer o'r trigobon mor

dirion a lletya cynifer ag a arosasant yuo. Aethai rhai yn mlaen i ymofyn

am lctyau yn y wlad. Felly, cafodd pawb y ffafr o le i orphwys y noswaith

hòno. Yr oedd yno un wraig, yr hon, pan ofynwyd iddi am le i letya, a

safodd ar y di'ws, ac a ddywedodd jti haerllug, ' Na chewch yma gymaint a

dafn ddwfr; nid wyf yn amheu na roddech fy nli ar dân cyn y bore, pe

gollyng-wn chwi i mewn.' Ond buan y cyrhaeddodd llaw Duw hi am ei

thraha a'i chreulondeb; canys cyn y bore, yroedd y t yn wenfflam, a braidd

gymaint ag oedd ynddo yn Uudw. Yr oedd y t y pen nesaf i'r afon i res o

dai ag oeddynt i gyd yn gyfliol â'u gilyíhl. Troes y gwjTit yn y cyfamser i

chwythu ymaith y tâu a'r gwreichion oddiwrth y tai eraill; pe amgen, buasai

y rhai hyny yn debyg o gael eu Uosgi oU. Dychwelodd y gwynt yn ol cyn y
bore i'r Ue y buasai lawer o ddyddiau cyn I\yny, a Ue yr arosodd hiwcr o

ddyddian wedi hyny. Dranoetli, ar ein taith tuag adref, fel yr oeddyni yn

dyfod trwy dref líarlech, cododd y trigolion fel un gri'n hergydio a cherig,

fel pe buasent yn tybio mai eu dyledswydd oedd ciu Uabyddio. Tarawsaut

rai yn eu penau, ncs oedd y gwaed yn Uifo. Cafodd uu ergyd ar ci sawdl,

fel y bu yn glofl' am wythnosau."*

Yr ydym ni yn yr oes hon yn barod i synu j)a bctli liynod a allai fod yu

Llangeitho, i dynu cynifer o ddynion yno. Y mac y ffaith fod y f;ith huiws

* " Dryrh j/r A!ìireyoi>rld," H\<\ii\. ì\7.
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yu arfer yiugynull yno ; dynion o bob raath, dysgedig ae annysgedig, gwr
llên a gwr lleg, o bell ac agos, am ugeiniau o flynyddoedd, yn peri i ni

syuu yn wir, IN id oedd dim yn yr ardal fechan fynyddig i dynu ati
; yr

oedd rhagfarn cryf iawn yn y wlâd ar y pryd yn erbyn yr athrawiaeth a breg-

ethid yno ; eto, er hyn oll, 3-no y gogwyddai mintéioedd lawer fel cenllif cryf.

Nid oedd yma ddim isel i gyfarfod â chwaeth orwael y werin bobl ; nid. oedd.

un arddangosiad rwysg a rhodres, y fath a allai ogleisio teimladau dysged-

igion. Pa beth, ynte, a ddeuai y bobl yno ? Nid "corsen yn ysgwyd gan

wynt" a fuasai yn tynu'r miloedd pobl yno ; ac nid oedd yno, yn y mynydd-

oedd, r wedi ei ddilladu â dillad esmwyth : pa beth, ynte, oedd yr attyniad

(lirgelaidd a barai y fathgrynoad? Gallesid dychymygu am amgylchiad i

enyn y fath gywreiin-wydd yn meddyliau lluawso bobl i ddyfod yn nghyd am
dro neu ddau, heb fod un gwir deilyngdod ynddo i beri sylw ; ond nid am-

gylchiad felly oedd hwn. Parhaodd hwn dros amser maith iawn, nid llai na

lianner can mlynedd. Eífeithiodd y weiuidogaeth yn Llangeitho yn y modd
yuia ar holl Gymni. Sychedai dyniou a fuont yno unwaith am yr un mwyn-
had drachefn, fel y gwnai yr Aiíftiaid pan oddicartref "am ddwfr yr afon."

Ehodded y philosophydd a'r amheuwr eu meddyliau ar waith, a rhoddant

gyfrif, oddiar ddeddfau naturiaeth, paham y bu y fath beth a hyn ? An-

mhosibl, tybygaf, a fydd i neb, ar dir teg, roddi cyfrif am y cyrchu a fu i

Langeitho, ond mai ''bys Diito ydoeild" Duw a roddasai y fath sugn yn y
weinidogaeth, ac yn neiUduol yn ngweinidogaeth Eowlands, ag i dynu dynion

yn finteioedd yno. Ni fyddai yn deg dwcyd mai hyawdledd y pregethwr a

barai hyn. Nid godidogrwydd ymadrodd, neu ddoethineb, a gynyrchai y
fath eíFeithiau. Na

;
pa faint bynag oedd medrusrwydd y pregethwr, nid

hwnw a allasai sugno'r torfeydd bellafion y dywysogaeth, trwy lafur a

blinder, a gwarth a cholled, i fynychu y Ue am gynifer flynyddoedd ; rhaid

fod yr hyawdledd naturiol wedi ei goroni ag arddercliogrwydd dwyfol; rhaid

fod dawn y pregethwr wedi ei eneinio gan Ysbryd Duw. Fe roddid ynddi y
fath rym a dylanwad ag i ymaflyd yn nghydwybodaii dynion, ac i ymblethu

amgylch eu serchiadau. Ymafiai yn y galon ; llanwai y meddwl â syndod

amthrol ; teimlid sugn cryf, fel pe buasai y meddwl dan gadwynau swyn

;

hoeliai y gwrandawyr eu clustiau mcgys wrth enau y pregethwr, ac ymoll-

yngent dan rym ei eiriau, fel y gwna y metel toddedig i ífurf y tawdd-Iestr.

Hawdd genym gredu fod doniau Rowlauds yn ehelaeth iawn
; y cyfar-

fyddai ynddo luaws o gyneddfau a dueddent i'w wueuthur yn bregethwr

poblogaidd. Cawn dystiolaethau lawer, eiddo gwýr tra chymhwys i roddi

barn, yn sicrhau hyn. Yr oedd mater ei weinidogaeth yn ardderchog
; yr

oedd dullwedd ei ddawn yn ennillgar; yr oedd ei lais yn beraidd, treiddgar,

a soniarus
; yr oedd dysgleirdeb ei lygad, diírifwch ei wedd, prydferthwch ei

ystum, a thanbeidrwydd ei ysbryd, yn naturiol yn rhoddi iddo feddiant an-

arferol ar deimladau ei wrandawyr. Or.d er caniatâu hyn oll, nid yw yn

ddigon i gynyrchu yr effeithiau a welwyd. Y gwir ydyw, fod Rowlands

wedi íi godi yn mliell uwchlaw iddo ei hun. Gwiieid hyn yn achlysurol i
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rai eraill ; a gwueid hyn yu aralach yn yr oes hüiio, nag y niae genym le i

ddysgwyl y gwneir dan amgylchiadau cyfì'redin ; oud i Eowlands, fe wneid

hyn yn fwy aral a chyson, ac i raddau heLiethach, nag i eraill. Trwy ryw

ddirgel ddylanwad, deallai pawb fod Duw yn y lle. Yr oedd rhywbeth llai

gweledig, ond nid l!ai gwirioneddol, na'r cwmwl gogoniant gynt yn y deml,

yn Ueuwi y Ue. Ehoddid argyhoeddiad i'r meddwl fod y pregethwr yn

genad oddiwrth Dduw, mor sicr ag yr argyhoeddid Tsrael íod I\Ioses wedi

bod gyda Duw, trwy fod ei wyneb yn dysgleirio. Ehywbeth oedd na ellid

ei ddirnad, a Uawer llai ei ddysgrifio : rhywbeth oedd na ellid ei wadu, er

na ellid ei ddeail. iS'id oedd neb yn y lle heb deimlo gradd o'i ddylanwad;

parai ystyriaetli yn y naiU, a dychr^'n a ddaliai y llall; un a lewygai gan

fraw, ac arail a himai gan lawenydd : a phawb a lenwid â syuedigaeth.

Y mae yn deilwng iawn o sylw, gyda bod y fath goron o arddeliad ar

weinidogaeth Eowlands, nad oedd yntau ei hun ddim yn segur a diofal.

^Deallwn ei fod yn darllen llawer, a bod ganddo fedrusrwydd neillduol i

gasglu yr holi liuftn a fyddai ar waith yr awdwr a ddarllenai. Codai yn

foreu pan y darparai ei bregeth. Collai ei hunan gan gymaint y llyncid ei

feddwl i'w fater. Dywedai cyfaill am daiio, pan y deuai i bregethu i gapel

Gwaunifor, yr hyn a arferai wneuthur bob dau fis, y byddai ar ei draed

bedwar o'r gloch y bore ; a rhaid oedd iddo gael ei foreufwyd yn ebrwydd :

yna âi allan, a cherddai yn y goedwig, gan ddwÿs-fyfyrio hyd oddeutu deg

o'r gloch. Ac mor gyflawn a llwyr y llyncid ef i'r mater a fyddai ganddo,

nad oedd un gair i'w gael gauddo, ie, i'w gyfaill agosaf, os dygwyddai neb

gyfarfod ag ef ar y pryd, oddieitlir rhyw arwydd bychan o gydnabyddiaeth.

Dywedir i ni y byddai trallod ei feddwl ar amserau yn fawr iawn, pan ua

theimlai ei feddwl mewn agwedd briodol i gyfarch y bobl dros Dduw. Ar

un aclüysur o'r fath, pan oedd yn Sabboth pen mis, daeth Mr. Griffiths,

Nevern, i Langeitho i wrando, yr hyn a wnai yn fynych, er pelled oedd y

fîordd : a chafodd Eowlands yn ei wely, fore Sabboth, er ei fawr syndod.

Gofynai iddo, pa fodd yr oedd arno? "Pcenus iawn yn wir," uieddai

Rowlands, "nid wyf yn barod, ac nid oes genyf ddira i'w ddweyd dros

Dduw with y bobl! Trwy gydol y nos, dysgwyliais gymhorth Duw i barotoi

erbyn y Sabboth, ac ni chysgais ddim!" "O codwch, Mr. Eowhiuds bach,"

ebe Mr. Griíìilhs, "y mae y bobl yn ymgasghi yn dyrfaoedd." Ond efe a

barhâai raewn cyfyngder ysbryd, a gweddi am hrlp. Atolygai Griffiths aruo

eilwaith i godi ; ac yn fuan wcdi hyn, tywynodd ar ei feddwl, ac ebe efe,

"Ewch, fy mab, a dcchrenwch yr oedfa, a minau a ddeuaf yn ebrwydd ar

eich ol." "Fe ddacth," mecUl Mr. Griffiths, "yn fium ar fv ol, ac i fyny i'r

pulpud fel y fellten, yn Uawn o drysorau yr efengyl, ac o"r Ysbryd Glâu

;

cyn pen deng mynyd, yr oedd y cwmwl yu dyferu ar y gyuulleidfa fawr.

Gorlenwid ei wrandawyr â theimladau cryfion o bryder ac ofu, ncu o hiwen-

ydd annhracthadwy a gogoneddus."

Cr\bwyllir am amgylchiad arall cyfíelyb i'r un uchod. Ar fore Sabboth,

wedi treidio noswaith ddigwsg a digysur, a chymylau fywyll eto yn ymor-
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vttáá ar pi ysbryd, daetli c\faill ato, a chafodd o-auddo g"vfodi o'r gwely i

ymbarotoi erbyn y bregetli; ond ni theimlai ei hun yn alluog i ymsymud
yraron, heb ei ddal i fyny bob cam tua'r capel. Ond ar efi waith yn myned
i'r pulpud, goleuodd ar ei feddwl, ac yraadnewyddodd fel un o lesraair.

Deörodd megys un o gwsg trwm. Dysgieiriai ei ly^ad, a siriolai ei wedd.

Yr oedd y cyfnewidiad fel bywyd o feirw. "Yr oedd, beilach," meddai ei

gyfaill, "fel fflam dân, a'i eiríau fel mellt. Llwyr orclifygwyd y gynulleidf'a

fawr, ac ymollyngasant i foliannu Duw am faith amser."

Crybwyllir gan Mr. Owen hanesyn arall am dauo, yr hon a gawsai gan

hen was duwiol i Eowlands.

"Ar 'un hwyr dydd Sadwrn, a,t oedd Eowlands yn rhodio yn agos i'w d
oddiallan, ac yn ymddangos yn llawn trymder, ac yn isel iawn yn ei ysbryd.

Pan gyfarfu â'r gwas, at yr hwn yr ymddygai fel brawd yn yr Arglwydd,

dywedodd wrtho, nad allai efe ddim pregethu y boreu dranoeth, gan nad

oedd ganddo ddim i'w ddweyd wrth y bobl. 'Oh,' meddai y gwas, 'peid-

iwch a ffweud felly, jMr. Eowlands bach, pwy arall a allwn ni gnel?' Er hyn,

parhau }t ydoedd i ddweyd yr un peth, sef, nad allai efe ddim pregethu

dranoethj a dywedai hefyd, nad oedd Duw wedi rhoddi iddo ddim i'w lelaru

wrthynt. Fel hyn y parhacdd, yn amlwg mewn mawr ofid meddwl, nes

iddo fyned i orphwys dros y nos. Boreu dranoeth, pan aeth y gwas i'w ys-

tafell, yr oedd ar ddihun; ac yr oedd y llyfr ar y gadair wrth ochr y gwely.

Dywedodd y gwas wrtho ei bod yn amser codi, sef yn nghylch saith o'r

gloch; ond ni chafodd un ateb. Wedi ei ddysgwyl gryn amser, aeth i

mewn drachefn, ac a'i cymhellodd i godi, gan ddweyd fod y pryd i fyr.ed i'r

capel yn nesâu. Ei ateb oedd, na allai efe ddim pregethu, a bod yn rhaid

iddynt ddanfon am rywun arall. Ond arferodd y gwas bob peth a allai

feddwl am dano, er ei gymhell i godi ac ymwisgo ; ac aeth allan drachefn,

gan obeithio y byddai iddo wncuthur felly. Yr ydoedd yn tynu yn awr at

ddeg o'r gloch, pryd y dcchreuid y gwasanaeth yn Llangeitho, a'r bobl yn

crynhoi yn nghyd o bob parth, yn Uuaws raawr iawn. Gwedi aros ychydig,

aoth y gwas drachefn i'w ystafell ely, a chafodd ef yn yr un agwedd, ac yn

parhau i ddweyd nad allai efe ddim pregethu y bore hwnw. Pa fodd bynag,

rhwng bodd ac anfodd, c;ifodd ganddo ddyfod o'r gwely, a chynorthwyodd ef

i ymwisgo (yr hyn nid oedd arferol), gan ei fod fel pe buasai wedi colli holl

nerth ei gorff, ac yn ymddangos fel dyu wedi ei hanner labyddio. Ond
wedi iddo ymwisgo, nid boddlon oedd ganddo fyned i'r capel . ac nid aethai

chwaith, oiii buasai i'r gwas ei ddwyn yno niewn rhan o'i anfodd. Pan gyr-

haeddasant y capel, yr oedd y gwasanaeth, sef y gweddiau, (a ddarlleuid yn

gyffredin gaîi un o'r offciriaid a'i cynorthwyai ar Süliau y cymun,) a'r canu

hefyd, ar ddarfod. A dywedodd ei hen was wrthyf, fod gorfod aino ei

gynal a'i wthio i mcwn i'r aieithfa, gan ei fod megys yn hollol ddineith. Yr

oeddwn yu gwybod,' meddai yr hen r, ag oedd dios bcdwar ugain oed pan

welais ef, wríh adrodd hyn wrthyf, 'os caem ni ef unwaith i'r pulj)ud, y
byddai pob peth o'r goreu.' Ac wrth ei hanes, ni cliafodd efe, na'r gynull-
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eidfa chwaith, nio'a siomi. Pan ddechreuodd ei bregeth, }a- oedd yn ym-

ddangos yn egwan iawn, y llais yn isel, yr aelodau megys yn ymollwng, a'r

holl gorff yn grynedig. Ond bob yn rouyu, adfywiodd ac ymgryfhaodd, a

llefarai gj^da rhyw uerth anarferol, a mawreddusrwydd digyffelyb. Ei eiriau

oeddynt megys lluchedenau yn ymdaenu dros yr hoU le, oddifewn ac oddi-

allan, cauys ni chynwysai y capel nemawr fwy na hanner y Ihi mawr ag oedd

wedi ymgynull. Yr oedd yr effaith ar y gynulleidfa yn fwy hynod na chyft'-

redin. Torodd cannoedd o honynt allan mewn gorfoledd, cyn iddo hanncr

ddybenu ei bregeth, a pharhausant yn y lle dros oriau, yn canu, raoliannu, a

gorfoleddu. Ni pharhaodd efe i bregethu mwy nag o bymtheg i ugaiu

rajTiyd."

Arferai ymneillduwyr yr oes hòno ddyweyd am dauo, " Ni ehlywsom

erioed ei gyrtelyb yn eglwys Loegr, ond Griftith Jones." ])ywedid fel hya

am dano ar ei gychwyniad, pryd nad oedd ei farn yn glir, ei ddawn yn

addfed, na'i ysbryd mor efengylaidd ag y daeth i fod ar ol hyny. Tystiai

gT cyfrifol, yr hwn a'i clywsai yn fynych, ac a'i hadwaeuai yn dda, " Na
chlywodd efe ond loi Eowhnids erioed." Arwyddai hyn na chlywodd ef

erioed ei gyffelyb, Yr oedd y gr hwn* wedi clywed llawer, yn mysg

Saeson a Chyrary; ac yr oedd tua 'JO oed pan y dywedai hyn am Eowlands.

Yn ol tystiolaeth y gr hwn wrth y Parch. J. Owen, depth andfercour oedd-

ynt ragoriaethau arhenig Eowlands, sef dyfnder a gwresogrwydd. Dar-

hiniad cynwysfawr mewn byr eiriau. Perthynai iddo, yn anad neb, ddyfii-

der mater, a gwresogrwydd ysbryd :—sylwedd yr efengyl yn ei bhas ei hun :

—y gwirionedd yn y cariad o hono. , Pe ddyhii fod gradd o hyn gan bob

gweinidog i Grist, ac y mae gradd o hono gan bob gu'ir weinidog yr efengyl,

ond ymddengys eu bod i raddau ehehieth iawn gan Eowhinds. Y mae yn

bosibl traethu pethau gau gyda'r fath wres a phe baent \\\x; ac y mae modd

traethu y gwir mor oeraidd a phe byddai yn gau. Traethai Eowlauds y
gwirionedd fel gwirionedd. Dywedir yn Act. xiv, 1, i Paul a Barnabas yn

Iconium, "fyned i synagog yr luddewon, a llefaru/eZ/'y, fel y credodd lluaics

maicr." Fel hyn hefyd y llefarai Eowlands; Ueíììrai felly, fel y credai

iluaws ma\\T. Cof genyf glywed mai yn debyg i hyn y darluniai Mr. Cliarles

weinidogaeth Rowlands, wrth ryw un o'r Saeson a ymofynai ag ef am dano,

"Pregethai Eowlands edifeirwch, nes y byddai dynion yn edifarhau; preg-

ethai ffydd, nes byddai dynion yn credu. Darluniai bechod mor wrthun, nes

peri casineb ato, a Christ raor ogoncddus, nes peri dewisiad o hono."

Adroddasom o'r blaen pa foth ydoedd syniadau Mr. Charles am dano, ond

y mae yn auhawdd pcidio chwanegu. Yn ei (hlyddlyfr, fe ddywed, "Ar
lonawr 20, 1773, aethum i wrando Mr. Eowlands yn pregetliu yn y Capfl

Newydd. Ei destyn oedd Heb. iv, 15.f Diwrnod oedd i'w fawr goíjo

* Parcb, T. Jouüs, Creatou.

t "Caiiys nid oes i ni archoíTeinad hcb fcdrii cyd-ddyoddsf gyda'n gv,".>!iili 1 lìi. oüd
wedi ei demtio yii iuhob pctb yj- uii ffiiiiiul n nitiau, eto beb bechjd "
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genyf fi tra fyddwyf byw. Er y dydd dedwydd liwnw, rai a fum byw mewn
nefoedd ncwydd, a daear newydd. * * * Yr oedd genyf o'r blaen ryw

dyb am wirioneddau'r efengjd yn nofio yn fy mhen ; ond ni threiddient gyda

uerth a grym d^^wfol i'm calon hyd y pryd hwn." Drachefn, wrth ysgrifena

at yr im a ddaeth ar ol hyny yn wraig iddo, dywedai, "Yr wyf yn cyd-

feddwl â chwi, mai uid Bala yn unig, ond Cjrniru hefyd, sydd wlad wedi ei

breintio yn fawr iawn. Y cyhoeddydd oedranus hwnw, o eiddo Brenin y

gogoniant, sef D, Eowlands, sydd, ac a fydd, yn anrhjdedd tragroyddol ìddi."

Drachefn, meddai yr un gr wedi blynyddoedd lawer, " Yr oedd ucheledd, a

phob rhagoriaethau, yn noniau ]\Ir. D. EowLinds,—dyfnder defnyddiau, ac

eglurcíer a bywiogrwydd yu traddodi dyfnion bethau Duw, er syndod, a'r

eífeitliioldeb mwyaf ar ei wrandawyr."

Yr oedd yn r o demladau cryfon, ac o fywiogTwydd anarferol. Yr oedd

y rhai hyn, wedi eu heneiiiio gan Ysbryd Duw, fcl adenydd crynon, yn ei

aUuogi i ymgodi yn uchcl, ac i ysgogi yn gyflym. Ceid profion mynych o'i

deimladau yn ei ddagrau, y rhai a redent yn lli, pan yr ymbüiai â Duw dros

y bobl, neu â'i* bobl dros Dduw. Wrth ymddyddan â Mr. Gray, gweinidog

a chydlafurwr, er nad oedd yn nghymundeb eglwys Loegr, am gyflwr truenus

y bobl, a'i lygaid ar yr un pryd, oddiar dir uchel, yn edrych ar ddyflryu

Aeron, torai allan i wylo yn hidl, a'i ddagrau a fi"iydierit yn genllif dros ei

ruddiau. Gyda phob cymhwysder anianyddol, mewn deall, llais, a nerth
;

gj^da phob cyinhwysder cyrhaeddiadol, mewn gwybodaeth, dysg, a dull,

dibynai lawer iawn am gynorthwyon nciUduol Ysbryd y gwirionedd. Ar ei

fí"ordd unwaith o'i d i'r eglwys, trôdd i goedwig, a chafwyd cf yno mewn
ymdrech hyfryd gyda Duw ; ond gan fod amser yr oedfa wcdi pasio, tybiodd

y gr a'i cafodd felly fod yn rhaid aflonyddu arno. Yr oedd yntau yn fwy

cymhwys weithian i sefyll dros Dduw o flaen y gynulleidfa. Gorlenwid ef

ambeil dro, nes syrthio mewn llewyg yn y pulpud. Wrth weddio o flaen

pregeth un tro, ar\veiniwyd ei feddwl at ddyoddefiadau Crist, a gwaeddodd

allan, "0 wythienau gweigioa ! ,0 wyneb glaswyn!" Yna syrthiodd meun
llewyg. Gwedi dadebm, pregethodd mewn modd anghyfl'redin.

Parodd gweinidogaeth y dyn hynod hwn eftaith anghylíredin ar Gymni.

Anmhosibl ydyw fi:'urfio dychymyg teg am faint ei Iwyddiant gweinidogacthol.

Dywedir fod tua chant o ddynion Avedi eu deff"ro trwyddo, cyn iddo ef ei hun

adnabod yr efengyl, Sicrheir i ni fod dim llai na chant o bregethwyr yr

efengyl yn ei ystyried ef yn dad ysbrydol iddynt. Pa efleithiau eu maint ni

chynyrchid trwy y fath weinidogaeth,—a wrandewád gan gynifer o filoedd a

miloedd,—a barhaodd dros hanner cant o flynyddoedd,—ac a arddelid i'r fath

raddau gan nerth Ysbryd Duw ? Rhoddai dro drwy Gymru unwaith yn y
flAvyddyn am ysbaid helaeth o'i oes, a rhoddai ei ddyfodiad ysgogiad adncw-

yddül i'r achos crefyddol y ftbrdd yr elai. Ond yr ocdd ei weinidogaeth

sefydlog ef yn efteithio yu rhyfcddol ar y gwledydd oll, gan y cyrchu mawr a

fyddai o bob cyfeiriad i Langeitho i wrando arno. Efe hefyd, fel y soniwyd,

ydoedd diid v>})i-ydol yr anfarwol Charles o'r Bala. A phe ra wnnethai e\



226 CYNYDD MPTHODISTIÀETH. [dOSB. lll

weiuidogaetli ddiin arall ond rhoddi yr ysgogiad cychwynol i feddwl y gr
hwnw, buasai yn orfoledd iddo yn nydd Crist, na redodd yn ofer, ac na chy-

merodd baen yn ofer," Phil. ii, 16.

Yr oedd min anarferol ar bregethau Howel Harris hefyd, yn enwedigol yn

ystod blynyddau cyntaf ei weinidogaeth. Nid ydym, er hyn, yn ei gydmhani

â Rowdands, uac ag amryw eraiJJ, fel pregethwr ; ar yr un pryd, fe osododd

Ysbryd Duw ryw awchlymder yn ei bregethau ag a'u gwnelai mor effeithiol i

argyhoeddi a dychwelyd pechaduriaid a'r eiddo neb arall. Nid oedd Harris,

fei y syìwyd, yn cymeryd amser i gyfansoddi pregethau, nac yn wir i ddar-

ilen llawer; oiid efe a di-aelhai ar ei gyfer yr hyn a roddid iddo ar y pryd,

gan ddysgwyl, yn ddigyfrwng ymron, am gynorthwy i lefaru, yn gystal ag am
fendith ar yr hyn a draddodid. Ymddengys fod Harris wedi ei godi yn

arbenig i arloesi y drysni, ac i barotoiy tir. Math o loan Fedyddiwr ydoedd,

wedi ei anfon gan Dduw i barotoi tfordd yr Arglwydd. Ehoes Duw iddo

orchymyn, " Llefa a'th geg, nacarbed; dyrchafa dy lais fel udgorn, amynega

i'm pobl eu camwedd, a'u pechodau i d Israel." Y' llef a ddywedodd

wrtho, "Gwaedda." A. gwaeddi yn gi-och a wnaeth, "Pob cna^vd sydd

weUt, a'i holl odidowgrwydd sydd fel blodeuyn y glaswelltyn." Yr oedd y
wlad oll ymron yn cysgu yn ddiofal mewn difrawder trwm. Nid oedd neb

yn medd\vl am eu diwedd. Tosturiodd yr Arglwydd wrth Gymru gysglyd,

a chyfododd Harris megys i'r unig ddyben i ddeffroi y wlad. Yntau, wedi

cael y cyfryw awdurdod o'r nef, a aeth allan yn gadarn o nerth gan Ysbryd

yr Àrglwydd. Clybuwyd ei floedd gref gan luoedd aneirif o drigolion

Cymru. Gwnaed ei wyneb fel callestr. Ehoddwyd iddo fod yn " ddinas

gaerog, ac yn golofn haiarn, ac yn fiu- pres, yn erbyn yr holl dir." Gwib-

iodd i bob cwr o Gymru, ac yn wir, i lawer o barthau Lloegr ; dyrchafodd

ei lef uwchben dynion diofal, nes oedd eu gwynebau yngwelw-lasu. Syrthiai

dynion cryfion i'r Ilawr gan rym ei eiriau, heb nerth ynddynt i sefyll i fyuy.

Dan bregeth o'r eiddo yn Cilgeran, fe gerddodd y fath rym at gydwybodau

y gwrandawyr, nes oedd amryw o honynt wedi hanner ddyrysu. Ehoisant

eu gorchwylion a thriniad eu tiroedd heibio am ddyddiau rai, gan gwbl gredu

fod diwedd y byd gerllaw. Yn agos i Lanwyddelau yu sir Drefaldwyu, fe

goffeir hyd heddyw am bregeth o'i eiddo yu y lle hwnw, pryd yr oedd y fath

luchedau tanllyd yn disgyn ar y bobl, nes oedd llawer o honynt yn ymwylltio

gan fraw, ac yn ysgrechian gan ddychrynfeydd y farn. Daethai gr bon-

eddig yuo i aflouyddu, a hyderai y medrai Iwyddo, fel y gwnaethai mewn
oedfa a fuasai yn yr ardal o'r blaen ; ond yn hyn fe'i siomwyd. Yr oedd y
"golofn haiarn, a'r raur pres,'' yn rhy galed iddo. Eu gorfod arno gilio yn

ol. Yn yr oedfa hon yr ennillwyd Jeremia lYilIiams, yr hwn a fu yn preg-

ethu ar ol hyny am fwy na hanner cant o flynyddoedd. Anaml yr âi Harris

i unraan i bregethu, na fyddai rhywrai yn cael eu dychwelyd dan bob preg-

eth; anfynych y bwriai efe y rhwyd, na fyddai "yn dal dynion." Codai

eglwy^i bychain ar ei ol yn mhob man yr elai, nes oedd Dcheubarth Cymru
yn enwedigol wedi ei fritho â chyradeilhasau rawy neu lai eu rhif, wedi eu
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casglu at eu gilydd i ymddyddau am betliau ysbrydol; a Howel Hanis a

arddelid gan lawer iawn o honynt fel eu tad yn yr efeugyl.

Yr oedd rliai gwr eraiU heblaw Rowlands a Harris dan arddeliad neiU-

duol. Gwnaeth y Duw mawr ddefnydd arbenig o Howel Davies a Peter

WiUiams. Crybwyliir enwau Lloyd o HenUan, John Evans o Gilcwm, a

John Harris o sir Benfro, fel gwr y bu eu gweinidogaeth yn dra bendithiol

Fe fu Dafydd Morris, a Jones o Langaii, yn enwog iawn yn eu tymhor. Yn

y Gogledd, fe fu gweinidogaeth Eobert Roberts o Glynog, a John EUas o

Fon, yn dra bendithiol. Ond nid ein haracan yn bresenol ydyw dynodi y

pregethwyr hyny a ddyrchafwyd trwy eii Uafur a'u Uwyddiaut i fwy o enwog-

rwydd na'r cyífredin o'u brodyr ; eithr datgan fod yn y weinidogaeth yn

gyíFredinol fwy o awchlymder a nerth nag a ganfyddir mewn blynyddoedd

diweíhlarach. Cafwyd prawf mewn arabeU cedfa, yn yr hanner canrif di-

weddaf, o'r cyfFelyb nerthoedd ag y soniwn fod, yn Uawer amLich, yu ngwein-

idogaeth y tadau. Yr oedd yr arddeUad a brofwyd yu achlysurol yu ein

hoes ni, yn Uawer mwy cyífredinol y pryd hyny. Nid ydyra yu dweyd ei

fod yn liollol gyffredinol ; ond yr oedd yii Uawer mwy feUy nag yn awr. Nid

ydym yn proíiesu y gaUwn roddi rheswm am hyn, ag a foddlona y darUen-

ydd ; yn enwedig, qs ydyw yn anewyUysgar i dderbyn dim ond y gcUir

rhodíH cyfrif athronyddol am dano. Diau fod y wlad yn Uawer tywyUach

y pryd hyny ; meddyUau dynion heb eu cynefino A gwirioneddau dilrif yr

ysgrythyrau; ac ysbrydoedd y pregethwyr eu huuain dan dcimladau dwys-

ach a niwy difrifol, yn nghylch achubiaeth dynion. I raddau mawr, y mae

dynion yu cyrhaedd y nôd yr amcenir ato ;—yn cael yr hyn a geisionl. GeUir

cymhwyso geirlau yr lesu am y Phariseaid, fel gwireb tra eang ei ystyr, a

chyftedinol ei wrth(klrychau, " Yn icir meddaf i chici, y mamt yn derbyn

eu gwobr." Yr oedd nôd y tadau Methodistaidd yn uchel a mawreddig ; jt

oedd hefyd yn uuplyg a syral. GeUir meddwl mai ychydig o gymheUiad

oedd yn mlynyddoedd cyntaf yr adfywiad i hunan-gais, mewn enw, clod, nac

esrawythdra. Y cyfryw oedd 'amgylchiadau y wdad tiiag at bregethwyr a

chrefyddwyi-, a'r cyfiyw ydoedd sefyUfa crefydd a chrcfyddwyr yn nghyfrif y

trigoUon, fel y gaUwn feddwl nad oedd neb o'r pregethwyr dan deratasiwn i

geisio nac enw nac elw, gan nad ocdd un olwg am eu cael. Yr oedd nifer y
crefyddwyr raor ychydig, a'ii sefyUfaoedd, gan amlaf, mor isel

;
yr oedd

gelyniaeth y bobl mor fawr, yn env/edig y rhai mwyaf eu cyfoeth a'u dylan-

wad, fel nad oedd prin le i hunan-gais roddi troed i lawr. Pa beth a allai

deratio dynion, yn y tyrahor hwnw, i fyned ar hyd y wlad i bregcthu, pryd

nad oedd i'w ddysgwyl ond Uafur a Uudded, gwarth a tlirais? Yn Ue clod,

(üfenwid hwy ag enwau drwg, a gwarthruddid hwy â chwedlau celwyddog

;

yn Ue enniil, caent goUed ; ac yn Ue esrawythyd, Uafur a phoen. Nid ocs un

enghraifft fod yr un o honynt wedi casglu cyfoeth, ac ni chyrhaeddodd yr un

o honynt awdurdod a bri ; ond yu unig y dylanwad a enniUasai eu cyraeriad

diargyhoedd, a'r bri ag oedd yn wobr iddynt am eu Uafur a'u defnyd(Uoldel).

Os nad oedd, gan hyny, nac enw nac elw yn amran ganddynt, i)eLh



228 CYNYDD ÌMETIIODISTIAETH. [dOSB. III.

a allai fod yn eu eyuihell ? Ni weithredent hwy, mwy iia dynion eraiU, heb

gymhelliad yn y byd. Yr oedd ganddynt eu cymhelliadau, a'r rhai hyny yn

uchel ac anrhydeddus ; nid llai na gogoneddu Duw yn iachawdwriaeth dyn-

iou ; nid Uai uag eangu teyrnas Crist, a lluosogi teiüu Duw. Yr oedd eu

haidd i gyrhaedd hyn yn angherddol. Nid oedd dim arall a'u boddlonai.

At hyn y cyfeiriai eu gv»-eddiau taerion, a'u llafur bbn. Er mwyn hyn dy-

oddefent warth a dirmyg, sarhad a cham. Ac yn hyn ni siomwyd hw^^^ ond

úerhyniasant Jncijthau eu gwohr. Ni adawyd iddynt lafurio yn ofer, na

Ihreulio eu nerth am ddim. Ehoddwyd iddynt weled ewyllys yr Arglwydd

yn llwyddo yn eu Uaw. A llwyddent hefyd yn ol graddau taubaid ac unplyg

eu hamcan. Mewn gair, nid oedd yr awyddfryd angherddol a osodasid yn

eu mynwesau, ond gwystl ac ernes o'r llwyddiant a ddyhniai. Fel y mae

gyda gweddiau personol y credadyn, yr oedd gyda gweinidogaeth y tadau

;

ac felly hefyd y mae hyd heddyw. Mae ysbryd gweddi yn wystl o wrandaw-

iad. Y mae yn foddion i gyrhaedd y fendith, ac hefyd yn ernes o honi.

Yr un modd yr oedd yma : cynysgaethodd y Duw mawr y diwygwyr Cymrcig

ag ysbryd y weinidogaeth i raddau anarferol, a llwyddasant i raddau anar-

ferol. Yr oedd ysbryd y gwaith, a'i Iwyddiant, yn cyfateb i'w gilydd.

Heblaw fod ysbryd y gwaith yn llosgi yn fwy angherddol jti y pregeth-

w}t: a'r proffeswyr cyiitaf, abod yr ysbrydhwnw ynesgorar fwy o Iwyddiant,

yr oedd amgylchiadau y whad hefyd yu wahanol iawn i'r hyn ydynt yn awr.

Yr oedd anhawsderau y gwaith yn Uawer mwy : rhaid oedd, gau hyny, fod y
cymhelliadau tufewuol ato yn gryfach ; ac i fantoli yr adfyd oddiallan, gelüd

dysgwyl y byddai y llwyddiant yn hehiethach. Arfer Duw ydyw gwneuthur

y naiU beth ar gyfer y llall, a rboddi gras yn gymhorth cyfamserol. Yn
gyson â'r syniad hwn, y mae hanes yr efengyl yn ngwledydd y ddaear. Yr

amser y byddai jí erlid drymaf, y byddai y Uwyddiant amlycaf Dyddanai

Duw ei weision, a siomai ei elynion, trwy roddi llwyddiant cyfatebol i'r blin-

dcr. Os ydyw y syniadau hyn yn gj'wir—ac nid yw yr ysgrifenydd, o leiaf,

yn cu hamheu—fe roddir i ni gymhorth i ddirnad paham "yr oedd y dyddiau

o'r blaen yn well na'r dyddiau hyn"—yn fwy miniog eu gweinidogaeth, ac

yn lluosocach eu dychweledigion? Y^r ateb ydyw, mai cyfiawn gerbron Duw
ydoedd dyrysu amcanion diafol, a lloni meddyliau ei bobl, i'r un graddau ag

y byddai yr ymgyrch ar ei achos gan erbd a thi-ais. " Fel yr oedd dyoddef-

iadau Crist yn amlhau" yw yr hen Fethodistiaid, "feUy trwy Grist, yr oedd

eu dyddanwch hcfyd yn amlhau," trwy fod mwy o orfoledd yr iachawdwr-

iaeth yn cacl ei fwynhau ganddynt yn bersonol, a thrwy fod bendithion

lieh^ethach yn cael eu rhoddi trwy eu llafur swyddol. Arweinir ni gan yr

ystyriaethau uchod i'r penderfyniad, pe byddai cymaint o ysbryd y gwaith,

yn ei holl ranau, o fewn ein calonau, yn yr oes hon, a chymaint o ymosodiad

ac adfyd oddiaUan, yrhoddid i ni, megys y gwnaed i'n tadau, raddau cyfartal

o gysuron personol, ac o Iwyddiant gAveinidogacthol.

Ond hwyrach fod ymofyniad arall yn dcilwng o ystyriacth, " A ydyw y

llwydtliant, mewn gwirionedd, g_\nnaint yn llai yn y dyddiau hyn, nng oedd
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yn y dyddiau liyny ? Onid oes gormod o duedd yn mhob cenedlaetli i feio

ar ei hoes a'i thymhor ei hun ? Ai nid gwir ydyw y syniad, pe buasem ui

mor gydnabyddus â'r oesoedd a fu, ag ydym â'r oes hon, ac yn gwybod eu

di'wg yn gystal a'u da, y gwelsem nad oedd y dyddiaii o'r blaen nemawr
well na'r dyddiau hyn ? Oni all fod y darluniad a roddir i ni trwy hanes

am yr oes a fu, yn arddangosiad o'i rhagoriaethau, ac nid o'i gwaeleddati ?

Pan y bydd hanes yn darhmio i genedlaeth ddyfodol y wedd sydd ar yr oes

hon, ar yr un ddalen ag y darlunia wedd yr oes a basiodd, hwyrach y gwelir

fod y gwahaniaeth rhyngddynt yn Uai nag y tueddir ni i ddychymygu ei

fod," Addefwn yn rhwydd fod peth grym yn y ddadleuaeth hon, a bod y
duedd a deimla pob dyn pan yn heneiddio, yn pcri iddo edrych ar bob peth

yn nhymhor ei henaint, yn fwy tywyll a phriiddaidd, nag y gwna yn adeg ei

ieueuctyd; nid am fod cymaint o wahaniaeth yn yr amgylchiadau eu hunain,

ond am fod ei deimladau naturiol ef ei hun wedi Uacio a marweiddio gan

oedran. Ar yr un pryd, y mae yn rhaid i ni addef fod gwedd Methodist-

iaeth yn wahanol hanner canrif yn ol, a chyn hyny, i'r hyn ydyw yn awr.

Yr oedd mwy o awchlymder anorchfygol yn y Aveinidogaeth
; yr oedd mwy o

ddwysder yn yr argyhoeddiadau
;
yr oedd olwynion y peiriant crefyddol yu

rhedeg yn gyflymach
;
yr oedd y diwygiadau yn amlach a gwresocach ; ac yr

ocdd profiadau y crefyddwyr yn felysach, a'u hymarweddiad yn fwy diargy-

hoedd. Ond yr oedd amgylchiadau yr achos yn wahanol iawn. Mae y
gwaith arloesi anialwch yn M'ahanol ei ddull i'r hyn ydyw ei hau a'i blauu

:

mae cymeryd gwhid o fcddiant gelyn, trwy orchest a rhyfel, yn wahauol i'r

hyn ydyw ei llywodraethu a'i threfnu ar ol hyny. Yr un amcan sydd trwy y
cwbl i'w gyrhaedd ; ond y mae y duUwedd a fydd ar y gwaith, a'r moddion

a ddefnyddir ato, yn amrywio yn fawr yn y gwalianol anigwlchiadau a fydd

arno.

Fe fu blynyddoedd o arloesi anialwch ar Gymru : adeg yr oedd anwybod-

aeth yn gryf, a rhagfarn yn ysgyrnygu ei ddannedd : tymhor yr oedd diofal-

wch marwaidd am betliau ysbry'dol, a gwrthwynebiad fl'yrnig i'r gwirionedd.

Yn awr, y mae y tai addoliad a'r ysgolion sabbothol yn britho y gwledydd

;

mac dynion yn cael eu magu, o'u mebyd, yn yr ymarferiad o'r Beibl, ac yn

swn gweinidogaeth yr efengyh Mae amgylchiadau y whid wedi newid yn

fawr iawn ; a gallwn ddysgwyl mai nid yr un fath oruchwyliaeth o ran ei

dull, er mai yr un o ran ci hamcan, a fyddai yn angcnrlicidiol dan amgylch-

iadau mor wahanoL Gwahanol iawn ci wedd, cr mai yr un ei natur, oedd

gwaith gras ar Saul o Tarsus, wrth a raid ei fod ar Tiinotheus. Torwyd un

i lawr megys ar unwaith, ond magwyd y llall yn raddol yn ngciriau y íTydd,

Ond nid oedd yn Ihii cywir yn yr olaf nag yn y blaenaf, er yn Uai amlwg, ac

yn peri Uai o sylw a chyfí'ro. Mae cychwyniad gwaith o'r newydd yii wastad

yn galw mwy o sylw, ac yn fynych yn achlesu mwy o wrthwynebiad, nag

ydyw ei ddygiad yn mhneu ar ol ei gycìiwyn. Ond y mae y ddwy oruchwyl-

iaeth mor wirioneddol ac angenrlieidiol a'u gilydd. Mae Uawcr mwy ogyüro

a sylw yn gyftrcdin mewn ardal, pan y l)ydd cynuUcidfa, y tro cyntaf criocd,
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yn cael ei chasglu, a'r t addoli yn cael ei godi, nag sydd yn mhen blynydd-

oedd wedi hyny, er y dicijon fod cymaint o wir ddaioni yn cael ei wneyd,

trwy amaethu meddyliau y plant bychain yn ngwirioneddau y Beibl yn yr

ysgol sabbothol, ag sydd pan y dofir yv erlidiwr ffyruicaf. Gwneir mwy o

son aui yr olaf, am ei íbd yn amlycach, ac yn fwy disymwth ; oudfe ddichon

fod y daioni yu llawu cymaint yu y blaenaf.

Nid oedd, am yr hauner can mlynedd cyntaf, ddim moddiou ymron i gyfar-

fod â dynion, ond y pregethu ; na dim dynion i bregethu iddynt, ond rhai

dj^eithr i eiriau y bywyd tragwyddol, neu ddynion anhyblyg eu rhagfarn yn

erbyn y gwirionedd. Dan amgylchiadau o'r fath, yr oedd y cwbl a wneid

yn cael ei gynyrchu yn fwy cyhoeddus ac amlwg, a'r arfau y gweitliid â hwy

o fath priodol i'r defuyddiau y gweithredid arnynt. Yn awr, y mae y modd-

ion yn Uuosocach. Mae y wasg yn cydweithio gyda'r pulpud yn awT, i

ddwyu gwirioneddau dwyfol i sylw y miloedd ; mae yr ysgol sabbothol yn

a-nT yn dcfnynu ei haddysgiadau dystaw i feddyliau myrddiynau; mae

addysgiadau teuluaidd yn awr, tmy atlirawiaeth ac esiampl, yn gwasanaethu

yr un dybeu. Mae dylanwad y moddiou hyn yn fawr ei rym, er ei fod yu

araf ei ysgogiad. Yr oedd y daioni a wneid trwy y weinidogaeth gyhoeddus

o angenrheidrwydd yn fwy ei amlygrwydd a'i gyffro ; a phryd nad oedd dira

moddion eraill, nid rhyfedd os byddai yn fwy grymus a nerthol.

Os ydyw yn briodol i ni, greaduriaid cibddall, ymchwilio i'r achos paham

"yr oedd y dyddiau o'r blaen yn well na'r dyddiau hyn," yn nerth ac effeith-

ioldeb y weinidogaeth, fe allai y dyry yr awgrymiadau uchod radd o foddlon-

rwydd i'r darllenydd ymofyngar. Ehoddir hwy gerbron, o leiaf, fel rhes-

ymau sydd yn ymgynyg yn benaf i feddwl yr ysgrifeuydd, fel y tecaf a mwyaf

boddlonol. Amcau y sylwadau uchod ydyw gosod allan y priodoldeb o fod

gweiuidogaeth y tadau yn fwy ei hawch a'i heffaith, nag yr ymddengys fod

gweiuidogaeth eu holynwyr. herwydd, 1. Yr oedd awyddfryd eu meddyl-

iau am ejmiU eueidiau at Grist yn fwy angherddol ; a phriodol ydyw fod

llwyddiant y weinidogaeth yn cyfateb i'w hysbryd. 2. Am fod yr amgylch-

iadau yr oedd y tadau ynddynt yn galw ar fod helaethrwydd eu gwobr yn

cyfateb i galedi eu gwasanaeth. 'Eel yr oedd eu hadfyd a'u dyoddcfiadau yn

amlhau, felly yr oedd eu Ilwyddiant. 3. Am mai gwaith y tyrahor oedd

arloesi dyry^sni, yn fwy nag amaethu y tir ; goresgyn gwlad, a'i chymeryd o

fcddiant y gelyn, yu fwy na'i llywodraethu a'i threfuu. Ac nid oedd dim

moddion cymhwysach i'r gwaith, nag oedd gweinidogacth rymus a thanllyd.

Ar yr un pryd, angenrheidiol ydyw cofio, y gall fod cymaint o ddaioni yu

cael ei wneuthur eto, mewn gwirionedd, trwy foddion eraill, yn nghyda'r

weinidogaeth, Uai aralwg mae'n wir, ac ar wrthddiychau Ilai auwaraidrl, ond

nid llai dwyfol ac angcnrheidiol.

Pa fodd bynag, y mae yu ffaith rliy amlwg i'w gwadu, fod y nerth a'r tâu

a berthynent yu neülduol i weiuidogaeth yr hen bregethwyr, yn foddion

arbcnig i gynydd Metliodistiacth. Chwanegid cannoedd yn fynych at nifer

y ílysgyblion yn ystod taitli g\\r dyeithr trwy y Avlad. Yr oedd gweiuidog-
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aetli y brodyr o'r Deau, am lawer o flyüyddoedd yu rhagori ar ncb yn

Ngwyiiedd, ac edrychid ar eu dyfodiad. i'r Gogledd gyda pliryder a dysgwyl-

iad maw. Parai dyfodiad Rowlands trwy y wlad adnewyddiad cyffredinol

yn yr eglwysi, ac amlhad rhyfeddol yn iiifer y gwrandawyr. Fe fyddai

gweinidogaeth danllyd a nerthol Dafydd Morris, pan y deuai i Wynedd, yn

gyffelyb i adeg y mellt a'r taranau. Safai dyniou anystyriol yn syn gan

fraw ; delid liwy gan ddychrynfeydd, fel pe bae y Earnwr yu yuiddangos
;

ac âi y rhuthr heibio gyda chawodydd bendithiol o'r gwlaw graslawn. Mawr

y sou sydd hyd heddyw am bregeth o'r eiddo yn Älon, yn agos i Bont

Rippont, yr hon a elwir hyd heddyw, "Pregeth y golled fawr." Ei destyn

oedd, "Pa lesâd i ddyn os ennill efe yr hoU fyd, a cholli ei enaid ei huu, a

pha beth a rydd dyu jti gyfnewid ameienaid?" Torai y progethwr aUan

mewn gwaedd groch a dolefus, "O bobl y golled fawr," nes oedd y gwran-

dawyr yn plygu o'i flaen, fel y gwna y gorsen gan nerth y gwynt. Chwaucg-

wyd Uawer iawn at yr eglwysi yn y canlyniad, a hir a hyfryd a fu y son am

y bregeth gan yr hen bobl tra y buont byw.

Un o'r rhai hynotaf a gododd yn Ngwynedd yn yr oes a aeth heibio, oedd

Eobert Eoberts o Glynog. Dywedir fod yr awdurdod a wisgai weiuidog-

aeth y dyn hwn, yn enwedig ar ryw acldysuron, yn anuirnadwy. Codid ef

ar yr achlysuron hyn, tybygid, yn mhell uwchlaw iddo ei hun. Yr oedd yn

cael ei wisgo â uerth o'r uchehler, y fath na fedrai dim ei wrthsefyll. Yr

oedd bygythion y deddf yn disgyn ar gydwybodau ei wrandawyr, fel pe

deuent o enau y Barnwr ei hunan ; a newyddion da yr cfeügyl yn rhoddi

iddynt y fath ymwared a phe clywsent lef o ganol yr orseddfainc yu dywcdyd

am yr euog, "Gollwng ef yn rhydd, myfi a gefais iawn."

Ac hebhìw y byddai rhyw nerthoedd anarferol yn canlyn gweinidogaeth yr

enwogion crybwyUedig, ar ryw achlysuron neiUduol, yr oedd pregethwyr

eraiU, heb fod yn hynod o rari cu doniau, yn cael eu gwisgo, ar ryw adegau,

ag arddeliad mawr dros ben. le, gwncid hyn weithiau trwy bregethwyr

bychain a diddawu mewn cydmhariaeth. Dywedir fod deg-ar-hugain ar

unwaith wedi cael eu dwysbigo dan brcgeth Eobcrt Prys o Blas Winter, sir

Fflint
;

gwr, yn ol yr hanes a roddir am dano, gwladaidd iawn ei olwg, bâs

iawn ei wybodaetb, a byr iawn ci ddawn. Prin, ineddant, yr oedd ganddo

fedrusrwydd yn y byd i drin un pwnc o alhrawiaeth, nac yn wir i ymgeleddu

neb o'r saint ; oud ei hoU amcan ydoedd rhuthro yn ddiarbed ar bechaíhir-

iaid cyhoeddus, a'u hysgytio yn ffyrnig uwchben eu trucni, nes y byddent yu

Uefain am cu bywyd. A pheth sydd yn hynod ydyw, y byddai mwy o eff-

eithiau yn dylyn ei bregethau trwsgl, a"i dduU diaddurn, nag a ddylynai

weinidogaeth loyw a chyfon Mr. Jones o Ddinbych, yr hwn oedd yn byw y
pryd hyny Lferlhiw iddo.

Gr bychan ei ddawn oedd Griffith Siôn, o sir Gaernarfon unwaith, ond

o'r Sarnau, yn agos i'r Bala, yn niwecld ei oes. Ond yr ydyra yn cael y
byddai cyífclyb nertlioedd yn cydgerdded yn achlysurol â'i wcinidogaeth

yntau. Yr oedd addewid wedi ci rhoddi ganddo, pan yn byw yn sir Gacr-
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narfou, i fyned i Ddolgellau i bregetliu. Clybu yr erlidwyr íbd oedfa i'w

dysgwyl. Yr oedd gwraig foneddig yno wedi cyfiogi cliwecU o ddynion o'r

iawn ryw i luchio a baeddu y pregetliwr, a dyrysu yr oedfa. Y pryd liyny,

myuych y deuai rhyw un, neu amryw, o gyfeilliou gyda'r pregethwr i le o'r

fath, lle y dysgwylid dim amgeu na gwrthwynebiad ac aflonyddwch ; a hyn

fyddai y nôd gan yr erlidwyr i adnabod y pregethwr, sef y byddai cyfaill neu

ddau gydag cf. Yr oedd Griffith Siôu, ar ei ífordd i Ddolgellau, yn dyfod

heibio Trawsfyuydd, lle yr oedd mi Eichard Jarrett yn byw. Yr oedd Jarrett

wedi ymuno â'r Methodistiaid, ac yn barod i fyned gyda'r pregetliwr. Felly

cychwynasant ; a phan oeddynt yn agos i'r dref, a chyn cyrhaedd y toll-

borth, deallodd Jan-ettei fod ynei ffwdan wedi anghoíio cymeryd arian gydag

ef, gymaint ag a wasauacthai i dalu y doll. Heb e\vyllysio gosod hyuy o

faich ar y pregethwr, troes Jairett i d gr cyduabyddus iddo, ychydig o'r

ffordd, i ymofyn bentliyg ychydig arian. Y^r oedd Jarrett yn ddigon adna-

byddus, gan mai porthmon* ydoedd; a dysgwyliai y galhii, wedi cael ei

neges, oddiweddyd Griffith cyn cyrhaedd y dref. Amgylchiad bychan iawn

oedd hwu ynddo ei huu, ond nid mor fychan a fu yn y caulyniad. Gan i'r

pregethwr ddyfod i gr y di-ef ei hunan, ac heb gyfaill gydag ef, collodd yr

erlidwyr eu nôd, a chaniatawyd iddo fyned rhagddo yu ddiwarafun, Ar ei

ol daeth Jarrett ; oud nid cyn fod Griffith Siôn Avedi cyrhaedd pen ei daith.

Tra yr oedd yr erlidwyr eto yn aros, gau ddysgwyl y cynghorwr, daeth un o

grefyddwyr y fro heibio, yr hwu a adwaeueut, yn cyfeirio ei ffordd tua'r

oedfa, a disgynodd ar hwn, druan, eu hergydion creulon, fel y baeddwyd ef

yn ddidrugaredd ; ac yn ei archolliou y cyrhaeddodd ef y lle pregethu. De-

ehreuodd yr oedfa cyn i'r erlidwyr gyrhaedd y lle, a'r nefoedd a roes ei sel

wrthi. Erbyn i'r chwe dyhiryn gyrhaedd, yr oedd gwedd auarferol ar y
cynulliad ; y bobl oll mewn dagrau, a lluaws o houynt yu gwaeddi am eu

bywyd. Yr erlidwyr hwythau, fel y deuent i swn y weinidogaeth, a ddelid

yn y fan megys â gws. Yr oedd nerth y weinidogaeth fel llewyrchiadau

mellt yu dofi pawb ; ni allai caledwcli a rhagfarn sefyll o'i blaeu ; oud yr

oedd pob calon yu delwi, a braw yn dal pob mynwes, fel pe buasai dydd

Crist gerllaw : yr erlidwyr hefyd yn lle gwawdio a safeut yn syn, neu a dor-

eut alhiu i lefaru yu chwerw ; ac yn eu mysg, yr oedd y truau a erlidiasid

ganddyut, yr hwn, gan ddangos ei glcisiau, a gorfolcddu, a waeddai, "Dyma
nodau cin breuiu ni." Wrth olrhain haucsiaeth y siroedd, ni a gawn, oud

odid, lawer eughraifft gyffelyb i'r un uchod, yu arddangos y nerth auorchfygol

a gydgcrddai â'r Aveinidogaeth yn y blynyddoedd hyny, ie, gyda gwciuidog-

aeth ilawer un a gyfrifid gan ddyuion oud cynghorwr bychan a difedr

iawn.

Gv\r ya arí'cr pryuii a gwcithii aiüfeUiaid.
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PENNOD III.

LLAFUR LLEYGAIDD YN FODDION CYNYDD Y CYFUNDEB.
CYNWySIAD :

HOWEL HARRIS El HUX YX WR DIURDDAU—METHODISTIAETH YX DDYLEDUS I

LAFUR LLEYGAIDD—TYSTIOLAETH DR. CAWPBELL—Y BUDDIOLDEB O LAFUR
LLEYGAIDD YX SCOTLAXD—TARDDIAD A LLE Y LLEYGION YX NGHYSIUU—
BCDDIOLDEB Y LLEYGION YN NGHYMRU—Y RHAGFARN SYDD YN ERBYN
LLAFUR LLEYGAIDD—SEL DUW AYEDI EI OSOD ARNO—YR OLYNIAD APOSTOL-
AIDD—GWASANAETH HENURIAID YR EGLWYSI, AC ATHRAWON YR YSGOLION
SABBOTHOL.

îsi a welsom eisoes mai gr Ueg, neu r lieb ddcrbyn urddau, ueu ordein-

iad rheolaidd, gan un enwad, oedd Howel Harris ei hun; gr yr edryclair

arno gyda'r cyntaf a grymusaf, fel oíferyn, i gychwyn y diwygiad Methodist-

aidd yn Nghymru. Nid wyf yn deall y g\\-y"ddai Howel Harris am neb a

wnaethai yn gyöelyb iddo o'i íìaen. Llawer loes o betrusder ac ofn a gost-

iodd hyny iddo, fel y cyfaddefai ef ei hun. Ystyriai ei hun yn aelod o

eglwys Loegr, a pharhaodd i gymuno ynddi dros ei oes. Edrychid ar ei

ddull ef lafurio, pa fodd bynag, gan fawr a mân, yn yr eglwys hòno, yu

gwbl afreoLìidd ac annhrefuus ; a dyoddcfai lawer, oddiwrth y gwr
eglwysig yn anad neb, oblegid hyny. Eto Duw a feddyliai yn wahauol

iddynt hwy. Pan y mynai dynion ei attal, Duw a'i cymhcllai yn mlacu. Er

g-wgu arno o'r ddaear, gwenid arno o'r nef. Derbyniai gymhorth yn y gwailh,

a rhoddid efiPeithioldeb rhyfeddol ar ei lafur, fel na allai lai uag edrych ar y
liwyddiant yn argoel diymwad o foddlonrwydd Duw,

Yr oedd Uafur Ueygaìdd, yn gystal a llafur teithiol, yn hanfodi mcwn ]\Ieth-

odistiaeth Gymreig o'r dechread. Cafodd ei geni a'i magu trwy y moddioii

liyn. Gyda golwg ar Fcthodistiaeth Calliuaidd Cymru y dywcd Dr. Camp-

bell :* "Dechreuodd y cyfundcb cryno, trcfnus, a thra lhvyddiannus hwn,

trwy lafui- llcgol. Codwyd eu cíipel cyntaf yn y fl. 17-17
; y mae ganddyut

yn awr dros chwe chantf o dai addoliad ! Wele eíFaith gweinidogaeth y
lleygion !—Oni bae Mr. Harris a'i gydlafurwyr, pa beth a fuasai cyflwr Cymru

eto ? Er amser y diwygiad oddiwrth Babyddiaeth, pa ddyled sydd arni i'w

hesgobion a'i gwr Uèn ? Pa beth a wnaeth eu dysg, eu hurddiad, a'u

"trefnusnyydd," er Uesâu preswylwyr colledig ei mynyddocdd? Mac y
Cymry eu hunain wedi ateb, trwy y gwaith a wnaethant, a'r dewisiad a

wnant. Mac'r esgobion wedi eu gadael, ac nid yw y clerigwyr nemawr well

na chorff o segiu--swyddwyr. Ni wnaed defnydd o lafur Uegol mewn un

wlad yn helaethach nag yn Nghymru, nac yn fwy diogel a hyfryd ; ac nid

oes un wlad y mae ei cfleithiau yn fwy coronog."

Eel hyn yr ysgrifenai Dr. Campbcll. Gallem gyfeirio yn arbenig at waith

John Wesley a George Whitfield yn calonogi ac yn dcfnyddio gwr Ueg
;

dynion heb urddau eglwysig, a dynion a ddygeut yn mlaen, ar yr un pryd,

Tyw fasnach fydol, fel moddion eu cynaliaeth ; a rlywedir mai mawr iawn a fu

* " Jcthro : A Öystcm of Lay Agency." f Y maent bcUach clros 800.
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yr effeithiai-i, Mae dylanwad Methodistiaeth Lloegr, yr hwii a gyiiyrchwjd

gan mwyaf o lawer, trwy lafur y lleygion, yn cyrhaedd erbyn heddyw, mewn
ysbaid can mlynedd, y rhan fwyaf o'r byd. Yu Scotlaud hefyd, gwnaed

defnydd helaeth o'r cyffelyb offerynau gan y diwygwyr oddiwrth Babyddiaeth

yn y wlad hòno. Ni wnaed mwy o ddefnydd o honynt gan Wesley yu

Lloegî', nog a wnaed gan Knox yn Scotland. Fe fu amser pau oedd Scot-

land yn rhyfeddod i EwTop, ac yn ymffrost gan brotestaniaeth ; ond pa beth

bynag ydoedd, dyledus ydoedd am hyuy i fesur mawr i offeryuoldeb Uafur

lleygion. Am y genedl hou yn yr amser hyuy, y dywedid yn gyffrediiiol,

fod ei phlant oll mewn ysgoliou, ei phobl oll yu addolwyr, a'i hanueddau oll

yn dai gweddi ; mai ei difyrwch oedd yr addoliad, fod ei duwioliou yn aml,

a'i moesoldeb yu gyffredinol. Darparodd John Kuox, yn y wlad hon, bum
dosbarth o ddysgawdwyr i'r bobl; sef, darllenwyr, cynghorwyr, dysgav,dwyr,

gweinidogiou, ac arolygwyr. Yr oedd y tri dosbarth cyntaf yn wi' lleg,

a'r ddau olaf yu w}t Uên.

Crybwyllasom o'r blaen am waith John Berridge, ficar Everton, yu gosod

ar waith wr cyffredin o gymhwysderau priodol i gynghori a phregethu ar

hyd y gwledydd yn Lloegr. A mawr iawn y daioni a wuaethant. Ni a

welwn mai nid peth newydd yn y byd crefyddol, ydyw defnyddio lleygion i

bregethu yr efengyl; ac uid peth priodol yn uuig i Fethodistiaeth Cymru,

Eto, nid wyf yn deall i Howel Harris autm-io ar y gwaith hwsì, oddiar wybod

fod esiampLau eisoes ar gael o hyuy ; ouide ni buasai mor deríysglyd ei

feddwl, ar ryw achlysuron, yn ugliylch ei ddyledsw^-dd i fyned yn mlaen ; a

sicr yw, nad oedd neb yn Nghymru, ac fe allai y pryd hyuy neb yn Llocgr,

adnabyddus iddo ef, yn myued o amgylch i gyughori pochaduriaid, fel y
gwuai efe, ac yntau hel) urddau eglwysig o un math. Nid oedd, ar y dechre,

yn gwybod dim am na Whitfield na Wesley ; a mawr y caloudid a gafodd,

pan yr aunog-wyd ef i fyued p\ mlaeu gau y gwr parchedig hyny,

Dywedir i ni fod mintai fawr o bregethwyr diurddau wedi cyfodi ymron

yn ddisymwth ar ddechread Methodistiaeth. Yn y fl. 174-2, sef chwe

blynedd ar ol i Harris ddechreu, yr oedd tua deugain o gynghorwyr wedi

ymuuo ag ef; neu yn hytrach, wedi cyfodi yu ngwahanol barthau y wlad,

trwy ei lafur ef, a'i frodyr urddedig. Yr oedd y cynghorwyr hyn yn meddu

ar wahanol gymhwysderau; rhai yn hehiethach, ac eraill yn brinach, eu dawn

a'u d«all. Ni chyfrifai Rawer o honynt eu hunain yn dal swydd gweinidog

yr efengyl ;
yn uuig teimlent rwymau i wneyd a alleut, er hylforddi pechad-

uriaid yu y ffordd ifywyd; a hyny heb roi heibio eu gorcliwylion bydol.

Aent i'r manau a alwent am eu gwasanaeth, o barodrwydd meddwl, gan

belled ag y goddefai eu hamgylchiadau. Nid oeddynt yn golygu fod yr

eglwysi a wasauaethent, dan ddim rhwymau iddynt hwy, na hwythau i'r eg-

Iwysi, ond rhwymau cariad. Cyfodai yr alwad am danynt yn ol y profid fod

eu dawn a'u deall yn tcilyngu. Caufyddid yu fuau fod yu eu mysg rai wedi

derbyn cymhwysdcrau arbenig ;
gwr yr oedd eu gweinidogaeth yu dra eff-

eithiol a grymus; llawu cymaint felly a'r rhai a gawsent urddau esgobawl.
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Mae agos yn anghredadwy, pa fodd y cododd cynifer o gyngliorwyr mewn
amser mor fyr, a than anfanteision mor fawrion. Nìd oedd ond tua chwe

blynedd er pan ddechreiiasai HaiTÌs a Eowlands ddod i sylw cyhoeddus ; ac

eto, wele ddeugain o gynghorwyr wedi eu codi at y gwaith ! Mae hyn yn

fwy syn, pan yr ystyriom leied o foddion gwybodaeth oedd yn y wlad ; leied

o feibhui oeddynt yn y tir; a lleied y nifer a fedrent ei ddarllen. Ymddengys

i mi yn beth tebygol fod ysgolion cylchynol Griíîith Jones wedi gwasanaethu

i ddwyn hyn oddiamgylch, megys yn ddifwriad a diarwybod. Ymofynid ani

wr i gadw'r ysgolion hyny a fyddent o air da, ac yn meddu gradd o wybod-

aeth eu hunain, a gradd o gymhwysder i gyfranu gwybodaeth i eraill. Ar-

ferent holi yr ysgolheigion bob dydd yn egwyddorion ac ymarferion crefydd

;

a thrwy hyn, cyrhaeddent fesur mwy neu lai o rwyddineb a medrusrwydd i

gyfarch cynulleidfa ar bynciau crefyddol. Nid oes amhenaeth chwaith na

theimlai rhai o'r dysgawdwyr dirodres hyn awyddfryd cryf i draethu gair y
bywyd i'w cydgreaduriaid ; ond hyd yn hyn, nid oedd nac annogaeth i, nac

esiampl o, hyny. Edrychai gweinidogion eglwys Loegr, o ba un yr oedd yr

ysgolfeistriaid hyn yn aelodau, ac i reolau pa un y dysgid hwy i ufyddhau, ar

waith neb, pwy bynag, o honynt yn cjTneryd arnynt bregethu, yn ymddygiad

afreolaidd, yr hwn yr oedd yn rhaid ei anghefnogi a'i lethu. Ond pan y
daeth Howel Harris ar led y wlad, yr hwn oedd ei hun yn euog o'r cyfryw

afreolaeth ; a phan y caed prawf fod y cyfryw lafur afreolaidd yn cael ei

goroni â Ilwyddiant mawr ; aeth eraiU yn hyf, trwy ei esiampl a'i annogaeth

ef, i ymroddi yn fwy egniol a chyhoeddus i'r gwaith.

Yr oedd y cam hwn yn bur hawdd ei roddi dan y cyfryw amgylchiadau.

Arferai yi' athrawon gyfarch eu hysgolorion eisoes
;
yr oeddynt eisoes wedi

cyrhaedd gradd o wj'bodaeth ysgrythyrol hwnt i'w cymydogion yn gyífred-

inol; ac yr oedd ganddynt fwy neu lai o ddawn i gyfranu gwybodaeth : hyn,

yn nghyda'r awyddfryd a deimlent eisoes a chynt i rybuddio eu cyd-ddynion

diofal, o'n dirfawr berygl, a barai i amryw o honynt dori allan dros ben y
rheolau gosodedig, ac ymroddi yn fwy Uwyr, cyhoeddus, ac egniol, pt y
gwaith bregethu. Yr oedd amgylchiad arall yn galw am hyn yma. Bell-

ach, yr oedd nifer mawr o fan gynulliadau eglwysig yn arfer ymgrynhoi at

eu gilydd, yn ngwahanol barthau y wlad. Y rhai liyn, yn absenoldeb gwein-

idogion rheolaidd ac urddedig, a ymosodent yn daer ar y sawl y gwyddent

fod ynddynt radd o gymhwysder i ddyfod atynt, a thraethu iddynt "hoU

eiriau y fuchedd hon." Yn y fl. 1744, yr oedd saithugain o'r cymdeithasau

bychain hyn eisoes wedi eu fFurfio yn Neheubarth Cymru yn unig; a chan

faint eu hawyddfryd i fwynhau gweinidogaeth y gair, mawr oedd eu taerni

am ei chael, a mawr y pris a roddent arni.

Ysgolfeistr o'r fath a soniwyd oedd Jenkin Morgan, yr hwn y bu y fath

Iwyddiant ar bregeth o'r eiddo yn y Bala, ac a fu yn un o'r rhai cyntaf yn

prcgethu yn mhlith y Methodistiaid yn Lleyn, yn sir Gaeniarfon. Ysgol-

feistr felly oedd Eobert Jones, awdwr " Dri/ch yr Àmseroedd" ar y cyntaf

;

yr hwn, wedi arfer ei ddawn dros ychydig amser mewn cysylltiad a'r ysgol,
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a cliwaiiegodd gyughori ei gymydogion eraiU. iSid oes gcnym ond prin

grybwylliad am ugeiniau lawer o'r cynghorwyr dechreuol. Aeth eu henwau

ymron i ebargofianl, er fod holl Gymru hyd heddyw, wcdi can mlynedd a

mwy, yn medi o ífrwyth eu Uafur dihoced a dirwysg. Yr ocdd gweinidog-

aeth yr enwogion cyntaf yn cyífroi llawer iawn o sylw, a chafwyd rhyAvrai i

draddodi y son am danynt i genedlaethau dyfodol ; ond yr oedd y lluaws

cynghorwyr, gydag ychydig eithriaid, yn Uafurio yn ddiwyd, eto yn ddystaw,

yn ddyfal, ac yn ddidwrf. Effeithient ar y wlad, fel y gwlaw mân ar y

ddaear; parent ífrwythlondeb mawr, heb beri nemawr sylw. Yr oedd "llef

ddystaw fain," a Duw ynddi, yn eu haddysgiadau, nes oedd y gydwybod

ddifraw yn cael ei deffro, a chaunoedd o bechaduriaid dan drallod ysbryd,

yn ymofyu am fywyd tragwyddol yn Nghrist.

Nid oedd ond ychydig o'r lleý'giou hyn wedi cael manteision dysg; yr

oedd llawer o honynt hefyd yn isel eu hamgylchiadau ; w^edi ymarfer o her-

wydd cynefindra, â bywioliaeth wael, ac â llafur caled. Yr oedd ynddynt

lawer o gymhwysder i'r gwaith y'u bwriadwyd iddo. Yr oedd eu dull o

bregethu yn agos at ddeall gwan eu gwrandawyr; yr.oedd eu sefyllfa a'u

dygiad i fyny yn peri mai hawdd oedd nesâu atynt, ac yn eu cordeddu yn

fwy yn serchiadau y bobl. Yr oedd eu cjoiefindi-a â chaledfyd yn eu cyfadd-

asu i gyfarfod â gerwindra y tywydd, i ymfoddloni ar ymborth gwael, i gyf-

lawni teithiau meithion, ac i allu ymgynal ar daledigaeth prin. Nid oedd

ynddyiat gymhwysder i lywyddu
;
gadewid hyny i'r gweinidogion urddedig,

mewn uudeb ag ambell iw lleg o barch a dylanwad ; ond yr oedd ynddynt

gymhwysder i weithio. Y"r oedd tân Duw wedi ei gau o fewn eu hesgyru;

profent raddau helaeth o felysder yr efengyl, a chymdeithas â Duw, a Uosg-

ent gan awydd i achub eneidiau dynion : parod oeddynt, gan hyny, o ran eu

liysbryd, a chymhwys hefyd o ran eu sefyllfa, i ymosod ar orchwyl ag a ofynai

am gymaint o hunan-ymwadiad, llafur, ac egui. Cododd yr Arglttydd yn

eu plith rai i fod "yn lle llygad iddynt ;" dynion helaethach eu dysg, eang-

ach eu gwybodaeth, a grymusach eu dylanwad personol ; eto, er hyn, y
Ueygion, neu y cynghorwyr, oeddj'ut y dwylaw a'r iraed. Arnynt hwy y
disgynai y llafui- ; hwynthwy a roddent benderfyniadau eu brodyr parchedig

mewn grym. Pob peth mawr a ddygent at eu brodyr, fel y gwnai swj^dd-

ogion Israel yn yr anialwcli gyda Moses ; ond pob peth bychan a farnent eu

hunain, Exod. xviii, 17—24. Yu y modd yma, yr oedd gan bawb eu gwaith

eu hunain, heb gyfyngu dim ar eu gilydd. Yr ocdd gwasanaeth pob rhan

mor angenrheidiol a'u gilydd, ac ui eJlid hebgor yr un. Ni allai y "Uygad

ddweyd wrth y Uaw, Nid rhaid i mi wrtliyt, na'r pen chwaith wrth y traed,

Nid rhaid i mi wrythych." Yr ocddynt oU yn cyd-wasauaethu i lesâd y
corff Methodistaidd.

Hyn, tybygaf, sydd anwadadwy, pa afrcolaeth bynag a ddychymygai ncb

fod yn yr ysgogiad hwn, trwy ganiatau i ddynion diurddau wasanaethu

mewn pethau cysegredig, mai i'r afreolaeth hyny, fel moddion, y mae Cymru
yn ddylcdus am y wedd sydd arni yn awr. Ni fu nifer y clerigwyr a berth-
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ynent i'r cyfundeb, o'r deehre liyd yn awr, ond ychydig iawn mcwn cyd-

mhariaeth. Ni fu yn y Gogledd, lle y mae y cyfundeb hiosocaf, ond tri neu

bedwar oífeiriad mewn ysbaid can mlynedd. Yn y Deheubarth, tua'r íl.

1713,* fe ddywedir fod deg ofl'eiriad wedi ymimo â'r Methodistiaid ; ond

beth er hyny ? Pa beth a ddactliai o'r diwygiad a ddechreuasid trwy yr

eglwyswyr yn benaf, oni bae eu cynorthwyo gan y lleygion ? Pe rheolaeth

ganonaidd eglwys Loegr a gawsai ei fl'ordd, darfuasai am Pethodistiaeth yn
fuan. Syi-thiasai Cyim-u er ys liir amscr i'r uu sefyllfa dywcll ac ofergoelus

ag y buasai yuddi cyn y diwygiad hwn. Addefaf yu rhwydd, mai efleithiol

iawiL y gweithiodd amryw o'r gwi- eglwysig ar ddcchread Methodistiaeth

Cpnru ; ac addefaf hefyd, mai hwynthwy a fuout y prif offerynau i ddwyn y
diwygiad yn mhnen. Gwn hefyd, fod ynddynt radd o dueddgarwch at yr

eglwys sefydledig dros cu hoes ; ac nid rhyfedd hyny, canys yr oedd eu

dygiad i fyny yn tueddu yn fawr i gynyrchu hyny ; ond er liyn oU, tybygaf

mai nid teg ydyw arddangos y diwygiad Methodistaidd, fel pe byddai yu
ddyledus am ei gyfodiad a'i gynydd i'r sefydliad gwladol. Y gwir ydyw,

mai o'r hyn a gyfrifii' yu anulirefn ac afreolaeth yn y sefydliad hwnw, y
cyfododd IMethodistiaeth. Daw hyn yn fwy amlwg eto fel yr ek)m yn mlaen.

jSlid ydwyf mewn un modd am ddiraddio mymryn ar efteithioldeb ILnfur a

gweinidogaeth y gwýr urddasol a duwiol hyny o eglwys Loegr, a fendithiwyd

mor hynod yn Nghymru; eto, ni allaf mewn un raodd ganiatâu, fod canmol-

iaeth yn ddyledus i'r sefydliad gwladol am yr ysgogiad. Mae'n wir mai
dynion mewn urddau, neu mewn cymundeb, ynddi, a'i cychwynodd ; ond fe

wnaed hyny ar draws ei rheohiu. Dygodd hyny arnynt g eu huwchradd-

iaid, ac erlidigaeth eu cydraddiaid ; a pharodd hyny, o'r diwedd, eu diar-

ddeliad o honi. Paham, ynte, y dangosir cymaint o flys i briodoli y wedd
bresenol sydd ar Gymru i eglwys y whid? Onid mwy priodol a fyddai cyd-

nabod gyda syndod yr ysgogiad oU i Lnw ddirgelaidd rhagluniaeth y nef, a

hyny trwy foddion ac ofterynau, ac mewn dull, nad oedd i sect grefyddol o

un enw ddim clod o'i herwydd. Ar hyd fí"ordd nid adwaenent yr arwein-

iwyd Harris a EowLands a'u cydlafurwyr ynhyn; a gwnaed hwy yn offer-

ynau gan Dduw i gyflawni yr hyn ni fcddyliasent am dano. Ehoddwyd yr

anrhydedd o gychwyniad Methodistiaeth Cymru a Lloegr i iceinidof/ion yr

eglwys wladol, ond nid i drefuiadau yr eglwys hòno y rhoddwyd yr anrhy-

dedd. Anrhydeddwyd y gtcyr, ond drylliwyd y drefn. Cafodd y gwr
hyn yr anrhydedd fawr o hyrwyddo achos ]\íab Duw yn ddirfawr yn Nghy-
mru, ond ar draul canonau eu heglwys y bu hyny. Cawsant y fraint o

lesâu eneidiau dirif, ond fe gostiodd hyny ymneillduad oddiwrth eu heglwys.

Ond pa fawr niwaid oedd hyny ? A raid gaLiru llawer, os cafodd enw Duw
ei ogoniant, am na dchieth hyny yn ol trefn osodedig gan ddynion? Ai llai

o werth ydyw iachawdwriaetli pechadur, am ei chymhwyso trwy oflerynol-

iaeth creft'twr, yn hytrach na thrwy un a urddwyd gan csgob? Myn Duw

• Nid wyf yn mcddwl fod hyn yn gynir, oddieithr y cyfrifir yr offeiriaid Scisonig.
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jn íSniych fwrw aufri ar dywysogion, a dwyn ei amcíiuion grasol a gogoneddus

i beu trwy foddion gwael yn ol syniadau dyniou. Mewn Westri pridd, ac nid

Eestri a?ir, y gosododd y trysor. Allaii o Xazaretli ddiriuygedig y daetìi

daioni. Ni fynai y dysgybliou gynt i neb fwrw allan gythreuliaid, oni fyddai

yn canlyn gyda hwy. Mae yr uu ysbryd yn y byd eto. Dewisir yn hytrach

adael i'r byd bydru mewn llygredigaeth pechod, nag y goddefir i derfynau

gosodedig, a threfuiadau sectaidd, gael eu troseddu. Ysbryd yw hwn, gau

bwy bynag y'i coleddir, a fydd raid ei ddarostwng, ac j^sbryd ydyw a ddileir

pau y delo dysgleirdeb dyfodiad Crist i ddwyn i mewn y ifwyddiant mawr.

Fe allai y gwrthddadleuir yu erbyn y syniadau ucliod fel rhai \ti mil-wrio

yn erbyn pob trefu eglwysig, ac yn arwaiu i lacrwydd peurhydd o ran pob

rheol. I hyu yr atebir, na ddylai un reol ddynol sefyll ar ffordd Ysbryd

Duw i weithio. Nid mev.-n caethiwo dynion duwiol i wneuthur daioui y
mae gwerth rheolau djTiol, ond mewn attal dyhirwyr i ddyfod i niewn, a

drygau gael eu cyflawui. Y mae yn beth enbyd os bydd gosodiadau dynol,

dan rith trefn, yu cau allau y rhai da, ac yu goddef y rhai drwg i mewu.

Felly fe fydd y drefu yu annhrefu, a'r goleuni yu dyw^ilwch !

Ond ai annhrefn ydyw fod Uegion yn pregethu yr efengyl, yn uuig am
mai dyniou diurddau ydyut ? Anuhrefu, yn ddiau, a fyddai i neb anturio i'r

weinidogaeth heb enw da, fel Cristiou cywir ; ac anuhrefu hefyd fyddai i neb

gymeryd aruo ddysgu rhai eraiil, heb ei fod yu meddu gradd o wybodaeth ei

hun, yn euwedig yn y gaugeu hóno o wybodaeth y mae yn hòui bod yu

ddysgawdwr o honi. Wrtho-ef y dywedir, "Ti yr hwn a ddysgi arall, oni'th

ddysgi di dy hun ?" Ond ai croes i reol a gwir drefn a íyddai i wr da ei

air, cymhwjs ei gjnueddfau a'i gyrhaeddiadau, draethu gair y bywyd wrth ei

gyd-ddynion, yn uuig am ei fod wedi ei ddwyn i fyuy i alwedigaeth fydol,

ac yu para i weithio ei greíît â'i ddwylaw ? Ai halogiad ar y pulpud a fuasai

cauiatâu iddo ei ddefuyddio ? Hen ddull o watwar pregethwr da gyut oedd

gofyn, "Ouid hwn yw y saer?" Oud yn nghyfrif Duw yr oedd ì'x Saer

hwnw barch mawr. Fe "dderbyniodd'gan Dduw Dad barch a gogouiant."

A pha oíîeryu a aurhydeddwyd yu fwy ua'r "gwueuthurwr pebyll?" Pwy a

gyhuddodd y g"}T a wasgarasid o Jerusalem gyut, yu amser erlidigaeth, o

annhrefu, am iddynt, o wir gariad at Fab Duw, ac awydd i lesâu dyniou,

bregethu yr Arglwydd lesu yn Autiochia ? A gyhuddwn ni Dduw fel yn

euog roddi ei sêl wrth auuhrefn, pan y Uwyddodd ef eu Uafur mor helaeth?

Act. xi, 19—21.

Bu yn syu genyf lawer gwaith, wrth graffu ar y rhagfaru a ymddangosai

mewn dynion da yn erbyn pregethwyr enwog
;
pregethwyr a addefid yn rhai

hynod ara eu gras a'u defnyddioldeb, yn unig aiu fod a wnelent â galwedig-

aeth fydol. Yn y fan y clywent raai crefftwr neu fasnachwr oedd y preg-

ethm", syrthiai eu hwynebpryd, a deffroai eu rhagfarn. Ymofynais lawer â

mi fyhun, o ba le yr oedd hyu yn cyfodi? Yn yr amgylchiad a dybir, nid

oedd un gwrthwynebiad i gyraeriad na dawn y prcgetliwr, ond yn uuig fod

ganddo grefft i ymgyual arni ; nid oedd yn briodol mrwn utddau ; rhoddifl
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aranaitl, am hyny, t'od y swydd gysegredig yn cael ei lialogi gau fasnach

i'ydol. Mae y rhagfarn hwn yn aros eto yn y wlad. Y mae i'w gael yn

mhlith eglwyswyr ac ymneillduwyr : fe'i ceir ef yn mhlith Saeson ac Ys'got-

iaid, ie, i raddau bach yn Nghymru. Mae y ft'aith yn bod, ond y mae yn

hynod ; hynod wrth ystyried yr addefid Dafur llegaidd a theithiol yn nydd-

iau Harri TíII, i'r egwyddor gael gweithredu arni yn fwy yn nyddiau

Edward TI. Collwyd hi drachefn yn nheyrnasiad Mari, ac mewn rhau

fechan y cafodd adferiad dau Elizabeth. Gydag Elizabeth, yr oedd tre/n

yn bob peth, a chrefijdd yn ddim. Cyhoeddodd orchymyn yn fuan, trwy

Whitgift, "na oddefid i neb bregethu, ond y sawl a gawsent urddau rheol-

aidd." Dibwys ganddi hi oedd cymhwysder gwybodaeth, ac addasrwydd

cymeriad, ond rhaid oedd fod yr urddiad yn rheoîaidd ! a boddlon fyddai,

ond cael hyny, gan nad mor anghymhwys a fyddai y gwi-, mewn gras a

dawn. Addefa archesgob Parker, yn y fl. 1561, fod y rhan fwyaf o berson-

iaid ei esgobaeth, naiU ai yn greff"twyr diwybod, neu yn babyddion dieg-

wyddor; fod Ilawer o eglwysi yn gauad; ac mewn llawer o siroedd, na

])hregethasid un bregeth, ac na ddarllenasid un homili, o fewn ugain miUdir,

di-os fisoedd o amser. Yr oedd llawer o glcrigwyr yr oes yn anabl i ysgrif-

euu eu henwau, pan y galwyd hwy i law-arwyddo eu cydsyniad â'r erthyglau.

Y^n Nghornwall ei hun, yr oedd 1-AO o wr eglwysig yn dal bywiolaethau, a

phob un yn analluog i bregethu, a'u bucheddau yn wrthun a ffiaidd. Mewn
deng mil o blwyfydd, nid oedd i'w cael ond dwy fil o bregethwyr, o'r fath ag

oeddynt, i gyfranu gair y bywyd i'r miloedd oedd yn marw o eisieu gwybod-
aeth. Eto, er hyn i gyd, ni chaniateid i ddynion diurddau gyflawni y difíyg;

a gwaeth na'r cwbl, bwrid allan yr hoU wr enwog a duwiol, na chydym-

fí'urfient â gosodiadau y frenines a'r archesgob. Annhraethol lai y cyfrifid

colledigaeth eneidiau dynion, nag a fuasai troseddu gosodiadau dynol, a

rheolau eglwysig

!

Ond er pob rhagfarn yn erbyn Uafur y Uegion, ac cr yr holl ymdrech a fu

i'w lethu a'i waradwyddo, gan lysoedd gwladol ac eglwysig, y mae wedi bod
fuddioldeb i Gristionogaeth mewn llawer oes, ac heb ei Iwyr ddyfetha hyd

heddyw. Yn oesoedd tywyll pabyddiaeth yr oedd Ueiaf o hono ; ac i'r

graddau yr oedd y diwygiad oddiwrth babyddiaeth yn hanncrog a phrin, i'r

im graddau yr oedd rhagfarn yn erbyn llafur llegaidd, a phendcrfyniad i

gadw at osodiadau caeth ac eglwysaidd, yn parhau. Gwnaed gradd o fwlch

yn y gwrthglawdd hwn yn amser CromwcU, a thrachefn yn amser y Method-

istiaid yn Nghymru a Lloegr. Tybygwu nad oes un wlad yu awr wedi ei

thrwytho gymaint â llafur Uegaidd ag ydyw tywysogaeth Cymru. Yr unig

wlad ydyw ag y mae rhagfarn dynion wedi gogwyddo yn fwy o blaid nag yn
erbyn y cyfryw foddion ; a'r unig wlad, fe allai, sydd mewn perygl o gael

niwaid oddiwrth ragfarn yn erbyn dynion a Iwyr-ymroddant i weinidogaeth

yr efengyl, gan Iwyr ymddyosg oddiwrth bob galwedigaeth fydol. Ond gan

y daw y mater hwn dan sylw mewn dosbarth arall o'r llyfr hwn, gwoddus

yn awr ydyw ysgogi yn ralaen.



240 CYNYDD JIKTIIODîSTIAETH. [dOSB. IIl,

Pa beth l)ynag, ncu pa faint bynag, a elUr ei ddwcyd o blaid neu yn

erbyn llafnr anghanonaidd neu legaidd o'r fath y soniwn aiu dano, y mae

y flfaith yn amlwg ac anwadadwy, mai i'r llafur hwn, gyda gwên y nefoedd,

y mae Methodistiaeth Cymru yn fwyaf dyledus am ei gynydd a'i Iwyddiant.

Coronodd Duw y Uafur hwn â'i fendith. Digon yw hyn, ueu a ddylai fod, i

liniaru y rhagfarn o leiaf, os nad ei Iwyr ddileu, na wnaeth "Duw ddim

gwahaniaeth" rhw^ng y gwr llên a'r gwi* Ueg, gan fendithio gweinidog-

aeth y naill yn gystal ac yn gymaint â'r Ueill. Rhaid enwaedu y dysgybUon

newydd a alwyd o blith y cenedloedd, ebe rhyw rai brwdfrydig dros hen

drefniadau eglwysig, "onide, ni allant fod yn gadwedig. A da(Ueu mawr,

ac ymryson, a fu yn eu plith yn nghylch y cwestiwn hwn." Anfonwyd

Paul a Barnabas i gynadledd y brodyr yn Jerusalem, er mwyn cael peuder-

fyniad heddychol ar y pwnc, os oedd modd ; a phenderfyniad a gaed, nes i'r

holl Inaws ddystewi. A pha fodd y caed y fath beuderfyniad? Ai trwy ym-

resymiad manwl ar natur a dyben yr enwaediad, a thrwy ymchwüiad dwfu i

barhad yr oruchwyliaeth luddewig ? Nage, tybygid ; ond trwy ffordd un-

ionach ac amlycach ; sef trwy nodi fiaith na allai neb ei gwadu. "Ha wr
frodyr," ebe Pedr, "chwi a wyddoch ddarfod i Dduw er ys talm o amser yn

cin plith fy ethol i, i gael o'r Cenedloedd, trwy fy ngenau i, glywed gair yr

efengyl, a chredu. A Duw, adnabyddwr calonau, a ddug dystiolaeth iddynt,

gan roddi iddynt yr Ysbryd Glân, megys ag i ninau; ac ni icnaeth efe ddim

gìcahaniaetli rhyngoni ni a hoynt, gan buro eu calonau trwy flydd," Act.

XV, 7— 9. A'r hoU luaws a ddystawasant. Yr oedd y prawf a osodwyd

gerbron yn ddigon i ddymchwelyd pob rhagfarn, ac i symud pob petrusder.

Yr oedd Duw wedi gosod ei sel wrth y dysgyblion dienwaededig, a phwy

oedd y dyn a feiddiai godi yn ei erbyn? Ar seiliau yr un raor ddiymwad y

gallwn ninau ddywedyd, Fe roes Duw ei sel wrth weiuidogaeth y dynion

anurddedig yn Nghymru. Ac yn mha le y mae y dyn a gyfyd yn erbyn

hyny? le, ni wnaeth Duw, adnabyddwr y calonau, ddini gicahaniaeth rhwng

yr urddedig a'r anurddedig; bendithiodd y naUI a'r Uall; fe roes yr Ysbryd

Glân i'r anurddedig, megys ag i'r lleill. Gwnaeth Duw lawn cymaint o

arddeliad o Howel Harris ddiurddau, a Ilawer iawn mwy, nag o'r Parch.

Thomas Lewis ; o Dafydd Morris y crefftwr, neu John Harris yr amaethwr,

ag a Avnaeth ef o'r Parch. John Powell yr offeiriad. Yr oedd gweinidogaeth

y boûeddwr Lloyd o Henllan mor fendithiol a'r eiddo yr eglwyswr WiIIiams

o Ledrod. Parodd gweinidogaeth Eobert Roberts o Glynog, a John Elias o

Lanfcchell, gymaint o rw^giadau yn nheyrnas y diafol yn Ngwynedd, a'r

eiddo Mr. Charles a Mr. Lloyd o'r Bala. Nid fy amcan yn y cyferbyniadau

hyn ydyw dyrchafu un, a darostwng y llall; ond profi, trwy y ffeithiau

adnabyddus uchod, na tcnaeth Dino ddim gwahaniaeth rhwng yr urddedig a'r

diurddedig. Pa fodd y cysonir y flaith hon a'r athrawiaeth y mae cymaint o

swa yii ei chylch y dyddiau hyn, sef yr "olyniad apostolaidd," nis gwn.

Os gwir ydyw y dyb, nad oes ncb yn wir weinidog yr efcngyl, otid a ddcr-

byniodd ei urddau trwy linell union a sicr oddiwrth yr apostoUon ; ac os
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dyina ydyw gosodiad Pen yr eglwys ei hun, pii fodd y rhoddwyd yr Ysbryd

Glâa i rai heb y fath urddiad, sydd i mi, yr wyf yn cyfaddef, yn ddirgelwch.

Ilwyrach y dichoti i rywrai a wnant yr honiadau hyny yn Ngliymrn,

roddi i'w cenedl ychydig o eglurhad ar y pwnc. Tegwch fyddai i glerig-

^vyr Puseyaidd a hanner-babaidd ein gwlad, roddi traethawd trwy y wasg ar

hyn yina; ac yn neillduol, symud yr anhawsder hwn sydd ar ein ftbrdd trwy

y blynyddoedd, na "wnaeth Duw ddim gwahaniaeth rliyngom ni a hwy," ar

gyfrif yr urddiad y sonir am dano. Gweled yr ydym fod yr Argiwydd wedi

cynysgaethu dynion na fuont erioed mcwu athrofa, iiac o dan law esgob, â

chyraaint o ddawn, ysbrydolrwydd, a defnyddioldeb, a ncb o'r lleiU, ac ni all

un ymresymiad gor-ddysgedig, ac uch-eglwysaidd, ddüeu y Ifaith oddi ger

broa ein llygaid.

Ni a wyddom yn dda y cyhuddir y pregethwyr diurddau hyn o eoiith'a

digywilydd, am gymeryd arnynt swydd nad oes iddynt hawl iddi ; eu bod

yn euog o gysegr-ladrad, a thraws-yrayriad â pheth nid yw eiddynt ; eu bod

yn euog o sism neu ymraniad yn nghorft' Crist, ac yn cyfi-anogi â chynuUeidfa

Cora o wrthryfel yn ngwersyll Israel Duw ; 'a gwyddom nad oes eisieu ond

awdurdod cyfraith, a'v cleddyf gwhadol, na roddid dystawrwydd tragwyddol

ar yr holl scctariaid liyfion hyn. Ond y pcth sydd yn cia dyrysu o hyd

ydyw, pa fodd na wnaethai Duw ryw wahaniaeth rhyngom ni a hwy, os gwir

yr hacriadau uchod. Os cymerwn ein harwain gan yr hyn a wclwn ac a

glywn ; os ydyw y synwyrau corftbrol wedi eu rhoddi i ni i farnu y fíeithiau

a osodir gerbron, yr ydym dan angenrheidrwydd i bcnderrynu, ar y cyfan,

uiai gwell i ni, a mwy defnyddiol i blant dynion, ydyw y rhai diuvdda)i na'r

rhai urddcdig. Os gorfydd i ni hefyd wrlhod y naill a dewis y Uall, yr ydyni

yn mawr dueddu, oddiar a welw.n ac a glywn, i ddewis y siopwr, y crcfftwr,

neu yr amactlnvr, diurddau, dirodres, a diymhongar, o flaen y pentwr luawr

o rai urddedig, er uched eu honiadau, ac er trefnused eu hurddiad ! Parod

ydym i ddweyd wrth yv apostolion, os na allai eu Jiurddiad olynyddol gy-

nyrchu i ni wcll dynion, a chymhwysach gwcinidogion, na'r cnghrcifl'tiau a

roddwyd i ni yu nhywysogaeth Cymru er ys tri chan mlynedd, nad ydyni am
roddi dim ychwaneg o di'afl'erth iddynt; fod y nifer a gawsom eisocs yn Ihiwn

ddigon. Ond enllib ar yr apostolion a fyddai eu cyhuddo hwy o ddim o'r

fath; ni a drown, ynte, at yr esgobion, ac a ddywedwn, "Ni Mnactli eich

dwylaw urddeiniol chwi, bendefigion, fawr iawn o les i ni, nac yn wir i'r

gwr y rhoddasoch eich dwylaw ar eu penau : ni a'ch cymerwn yn esgusodoi

o hyn aUan. Ehodder i ni duynion Duw, urddedig neu beidio, nid yw o

un canlyniad genym pa un, am y byddont yn ílawn o'r Ysbryd Glân ac o

fl^ydd ; ond yr ydym yn teimlo yn rhwym o'u gwrthod, cr i chwi cu luu-ddo

ganwaith, oddieithr eu cynysgaethu gan Y'sbryd Duw â doniau ysl)rydoI."

Na chamgymerer aracan yr ymadroddion uchod, na naws meddwl yr hwn

a'u hysgrifenodd. Nid oes gcnyf uu gwrthwyncbiad i aclodau a gweinidog-

ion crefyddol eglwys Loegr, inwy na'r eiddo jinneillduwyr, ddisgyn ar y fi'urf

o ordeinio ncu urddo a welont hwy yu oreu, ej- mwyn cadw trcfn yn y cyfuu-

11
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deb y gwneir liyny ynddo; ond os honir fod y naill ddull na'r llall yn

anhebgorol i gyfansoddi gwir weinidog yr efengyl yn nghyfrif Duw, yr ydwyf

yn rhwym o'i wrthod fel gosodiad na elìir ei brofi o'r ysgrythyr, ac yn croesi

yii amlwg íTeithiau kwer. Ac os honir yn mhellach, fod effeithioldeb y
gweiiij-ddiad o'r gair neu o'r sacracnentau, yn dibynu ar urddiad rheolaidd

oddiwrfch yr apostolion, trwy linell ddifwlch o ddynion penodol y perthynai

hyny iddynt, yr wyf ya teimlo angcm-heidrwydd i ardystio fy marn, fod y
fath honiad yn heresi babaidd, ac yii berffaith ddisaü o ran yr ysgrythyr, ac

yn berfíaith ddiles o ran ei effeithioldeb. Pan yi- honai Paul ei apostoliaeth,

efe a gyfeiriai at ei lafar, ac at y llwiddiant â pha nn y coronodd Duw ei

Lifur. Gwnaed oìynwyr yr apostoliou yn Nghymi-u a Lloegr yr \m peth.

Ehodder i'r bobl eu gweled yn llawn o ysbryd gostyngedig yr addiwyn lesu
;

rhodder ar ddeall i bawb, trwy athrawiaeth iachus, trwy ddoniau wedi eu

heneiüio gau Ysbryd Duw, trwy burdeb ymddygiad a diwydrwydd swyddol,

trwy ddysgyblaeth gyson, ie, trwy achubiaeth eneidiau d}Tiion, mai rhai

galwedig' gan Dduw ydynt, etholedig a ffyddlawn.

Yr ydym yn crynu wrth glywed dynion, a raid iddynt ddyoddef fel ninau,

yn gwneuthur y fath honiadau, y rhai yr ydjm yn edrych arnynt nid yn uuig

yn ddisail, ond yn dra cliahleädus. DjTved yr offeiriad pabaidd, fod iddo ef

allu, truy ei urddiad apostolaidd, i droi y bara a'r gwiu i fod yn wir gorft" a

gwaed Crist ; fod ganddo awdurdod i i-wj'mo ac i iyddhau dynion o ran eu

eyfiwr ysbiydol; i barotoi djTiion trwy fath o swyn-eneiniad ar derfyn arascr,

i wynebu tragwyddoldeb ; ie, fod ei awdurdod yn cyrhaedd tragwyddoldeb ei

hun, trwy fod gwasanaeth yr offeren a ofiiymir ganddo yn gwneuthur cymod

cfreithiol di-03 y meirw a'r byw hefyd. Daw hyn oll iddpit, meddant, trwy

riawedd yr ordeiniad rheolaidd ac uniongyrchol a wnaed arnynt. Honant

hefyd nad yw da na drwg y gweinyddwr yn effeithio dim ar y gwasanaeth a

gyHawnii- gandJo, mwy nag oedd cyiiieriad yr archoffeiriad gynt yn chwanegu

nac yn lìeihau dim ar effaith y cymod a wneid ganddo ef. Felly, fe'n dysgir

ni i gredu gan y tylwyth yma, fod awdurdod gan un "mab uffern," i roddi

i "fab uffern" arall, y gallu i lA'neuthur cymod dros "feibion y fall" gj-da

Duw ! Creded y neb a all! Athrawiaeth i'w hòni gan ddyhiriaid, ac i'w

choelio gan ffyliaid

!

Nid llawer îs ydyw honiadau rhai a alwant eu hr.nain. yu weinidogion

eglwys Loegr. Trwy rinwedd yr ordeiniad apostolaidd fyth, rhoddir ar

ddeall i ui fod gan y gAyr cyscgredig iyw fedr neu allu na fedd neb arall mo
hono ; fod y plentyn a fedyddir (janddo ef, yn cael ei aileiii ; a'r rhai y
gwciuyddir y cyinun iddynt ganddo ef, yn derbyn maddeuant pechodau. Yr

ydym yn edrych ar aileni dyn, boed ieuaiic neu hen, yn gyfnewidiad pwysig

iav>Mi, yn annhraethol felly ; a'r un modd yr edrychwn ar iaddeuaut pechodau

yn fendith annhraethol ei gwerth ; ac fe fyddai credu fod y bendithion raawr-

ion liyn yn giogedig wrth fysedd dyn, pwy bynag, yn ein gosod ar lithrigfa

.la allwn ddychymygu raaint ei pherygl. Pa bcth! ouid ydyw nefoedd ac

uffern, dcdwyddwch neu drucni tragwyddol, yn dibyuu ar gacl y bcndithiou

I
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]iyn neu beidio ? A.i posibl, o ddifrif, ydy\y fod tynglied drngwyddol plant

dynion yn gorphwys ar y fatli seiliau ? Gwyddom yn dda y dichon y naill

ddyn fod \-n oíFeryn i wneyd lles iV gj'dgreadur, trwy ei rybuddio, ei

gynghori, neu drwy weddio drosto; ond uid math o legerdemain (lledrith-

waith) ydyw y moddion hyn, ond moddion rhesymol a theg, ac yn perth\Ti

i'r naiU Gristion eu harfer tuag at un arall. Nid oes yma un swyn ddirgel-

aidd y fath a broífesir gan y Tractariaid , ond moddion moesol o appwyntiad

dwyfol, ac yu dibynu yn hoUol am eu heífeithioldeb ar weithrediad yr Ysbryd

Glân, ac ar ei ras penarglwyddiaethol.

Ond ni a ddychwelwn. Mawr y Iles a wnacd yn Nghjinru trwy lafur y
üeygion ; Iles ua chawsid rao'no, pe yn ol deddf y frenines Elizabeth trwy

. lugynghoriad â'r arehesgob Whitgift y cawsai pethau fod,
—"Na adawer i

üeb bregethu heb ei ordeinio jti rheolaidd." Os wrth ordeiniod rheolaidd y
meddylir urddiad esgobawl, fel y mae yn sicr y gwneir, yna pa bcth a

ddaethai o Gyraru?—ie, pa beth a ddeuai eto o Gymni, pe rhoddid taw ar

bob un na fu dan ddwylaw esgobion? Mae Uawer iawn o'r goleuni, y moes-

oldeb, a^r grefydd sydd yn mj^g y genedl, wedi ei gynyrchu trwy lafur Ileg-

aidd. Mae gan y Methodistiaid bob Sabboth bedwar cant o ddynion o bob

oedran, dawn, gìrybodaeth, a gras, yn ceisio ennill cncidiau at Grist. Ai

'ychan y bernir fod effaith mwy na 60,000 o ddarlithiau cyhoeddus, ar
'

-stynau ysgrythyrol yn unig, yn ysbaid blwyddyn, ar wrandawyr astud a

difrif? Ac fe wneir hyn gan y Mctliodistiaid eu hunain, heb son am y gwa-

hanol enwadau crefyddol ac ymneillduol eraill. Pa gollcd ei raaint a fyddai

llethu hyn oll? Pwy all ddychymygu pa mor echrys a fyddai y canljTiiad?

Pa wlad bynag a all ddweyd yn dda am lafur llcýgaidd, y mae gan y Cymry

achos i ddweyd yn uwch na neb. Os oes gan dalaeth yn y byd achos i

ddiolch am lafur efengylwyr dirwysg a dirodrcs, nyni yn fwy. Y mae ol cu

ìlafur ar hyd ac ar led yr holl wlad ; nid oes nemawr gwm na phentref na

sangodd eu traed hwy ynddo, ac na chlybuwyd eu lleferydd. INIae miloedd

ar filoedd eisoes, wedi oes o brofifes gyson, jm awr mewn gogoniant, traed y
rhai a gyfeiriwyd yno gan y llafunvyr hyn. Mae miloedd ar filocdd eto

ar eu taith tua'r un cartref, wedi cael eu haflonyddu gan eu rhybuddion

hwy. ìlae cannoedd lawer o'r llafurwyr diurddau hyn yn awr yn gorphwys

yn y beddrod oer, ond y mae eu henwau yn beraroglaidd yn y broydd y
llafuriasant ynddynt. Dylynir eu ffydd hwy gan luaws o frodyr, y rhai

ydynt yn ystyried diwedd eu hymarweddiad gj'da chysur a gobaith.

Yr oedd, ac y mae, llawer o lafur llegaidd yn cael ei gario yn mlacn yn

mysg y Methodistiaid, heblaw y llafur cyhoeddus yn y pulpud. Ni ddylid

ar un ryfrif anghofio achlysgiadau a gofal yr henuriaid eglwysig. Pe fu

ymdrcchion y dosbarth hwn, raewn undeb a darlithiau mwy anüwg y pulpud,

o fendith annhracthol ac anmhrisiadwy i genedl y Cyrary. Dynia y
cyngliorioyr anghyhoeJd y sow'ìíi "Cofnodau Trefecca" gymaint am danynt.

Nid oedd y rhai'u yn arfer pregethu yn jt ystyr yr edrychir ar hyny yn awr;

ond cyfarfyddent â'u cymydogion mewn tai, iim rywlc cyflcus, i woddio a
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clianu, gau dclaiile.a cyfraii o'r Bcibl, a cliymhwyso y rliau a ddarllcuid at y
liiai a fyddent yn y lle, mewn íFordd o addysgu, rliybuddio, neu ddyddanu.

Cyfarfyddent hefyd â'u cyd-aelodau ci-efyddol, i gyd-yraddyddan am bethau

santaidd, gan roddi gair o gynghor byr yn ol yr aragylchiad. A chan fod. y
gwr hj'n yu nodedig yn mysg eu brodyr am brofìad gloywach, gwybodaeth

eangach, ac egwyddorion cryfach, na'r aeìodau eraill, gallem ddysgwyl y
bj^ddai eu haddysgiadau yn dra bendithiol er amaethu crcí^tdd a duwioldeb

yn y cylch y byddent vn troi ynddo. Heblaw y gradd yma o ddynion, y
raae gan y IMcthodistiaid, fel enwadau eraill jii ISighymru, fintai fawr iawn o

lafurwyr lleygaidd eraill, y rhai a Avasanaet.hant mewu modd arbenig i cangu

teyrnas Crist, ac i hiosogi nifcr ci deîliaid, scf athrawon yr ysgoliou Sab-

bothol. K.hoddir cyfleusdra i'r athraw ddyfod yn agos at bob un yn ei

ddosbarth, a thrwy yraddyddanion rhydd, ac addysgiadau eglur, y raae yn

gallu cyfarfod mewn modd effeithiol ag amgylchiadau a galluoedd ei ddos-

barth, fel ag i hyrwyddo eu mynediad yu mlaen yn yr egwyddoriou a'v

ymarferiou ag sydd yn ol duwiohleì).

Ond yr hyu a bâr fod Methodistiaid Calíìnaidd Cymru yn amrywio mwyaf
oddiwrth enwadau eraiU o ymneilldnwyr ydyw, fod y rhan fwyaf o lawer o'u

pregethwyr a'u gweinidogion yn diljynu ar ryw alwcdigaeth fydol am eu

cynaliaeth, ac nid ar eu llafur gweinidogaethol. Dealler, pa fodd bynag, nad

oes un rheol gan y cyfuudelj yu gicarafun yr eglwysi i gynal eu gwcinidogion,

nac ychwaith yn eu gorfodi. Neu mewn geiriau eraill, nid yw yn haufodol

yn ol un rheol sydd eto yn cael ei cliydnabod, fod yu rhaid i'r pregethwr fod

yn rhwym wrth alwedigaeth fydol, nac yn rhy(hl oddiwrthi. Gwnaed a fyno

yn hyn, o ran un rheol beuodol, uid yw yn pechu. Dylid cadw mewu cof

hefyd, mai yr egwyddor fawr yr ysgogai y tadau Methodistaidd arni oedd,

"Ar fod i bob un, yn ol ei dalent a'i sefyllfa, wneyd ei oreu." A rhyfeddol

yr effeithiau a ganlynodd, tra yr oedd yr cgwyddor hon yn llaw'u bywyd a

grym. Ofcr ydyw son ani annhrefn, tra yr oedd y gweithwyr a'u gorchwylion

yn dda, a thra yr oedd yr annhrefn hwnw, os felly y rhaid ei alw, yn cynjTchu

y fath cffeithiau godidog. Ac nid cymaint o annhrefn, mewn gwirionedd,

ocdd yn yr ysgogiadau liyn. ISÎid oedd neb yn ymwthio i gyhoeddusrwydd

yn groes i feddyliau ci frodyr. Er na fyddai rhyw osodiad rheolaidd a ffurfiol

ar y cynghorwr bacli gonest, eto yr oedd annogacth yn cael ci roddi iddo

;

ac yr oedd yr annogaeth hono yn fwy penderfynol, yu ol amlygrwydd y
gwasanaeth a gyflawnid. Yr oedd yr ymchwiliad i gymhwysder yr yrageis-

ydd yn fwy raanwl a gofahis, i'r graddau y byddai y gwaith yn gyhoeddus,

a'r swydd yn barhaus. Yr oedd yu liyu yma hanfod trefii. Yú hyn y
dylasai fod, ac fel hyn y dylai fod i barhau. Ac cr y gall Hawcr uu ddy(iiy-

mygu, wrth edrycli ar yr ysgogiad o bell, a clianfod pob math o grefl'twyr,

amaclhwyr, a llafurwyr—dynion lieb un dygiad penodol i fyny i'r gwaith, a

dynion yu dechreu ar y gorchwyl pwysig heb Lawcr o rwysg yn nglýn :Vu

galwad ato, a'u gosodiad ynddo,— gallai Ihiwer uu, meddaf, fcddwl mai

ti-ylib'th nniilirefnu=! ydorfld v íwh\, Ond fc nrgyhoeddid v cvfrvw un o'r
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g\vrihvvyiicb,-po cymercd amser a gofal i syllu yii íwy uuiiiwl ar y gyfundreí'n.

Yn y lle cyntaf, nid ocdd yma neb yn cacl aelodactli, Iicb arwyddion lled

amlwg grefydd mewu barn, proílad, a buchedd ; nid oedd neb, dracliefn, i

ymwisgo ag un swydd, pa uior anamlwg bynag, Iieb fod yn aelod ; nid oedd

neb o'r aelodau, chwaitli, i ymwthio i swydd bwysig ac amlw^g, heb fod ei

frodyr crcfyddol yn ei gymhell ; nac yn wir, heb fod gradd o ymehwiliad i'w

gymhwysder; ac yr oedd manyldra a gofal yr ymchwiliad hwn yn cyfartalu i

amlygrwydd a pharhad y swydd yr ydoedd yu wyuebu arui. Onid oedd

yma drefu? Ouid ocdd yma haníbdion gweinidogaeth clfeithiol? Nid oeud

gan y Mclhodistiaid cyníefig yr un ddcddf i warafuu ci-ci]"tvvr, neu weithiwr

tlawd, i bregethu yr efengýl; ond yr oedd ganddynt ddeddf, ua chai dynion

gau-grefyddol ac anfucheddol ddiiu prcgethu iddynt. Nid rhoddi heibio yr

alwedigaeth fydol a ofynid, oud rhoddí heibio yr hen tldyn, yn nghyda'i

weithredoedd. Nid oeddid yn gweled cymaint o anghybondeb rhwng

gweiuidogacth y gair a, chrell't fuddiol; oud yr ocdd yu í-/iaiJ i'r prcgethwr

fod yn ddiaigyhoedd, ir'u \ii (Idiaehwyn aiuo, a gair da idtio gau y rhai

oddiallau.

Nid oedd gan y cyughorwyr neu y pregethwyr dirwysg hyn, ar ol eu

cyrahell i gychwyu ar y gwailh, ddim Ile yu serchiadau y bobl, oud a

nuillent drwy eu teilyngdod ; ac nid oedd eu gwobr nemawr fwy nag a'u

adweiit rhag Ilewygu. Yr ydym yu addef fod yma lawer iawn o ddirodres-

rwydd. Yr oedd y bobl hyn yn troi allan yu bur debyg i fab Jesse i ymladd

â'r cawr Goliah o Gíith. Nid oedd arno nemawr o olwg milwr; «yr ocdd

heb y pethau a dylnd yn angenrheidiol i wynebu niaes y gw aed. Yn mha le

y mae y fraich gref, a'r cleddyf llym? Yn mha le y mae y Ilurig a'r darian?

Pa bryd, a eliyda phwy, y bu yu ymarfer? Eto, yr oedd gan y bachgen yr

unig gymhwysder a sicrhâai ei Iwyddiaiit, sef eiddigcdd tanllyd dros ei

Dduw, ac ymddiried diysgog ar ei allu. Felly yr \i\ì modd, yr oedd y preg-

ethwyr ]\Iethodistaidd yn troi allau i yniladd â galluoedd y tywyllwch, yu

Ilwm iawn o ran yr offer arferol o'u hamgylch. Ni dtiysgasid hwy mewn
un athrofa; ui fu un ordeiniad rhwysgfawr arnynt, ond cymhelliadau a

gweddiau eu cyd-aelodau; dan arolygiad yr henuriaid ; nid oedd cytuno

wedi bod am ddini cyflog ; ond troent allan, â'u heneidiau yn angherddol

gan gariad Crist, ac yn gwbl benderfyuol o geisio gwneyd hyny a allent

drosto.

Yu y modd yma y cafodd Cymru ei phregethwyr Methodistaidd. Pryd-

ferthwyd ei mynyddocdd gan drued yr cfengylwyr hyn. Aethant allan yu

enw Duw byddinoedd Israel, a Uawer cawr mewn annuwioldeb a gwympwyd
ganddynt. Yr oedd arferiou oesoedd, y rhai fel cestyll cryfion ocddynt wedi

sefyll cr ys maith ílynyddau, ynysgwyd hyd eu .sylfeini gan cuhymosodiadau.

Ciliai y gaddug dywell gan awelon cryfion eu gweiuidogaeth, Disgynai eu

pregethau fel cawodydd bendithiol i ddyfrhau y crasdir pocth, a tharddai

lîrwythau cyfiawuder allan ar dde ac ar aswy, cr gogoniant a moliant

i Dduw.
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PENNOD IY.

DIWYGIADAU YN FODDION CYNYDD Y CYFÜNDEB.
CTlfVv YSIAD :

KATUR AC EFFEITHIAU ADíTWIAD CEEFYDDOL—ADFYWIADAU 1735 A I7G2—ADFYW-
lADAU YR YSGRYTHYH—MODDION A DULL ADFYWIAD—ADFYWIADAU IWERDDON
A SCOTLA^D—AMRYWIAETH EU FFURF, AC UXFFURFIAETH EU NATUR—NEIDIO
MEWX GORFOLEDD—SYXIAD Y PARCH. J. A. JAMl.S, BIEMINGHAM—ADFYWIAD-
AU AMERICA—EFFAITH YR ADFY^YIADAU AR GYNYDD Y CYFUXDEB—TYSTIOL-
AETH MR. CHARLES A JOHÌS' NEWTOX—ADFYWIADAU YN LLEYN, EIFIONYDD,

YSBYTTY, BEDDGELERT—"CANU YN YK AWYR," &e.

Defnyddir y gair "dmì/giad" ar gi-efydd, i ddynodi tymhor neu adeg- o

adfywiad ynddi, a cliwanegiad uodedig at ei deiliaid: adeg y bydd deffroad a

cliyíîro yn mysg proffeswyr, a giym a mwyuliad neiUduol yn ngweinyddiad

ordinliadau yr efengyl.

Pa reswm neu gyfrif bynag a roddir am y cyfryw adfywiad, y mae y ffaitJt

yn anwadadwy. Y mae y cyfryw dymhorau ar grefydd weüi bod, uid yn

unig yn Nghymru, ond yn Lloegr, Scotland, Iwerddon ac Ameriea. Dichon

hefyd fod ychydig o wahaniaeth yn ngwedd diwygiadau gwahanol wledydd,

ie, yn ngwedd diwygiadau yr un wlad ar wahauol dymhorau; eto y ffaith

sydd sicr ac anwadadwy. Ar ryw gyfrifon, nid yw y can mlynedd oes

Methodistiaeth ond un diwygiad j^n hanes Cymru; ond ar gyfrífon eraill, y

mae i Fethodistiaeth y can mlyuedd a aethant heibio lawer o ddiwygiadau o

fewn Methodistiaeth ei hun. Diwygiad mawr yn hanes eglwys Crist ydoedd

y diwj^giad protestanaidd, pryd y cafodd anghri&i; y fath wrthdarawiad.

Drachefu, diwygiad hynod, yn hanes protestaniaeth, oedd yr adfywiad a fu

trwy Whitfield a Wesley, ac ar ol hyny trwy Berridge, Yenn, a G-rimsliaw,

yn Lloegr ; a thrwy Harris a Eowlauds yn Nghymru. Yr im modd y mae

yn haues Methodistiaeth Cymru anu-ywiol ddiwygiadau o'i fewn ef ei hunan,

y rhai a roddent ysgogiadau adnewyddol i'r gwaith da, fel ag i eangu ei

derfynau, lluosogi ei ddeiliaid, a chadarnhau ei wreiddiau.

Arferai gweinidog duwiol yn America, o'r enw Stoddard, yr hwn a fu

farw tua'r fl. 1729, ddweyd, y bu iddo ef, yn ystod ei weinidogaeth, bum

cpiJianaf, fel y galwai ef y diwygiadau. Parhaodd ei weinidogaeth tua 60

mlynedd ; ac fel ja* oedd y gr hwn yn nodedig am ei ddawn a'i ras, feUy yr

oedd hefyd am ei Iwyddiant. Gwelodd bump o ddiwygiadau grymus yn ei

amser, pryd y casglwyd i mewn, megys yn amser cynauaf, lawor o lafur

enaid y Messia. Nid oedd y diwygiadau hyn yn disgyn ar dymhorau cyson

a rhcolaidd, ac nid ocddynt, chwaith, yn gylfelyb o ran amledd y dychweled-

igion, grymusder eu gweithrediad, na mcithder eu parhad. Yr oedd yr

Ysbryd yn gweithredu, yn hyu yma, yn ol ei cwyllys ei huu, fel y mae y
gwyut yn chwythu lle y myno.

Ar ol yr ysgogiad cyntaf a rodd^A'j^d i achos crefydd yn Ngliymru, yn

benaf trwy weinidogaeth y tadau y soniasom eisoes am danynt, a thra yr

oedd yn raddol yu ennill tir trwy Ddehcudir a Gogledd, cyfarfu â gwrth-

darawiad arswydus tua'r fl. 1751, pryd y torodd anghydfod allan rhwng
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Hairis a Eowlands,* yr liwn angliydfod a derfyiiodd mewu rliwygiad ae

ymraniad jn y coríf. Disgyuodd yr ymi-aniad, mewu eíFeithiau niweidiol

iawn, ar y cjaiulleidfaoedd bycliaiu ag oeddynt, bellacli, yn britho broydd

Cymru, fel pe disgynasai awel o wynt gweuwynig ar ardd c bôr-lysiau; a

pharhaodd yr efleithiau difaol hyn ar y wlad am fiynyddau meithion.

Ond tua'r fl. 1763, mwy na deng mh'uedd ar ol yr ymraniad, ymddaug-

osai arwyddion dij^mwad na wrthodai yt Arglwydd ei bobl, cr mwyu ei enw

mawr. "Yr amser i drugarhau m-th Seion, ie, yr amser nodedig a ddaeth.

Oblegid yr oedd ei weision ynhoffi ei meiui, ac yntosturio wrth ei llwch hi,"

Salm cii, 13, 14. Dychwelai y Ui', fel lìanw mawr y môr ar ol trai isel.

Cariai bob peth o'i fiaen ; rhoddai brawf, gan ei rym aruthrol, ei fod wedi ei

anfon gan Grewr y bydoedd. Safai dynion yn syn, gan ofyn, "Pa beth a

allai hyn fod?" Ymaflai y g-wirionedd yn nghydwybodau dynion gwylltion,

megys gws oddiwrth y brenin, a rhaid oedd ymostwng. Profai y saint

felysder newydd mewn gwirioneddau heu : rhoddid awch newydd yn eu

gweddiau, a mwyniant hyfryd mewn ymarferiadau crefyddol, "Pechadur-

iaid a ofnent yn Seion, a dychryn a ddaliai rhagrithwyr." leuenctyd gwyllt-

ion wrth y cannoedd a adaweut eu hoferedd, heb wybod yu sicr paham, ac a

ymuneut ag eglwys Dduw ; hen bobl wedi cynefino â gwrando yn farwaidd,

a gynhpfid megys o gwsg maith, i ymofyn am loches rhag y Uid a fydd.

Prin y byddai, mewn ardal fawr, un teulu diweddi i'w gael, pe chwiHasid am
dano. Am bethau byd araU y byddai yr hoU ymddyddanion. Trinid y byd

â'r dwylaw, ond rhoddid y serch ar bethau sydd uchod. Byddai gwedd

wahanol ar agweddau dynion yn y fí"eiriau a'r marcbnadoedd; y tafarndai

wedi eu gwaghau, a'r addoldai wedi eu gorlenwi. Bywiogi'wydd yn y canu,

ac awch grj'mus ar y weinidogaeth ;
gwersyU y saint jti cychwyn, a myrdd o

bechaduriaid yn dywedyd, "Awn gyda chwi, canys gwelsom fod Duw gyda

chwi." Beth oedd hyn, ond "Duw yn cyfodi, ci elynion yn gwasgaru, a'i

gaseion yn ffoi o'i flaen."

" Yn. Llangcitho fe ddcchreuodd
Gweiddi dystryw'r anwir f'd,

Miloedd ffôdd o'r De ;i'r Gogledd,
Yn un 'djTfa yno yiighyd :

Arswyd, syndod, dychryn, ddaliodd

Yr holl werin, far a mân,
Nid ocdd gwedd wynebpryd un-gr

Fel y gwelid ef o'r blaen.

"Gliniau yn crynu gan y daran,

Fel pe buasai angau-ei hun
Wcdi cym'ryd llawn bcrch'nogaeth
Ar y dyrfa bob }t un ;

"Beth a wnawn am sajio'n henaid?"
Oedd yr unrliyw gydsain lef

;

Chwi sy' am wybod hanes Danieî,

Dyma fel dechreuodd ef."

Fel hyn y dariuniai WiUianis, Pant-y-Celyn, y wedd oedd ar y diuygiad

• Gwcl liancs vr vmraniad hwn vn ralacii.
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cyntaf oll, prai y torai gwawr Methodistiaeth ar sir Aberleifi, dan weinidog-

aeth rymus Eowlands ; a chyíîelyb ydoedd ei rym a'i effeithiau yn y fl. 1762.

Ymledaeuodd yr un olaf hwn yn mheUach ; cyrhaeddodd eithafion y Gogledd,

a chafwyd graddau helaeth o hono yn Lleyn, sir Gaeinarfon.

"Tua'r fl. 1762," medd Robert Jones, "}ai ngwjnieb mawr annheilyngdod

a gwaeledd, cofiodd Duw ei gyfammod, trwy ATUweled yn rasol â tliorf fatcr

bechadm-iaid ar hyd amryw o ardaloedd Cymru : cododd Haul cyfiawnder

ar weriu fawr o'r rhai oedd yn mro a chysgod augau. Yn y dyddiau hafaidd

hyn, gellid dywedyd : "Wele y gauaf a aeth heibio, y gwLaw a basiodd, ac a

aeth ymaith. Gwelwyd y blodau ar y ddaear, daeth amser i'r adar ganu,

clywyd llais y ddurtur yn ein gwLnd."

Priodol iawn y gelwid yr adegau cyffrous hyn dan yr enw^ cynhauaf.

Tymhor o hyfiydwch ac o lawnder ydoedd ; eto, tymhor y byddai medi a

chasglu ffiwyth y Uafur a fu o'r blaen. Nid cysgu yn ddiotal a segur y
byddai gweision Duw ar dymhorau o iselder ar achos eu Harglwydd ; ond

byddent y prydiau hjmy yn hau, ac yn fynych yn hau mewu dagrau. Bwr-

ient yr had anUygredig i'r ddaear, megys, trwy ymddyddaniou, pregethau, a

chyfarfodydd, yn barhaus. Yr oeddynt yn dda eu hamyuedd, yn dysgwyl

am yr addfed ffrwyth. Ond ^t oedd adeg diwygiad, fel amser cjiihauaf,

yn amser i gasghi y fírwj'th. Onid oes Ue wedi ei roddi i ni feddwl maiyn

y wedd yma y mae Duw wedi gweled yn dda fyned à'i achos yn mlaen. Yn
more y byd, cafwyd adfywiad ar grefydd yn nyddiau Enos, ar ol yr enciUad

gofidus yn nheulu Cain. Rhoddwyd ysgogiad adnewyddol iddi trwy alwad

Abraham, a neiUduad ei had ef, pan oedd y byd oU ymron yn eilunaddolwyr.

Bu diwj-giad mawr drachefn tua dyddiau olafJosua, ac yn amser Samuel.

Cafodd adnewyddiad rhyfeddol yn nheyrnasiad Dafydd, ac yn nyddiau

Jchosaphat a Josiah ; ac ar ol hyny yn nydíUau Ezra a Nehemióli. Gwawr
diwygiad rhyfeddol oedd gweinidogaeth loan Fedyddi\A'r, a'r eiddo Crist ei

hun a'r apostolion. Diwygiad nodedig oedd yr ymadawiad ag aughrist

trwy Luther a'i gydlafurwyr, wedi hir nos yr oesoedd tywyll. Mae gradd

o'r wedd hon ar hanes pob cyfundeb crefyddol, ac yn wir yn mhrofiad pob

credadyn. Eel hyu, pa fodd bynag, y bu yu ystod y canrif cyutaf ar Feth-

odistiaeth Cymru. Gwelid adegau o adfeiliad ac adne^vj"ddiad yn dyljm y
naiU y Uall ; ond y byddai tymhor o adnewyddiad yn peri mwy o enniU,

nag a barai y tymhor gwrthgyferbyniol o goUed. EnniUai achos Crist ryw

gymaint o dir o bryd i bryd, er mai yn y duU gwrthncidiol a bylchiog hwn

yr cnniUid ef. Fel y gwelir pau y bydd IIi' y môr yn Uenwi, gellid mcddwl

fod y naill dòn yn cilio gymaint ag y bydd y Uall yn nesu ; ond mcwn gwir-

ionedd, ac ar y cyfan, llemci y mae
;
ymestyn yn mhellach i'r tir y mac o

dòn i dòn, nes y bydd wedi cyrhaedd ci uchder gosodcdig.

j\Iae Cyniru wedi bod yn nodedig am yr ymdrcchiadau adfywiol hyn, ar

wahanol dymhorau. Trwy adfywiad o'r fath yr cnniUwyd y tir a gollwyd,

pan y torodd yr yraraniad allan rhwng Harris a Eowlands. Wedi blynydd-

ocdd ofid a gwywdra, a hirfaith auaf llwm, torodd gwanwyu hyfryd a thor-
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eithiog. Pau oedd yr eglwysi bychain yn cael eu rhwygo gan bleidiau
; pan

oedd y cynghorwyr bach llwydion ar hyd y dywysogaeth, yn sefyll yn syn ac

yn betrusgar, heb neb o ymddiried a dylanwad yn eu plith, i'w harwain a'u

harolygu
;
pan oedd ysbrydoedd y brodyr yn drallodedig a llwfr, a gwedd yr

erlidwyr yn eofn a buddugol, daeth Duw i'r maes, meAv-n adfywiad rhyfcddol.

Disgynodd fel cawodydd o wlaw ar ddaear sych, jt hon oedd yn agenu gan

wi-es. Parodd i'r aniíilwch a'r anghyfaneddle Liwenychu, a'r diíìeithwch

flodeuo fel y rhosyn. Tywalltwyd yr Ysbryd o'r uchelder. Profwyd pel-

ydrau adfywiol a chysurol Haul cyfiawnder, wedi maith dymhor o oerni a

diífrwythder.

Ymddengys fod yr adfywiad hwn, sef yr un a gymcrodd le yn y fl. 1762,

tuag un ralyuedd ar ddeg ar ol yr ymraniad crybwylledig, yn adfywiad eang

ran ei faint, a giymus iawn o ran ei ansawdd. Ymdaenodd dros lawer o

barthau De a Gogledd; a bu yr ymweliad yu iachawdwriaeth i gannoedd, os

nad i filoedd o becbaduriaid. Ni ellid priodoli yr adfy^viadau hyn i ddim

moddion arbenig mwy na'u gilydd. Torai alhin ar wahanol dymhorau, trwy

yr ymarferiad â gwahanol foddion. Torodd allan yn Lhingeitho y tro cyntaf

pan ocdd Eowlands yn darllcn cyfrau o'r Litani, " trwy dy ddirfawr ing a'th

chwys gwaedlyd;" bryd arall, ceid ef mewn cyfarfod i weddio, Torodd alhin

yn y fl. 1762, ar ddefnyddiad hymnau WiUiams, Pant-y-celyn, pan ddaetli y
llyfr, "Môr o Wydr," aUan o'r wasg. Dechreuai weithiau mewn cyfarfod

eglwysig, a phryd arall mewn cyfcufod i ddysgu canu. Yn amlaf, ymddang-

osai yn yr oedfaon cyhoeddus, trwy weinidogaeth yr efengyl, ac yn íynych

drwy weinidogaeth gwi- a gyfrifid yn aneuwog o ran daflTi a thalentau.

Crybwyllir am un "diwygiad mawr," yr hwn a ddechreuodd yn nghapel

Llangeitho yn fuan ar ol troad liowhnnds allan o'r eglwys sefydledig. Ym-
daenodd y diwygiad hwn dros y rhan fwyaf o Gymru, a chhidwyd i mewn
gynhauaf toreithiog o bechaduriaid colledig at Fab Duw. Ar yv achlysuron

hyn, dyrchefid y pregcthwyr yn mliell uwchlaw iddynt eu huuain; llefarent

nid fel y byddent yn arfer, ond gwneid hwy yn "gedyrn o nerth gan Ysbryd

yr Arglwydd." Ehoddid ysgogiad crefyddol i feddyliau dynion trwy ardal-

oedd cyfain. Ymgasglai pres\vy]wyr yr ardalyn unfryd i'r addoldy. Byddai

gwedd arnynt fel pe dysgwylient bcth angliyfl'rcdin, a disgynai y wcinidog-

aetb arnynt gyda grym annysgrifiadwy. Gwelid dagi'au rhai yn llifo
;
gwelid

craill yn ncwid eu gwedd, gan faint oedd grym yr argraffiadau. Rhai a

syrthient i lawr mewn Ilewygfeydd ; ac eraill a dorent allan mewn ochen-

eidiau, a llefain, gan ddychrynfeydd ac ing meddwl, fel pc buasai y Barnwr

wrth y drws. Clywid rhai yn tori allan mcwn mawl a gorfoledd, am eu

gwaredu allan mcgys o safn marwolaeth ; ac craill a safent ucu a eisLcddent

mewn syndod difrifol, neu wedd siriol, wrth gaiifod y peth a wnaelhid.

Mae Mr. Charles o'r Bala, raewn llythyrau o'i ciddo at wahanol gyfeillion,

yn crybwyll yn neillduol am adfywiad gi-ymus ar grefydd tua'r fl. 1791, yn

iìian ar ol sefydlu yr ysgolion cylchynol a Sabbothol, yr Iiwn adfywiad a

briodolir i'r ysgolion hyny. " Yiua, yn y Bab," mcddai Mr. Charlcs, " fe'n
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cynysgaethwyd â tliywalltiad tra mawT, giyinus, a gogoueddus o'r Ysbryd ar

y. bobl ; ac yn enwedigol ar y plaut a'r bobl ieuainc. Mae ugeiniau o'r bobl

ieuainc gfì-ylltaf, a mwyaf anystyriol, wedi eu deíFro. Yr argylioeddiadau

yd^ait amlwg a dwfn, ac ar rai personau mor rymus nes eu dwyn ar ddibyn

anobaitli. Mae eu cysuron befyd yn gyifelyb. Os gwel yr Arglwydd yn

dda barliau i weitliio fel y gwnaetli yr wytîinosau a basiodd, fe fydd teyrnas

diafol yn y gymydogaeth yn adfeilion. Dos rliagot, ,dos rbagot, ti freniu

gogoniant, ydyw gwaedd ddiffuant fy enaid ddydd a nos. Yr wyf yn ddiau

yn credu fod yr Arglwydd ar fedr rlioddi ysgytiad arswydus i deyrnas y ty-

wyllwch, oblegid y mae yn cymeryd ymaith ei cholofnau. Y rhai oeddyut

flaenaf yn ngwasanaeth Satan, ac mewn gwrthryfel yn erbyn Duw, ydynt

flaeuaf yn awr yn ceisio maddeuant trwy waed yr Oen. Y mae pregethu yr

efengyl yma ar hyn o brj'd yn beth hawdd. Mae gwirioueddau dwyfol yu

cael gafael ar feddybau y bobl, yn eu pwysigrwydd a'u mawredd eu hunain.

Mae pelydrau dwyfol, yn nghyda nerth anorchfygol, yn cydgerdded â phob

gwirionedd a draddodir. Y mae yn hyfiyd gweled pa fodd y plygir y calonau

ystyfnicaf, ac y toddir y rhai caletaf. Ni fynaswn fod heb wcled yr hyn a

wehiis yn ddiweddar, na fynaswn, er y byd i gyd." Drachefn, "Mae yr

ysgolion rhad yma yn cael eu beudithio yn fawr. Mae y plant ag oeddynt

gyut fel perlau cuddiedig jti y llwch a'r Uaid, yn ymddysgleirio yn awr gyda

chlaerder a phrydferthwch rhagorol. Mae plant bychain, o chwech i ddeu-

ddeg oed, yu cael eu toddi a'u gorchfygu. Mae eu meddyliau ieuainc yn

llawn bethau enaid, nos a dydd. Mae hyn oU yn ffaith ddilys. Nid wyf

yn arfer gormodiaith, ac ni fyuegais ond ychydig allan o Jawer. Yr Arglwydd

a wnaeth. i ni bethau mawrion, ac iddo ef y byddo y clod."

~Fe fu llawer yn meddwl ac yn traethu mai pethau perthynol i Gymru yu

unig oedd y cyfryw ddiwygiadau, a pherthynol i'r Methodistiaid yn anad

neb. Haerent mai "eftaith naturiol rhyw dduU o bregethu ydoedd; mai

teimlad ydoedd, yn cyfodi oddiar weled rhai eraill ; mai grym yr iaith

Gymraeg a'i cynyrchai ; mai efiFaith pereidd-dra llais, a bymogrwydd, y
pregethwr ydoedd ; mai arddangosiad ydoedd o feddyliau gweiniaid a thy-

mherau gwylltion y werin ddiddysg :—nad oedd i'w gael ond yn mysg y
Cymry yu unig, ac yn y rhanau mwyaf mynyddig a diddysg o'r wlad ; na

welid mo hono ond i raddau bychan yn y trefydd, a hyny yu mysg y dosbarth

lleiaf eu gwybodaeth, a gwanaf eu tymlierau." Ond y mae yr haeriadau

hyn, dan rith gwirionedd, yn gwbl annheg a chyfeilioruus. Pa fodd, yute,

na cheid y cyfryw adfywiadau yn Nghymru bob amser, os ydynt yn perthyu

iddi fel gwhid, neu i'r bobl fcl ccnedl? Pa fodd na chynyrchid yr uu efleith-

iau gan y weinidogaeth ar bob tymJior, os ydyntyn gylymedig wrth y dull o

bregethu, yr iaith, ncu y llais? Pa fodd na welid yr un argrafliadau ar y
werinos diddysg, neu ar fenywod gwylltion eu tymherau, yu mhob amgìjìcli-

iad fcl eu gilydd, os arwyddion ydynt o feddyliau cyfyng, ac o nwydau di-

lywodracth?

Mae yr haeriad nad yw y cylìyw adfywiadau ddim i'w cacl yu un whul.
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heblaw Cymru, yn angliywir. Oblegid yr ydym yn cael fod cyffelyb adfyw-

iadau wedi eu profi mewn gwledydd eraiU : ac er y dichon fod y wedd allanol

yn gwalianiaethu graddau yn y naill amgylcliiad rhagor y Uall, eto yr un o

ran sylwedd. Yn hanes bywyd un Mr. Blair, gr o Scotland, yr hwu a

lafuriai yn mysg Gwyddelod gogledd Iwerddon, ni a gawn fod ei lafur ef

wedi ei gorçni ar ryw dymhorau â diwygiadau rhyfeddoL Pregethai y gr
hwn gan mwyaf bob^lydd, a dwywaith ar y Sabboth, ac yn fynych yn y
maesydd, gan na ellid cynwys y gwrandawyr mewn un adeilad. Dywedai
rhai hen bobl dduwiol, gan gyfeirio at y deffroad mawr ag oedd yn mysg y
bobl, na welsent, ac na chlywsent, erioed am ei gyflelyb ; mor rymus y preg-

ethid yr efengyl, ac mor rhyfeddol y'i' cymhwysid, fel na welsent hwy y
fath gyjfro toddedig yn mysg gwraudawyr yr efengyl erioed o'r blaen.

Gwiriwyd eilwaith yr hyn a fu yn Mispah, Ue yr ymgynullodd Israel,

ac y tynasant ddwfr, ac a'i tywalitasant gerbron yr Arglwydd, ac y dywed-

asant, "Pechasom yn erbyn yr Ai'glwydd." 1 Sam. vii, 6.

Drachefn, fe ddywed un Mr. Livingstone, gan gyfeirio at ogledd Iwerddon,

"Mi a welais y bobl yn dyfod fiUdiroedd o ffordd i'r cymundeb, ac i'r breg-

eth ddydd Sadwrn ö'i flaen, ac yn treulio nos Sadwrn trwyddi, yn sypiaa

wrthynt eu hunain weithiau, a phiyd arall â gweinidog gyda hwy, mewn
ymddyddanion a gweddiau; yna fe'u ceid yn gryno yn y moddion dros yr

holl Sabboth, a'r nos Sabboth a dreulient drachefn yr un modd a

nos Sadwrn, a byddent yn y bregeth ddydd Llun, mor effro ag y gellid eu

dymuno. Perchid hwy am eu hymddygiadau cysou a santaidd, ie, gan y
Uuaws cüras jí oeddynt yn byw yn eu mysg." At yr un araser y cyfeiria

Fleming,*—"le, geUir ar dir cymedi'ol ddweyd, ei fod yn un o'r amlygiadau

cgluraf o Ysbryd Duw, ac un o adegau y tywaUtiad helacthaf o hono, ag a fu

ymron er dyddiau yr apostoHon. Yr oedd gaUu Duw yn gwcithio yn amlwg
gyda'r gair, a hyny gyda chyffro anarferol ar y gwrandawyr, a chafwyd helfa

fawr o eneidiau at Grist. Yr oedd mynediad yr Arglwydd y pryd hyny yn

Uawn o fawrhydi, a chlywid udgorn-floedd brenin yn nghymanfaoedd y bobl.

Yr oedd fel dysgkirdeb y wawr, neu belydr oddiwrth Dduw, mor ghaer a

gTymus, ag a barai i'r rhai gerUaw sefyU yn syn. Hawdd y pryd hyny oedd

i Gristionogion ddyfod 30 neu 40 mUldir o flbrdd i gymundeb, ac aros yno

o'r amser y daetheut nes y dychwelent, heb na bUno na chysgu ; ac yn ol

addefiad rhai o honjTit, aent adref yu siriol a heinyf, gan y Uenwid eu hen-

eidiau o bresenoldeb Duw."

Ac os dywed neb, mai yn mysg y Gwyddelod anwybodus, anwaraidd, -a

nwydwyUt, y bu hyn, cenedl yn mcddu Uawer o dûn a byrbwyUder yn cu

cyfansoddiad, fel y dywedir fod gan y Cymiy, ni a gawn ddangos fod cyftelyb

wedi bod yn mysg yr Ysgotiaid; pobl a addefir yn hynod o ran cu harafwch,

a'u pwyU, ac o ran gwastadrwydd eu tymherau.

Cawu hanes am ddiwygiad yn Stewarton yn Scothind, yr hwn a barliaodd

* "Fulfilling of the Scripturcs."
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am Imm mlynedd, a'r liwn a alwyd g-an ddynion anystyiiol y wlad, "Selni

Steîcarton.'" Dywedir nad oedd nemawr Sabboth yn myned beibio, a hyny

am dymhor hir, hel) fod rhywrai yn cael eu dychwelyd at Dduw, a bod

Uawer o honynt gan r\^m y gwirionedd, a dychryu eu cydwybodau, yn syrthio

yn feirw gan lewygfeydd, ac yn cael eu cario allan o'r addoldy. Mynych y
cafwyd rhai o'r dynion gwaethaf, a wawdicnt bob peth santaidd, wedi cti

tynu i'r lle trwy gywreinrwydd, yn cael eu dal cyn trqj adref, a'u gwir ddy-

chwelyd at Dduw. Gelwid y cyfryw adegau yn amser y llamc mawr, yr hwu
a barhaodd, y tro hwn, yn Stewarton, nid am amser byr, ond am rai blyn-

yddau.

Yn y íl. 1630, ar yr 21ain o IMehefiu, y bu amgylchiad hynod mewn Ue

arall yn ScotLind o'r euw Kb-k of Shotts. Sul y cymundeb ydoedd, a threul-

iasid y noson o'i flaen, gan lawer o Gristionogion yn y lle, mewn gweddiau

gyda Dnw. Bendithiwyd y moddion y Sabboth hwuw, medd yr haues, er

dychweliad yn agos i bum cant o eneidiau ! Yr ocddynt o bob gradd a

sefyllfa, a theimlent rym y weinidogaeth ar y pryd, fel ag i beri ysiunúau

anarferol ar eu cyrff. Un John Livingstone oedd y pregethwr, gT ieuauc

o ran oed, a'r pryd hyny heb ei ordeinio. TeimLii y gr ieuanc hwn yn

anfoddlawn iawn i bregethu ar y fath achlysur, pryd yr oedd cynifer o ddyn-

iou profiadol, ac o hen weiuidogion enwog a pharchus, yn gwrando. Efe a

dreuliodd yr holl nos o'r bLnen mewn gweddi ac ymddyddan ; aeth allan i'r

maesydd yn y bore, a theimLai y fath isehler meddwl gan.yr-olwg a roddid

iddo ar ei anghymhwysder, íel yr oedd ar fedr ffoi ymcábh. Y fynyd hòno,

daeth i'w feddwl, "A fum i yu anialwch i Israel, yn^'dir tywyllwch ?" a

pharodd iddo newid ei fwriad, a dychwelyd at ei orchwyL

Dygwyddodd dan y bregeth nodedig hon, i aragylchiadau gymeryd llc, tra

chyffelyb i rai a welwyd yn Nghymru ar dymhorau o ddiwygiad, yr hyn

sydd brawf ychwanegoL pe byddai raid, o unedd y gwaith yn mhob gwlad.

Ar y dydd Lkm hmiw y pregethodd Livingstoue, yr oedd tri o wr ieu-

ainc hoenus yu ymdaith o Glasgow i Edinburgh, i'r dyben o ymblescra.

Daethant.i Shotts ar eu ffordd, a throisant i mewn yno i borthi, a dadludd-

edu eu ceffylau. Cynygiodd un o honynt fyued i wrando y gr ieuanc ag

oedd i bregethu, tra y gorphwysai'r anifeiL'aid, ond fod iddynt droi i ffordd

ddiwedd y bregeth, a chyn i'r hoU wasanacth ddybenu. Eithr ni allai yr un

o honynt symud, gan yr afael a feddai y gwirionedd arnynt liyd y diwedd.

Daethant yn ol i'r gwestd; a chyu galw am y ceffylau, archas-

ant gael 1)wyd ; ond hwu ni aileut ei brofi lieb ofyn bcndith arno, yr hyn

bcth nid oedd arferol ganddynt, a galwyd ar ryw un, yn y Ue, i wueyd hyny

drostyut, a'r un modd tahi diolch am dano ar ol darfod. Acthant i'w

ftbr(kL gan ofyn y naill i'r Uall ar y ffordd, yn awr ac eilwaith, "Pa fath

bregeth mor hynod a giywsora?" " Ni chlywais erioed ci bath." Ond ni

ynganent air wrth cu gilydd am dciraladau eu mynwcsau. Aethant i Edin-

burgh, ond yn lle ymrochli i ddifyrwcli, arosasaut bob uu yu ei ystafell ain y
rhan fwyaf o'r ckkuddydd yr arosasant yno, ac yua dychwclasant. Ni ddy-
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wedodd y naiU ddim wrth y llall am gyffro y fynwes, yn aclios cyflwr drwg,

wrtli ddychwelyd adref ychwaith ; ond arosent bob im yn ei ystafell heb

fyned nemawr allan o'r t. 0"r diwcdd, torodd un at y Ihdl, a'r ddau gpitaf

at y trydydd, a chawsaut eu bod ill trioedd yn yr un fagl, wedi eu dal yu

garcharorion ewyllysgar i Fab Duw. Bu y tri hyn fyw i fyned yn hen, a

buont yn ddynion enwog a defnyddiol yn eu tymhor.

Amgylchiad arall a nodir am r tlawd, yr hwn am lôg a ddygasai fonedd-

iges i'r cymuudeb, a'r hwn, yn Ue gwrando, a ymbrysurai i fwydo ei geífyl

gcrlhiw y babell lle yr oedd y gyuuUeidfa. Ond tua rhan ddiweddaf y breg-

eth, pan oedd Haw Duw rymusaf ar y gwrandaAvyr, efe a ddeallodd fod rhyw

gyfí"ro mwy nag arferol yn mysg y bobl ; dcallai fod ei feddwl ef ei huu dau

ryw ddylauwad dyeithr ; cyfododd ac aeth ar frys i'r gynuUcidfa, a gwuaed

yutau yn gyfranog o'r bcudithion a wasgerid mor nehncth gau Ysbryd Duw
y dydd hwnw.

Yn y fl. 17J>2, fe fu adfywiad rhyfeddol yn agos i Ghnsgow, raewu plwyf a

elwir Cumbushnng. Ar yT achlysur hyfryd hwn arosai y bobl yn yr addoldy

ymrou ddydd a nos
;
pregethid iddyut bob dydd, a phob dydd fe chwanegid

at nifer yr argyhoeddedig. Ar un noson, daeth deg-a-deugain i d y gwein-

idog, dan drallod meddvvl am eu cyflwr, i ymofyn am gyfarwyddyd a

dyddanwch ; ac mewu ychydig wythnosaú yr oedd tri chant o eucidiau wedi

eu chwanegu at nifer y dysgyblion yjn y lle hwnw. Ac nid eu dwyn i bro-

ftesu crefydd.oedd yr unig eífaith a gynyrchid arnynt ; ond hwy a roddent

brofion diymwad o argyhoeddiadau dyfuion, ac ymofyuiad difrifol am fí'ordd

iachawdwriaeth. Dangosent hefyd gywirdeb eu profl"es, trwy rodio yn hoU

orchymynion yr Arglwydd, a glynu wrtho yn ddiwahan. "Ni wehùs erioed

y fath gyftro," ebe Whitficld, gan gyfeirio at yr un amgylchiad, ehcdai y
cynwrf fel y fellten o un pen i'r gynuUeidfa i'r Uall. Chwi allech wcled

miloedd â'u dagrau yu llifogydd ar unwaith ; rhai yn y cyfamser yn gwasgu

eu dwylaw mewn trallod ; eraill ar lewygu, ac eraiU yn gwaeddi allan, gan

alaru am wanu eu Ceidwad."

Nid yn Nghymru yn unig, ynte, y mae diwygiadau wcdi bod : fe'u ccir

hwy mcwn gwlcdydd eraill hefyd. Fe'u ceir yn mysg dynion gwahanol eu

tymherau a'u dygiad i fyny, i'r Cymry. Mac'r Ysgotiaid yn gyflredinol yn

bobl bwyllog, ac o dymherau gwastad
; y maent hefyd dan ryw gymaint o

addysg o'u hieuenctyd ; ond cr liyn i gyd, gwnacd hwythau yn ddeiliaid

adfywiadau cyffelyb i'r rhai a welwyd yu Nghymru. Fe ddichon, mae'n

wir, fod i dymherau gwahanol, a dygiad rhai i fyny, ran fawr yu ffurfiad yr

agweddau corfforol, pan fyddo un yn profi y dylanwadau ; ac oddiar hyn, fe

aUai, yn nghyda graddau y gweithrediadau a brofir, y cyfyd y gwahanol

dduUiau corffbrol. Dclir rhai megys â syndod
;

prin y sylwant ar ddim a

gymcr le o'u hamgylch, gan iym y gweithrediadau tufewnol. EraiU, dan yr

un a'r unrhyw wcithrediadau, a dorant aUan mewu wylofain, dagrau, a Uefau.

Pthai a ymüwiant yn eu liwynebau, a rliai a syrtliiaut i lewygfeydd, trwy

geisio ymattah Y' raac buchcíhl, ac agwedd fiacnorol y gwrthddrych, yn
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debyg iawn o liniaru graddau ar y gweitlirediadau, ac ar eu heífeithiau. Pan

y disgynant yn ddisymwtli iawn, neu pan yr ymaflant mewn dyiiion tra

annnwiol, ac o focheddau afreolaidd, bydd yr effaitli yn gryfacli, a'r agwedd

yn fwy cyflì"ous; ond nid oes yn hyn ddim amgen nag a ellid ei ddysgwyl,

dim ond sydd yn naturiol, ac a ddyg-n-j'dd beunydd raewn amgylchiadau

eraill.

Fe ddygwydd weithian, fod yr adfywiadau cyffrous hyn yn cychwyn megys,

trwy ymaflyd mewn un gwrthddrych, ac yna yn myned rhagddo yn fwy neu lai

graddol trwy ymaflyd mewn amryw ar unwaith, , ac yn y diwedd grynhoi

rhyw hiaws mawr gyda'u gilydd. Darllenmi am beth cyffelyb i hyn yn Rilsyth

yn Scotland yn- y fl. 1742, tua'r un amser ag yr oedd Cymru, a Lloegr, ac

America, yn derbyn yr unrhyw gawodydd. Pan oedd nn Mr. Eobe, gwein*

idog y Ue, yn pregethu ar y Sabboth, oddiwrth y gair, "Py mhlant bychain,

y rhai yr wyf yn eu hesgor drachefn, hyd oni ffurfier Crist ynoch," Gal. iv,

19, teimlai wrth ei ddarllen, ei galon ei hun yn toddi, ac ni aUai ymattal

rhag wylo. Yn fuan ar ol hyn, daeth gwraig ato mewn trallod enaid yn

achos ei chyflwr ysbrydol. Y Sabboth canlynol, cafvs'yd fod pump eraiU

wedi eu deffro yr un modd. Ond nid oedd hyn ychwaith ond ychydig o

ddyferion o flaen y gawod fawr. Y Sabboth drachefn, aeth y gwirionedd

allan gyda grym rhyfeddol, nes oedd yr hoU gynuUeidfa ymron yn teimlo;

llawer yn wylo raegys am eu liunig-anedig; a llawer yn tori allau i waeddi

a Ucfain, ac yn eu mysg rai dynion cryfion a dewr. Ar ol y bregeth, ceisiwyd

arwain y rhai trallodedig i ysgubor gerllaw, ond nid oedd yno le digonol

iddynt gan eu nifer. Dygwyd hwy yn ol, gan hyny, i'r Llan, lle y rhodd-

wyd gair i ganu, ac y ceisiwyd gweddio yn eu hachos; ond prin y clywid

Ihis y pregethwr, gan eu gruddfanau a'u hwjdofain; ie, cìywid twrf eu

gwaedd o bell : rhai yn cyffesu, gyda dagrau lawer, eu dull aimuwiol o fyw

;

eraiU y]i erfyn o ddifrif am drugaredd; ac eraiU yn gweddio dros eu perth-

ynasan aimuwiol. Aeth y gwaith rhagddo am Avythnosau a raisoedd. Prin

y cai y gweinidog amser i gysgu y nos, gan y nifer a ddeuent ato dan drallod

meddwl, i ymofyn am gyfarwyddyd. Yr ocdd yr adfywiad yn fwy hynod,

ac yn fwy hyfryd, am y bu y gweinidog yn llafurio am y deng mlynedd ar

hugain blaenorol, heb nemawr Iwyddiant. Yr oedd ei enaid er ys maitli

amser yn dyheu am gael gweled rhyw arwyddion nad oedd ei Lifur cf ddim

yn ofer. Ymwelsai haint â'r fro, a chipiasai i ffordd rai o'r aelodau mwyaf

crcfyddol; ac yn lle bod eraiU yn cael eu hennill i lenwi y bylchau, yr oedd

argoelion fod y gymydogaeth yn ymgaledu dan yr ymweliad. Daeth newyn

ar ol yr haint, ond y cwbl yn ddieft'aith. Yr oedd calon gwas yr Arglwydd

ymron aUwfrhau; ond pan ydocdd yn gyfyng arno, daeth yr ymweliad.

Disgynodd y cawodydd benditldawn, nes oedd y tir cras yn cael ci fwydo,

a ffrwythau hyfryd yn tori aUan ar bob llaw. Bellach, anghofiai y gwcinidog

y deng mlynedd ar hugain tristwch a llafur, gan y llawcnydd aroddai pedwar

mis Iwyddiant iddo. Yr oedd y dyrchafiad a'r gogoniant a osodwyd arno,

yn ad-daliad digonol am yr hir broffwydo mewn sachlian. Ediychai, bclhicli.
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ar y tai a'r raaesydd fel wedi eii gwisgo â newid gwedd. Yr oedd y wiad ei

hun yn ymddaugos yn decach nag o'r blaen. Ac mewn gwirionedd, yr oedd

trigolion y plwyf yn gyffredinol wedi teimlo grym yr ymweliad ; ac er nad

oeddynt oll yn ddeiliaid gweitlirediadan aclmbol, eto gwellhawyd eu moesau,

a thynerwyd eu cydwybodau. Ehoes yr ymweliad wedd mwy mawreddig ar

foddion gras; deuai y gv/randaw\T i'r cysegr, megys i ydd Duw; a

theimlent i raddau mwy nag arferol, eu bod mewn ''lle ofnadicy."

Nid yw yn ymddangos fod yr ymweliadau grasol yn unffuif mewn dim,

ond yn natiir ac effeitîtiau parhaol y gweithrediadau. Nid yw y diwygiadau

yn dechreu ond yn anfynych yn yr un duU, na thrwy yr un moddion. Nid

ydynt yn unffurf, ychwaith, yn eu heangder, nac yn eu graddau. Dechreu-

ant weithiau yu dra disymwth, a phryd arall yn fwy graddol. Cyrhaeddant

weithiau rhyw ddosbarth neiUduol o'r gynulleidfa, a phryd arall fe gyrhaedd

ei ddylanwad bob gradd ac oed. Weithiau, fe roddir gwedd siriol a hyfryd

aryr hoU ymarferiadau crefyddol, heb ryw dori ailan cyfifrous, a phryd arall fe

fydd y bedydd tanllyd yn ysu yn fwy angherddol, ac yn goddeithio pob

peth o'i flaen. Dechreuai mewn rhai manau yn ngliyfarfodydd canu yr

ieuenctyd, pryd y disgynai arnynt fath o ysbiydoliaeth, yr hwn a roddai

iddynt flas anarferol ar y geiriau a genid, ac a'u codai i hwyl nefolaidd a

difrifol wrth ganu. Gyda hyn, rhoddid iddynt flas newydd ar foddion

eraiU ; newidid eu gwedd gan ddifrifwch meddwl; ac arafid eu camrau gan

ddwysder y gweithrediadau. Ac er ua fyddai pawb a gyfranogai o'r teim-

ladaii hyn yn perchcnogi gwir grefydd, eto rhoddid iddynt, ar y pryd, ryw

"galon arall," fel y rhoddwyd i Saul pan ydoedd yn mysg y proffwydi.

Mewn manau eraill, dechreuai mewn cyfarfod i weddio, a thorai allan arabell

waith yn ddisymwth, pan y byddai brawd, Ued drwsgl ei ddawn, yn ymbil

gyda Duw. Weithiau arwyddai ei ddynesiad, trwy fod y gynulleidfa yn

cynyddu mewn rhif, ac yn diwygio mewn cysondeb a gwastadrwydd, a thrwy

ddyfod at eu gilydd yn fwy prydlawn, ac yn argoeli mwy o astndrwydd

wríh wrando. Teiralai y pregcthwr fwy o rwyddineb wrth draethu ei gen-

adwri, a'r bobl fwy o ddyfalwch wrth wrando y weinidogaeth, a bendithid y
gair er dychweliad nifer mawr at Dduw, pryd na fyddai nemawr o lefain gan

drallod, na thori alhan gan lawenydd. Yn y modd yma, fe ymddengys yr un

amrywiaeth yn y wedd a'r dull yn ngwaith Ysbryd yr Arglwydd ar galonau

dynion, ag a welir yn ngwaith y greadigaeth. Mae y rhyw yn wastad yr un,

a'r wedd yn wastad yn amryw. Wrth yr unffurfiaeth y gellir adnabod y
rhyw, ond trwy yr amrynaaeth y gcllir adnabod pob un o'r rhywogaeth

wrtho ei hun. Mae amrywiaeth digonol yn y ddynoliaeth, o ran ci ffurf a'i

chyneddfau, i'w gwahaniaethu oddiwrth bob rhywogaeth arall ; ond y mae
yr ararywiaeth sydd yn eu plith, er hyny, yn aneirif. Felly hefyd y mac yn
nheyrnas Mab Duw. Yr un a'r unrhyw Ysbryd sydd yn gweithredu, a'r un
ydyw ansawdd a thuedd ei weithrediadau; eto, amrywiant lawer yn eu

graddau, ac yn eu duU. Myn yr Ysbryd Glân osod argi-aff ddwyfol ar ci

waith, trwy amrywiacth y ffurf, yn gystal a thrwy uuffurfiaetli y rhyw.
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Llawer o gamgyraei-iadau a fu yn mysg dynion da, ara na chraífent ar y ddau

beth hyn. Gan eu heiddigedd am gael y gwaith o'r iawn ryw, collai rhai

eu golwg ar amrywiaeth y ft'urf. Ymofyneut yn orraodol pa fodd, ac nid

pa beth; chwilient am y gradd, yn fwy nag am y rliyw ; a barnent natur y

gwaith wi-th ei raddau. Eraill a goUent olwg ar ausawdd a nntur p argraff-

iadau, yu amledd y ffmf oedd aruynt, a'r graddau oedd iddynt.

Mewn rhai amgylchiadau, torai rhai allan dan y tywalltiadau adfywiol

hyn, i lamu a neidio gan laicenydd. Dygwyddai hyn, tybygid, yn bur fynych

yn mysg y Methodistiaid boreaf, pan y profent ryw ymweliadau neiilduol.

Parai hvn i rywrai eu dynodi wrth yr enw neidicyr neu jiimpers, fcl pe buasai

neidio yn rhan hanfodol o'u crefydd, neu yn erthygl bwysig yn eu credo.

Diau fod y dull hwn o ddjTiodi gor-lawenydd y meddwl, yn ymddangos mor

anghydweddol â difrifwch ac â threfn addoliad, fel y parodd i elyidon cref-

,,ydd gablu ar lawerpryd; a pharodd wrthdaramad yn meddyliau llawer o

ddynion da a duwiol. Nid ein hamcan, ar hjra o bryd, a fydd cyfiawnhau

na choudemnio, yr arferiad o neidio dan amgylchiadau o'r fath y cyfeirir

atynt, Nid yw mewn un modd yn nodwedd y Methodistiaid Calfinaidd

yn Nghymru. Peth achlysm-ol a damweiniol hollol ydyw. Pe allai íbd yr

arferiad wedi dygwydd yn mysg yr enwad hwu yn amlach nag yn mhlith

enwadau eraiU, drwy ddamwain. Nid jw yu cael ei ystjTÌed yn hanfodol i

aelodaeth yn y cyfundeb, ac nid ystyriwyd ef felly erioed, a Ilawer Ilai yr

edrychir arno yn hanfodol i grefydd. Pe ^yyr pawb fod gan y natur ddynol

lawer dull i ddatgan ei theimhidau, pa un bynag ai teiraladau o ofid, ai o

gj'sur, fyddant. Pan y llenwir y raeddwl â gorfoledd raawr dros beu, dys-

gwylir iddo roddi rhyw argraffiadau ar y corff. Yraddengys yu gyutaf oD, fe

allai, yn y Uygad, ac yn ngwedd y wyueb; tyr allan hefyd mewn curo

dwylaAv, raewn llefau gorfoleddus, ac nid anfynych mewn neidio. Gwyddom

i'r gA\T cloff a gawsai iachad gwyrthiol trwy'r apostol Pedr, fyncd i mewn i'r

deml, "gan rodio, a neidio, a moli Duw;" ac i Dafydd, ar ddygiad yr arch i

ddinas Dafydd, "ìieidio a üemmain o flaen yr Argiwydd." Nid ydym, cr

hyn, yn edrych av y neidio ond dull o roddi arll\v}'siad, a datganiad o lawen-

ydd a gorfoledd y galou. A phahara y beîir ar y dull yma o ddaugos gorfol-

edd, mwy na rhyw dduU arall ? Mae gan y rhai a fyddant yn beio ar y duU

hwn, ond odid, rhyw ddull eu hunain i roddi arllwysiad i'w tcimladau. Ac

os ydynt yn bcrftaith rydd oddiwrth bob duU o'r fath, hyny sydd am na

feddant y teimladau cryfiou a brofwyd gau eraiU ; ncu am nad yw yr argraft-

iadau a brofir ddim dwysach nag y gallaut eu cuddio yn Uwyr, neu eu rhcoli

yn drefnus. Ilwyrach y gelür troi yr cdliwiad yn ol gyda lIaAvn cymaiut o

briodoldeb, a chyhuddo y rhai a'u beiant, o ddideimladrwydd stoicaidd, wrth

wrando hyfryd-lais yr cfengyl. Ond hyny ni wnawn; ar yr uu pryd, ni a

honwn yn eofu, pe byddai y gwcithrediadau yn llawer dwysach, y rhoddai y
Sais neu yr EUmyn ddatganiad o ryw fath i dcimladau cryfion ei galon, Ac

nid gwaeth genyra ni yn raha dduU y gwueid y dadganiad hwnw.

Y mae yn angenrhcidiol, pa fodd liynag, i sicrhau i'r darllcnydd, oddieithr
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tìi Ibd yn gwybüd líyny eisoes, mai eamgyhHddiad liollul ydyw dwéyd fod

pregetliwyr y cyfundeb yn argymheìl eu gwrandawyr i neidio. Pell ydyiit

oddiwrth y fath ymddygiad. Ond er na roisant erioed annogaeth i neb

wneyd hyny, eto fc ddichon iddynt yn achlysurol deimlo gradd o aiigenrheid-

rwydd i amddiffyìi y saicl a îcnaent 7ieidio. Ac fe allai i'r amddiíTyniad a

rodderil, yn y raodd yma, fod yu achlysur i ryw rai eu cyhuddo, o gymer-

adwyo yr arferiad, ac annog rhai i'w defnyddio. Ond fe wel pawb fod

gwahaniaeth uiau r rhwng annog dyuiou i neidio, pa fath byuag a fyddai eu

teiralathui, a'u hamddiíiyn pau y dygwyddai eu teimladau ymarllwys yu y
duU hwn. Y gwir ydyw, ni annogid neb, ar uu achlysur, i neidio mewu
addoliad ; a gwir hefyd, na choudemnid neb chwaith, os byddai gorfoledd ei

galon, am drefn iachawdwriaeth, yu ei gymhell i hyny. Heblaw hyn, nid

oedd neidio ond un dull allan o lawer, y daugosid teirahuhiu y fyuwes trwy-

ddo. Eyddai Uefain, eana, a gweddio, codi y dwylaw a'u cnro ynghyd, yu

arferion myny"chach na neidio ; annheg, gan hyny, ocdd galw y Methodist-

iaid yn Nghymru yn neidicyr, gan nad oedd yr ystum hyny ond yr anamhif

o'r ystumiau a welid ar y sawl a roddent amlygiad o'u tcimladau. Y mac
geuym, tybygaf, wir achos i achwyn yn erbyn y cam-ddarluniad a roddir

o'r cyfundeb, dan yr tim jumpers. l)a le y cafodd awdwyr Selsuig y dys"

griíiad, nis gwyddom, inegys y darluniad a roddir gau Evans a Buck.

Meddai yr ohif yn ei Eirlyfr Duwinyddol, dan y gair jimpers, "Dynion a

elwir felly oddiar yr arfcr o neidio yn amser addoliad. Dywedir fod yr

arferiad wedi dechreu yn y rhanau gorllewiíiol o Gymru, tua'r íl. 1760.

Amddiífynwyd hyn yn fuau niewn llyfryn bychan, gau Mr. William WiUiimis

(y bardd Cymreig, fel y'i gelwir ef weithiau), yr hwn Iyfryn a ganinolwyd

gan bleidwyr y neidwyr mewn cynulleidfaoedd ercfyddol. Cyrahellai amryw

o'r pregethwyr teithiol y bobl i waeddi, Gogoniant, Ainen, &o.; i osod eii

hunain mewn ystumiau cynhyrfus; ac yn y diwedd i neidio hyd oni flinent,

fel ag i syrthio yn fynych ar y Ilawr, neu ar y macs, Ile y cyuelid y fath yma
o addoliad." Pwy wrth ddarllen yr erthygl hon na ddealla fod neid'o yn

rhan o'r addoliad, ie, yn rhan hanfodol o hono. ¥ falh yma o addoliad!

fel pe byddai gwaeddi, ystumio, a neidio, mor angenrheidiol a haufodol i'r

addoliad, ag ydoedd darllen, canu, gweddio, neu bregethu.

Deallodd yr ysgrifenydd ddarfod anfou at awdwr y "Sìcelch of aU Beno-

minations," i yraliw ag ef yn achos y darluniad a roisai efe o'r "ncidwyr," yr

hwn oedd gyflelyb i'v un uchod, ac i roddi iddo wir adroddiad o syniadau y
cyfundeb ar y pen hwn, rliag ei fod yn cael ei arwaiu gan eraill i ledaenu yii

ei anwybodaeth, ddysgrifiatl anghywir o ncb o'i gyd-Gristionogion ; a deall-

odd yr ysgrifenydd hefyd, fod yr crthygl annhcg, naill ai wedi ei gadael

allau yn llwyr, neu wcdi ei liiuiaru yn fawr, yn rhai o'r argraíliadnu diwcdd-

araf o'r gwaith hwuw; ond ain hyn ni all sicrhau, ani na ddygwyddodd U\áo

weled yr nn o'r argratliadau hyny.

Dygwyddodd unwaith fod Mr. Jaincso Eirmingham niewu rhau o Gymrii,

lle yr oedd diwygiad gryuiuö ar y pryd, ac iddo gacl raantais i welcd ci huti

s
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yr liyn a gj'iuerai !e. Gofynwyd iddo, pa be*:h a feddyliai am yr adfywiad?

I hyn yr atebodd, "Yr wyf yn hoffi y tân, ond nid y mvfg." A hyn, mi

dybygaf, y cydsyniem oU; hofia y tsn yr ydpn, ae nid y mwg; eto, ni a

ymgj'modft'n <â'r mwg er mwyn y tân. A pha fockI y ceir y tan hcb y mwg>
Nid er mwyn y üefain, y neidio, na'r Uewygn, yr ydym yn lioílì y diwyg-

iadau, oml er mwyn y deíFro a wneir ai- gydwybodau dynion, y d<iro&twng

a wneir ar eu cjmdynrwydd, a'r tanio a wneir ar eu serchiadau tuag at bethau

ysbrydol. Ac os bydd Ysbryd yr Arglwydd yn gweithredu y pethau hyn

mewn modd mor nerthol a chyffrous, fel ag i beri eynhyrfiadau corfforol (ac-

anserchog, fe allai, ynddynt eu hunain), pwy ydym ni i alln Ihiddias Duw ?

Mewn rhai enghreitt'tiau, fe fydd yr argyhoeddiad mor ddwys nes gwaehi

y corff ac fe gyfarfyddir â hyn weitbian yn Lloegr, yn gystal ag yn

Nghymru ; eto, nid gwaeledd y corff ydyw y peth dymunol, ond aigyhoedd-

iad y meddwl; a llawen y dylid bod, er i'r corff waelu, am i'r meddwl

gael ei oleuo. Weithiau, darllenwn am ddynion yn mhob gwlad yn cael eu

dwyn i'r fath deimlad o'u cyflwr enog a thraenus, nes eu dyrysu ymron yn

eu &ynwyrau, a'u gwneyd am dymhor yn ddiflíis o'u gordiwylion cyfreith-

lawn ; eto, gwell hyny nag iddynt fyned rhagddynt yn ddiofal a chyndyn yn

eu ffyrdd drygionus. Y tân a hoffwn, ac nid y mwg ; ond ni a gyd-ddygwn

â'r mwg, i raddau mawr, os ceir y tân.

Nid i ni y perthyn barnu yn mha fodd, ac i ba rad<lau, y mac i'r Duw
mawr gyfranu ei fendithion. Gwyddom y bydd plüol ei bobl wciihiau yn

llcmn. Dywedai y Salmydd, "Iraist fy mhen ag olew, /i/ pläol sì/cld lawn,"

neu fy phiol sydd yn rhedeg drosodd. Fe dywallt ei fendith, fel na byddo

diíjon o le iw derbìjn, INíaL lii, 10. Fe fydd dysgyblion lesu Grist yn fynych

yn poeni ar hyd y nos, heb ddal dim ; ond fe ddygy/ydd, er hyny, pan y
buriant y rh^'yd ar air eu liargiwydd, y Ilenwir hi i'r fath raddau, na allant

ei thynu i'r lan, ac y bydd y rhwyd ei hun yn rhy wan i ddal yr hyn a

gynwysir yncUli, Gormod fyddai i neb o honora haeru na ddyry Duw nn

araser !'«• bobl y fath âinlygiadau o hono ei hun, ag a anmharai raddan ar

eu natur. le, gormod fyddai gwadu na chollodd rhai eu hiechyd, ac i syn-

wyrau liiai ddyrysu, am eu hoes, gan rym gweithrediadau yr Y'sbryd.

Cynü'er gwaith y bu Daniel yn Ilesg ac yn glaf, ie, a ffun einioes ymron a'i

golli, gan ryra y gwelcdigaethau a gawsai. Y''n yr olwg a gafodd loan ar

l'ab y dyn, efe a syrthiodd wrth ei draed ef fel marw. Myn rhai mai yn y
modd yma y lladdwyd Moses, sef trwy i Dduw roddi iddo y fath amlygiadan

o hono ei hun, nes iddo fod yn glaf o gariad, a marw o wir lawenydd.

('lywais ain y Parch. Evan Richardson, Caernarfon, y clywid ef gan ryw uu,

l)aìi oedd y gûr duwiol yn dal cymdeithas â'i Dduw yn ei ystafell, yn Ilcfain,

" O Arglwydd Dduw, paid a fy hadd i, y mae fy Uestr gwan i yniron

ymddryllio," a liyn gan y Ilawenydd a roddid iddo Gwyddom yn dda, fod

gweletligaethau Daniel a loan, yn wahanol i ddim a ellir eto eu dysgwyl

;

cithr nid hyiiy yw y matcr y dadlenwn yn awr drosto, ond liyn,—mai nid

augluson fi doclhincb a daioni Duw vdvw rlioddi, dau aniiívlchi.iilau nciil-
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íluol, ae i (Itl^benioii arbeuio-, y fatli anilygiadau o houo ei huii, a'r fatli

brofiad o bethau'r efeng^yl, ag a fyddo yu anmharu, ac am dymhor yn bylchu,

gweithrediad y svnwyrau corfforol. Ac os yw y gosodiad hwn yn gyv.ii-,

paliam y gwedir y cymhwysder o hono yn y uaiU amgylchiad, mwy nag

mewu amgylchiad arall ? Os uad oedd anghysoudeb yn yr oruchwyliacth a

wnaeth Daniel yn glaf enyd o ddydJiau,, paham j-r honir fod aughysondeb yn

yr un a bâr i Gymro, ar ryw achlysuron ueilìduol, lewygu gan ofu, neu lefaiu

ölian wir lawenydd?

Mi íi c.wyllysiwn adgoffa eto i'r darllenydd, nad yw y tywalltiadau grymus,

y fath a gafwyd yn y dywysogaeth lawer gwaith yu ystod y ciui mlynedd

diweddaf, ddim wedi eu cyfyngu o fewn ceuedl y Cymry ; ac mai «id yn eu

mysg hwy yn unig y gwelir yr ystumiau corfforol yv achwyna rhai gymaint

yn eu.herbyn. Ymweliadau ydynt ag sydd wedi ymddangos yn eglwys

Dduw, ac wedi -eu cymeradwyo gau y saiut, mewii gwahauol wlcdydd ac

oesoedd. Peth arferol yn Scotland, tua'r ^. 1625, oedd cario lluaws aUan

o'r l addoliad, raewn llewygfeydd gan aigyhoeddiad, y rliai a broiasant eu

hiniaiu yn Gristionögion dysglaer a defnyddiol dros eu hoes. ])arllenwn

fod llawcr o wraudawyr Farel a Yinet yn Ffrainc, wedi profi y fath nerlhol

ddylanwadau, ag a'u hanghymhwysai dros dymhor i ddylyn eu galwedig-

aethau. Yn Iwerddon lícfyd, yn y fl. 1638, rhoddwyd tywalltiadau cyffelyb,

pryd yr oedd y mwynhad o gysuron yr efengyl mor fawr, a'r amlygiadau o

gariad Crist mor rynms, ag i iawer ymattal oddiwrth fwyd, a diod, a chwsg,

am dymhor, ac ni theimlcnt chwaith yr anghen am danynt. Pcth cyftrediu

dau weinidogaeth y dyn hynod hwnw, Johu Eogers, o üedham, oedd fod

rhai o'i wrandawyr yu tori allau i lefain, nes y byddai (jicacdd Jaicr yn y

gynuUeidfa.

Mae tîdaeth New England, yn Amcrica, yn uodedig am dywaUliadau o'r

fath a nodwyd. Cawn hanes helaeth am danynt gau Jonathan Edwards,

gr tra adnabyddus fel duwinydd dwfn ac iach,—gr nad oedd mewn uii

modd yn chwauog at ofergoeledd gorpliwyUog,-—gr a edrychai yn fauwl ar

weithredoedd I)uav, ac a wyddai lawcr am serchiadau dyn. Rhydd y gvvr

pwyllog hwn banes dyddorol iawn am dywalltiadau rhyfeddol o Ysbryd

Duw ar eglwysi lawer iawn, y rhai oeddynt cyn hyn mewn agweddau hynod

isel a marwaidd. Daeth yr ymweliadau hyn ymron yn annysgwyliadwy, ac

i raddau ymrou yn auhygoel. Dynoethodd Duw eifraich, a gwnacth rymus-

derau. Parodd swn a chynwrf yn mhlith esgyrn sychion
;
gwisgodd hwy â

chnawd ac â chroen, a rhoddodd auadl ynddynt, a chododd hwy ar eu traed

yn Uu mawr iawn. Tymhor ydoedd o lawenydd yn y nefoedd ac ar y

ddacar. Os oes llawenydd yn ngwydd angylion Duw am un pechadur a

edifarhao, pa fath a pha faint a fydd eu Uawenydd pan ddygir miloedd i

adael eu pechodau, ac i ddychwelyd at Fugail ac Esgob eu hcneidiau? Am
eglwys Dduw yn y wlad hòno, fe roddwyd iddi hi gadw t, a bcd yn Uawen

fara piaut. Y'r Arglwydd a wnaeth iddi bethau mawrion ; llanwyd ei ger.au

A (íhwerthin, a'i thafod â chanu. Dychw.-lwyd ri chacthiwed, fel yr afonydd
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Tu y de. Yr liou a fu yn hau mewn dagrau oedd bellach yn medi mewn
gorfoledd ; a gwiriwyd ynddi eiriau y Salmydd, "Yr hwu sydd yn myned

rhagddo, ac yn wylo, gau ddwyn had gwerthfawr, gan ddyfod a ddaw mewn
gorfoledd dau gludo ei ysgubau," Salm cxxvi. Mewu amg-j'lchiadau dirif,

disgynai y gair gyda'r fath rpn ar y gynulleidfa, nes byddai y dorf yuu-on oll

mcgys yn yndimo ar unwaith. Ehedai y sncthaa llymion fel mellt, glyneut

yn nghydwybodau cannoedd ar unwaith, a phareut sobrwydd ac arswyd ar

bob cuawd. Llawer o lionynt a wir ddychwelid at Dduw. Y''r oedd yr

eíFeithiau cyffredinol mor rymus, fel na chlywid nemawr o ymddyddan oud

am greí\'dd trwy y dref
; gorchwyliou bydol ymron wedi sefyll; dynion celyd

a safeut yu syn, gan fyfyrio pa beth oedd hyu. Llawer a flaeuorent mewn
drygioiii—rhai na wrandawent ar na chynghor na cherydd—rhai a wawdieiit

gi-efydd a chrefyddwyr—rhai nad "ofnent Dduw, ac na pharchent ddyn,"—

a

ddelid megys â gws o'r nef, nes oedd y gwylltaf yn y ftin yu dofi, a'r

caletaf yn delwi gan fraw. Dynion o gymeriad gwael, ac yraddygiadau

aufiicheddol, a greid megys o newydd, a "Christ yn cael ei ífurfio ynddynt,"

nes eu gwneuthur o hyn allan "yn oleuadau yn y byd." PLint bychain, y
rhai y gellid meddwl eu bod yn anaUuog, o herwydd oedran, i gynwys

dirnadaeth gyson am wirioneddau y Beibl, a ddysgid yn uirgeliou teyrnas

nefoedd, nes oeddynt yn syndod i'r byd ; a channoedd o'r fath hyn a ddygid

i brofi yn gyffelyb i'w gilydd ar yr untymhor. Llawer hefyd o'r creaduriaid

dirmygedig hyny, yi* ludiaid a'r Negroaid, y rhai yr edrychid arnynt ymron

fol anifeiliaid, a'r rhai oeddynt, mewu gwirionedd, ymron hwnt i gyrhaedd

nac addysg na llywodraeth, yn cael eu cyneddfau wedi eu heangu megys yn

Avyrthiol, a'u dwyn i ymdeimlo, fel crcaduriaid rhesymol, a phechaduriaid

colledig, yn achos eu heneidiau. Dygwyd Uawer o'r rhai hyn i ymhyfrydu

yn ngwirioneddau goruchel trefn iachawdwriaeth, ac i orfoleddii yn Nuw,
trwy lesu Grist ein Harglwydd.

Oud er raai ara ddiwygiadau New England y soniasom uchod, rhoisom

ddarluniad bras ac anmherffaith, picgys o ddamwain, o ddiwygiadau Cymru

hefyd. Cyffelyb yn eu nerth, eu duU, a'u heffcithiau, a fu llawer o (ldÌAvyg-

iadau y cau ralynedd diweddaf, yn ngwlad ein genedigaeth.

Cyfaddefwn yn rhwydd, fod ûs gyda'r gwcnith yn yr achos hwii, ft-l yu

mhob gwaith da arall. Nid oes amhcuaeth na chcir llawer o fwg, Ue y bydd

ychydig o dan. Gellir dysgwyl yn wir, gan faint ydyw ynfydrwydd a llygr-

edigaeth y natur ddynol, a chan faint ydyw Uid ac ystryw pyrtli uffern, y
ceid dynion, ar y tymhoiau crybwylledig, yn rhedeg i eithafion ; ac y byddai

gorfrydedd, ofcrgoelcdd, a sel anghymcdrol, yn codi cu penau. Nid rhyfedd

fydd 08 cawn ui fod lluaws o ddysgyblion yu ra^nied yn eu hol, wedi ychydig

amser. Gwelwyd Uawer o egin gobeithiol iawn, yn pocthi ac yn gwywo,

gan wres rhyw brofedigaethau ; ac ara nad oedd iddyut wreiddyn, yn crino

yn llAvyr. Pan ddaeth Isracl o'r Aifft, fe ddaeth llawer o bobl gymysg gyda

hwy, y rhai oeddyiit barod i droi yn ol ar yr achlysur cyntaf ; fclly hefyd

vma, cniiilhwd Uawcr sran rvm vr arsrvhoeddiadau, a dvlanwad v teÌTuladau.
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i ymlyau wrth y gwir Israd, y rliai, er liyny, nid oeddynt bobl ; a clycliwel-

asant, eilwaith, i'w bro eu hunain. Cafwyd rhai, yn ddiau, a fioeddient

"Hosanna i Fab Dafydd,'" pan y croesawid yr lesu ar wedd freninol i

Jcrus.'ilem, yn dywedyd ar ol hyny gydn chynidleidfa arall, •'Croeshoclier ef."

Fel ag y bydd y gwlaw yn disgyn ar y niôr, ac ar y graig, yn gystal ag ar y
weirglawdd werdd, a'r tir llafur; felly hefyd y disgyn cawodydd adíywiol y
diwygiadau ar lawer gwrthddrych na welir dim eftaith pcllach na'i wlychu a'i

feddalu megys ar y pr»'d. Eío, fe ddylid cofio nad y\v y ca-wodydd ddim yn

llai dwyfol eu tarddiad, nnc yn llai saiitaicld eu tuedd, er iddynt fod yn

anfuddiol i rai. "Beth os anghrcdodd rhai, a wna eu hanghrediniaeth hwy
íFydd Uuw yn ofer? Na ato Duw." Ond er fod efieithiau cyffredinol, y
rhai ydynt dros amser, yn ])erthyn i'r adfywiadau hyn, cto nid yn y rhai hyn

y maent yn clybeim. Pa nifer byuag o'r dysgyblion proffesedig a ânt yn eu

hol, fe fydd yno rhyw nifer yn glynu gv'da'r lesu. A pha faint bynag o ûs

a âymaith gyda'r awelon, fefydd yno sw]) o d ar y Ihiwr dyrnu.

!N'id ydym yn gwadu, chwaith, na ddiciion fod lìawer o bethau gwael yn

perthyu i'r rhai a wir ddychwelwyd at Dduw yn ysbaid yr adfywiadau hyn.

Mae dynoliaeth lygrcdig yn dra darostyngedig i syrthio i ormod llwfrdra

mewn tyrahorau o adfeiliad ar grcfydd ; neu ynté i ymwylltio i ciíhafion,

neu i wibio mewn afreolaeth, raewn tyndiorau o adfywiad a siriohleb. Gwell

genym, pa fodd bynag, radd o afreolaelh ac aunhrefn yn mysg y byw, na'r

tangnefedd digyfFio sydd yn mhlith y meirw. lachach a gloywach ydyw

dwfr y ceunant trystiog, na'r eiddo y gainhìs dawel, neu y corbwll Uonydd.

Gwell genym fyddai clywed dynion yn cwyno rhag eu cysgadrwydd cu

hunain, nag yn achwyn ar annhrefn rhai eraiii. Tcmtir ni i feddv\l, pan

glywom rai yn dynoethi bryciiau j diwygiadau, aò yn son cymaint am eu

sn mawr, a'u hannhreíh gwyllt, mai cisieu llonydd i gysgu syddarnynt;

blin ydynt am aílonyddu :ir eu licsmwythder. Rhodder i ni yr adfywiadau

hyn, gyda'u hoil anraherti'citlirwy dd, yn hytrach na bod yn amddifyd o

honynt. ìsìd am ein bod yn hofîì anuhrefn, opid ara ein l)od yn caru bywyd.

Ewyllysiem gael y gwenith, gan nad faint yr i'is a fydd ya ei anigylchu.

Mynem yr aur, er luaint y sothach a i'ydd yn ngln wrtho. Ni a gyfrifwn yr

liyn oU sydd dda, santaidd, ac effeithiol, ynyr adfywiadaucrefyddol, iDduw;

a gosodwn yr holl eithalion, gwylltineb, ac annhrefn, yn nghyfrif dynoliaeth

wan a llygredig. Rhodder i Dduw y gogoniant, achynicrwn ninau y gwarth.

Effaith D d'ucij'jiadau ar gynjdi j Cjfundeb.

Pa faint bynag a ddichon neb ei ddywedyd mewn fl'ordd o ddiraddiad ac

isclhad ar ddiwygiadau Cymru, sicr ydyw fod y Methodistiaid Calfinaidd yn

dra dyledus iddynt am eu cynydd a'u llwyddiant.

1. ilwy fuont yn foddion arbenig ar y dcchri.% t [ii/JÌ'roi >:ylw, ac i ddaros-

twng rhagfarn, y wlad at yr ysgogiad Methodistaidd. Pau y cynysguethwyct

Cyraru ag ef gyntaf, yr oedd yn ymwjeliad dyeithr ac anarferol. Nid oc.s

/ìrahenaetli nad oedd amryw weiuidogion dnwiol yn Nghymru, yn enwodig
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yn y Deheubaith, ar y pncì y torodd Methodistiaeth allan ; oiid nid oeddynt

wedi gallu creu nemav\T o gyíFro yn y wlad. Yr oedd eu liafur megya mewii

congl, a'r ganwyll dan lestr. Ond trwy y diwygiad a dorodd allan yn

Llangeitho, fe osodwyd y ganwyll mewn canwyllbren ; rhoddwyd iddi fantais

f chwalu ei goleuni hyd yn mhell. Parodd syndod yn meddyliau y rhai ag

oedd bresenol ar y pryd; hwythau a daenasant y gair ar led ; enynodd y son

gywreinrwydd rhai nad oeddym yn gofalu dim am y pethau hyn. Ehodd-

wyd swyn chwanegol yiì ngweinidogaeth yv offeiriad crac. Lluosogodd hyn

y gynulleidfa fwy-fwy, a gwelodd Duw yn dda roddi i gannoedd o'r gwran-

dawyr newyddion deimlo awdurdod ei eiriau, nes eu gwneyd yn ewyllysgar

iddo yn nydd ei iierth, Dygasid bwy yno ar y dechre o gywreinrwydd, ac o

flys gweled peíh newydd a dyeithr; yn awr, denant i'r lle i geisio Arglwydd

y lluoedd. Nid oeddynt, mwyach, yn credu o hcrwydd gair neb arall, canys

profasant eu hunain rym y gwirionedd ; yr ocdd eu ffydd, bellachj nid yn

"noethineb dynion, oud yn nerth Duw." Mewn Míiwer míiH yn Ngwynedd

a Deheudir, ar ol y diwygiad nerthol yn Lbngeitho y tro cyutaf, ac yn

mhell av ol dyddiau Rowlands, y bu diwygiadau yn foddion i godi achos

bychan a gwywedig i sylw.

Moddion neiUduol a fu yr adfywiadau nerthol hyn i ddarostwng rhagfarii

rhai, i roddi taw ar achwyniou eraiU, ac i gadanihau meddyliau y sawl ;t

yraofynent am y gwirionedd. Pan y canfyddid y pechadur caled ac anystyrioì

yn cael ei ddofì, a'r oferddyn yu eael ei sobri
;
pan y gwelid hen bechadur-

iaid ystyfnig yn cael eu hystwytho ; a hyn oll megys ar unwaith, a thrwy

foddion annbebyg, saethai argyhoeddiad, megys o orfod, fod Duw yn y lle.

Pan y gwehn tad fod ei fachgen gwyllt ef wedi ei gwbl ddofi, neu pau y
canfyddai y wraig y fath gyfnewidiad er gwell a ddaeth heibio i'w gr
diíieimhul, yr oedd hunanoh-wydd yn ddigon i ardystio y lles a wneid. A
phan y gwelai trigolion yr ardal fod aíionyddwyr y whid, y rhai nid oedd na

chynghor na rhybudd yn arfer mcnu dim arnynt, a'r rhai o'r braidd a ddehd

mewn teríynau gan gyfreithiau cryfion y tir, yn cael eu cwbl wareiddio, a'u

gwneyd nid yn unig yn berffaith ddiuiwed, ond liefyd yn dra dymunol, rhaid

oedd addef luai bys Duw a wnaeth hyn. Disgynai math o arswyd ar y rhai

mwyaf gwrthwynebus ; ac er mor wrthwynebol i'w tueddiadau hwy oedd y
tliwygiad, eto cyrahellid hwy, o leiaf, i gilio oddiwrlh y bobl, a gadael iddynt.

Deallai eu cydwybodau fod grym y ceullif yn rhy fawT i sefyll yn ci crbyii,

"rhag eu cael yn ymladd yn erbyn Duw."

2. Effeithiai y diwygiadau yn ddaionus iawn hcfyd ar wrandawyr ag oedd-

ynt wedi hir gyucfino â swn efeugyl ; ac ar feibion a nierched ieuaiuc, y rhai,

oddiar ddefod a ymarferent â ífurfiau crefydd, ond heb ei sylwedd a'i grym.

Nid goruchwyliaeth gyífrcdiu sydd ddigonol i gyífroi dyniou wcdi ceulo ar cu

sorod ; rhai wedi ymsefydlu mewn fíurfioldeb a chwsg. Mae y diwygiadau

i'r tylwyth yma, fel y llanw mawr i'r Ucstri ag ocddynt wcdi disgyn yn

mhell i'r lau, yn eu codi drachefn i nofio, ar ol bod yn soddcdig yn hir yn y

Uaid. IlyfrYd iawn ydyw gwclcd hen wraîuhnwr Phariscaidd eu syuindau, a
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deddfol eu bysbryd—rliai wedi dal yn ddigrn a difraw duìi bub dawn a

gweinidogaeth,—yn cael eu plygu a'u hystwytbo. Mynych y gwneir hyny

mewn diwygiadau cr\-fion. Sirioîdeb mawr hefyd ydyv/ canfod llu o bobi

ieuainc gwamâl ac ysgeifn, y rhai a fagwyd yn swn efengyl, ac ar liniau yr

ysgol Sabbothol, ac a dyfasant i fyny, er hyny, yn anystyriol a chaled,—sir-

îohleb mawr, meddaf, ydyw canfod y dosbarth yma wcdi eu llwyr ddofi gan

saethau Duw yn eu cydwybodau, yn ymofyn gyda phryder íi braw, am le i'w

cüddio yn nydd digofaint yr Arglwydd. Hyu hefyd a welwyd i raddau

hchieth mewn diwygiadau. Dygwyd miloedd o'r fath hyn, o bryd i bryd,

i'w liiawn bwyll
;

gwnaed hwy yn anrliydedd i'w gwlad, ac yn fuddiol i'w

hoes. A phwy a all ddirnad y daioai a gymTcliwyd Irwy hyny—daioni, nid

yn unig iddynt hwy eu hunain, pob un yn bei-sonol, oud daioni annhraethol

ì eraill hefyd. Daethant cyn hir yn benau teuluoedd, ac i fagu plant, a

throsglwyddwyd trwyddynt ft'rwyth y diwygiad i'w hiliogaeth. Wrth ednch

•ar yr ugeiuiau o íìloedd sydd yn awr yn ddeiiiaid ysgolion Sabboíhol Cymru,

n gweled fod IIuäv7s mawr iawn o honynt yn tyfu i fyny yn ddidduw a gwar-

galed, a hyny mewn ymatferiad defodol â'r Beibl, ac n moddion gras, cyiyd

daroganau tywyll am yr hyn a ellir ei ddysgwyl mewn amser dyíbdol; a

phâr i lawer mynwes ddyheu am ryw ymweliadau cryfiou eto. Pa le-mae

Arglwydd Dduw Elias? Cyfoded Duw, gwasgarer ei elynion, a írood ci

gaseion o'i flaeu.

3. Canlynid y diwygiadau ag effeiihiau cyffredinol ar yr cfhnjs ae ar y
hyd. llhoddai wedd siriol ar yr achos crefyddol. ysgafnhaai yr awyr

gi-efyddol. Yn Ue yr agwcdd farwaidd, Iwfr, a digysur, a welid o'r blaeu, yr

oedd beìlach sirioldeb a bywiogrwydd yu teyrnasu. Meddiannai yr hen bobl

eu hieuenctyd yn ol eilwaith. Yn lle y musgrellni swrth a orwcddai fcl yr

hunllef ar bob dira, yr oedd bellach fywiogrwydd a chysondeb yn ýr lioll-

ysgogiadau. Y gauaf a aethai heibio, a'r gwanwyn hyfryd a ddaeth. Ym-
ddangosai efteithiau daionus ar y cymydogaeíhau hefyd, Ue y byddai yr

adfywiadau nerthol hyn. Darostyngid anfoes yr ardal ymron yn llwyr ar y
pryd, Y'sgubai y diwygiad o'i flaen, fel "llifeiriant mawr ci ryra," yr holl

ofer-gampau, a'r cyfarfodydd Ilygredig ; cuddiai arferion drwg eu penau, gan

gywilydd. Cilient o'r golwg, fcl y gwna bwystfilod drwg, ar doriad y dydd.

Llenwid yr addoldai û gwrandawyr astud ; clywid ymddyddanion crefyddol,

yn Ile chwedlau ofer a choeg-ddigTÌfwch; a dyrchafai gwcddiau i'r nefoedd,

oddiar aelwydydd, ac mewn teuluoedd, na chlywsid ynddynt criocd o'r bìaen

y fath beth. Codai ymofyniad yn nghylch y gwirioncdd yn meddyliau Ilawer

na roddasent un ystyriaeth iddo crioed o'r blaen, a dyfnhâai yr arg} hoeddiad

fod rhywbeth dwyfol mewn crefydd,

Y cyfryw ydynt erteitliiau hyfryd a daionus y diwygiadau, a Ilawer mwy a

ellid eu chwanegu. Dygent brofion gyda hwy o ddwyfolder eu tarddiad
;
yr

oedd iddynt effeithiau ua allai dyn, ac na fynai diafol, luo'u cynyrchu. Ni

cllir eu priodoli i neb ocd Duw. Yr oechl cu nerth yn dwyn argrafi" hoU-

allungrwyíh!. a'u ft"rwyth yn dwyn delw santeiddrwydd. üwelid yu tu
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hamrywiaetìi ol (loetliincb yr hwn sydd yn gweithio pob peth wi-th gynghor

ei ewyllys ei hun, ac ya eu lianwastadrwydd ol ei ben-arglwyddiaeth.

Meddai Mr. Charles o'r Bala ara danynt, mewn Uythyr at gyfaiU yn Scotland,

yn y fl. 1792,—"Mai gwaith Duw ydyw, nid oes genyf un gradd o amheu-

aeth. T>\v'r i'w ganlyn bob prawf boddlonol a allem ei ddymuno, megys

dwfn argyhoeddiad o bechod, cyíiawnder, ac o farn; cariad mawr at, a

l'.yfrydwch mawr yn, ngair Duw, a gweddi, mewn ymddyddanion ysbrydol,

ao ordinhadau dwyfol. Dyma'r pethau, yn neiUduol mewn pobl ieuainc,

sydd yn niyned A'r lle a'r amser a dreidid gynt meAvn pleserau a difyrwch

írau. Xiil oes dim rhwareu telyrinu yn y gyuiydogaeth hon, er ys misoedd

bellach, oiid y telynau au>- y sonia loan am danynt. Ac nid yn unig fe

"ddygwyd y rhan hon i dilirmyg," ond fe'i llwyr ddinystriwyd. Mae y
gareg fechan wedi dryllio ac wedi dinystrio y rhwystrau hudoliaethus hyn.

Pell ydwyf, er hyn, o feddwl fod pawb a brofasaut yr argraíliadau liyn wedi

eu gwir ddychwelyd, gan ddylanwad achubol. Pe felly, fe fyddai yr hoU

wlad wedi eu dychwelyd ; oblegid ar un adeg, nid oedd nemawr i'w cael na

phrofasent argraínadau arswydlawn o law yr Arglwydd ar eu meddyliau, yn

peri darogauau ac ofnau ara eu cyflwr tragwyddol mewn byd arnll. Amser

difrifolyn wir ydoedd ! Ni welais erioed arddangosiad cywirach o agwedd

meddyliau dynion yn nydd y farn, yn ol y cyflwr y bydilant ynddo. Ni

pharhaodd yr oruchwyliaeth hòiio ond ychydig wythuosau. Ond y mae

gweinidogaeth y gair eto yn fywiol a ncríliol ; a deö'roadau newyddion a

gymerant le, ond nid mor Uuosog ag ar y cyntaf. Hwyrach na wybyddir,

hyd ddydd y farn, pa nifer o'r dychweledigion newyddion hyn sydd wedi en

dwyn i gyflwr cadwedig ; nac ychwaith pwy ydynt. Ond hyd yma y mae

genyra achos i ddiolch ara yr olwg dda sydd arnynt.

"Am ledaeniad pellach y gwaith, y mae yr olwg sydd ar y wlad yn dra

byfryd. Yn swyddi Caernarfon a Mon, mae y cyuuUeidfaoedd yn Uuosog

iawn. Mae miloedd kwer yn ymgynull wrth swn udgorn yr cfengyl,

ac yn gwrando gydag astudrwydd. Mae cyfí'roadau mynych iiefyd. Ond
raewn perthynas i ryw dywalltiad anarferol o'r Ysbryd, nid oes dim y j)ryd

hwn ond mewn dau le, heblaw y sydd yn y gymydogaeth hoii, nc yn y ddau

le hyny, nid oes rao'r arwyddion amlwg o'r nerth auorchfygol, a'r cglurdeb

goleu, ag sydd ynia. Mae y son am yr hyn a gymerasai le yn yr ardal lion

wedi deíFro sylw, yr holl wlad, ac wedi llenwi yr eglwysi yn mhob man ag

ysbryd o ddiolchgarwch a gweddi. Gan mor ogoneddus y cychwyniad,

])aröd ydwyf i feddwl ei fod yn rhagflaenu pethau raawrion. Mae'r eglwysi

yn rahob man megys mewn gwewyr, ac ni allaf lai na dysgwyl y bydd viah

gwrryw yn cacl ei eni. Maent eisoes yn barod; gweddio, dysgwyl, a hir-

aethu, y maent am ei ddyfodiad.

"Gwnaeth Duw bethau mawrion eisoes i'r dywysogaetli. O fi'wn yr

hanner can ralynedd a aeth heibio, y mae 'pump neu choech o adfywiadau tra

mawr wedi bod. V wlad ocdd yn mro a chysgod angau a weloihl oleuni

)nawr. Rhodder i ni fvw i welcd cto bcthau rawy."
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Cyfciria Mr. Cliarles at ddiwygiad arall, yrhwu oedd barliad ac ymeangiad,

fe allai, o'r un yn ardaloedd y Bala, y crybwylla ara dano ucliod. - Yn

ystod y flwyddyn ddiweddaf (sef 1793), amlygwyd grym hollalluog yr efengyl

mewn modd tra gogoneddus, yn amrywiol harthau o'n gwlad. Barnwyf na

fu erioed olwg mwy obeithiol arni. Y íìwyddyn ddiweddaf, fe fu diwygiad

mawr iuîcn a cliyíîredinol, trwy ranau hehaeth a phoblogaidd. yn sir Gaer-

narfon. Mewn ysbaid tri mis, dygwyd cannoedd i drallod yn achos cu hen-

eidiau. Mi a deithiais, fis Mawrth diweddaf, trwy y rhan liyny o'r wlad

;

ac y lone yr olwg eto yn parhau yn wir liyfryd. 0! fy anwyl Syr, swn

hyfryd, ic, yn nglilustiau Duwdod ci hun, ydyw clywcd pechaduriaid yn

Ucfaiii wrth yr ugeiniau, "Pa bcth a wnawn i fod yn gadwedig?" A dyma

oedd y swn a glywais yn ndiob cynulieidfa ymron, pan oeddwn yn ddiweddar

yn myned trwy y rhan liyny o'r whad. Yr un ydyw gwrthddrychau y gwaith

yno ag yma yn y Bala,—phmt a phobl ieuainc, o wyth a deg oed liyd yn

ddeg-ar-hugaiu. Mae'r effeitliiau hefyd ar y wlad yn gyffrcdinol yn dra

chyffelyb •—diwygiad cyffrediuol mewn moesau ; cysondcb dyfalaf gyda

moddion gras, yn ddirgel a chyhoedd; a sychcd am wybodacth o Dduw,

gwybodaetli o natur ysbiydol ac ymarferol."

Ymddengys hefyd fod enciliadau, mwy neu \<\ì lluosog, yn cymeryd llcyii

mysg deiliaid yr adfywiadau hyu. Y mae gwehilion i'r gwenitli. Anfynych

y ceir llawer o'r gwir, na fydd hefyd bcth o'r gau. Cyfciria Äír. Charles at

hyn yn yr un llythyr, a dywed, "Yr ydyra yma yn y Bahi, trwy drugaredd,

yn myned rhagom yn dda, a chenym lawer o achos diolch, er na chynys-

gaethir mo honom â'r yraweliadau hynod a gawsom ddwy flyucdd yn oL

Mae y rhan fwyaf o'r rhai y cawsom radd o foddlonrwydd am eu dwys

argyhoedcüad, mai nid dychryn dros amser ydoedd, yn dal cu tir yn hynod o

dda. Ychydig o'r rhai hyn a golhisora. Ac y raae rhai nad oeddym yn

cael cwbl foddlonrwydd ynddynt ar y dechre, yn dyfod rhagddynt yn dda.

Nid oedd ar y dechre, hwyracli, ond gradd o fraw ; eto, trwy y braw hwnw
dygwyd liwy i wrando y gair, yr liwn yn raddol a effcithiodd arnynt, ac y
maent yn awr yn aclodau gobeithiol yn yr eglwys. Mae y gwaith cto yn

myned yn mhien, er nad mor rymus a'r amscr y cyfeiriwyd ato uchod. Yr

ydym yu parhau i chwauegu cin rhif; maè ein cynulleidfaoedd yn para

eymaint, os nad mwy nag erioed ; ac fe ynuhhnigys ar dymhorau, fod y gair

yn effeithio yn anarferoh"

(jian gyfeirio at yr adfywiad yn y Bala, fe ddywed yr cnwog a'r duwiol

JohnNewton:—"Mae yr adfywiad yn y Bala yn galw am ddiolchgarwch.

Mae yr Arglwydd, yu ol ci ewyllys pen-arglwyddiactliol, yn awr ac eilwaitlí,

yn rhoddi tymhorau o sirioldeb o'r fath ag a dýn sylw Ilaweroedd. Ond

liyd yma, y maent yn arfcrol o fod yn llcol, a thros amser. Yr Avyf yn cofio

un yn Scotland Iianner can mlynedd yn oi. Yr helacthaf, tebygwyf, oedd yr

un a gymerth le tua'r un araser yn Araerica, ac a yuiddangosodd gyntaf dan

weiiiidogacth Dr. Edwards, yn Nortlianipton. Vn gyffredinol, fe wneir

llawer o ddaioui ar v fatli acìih'îurüii iicrtliol. ond iiid ydyin i ddysgwyl yr
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etyb pob ymddangosiad em dysgwyliad. Mae Uawer mwy o flodau ar y
pren yn y gwauwyn, nag sydd o afalau yn y cynauaf ; ar yr un pryd, da

genym weied y blodau, am y gwyddom Ue na fyddo blodau, ni all y bydd

Ifrwyth. Eto, pan fyddo deffroadau byrbwyll a chyftredinol yn dygwydd yn

mhlitli yr anwybodus, a'r rhai anghydnabyddus â'r ysgrythyr, dylynir hwy, i

raddau mwy neu lai, â gwallau, ac â sel heb wybodaeth. Y mae y gelyn yn

gwylio i hau efrau yn mhbth y gwenith. Pel hyn y bu erioed. Felly yr

oedd yn nyddiau'r apostolion. Ehwystrau a ddaw, ac am y sawl sydd yu

gwybo am rywbeth i gecru a thramgwyddo o'i herwydd, fe roddir iddynt, yn

marn gyfiawn Duw, yr hyn y maent yn ei geisio, Ond y rhai a garant

Dduw a fyddant lawen am y daioni gwirioneddol a wneir, a medrant roddi

cyfrif am y cymysgedd achlysurol, oddiwrth agwedd bresenol ein natur."

Gofidus gan yr ysgrifenydd yw, nasgall gyfarfodâ chofrestriad rheohiidd o'r

diwygiadau a fu yn mhlith y Methodistiaid, o bryd i biyd; tebygol ydyw, na

wnacd yr un cofrcstriad o'r fatli ; ac fe allai y buasai yn anhawdd gwneutlutr

un, pe ceisiasid, am fod yr adfywiadau yn ymweled â rhan o whid yn awr,

nc â rhan arall drachefn, ac yn cael eu cyfyngu i gylch bychan weithiau, ani

dymhor byr, yna yn tori aUan drachefn, a rhyw ranau o'r dywysogaeth- yn

cael eu cynysgaethu â'r cawodydd bendithion yn wastadol yraron. Pa fodd

bynag, gallwn nodi yn nciUduol rai adcgau arbenig ; megys, y diwygiad

cyntaf yn Llangeitho, yn y fl. 1739; drachefn, y diwygiad mawr, fel y'i

gelwid, yr hwn a roddwyd tua'r fl. 1762, ac a fu yn foddion arbenig iiachâu

effeithiau gwenwynig yr ymraniad. Ymweliad arbenig arall a gafwyd yn

fuan ar ol cychwyniad yr ysgolion Sabbothol, sef tua'r fl. 1791. Un arall

nodedig a fu yn 1817. Fe fu adfywiadau mwy neu lai eang a grymus

rhwng yr adegau uchod, ac hefyd ar ol y fl. 1817, mewn llawer parth o'r

wlad, y rhai, ond odid, a ddenant dan sylw yn hanes y gwahanol siroedd.

Bernir hefyd fod tua dìoy fil o aelodau eglwysig wedi eu chwanegu yn sir

Feirionydd tua'r fl. 1840. Ac nid teg a fyddai gadael allan yr adfywiadau

a fu yn Lleyu, ac yn Mon, yn y blynyddoedd 18 JS a 9. Anmhosibl ydyw

dweyd—ac afreidiol hefyd—pa niferi a chwanegwyd yn y modd hwn at

eglwysi y Methodistiaid, yn ystod y can mlynedd diweddaf. Diau genyf fod

y nifer yn Uawer iawn o filoedd. Ac er fod ffrwyth yr adfywiadau hyn yu

Nghymru wedi bod yn dra hehaeth, eto nid cymaint felly ag y dywedir fod

rhai diwygiadau yu America. Darllenwn fod chwanegiad o saith mil ar

hugain wedi cymeryd lle at ryw eghvysi yn yr Unol Daleithiau yn ystod un

flwyddyn, scf o fis Medi, 1822, i'r un amser y flwyddyn ganlynol ; a dywedir

am dauynt fod "saìl dda i oheltìiio am eu cywirdcb." Ni chyfyngid yr ad-

fywiadau hyn o fewn terfynau plaid neu enwad crefyddol, eithr profid

gi'addau mwy neu hii o honynt gan yr holl bleidiau a gyfrifid yn "cyfatal y
Pen." Yn nhalaeth Gcorgia, hysbysir fod, yn yr adfywiad a fu yno, un

eglwys yu cynwys 18 cant o bobl heb fod yn wynion cu croen, ac eglwys

arall yn cynwys 8 cant. le, fod y diwygiad wedi cyrhaedd y lle annhebyoaf

bob man, sef v carcharau.
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Mae tref yn Eliode Island, yn America Oglcdclol, o'r euw Bristol. Yii y
dref hon, yn y fl. 1812, yr oedd pedair o bleidiau crefyddol, sef yr enwadau

sydd yn Nghymru. Fe ddyry un Dr. Eogers o Philadelphia, hysbysiad

mewn llythyr, fod yr Ysbryd Glàu wedi cael ei dywallt raewn niodd rhyfedd

aruynt oll. Yr oedd yr efícithiau yn gyffredinol ar yr holl dref, ncs darfu

pob masnach yn (/tcbl am rai dyddiau. Eu holl ymddyddanion yn y teuhi-

oedd, yii yr ystrydoedd, ac yn mliob man arall, oedd am fyd arall. Yr oedd

pob ymddyddanion am bethau gwdadwriaethol wcdi darfod. Yn lle gofyn,

fel y byddid arferol, "Pa newydd?" gofynid gyda dwysder, "Pa beth sydd

raid i mi ei wneuthur, fel y byddwyf gadwedig?" Meddai y Dr., "Y'" maent

bob oedran, ac o bob graddau, dan y gweithrediadau rliyfedd hyn ; plant a

phobl, o wyth oed hyd ddeg a thriugain. Mae y lleoedd a ddefnyddid i

gynal difyrwch gwag a chnawdol wedi eu troi yn Ueoedd o gyfarfodydd cref-

yddol, ac oll yn eael eu gorlenwi. Prin y cai gweinidogion y drcf hamdden

i gymeryd eu Uuniaeth, gan faint eu Ihifur. IMcwu tref arall o'r enw

Harwich, yr oedd tair olongaa yn barod i forio i bysgotf. Ond cyn hwylio,

penderfynwyd rhoddi eu gliniau i lawr ar y traeth i gyd-weddio. Yr oedd y
galluoedd dwyfol mor nerthol yn gweithredu arnynt yn y wcddi, fcl y cytun-

asant yn unfryd i oedi eu mordaith ar y pryd, a dychwelyd at eu teuluoedd.

üalwyd yn nghylch deugain o houynt yr oedfa hóno, y rliai a wnaethaiit

l)roffes gyhoeddus o grefydd yn fuan wedi hyny.

Cawn hanes byr am adfywiad grymus yn Lleyn ac Eiíionydd yn y blyn-

yddau 1831-2. Dechreuodd mewu un man ar ddydd Jubili yr ysgol Sab-

bothül, ac ychwancgwyd at y gymdeithas eglwysig yn y lle ddeugain o

aelodau. Yn Lh-mystundwy y bu hyn. Dechrcuodd niewn Ue arall, trwy i

eueth feehan, wrth fyfyrio yn ei gwely, ddcchreu ymofidio, am y barnai ci

bod wedi difl'odd cymhclliadau yr Ysbryd Glân, a diystyru gair Duw.

"Cerddodd yr ystyriacthau hyn," medd yr hancs, "fcl tân goddeithiol drwy

yr holl ardal, ac ychwauegwyd 35 at yr eglwys." Y"n Llcyn ac Eiíionydd,

yii ystod y diwygiad hwn, chwanegwyd dros 600 at yr eglwys. Sonir fod

mewn un man fachgenyn nodedig o ddrwg a chaled, yr hwn a adewid yn y
t gartref rhag aíloiiyddu'r addoliad, ac un arall i'w warchod rhag gwncyd o

hoiio ddrwg gartref ; ond pan ddechreuodd y diwygiad yn mhlith y phmt,

nid arosai neb gartref gydng ef; ac felly bu raid iddo yntau fyned i'r capel.

Eisteddodd yno wrth y drws ; a phan ddechreuodd y phint ganu a gorfol-

eddu, yntau a roddodd ei ben 1 hiwr, ac a wylodd. Yna clywyd ef yn

dechreu diolch, nad oedd hi yn rliy ddiweddar i achub pechadur mawr fel

cfc; a thorodd aUau i ganu fel hyn :

—

Ar Gíilfaria rliwng y lladron,

Y gorplicnwyd agor ffynnon,

I olchi yn llwyr y rhai aflana',

Pwy a yr na olchir finau !

Yr ydym yn cael y byddai rhai o'r diwygiadau hyn yn dcchrcu yn ddi-

symwth ac amiypgwyliadwy iawn; bryd arall, fe'u rhoddid ar ol llawer o
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ddymuuo eu cael, a gwcddio am cu liymddangosiad ; torai y wawr weithiau

raegys y gwna'r un naturiol yn y gudedydd poetliion, ymron ar uuwaith

;

bryd arall, rhoddai arwyddion o'i hymddangosiad fel gwyll y boreu,
,
yn

flaenorol, gan argoeli yn mlaeulhiw ei ddyfodiad. DarUeuwn am ddiwygiad

yn y fl. i7!)2 yn Lleyn, sir Gaernarfon, iddo ddyfod i'r golwg gyntaf yn

ddisymwth iawn. Yr oedd dydd o ympryd cyftredinol wedi ei nodi gan y
Uywodraeth, yn achos y rhyfel mae'n debyg ; wedi rhybuddio y Sabboth o'r

blaeu, daeth i'r capel at 9 o'r gloch y bore, gant neu ddau o bobl, ac arfer-

wyd y moddioii o weddi a mawl. Am 11 o'r gloch, aeth y gynuUeidfa i lan

y plwyf, a dychwelodd y bobl, yn euwedig y rhaii ieuangaf o houi, o'r

addoliad yn anystyriol ddigon. Yn y capel y prydnawn, yr oedd y gynull-

eidfa yn Uawer mwy ; ac wedi i rywun ddarllen pennod, a hyny yn l!cd

drwsgl, ac eiaiU weddio, rlioddwyd alLin bennill o hymn, yn dybeuu,

—

"Gallu'r uefoedd, &c.,

Tyr'd i waered, dyma'r a\\ r."

Ac ar roddiad y geiriau hyn allan, aeth gyda hwy y fath nerth, ncs torodd

bloedd fawrgylirediuol gan y gynulleidfa megys ungr, nes oedd yr addohly

yn adsaiu. Y'r oedd gwedd pawb Avedi uewid, a dagrau yn Uifo oddiar bob

wyueb. Disgynodd hyn ar y bobl raegys goleuni mellteu, a rhuad ofuadwy

y daran, heb fod neb yn y hn yn dysgwyl y fath ymweliad. Y'n y duU

disymwth ìíwn y dechreuodd y cUwygiad mawr y tyndior hwuw. Gallai

rhywrai ddysgwyl, gan ifldo ddechreu yn y fath fodd byrbwyll ac auuysgwyl-

iadwy, raai byr a fyddai ei barhad, a siomedig ci gauìyniadau ; oud nid feUy

y bu yn yr amgylchiad hwn. Fe fu mor liynod yn ei efleithiau ag ydoedd

yn ei gychwyniad. EnniIIwyd yr hoU fro i ymarfer â Uîoddiou gras ; dis-

gyuodd sobrwydd a phwyll ar y dynion gwylltaf a uiwyaf difeddwl; diwyg-

iwvd oferwyr o ran eu moesau; chwanegwyd Iluaws mawr o bob oedrau a

rhyw at uifery dysgyblion; adnewyddwyd ysbrydoedd y crcfyddwyr llesg, a

gwnaed Seion yn Uawen-fam plaiit.

Cawn enghraift"t arall o ddiwygiad yn tori aUan megys heb ei ddysgwyl, a

thrwy foddion anarferol. Mae Ilawer sydd yn awr yn fyw yn cofio y byddai

un John Ellis, gynt o Lanrwst, awdwr amrywiol anthemau, rhyw ddeugain

mlyuedd yn ol yn arfer a myned yma a thraw Ue y gelwid am dauo, i

<ldysgu i'r bobl gauu. Ar y pryd, y mae yn ddiau fod y rlian hon o'r addol-

iad yn isel iawn; ac nid oes amheuaetli na fu Uafur y gr uchod yu foddion,

racwn cysylltiad ag craiU, i ddwyn gradd o ddiwylliaut ar ganu cynullcidfaol.

Y'r oedd y gr hwn wedi cael ei wahodd i Y'sbytty Ifan, lle yu perthyn i

gyfarfüd raisol sir Feirionydd, ac ufyddhaodd i'r gais. Aeth yno a'i lyfrau

gydag ef, a cliyfarwyddai yn ddiwyd y bobl ieuainc i ganu yn rheolaidd a

threfnus. Y'r oedd yn perthyn i'r Ue ar y pryd dri o flaenoriaid ocdranus,

yn ddyidon tfyddlawn a duwiol ; ond yr ocdd un o honynt yn fwy tanbaid ei

Ysbryd, ac yn fwy gwyllt ei dymhcr, na'r UeiU, ond iil trioedtl yn ddynion

gwladaidd a diaddurn iawu. Yr ocdd y gwr da hyn cisocs wedi Uygatlu ar

V dull newydd o ganu, ac wedi teindo yu chwith fod y rfôd-lyfr yn racl ei
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(IdefnydJio, yr li\ii beth nis gwelsid yn Ysbytty erioed o'r blaen. Ymddy-
ddanai y tri brawd liyn â'u gilydd yn ngliylch y newydd-beth hwn, ac

yraofynent ai cyfreithlon ydoedd goddcf i'r peth dyeithr hwn barhau, Wedi
trafod gradd ar y mater, disgynodd y blaenoriaid yn unllais ar y penderfyniad

raai eu dyledswydd ydoedd ei attal, a hysbyswyd y penderfyniad yn ol hynv
i'r cantorion. Hwythau, wedi clywed hyn, a ofynasant ganiatâd i ddyfocl

at cu giiydd unwaith drachefn, am y tio olaf, os rhaid oedd, gan fod gradd o

angenrheidrwydd am hyny, er rawyn anfon ymaith eu hathraw yn anrhyd-

eddus. I hyn y cydsyniodd y blaenoriaid ; ac ar yr amser nodedig, daeth

yr athraw a'r cantorion ynghyd, â'r tri hen r hcfy'd ; aeth un o honynt i'r

pulpud, lle y bwriadai aros hyd ddiwedd y cyfarfod. Y cantorion a aethant

at eu gorchwyl o ddysgu y tônau a'r anthemau ag oedd eisoes ar drocd; a

rhywbryd yn ystod yr.amser hyny, hwy ganent yr anthem a gyfansoddasid

gan John Ellis, ar y 12fed bennod o Esay ; ac wrth fyned dros un rhan o

honi, sef, "Ara hyny mewn Ihiwenydd y tynwch ddwfr o íFynnonau iachawd-

wriaeth, &c.," teiralodd un ar ei galon ail fyned dros yr un linell, unwaith

a dwy. Awgryraai yr athraw mai gwell oedd rayned yn mlacn; ond cenid

yr un linell drachefn a thrachefn. Cerddai y teimhid belhich yn fwy, a

chryfhâai raewn grym. Canwyd, "Am hyny mewn Uawenydd y tynwch

ddwfr, &c.," ac ofer oedd i'r athraw erfyn am gael dybenu yr anthem ; ail-

genid y Uinell gyda blas mwy-fwy ; ac o'r diwedd, methodd yr hen flaenor

yn y pulpud ag yraattal, ond llefodd aUan â'i holl .lerth, "Bcndigedig fyddo

Duw, ara ífyunonau iachawdwriaeth, &c." Cerddodd y teimlad yn gyflred-

inol, a dybenodd y dysgu canu cclfyddydol, yn wir ganu calonog. Aeth yr

hen flacnor adref, gan foliaunu a neiJio; ac ni bu son rawyach am attal v

cyfarfod canu. Fe fu hyn yn ddechreuad diwygiad yn yr ardaloedd hyny.

Mac y diwygiad adorodd allan yn Beddgelert, sii- Gaeruarfon, yn y fl.

1817, yn un hynod yn hancs Methodistiaid Cyraru. Mae y plwyf hwn yn

sefyll yn nghanol raynyddoedd nchel Eryri, wrth droed yr Wyddfa. Cyn y
diwygiad hwn, nid oedd yr achos crefyddol ond isel a digynydd. Nid oedd

yn y gyradeithas eglwysig neraawr fwy na deugain o rifedi. Yr oedd yr

olwg gyff"redinoI ar y gwaith yn y lle wedi bod yn Ilwydaidd a digynydd

iawn er's blynyddau, er fod yno amryw o frodyr ff'yddlawn; y rhai a ym-
drechent, dan dcimladau digon gofidus yn fynych, i wasanaethu achos yr

efengyl hyd y gallent. Yr oedd y gwrandawyr hcfyd wedi hen galedu yn
swn efengyl; yr oedd gwedd hyf a diorcbwyledd arnynt yn yr oedfaon, nes

oedd caledwch cynulleidfa Beddgelcrt wedi myned yn ddiareb mewn cyrau

eraill o'r wlad. Ar yr un pryd, dangosent barodrwydd, ie, yn yr aniser

isel hwn, i gyfranu at unrhyw achos a fernid yn dcilwng i'w osod o'u blaen.

Nid oedd, chwaith, ddira ymwcliadau neillduol wedi bod er ys cryn amser yn

holl Ogledd Cyraru.

Yn mis lonawr, 1817, pa fodd bynag, ymddangosai rhyw arwyddion fod

yr awyr grefyddol yn ysgafnhau. Teimlid mwy o sirioldeb % mwynhad yn y
moddion, yn enwedig yn y cyfarfodydd eglwysig. Yn mis Mawrth, dy-
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gwyddocìd amgylcîiiad dyeitlir iawn, ie, dyeithr icmn yn Meddgelert, sef gr
yii ymofyn íau aeiodaeth eglwysig, a hyny ag arwyddiun lled diymwad fod

Ysbryd üuw wedi gosod ei law arno. Tua dechreu yr haf, daeth dau neu

dri eraill, yr hyn a barai sirioldeb mawr iawn i'r gymdeithas fechan, wedi

bod dros gynifer o flyuyddau yn ddiepü. Yr oedd y weinidogaeth, erbyn

hyn, yn fwy ei hawch, ac ar rai achlysuron yn cerdded gyda nerth mowr.

Y'r oedd cydwybodau amryw yn cael eu harchoUi, a'r gwraudawyr yn lluosogi,

ac ymddaugosai arwyddiou fel pe dysgwylid pethau mwy.

Y'n Av.-st canlyuoì, yn y cwm uwchlaw y pentref, disgyuodd awelon cryfion

ar y gynuUeidfa dan weinidogaeth rhyw frawd, a thorodd ILiwer alian i wylo

a ilefain megys am eu bywyd; a rhai i orfoleddu am eu cipio megys peutew-

yniou o'r tân. Dechreuasant, bellach, heidio i'r gymdeithas eglwysig, dan

argraffiadau dwysion iawn. Disgyuodd syndod ar yr hoU ardal. Chwaneg-

wyd at yr eglwys tua 20 o rifedi. Y'r oedd y weinidogaeth gyhceddus yu

nerthol lawn, a'r effeithiau yn cyrhaedd ymron bawb a fyddai yn dyfod i

wrando. Deuai rhai yno yn anystyriol i weled ac i wawdio, a syrthiai aml

un o'r cyfryw dan rym y gwirionedd. "»Vrth rybuddio y plant yn \t ysgol

Sabbothol, disgynodd arnynt wylo a gwaeddi, fel rhai ar ddarfod am danynt

;

a sylwyd ar y pryd, uad oedd dim oud ua yn yr ysgol heb fod yn profi y
dylauwadau. Bellach, nid oedd nemawr o siarad yn y gymydogaeth ond

am bethau crefyddol. Yr oedd heu bobl 70 oed a mwy, o dymherau cryfion,

ac wedi hir gyuefluo â gwrando, j^n toddi yn llymaid gan nerth y gwiriouedd;

a sicrheid fod yr eíFeithiau mor rymus a chyff'rediuol, nad oedd un t o fewn

y plw^f oU, nad oedd addoliad teuluaidd ynddo ; a chyn yr ymweliad hwn,

uid oedd ond deg neu ugaiu yn addoli Duw yn deuluaidd yu yr holl blwyf.

Pe barhaodd yr adfywiad hwn am dair neu bedair blynedd yn neillduol o

rymus a siriol. Ond wedi i'r cyffro mawr laesu, ac i'r awelon cryfion

dawelu, troes rhai eu cefnau, fel y gallesid dysgwyl ; eto, safodd y Iluaws yn

ffyddlawn i'w proffes, gan brofi trwy dynerwch eu cydwybodau, a'u cynydd

dylynol, fod y gwaith a Avnaed arnynt yn argoeli bys Duw.

Hwyrach y dysgwylir i air gael ei ddweyd yn y fan yma, neu o leiaf cyn

gadael y diwygiadau, yu nghylch y "caw« yii yr awyr" ag yr hòuir ei glywcd

gan lawer, naill ai o flaen, neu yn gAfamserol, â'r diwygiadau hyu. Ni chaf-

odd yr ysgrifeuydd erioed y fantais o glywed y fath beth ei hun, a gormod

petli ganddo ydyw datgan yii gryf a fu y fath beth ai pcidio. Y' mac yn

beth hynod, fod cynifer o ddynion a gredir geuym ar bob peth arall, yn

datgau yn gadarnhaol iddyut glywed y fath ganu; a hyuy mewn aragylch-

iadau nad oedd modd fod dim canu arall, heblaw y dywedir fod y canu hwu

yu w^'diauol iawn i bob canu a glywsid eriocd ganddyut. Nid rhaid,

meddaut, oud ei glywed, i beri argyhoeddiad yn myuwes y gwraudawr, mai

peroriaeth uwch-daearol ydyw. Ei fod fel swn niil o filoedda myrdd myrdd-

iynau o bcr-leisiau, nidyn rhyw dôn benodol, oud ynrhyw gydseiüL'dd o'r fath

hyfrytaf, y fath na cldywir byth yu mysg dyuion, a'r fath hcfyd ag a fyddo

yn cylyinu y ncb a'i ciywo mrgys wrth v lle y bydd vu ^í-UW arno, gan ei
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Iwyr orchfygu, a'i lyncu yn gwbl allan o hono ei hun. Hona dynion geirwir

a gwir grefyddol iddynt ei glywed, amiyw o hoiiynt gyda'n gilydd, aui grvu

ysbaid o amser, yn cerdded yn araf, ac yn lliniaru yn raddol, fel pc buasai

y cantorion yn ymbelihau.

Ysgrifena gr call o Benmachno ataf, ar y mater hwn, gan gyfeirio at ei

ardal ei hun, fel hyn:—"JFae yn debygol hefyd, fod ymweliadau angyîaidd

wedi cael eu gwneuthur â'r ardal hon. Fcl yr oedd un o'r henuriaid

eglwyíig a'i wraig, ac eraill gyda hwy, yn dychwclyd o gyfarfod misol

Yspytty, ar amser pm- Iwyddiannus ar grefydd, ac wedi profi cryn lawer o

fR-ynhad jn y moddion trwy y dydd, clywent ganu o'u hol. îsi feddyliasant

ar y dechreu nad y bobl oedd yn dyfod o'r cyfarfod dan gann. Parhaodd y
syniad hwn am ysbaid o araser. O'r diwedd, daeth y swn yn nes atynt, ac

yna nwch eu penau, nes oedd pawb yn methu ymron ag anadlu. Yr oedd y
swn o'r fath bereiddiaf, meddynt, a glywseut erioed. Disgynai y gydsain

amryw-leisiog ar y ghist yn y modd hyfrytaf ; a pharai argyhoeddiad yn y
fan yn meddwl pob un a'i clywai, na chynyrchid ef gan lais na chelfyddyd

dyn." Crybwylla hefyd am amgylchiad arall : "Fel yr oedd Mr. E. Davies,

tad y Parch. D. DaYÌes o ardal Penmachno, yn dychwclyd adref o gwrdd
gweddi raewn lle a elwir Coed-y-ftynnon, clywai swn canu dyeithr iawn yn y
coed, y fath, meddai, ag a barai iddo dybied oddiwrth y sain a gly^ai, fod

crynoad o bob math o offer cerdd wedi cyd-gyfarfod yno. Yr oedd fcl pc

buasai yr holl goed yn canu; ac yu wir, yr oedd yno lawer o honynt. Efl-

eithiodd mor rymus ar ei wraig, yr hou oedd gydag ef, nes bu raid iddi, er

mwyn gallu sefyll, oUwng ci phwys ar fraich ei gr."
Y mae o fy mlaen ysgrif arall o'r un natur ; a clian ei bod yn cyfeirio at

amg-ylchiadau tra hynod, ac yn sylfacnedig ar dystiolaeth unedig amrywiol o

wi- geirwir a dihoced, teg, tybygwyf, ydyw gosod ci sylwedd gerbron, gan

adacl i"r darllcnydd wneuthur y casgliadau a fyno oddiwrthi.

"^Ii a glywais," medd yr hysbysydd, "fod rhai wedi clywcd, mewn rhai

manau, o flaen rliyw ddiwygiadau mawrion, swn canu yn yr wybren ; a bod

eraill yn canfod rhyw arwyddion, neu yn cael rhyw frcuddwydion hynod

;

ond nid Uawcr o bwys a roddwn ar chwedlau o'r fath, er i mi cu clywed gan

hen grefyddwyr da, ddcugain neu hanner can mlyncdd yn ol ; a'r rhai hyny

yn cynwys pethau tra nodedig, wedi cymeryd lle yn eu dyddiau hwy. üud
ni chrybwyllaf yn awr am ddim, ond a ddygwyddodd yn fy oes fy hun, neu

a glywais i fy hun. Hyn a fu yn y fl. 1818, yn ngliymydogaethau y chwar-

eli gcr Eangor, sir Gaernarfon. Y raae yn anhawdd i mi roi gwell dysgrifiad o

líono na hyn:—Yr oedd ar y dechreu i'w glywed megys yu ysgogi gyda'r

awel yn mhcll oddiwrthym, fel mai o'r braidil y clywid ef; yr oedd yn swn

gwanaidd a pheraidd, ac yn gynwysedig o wahanol leisiaii, ac yn dyncsu

atom (yr oedd amryw o honom) yn raddol, nes y elywid ef yn cglur, grymus,

ac eífcithiol. Cyflelyb ydoedd, beUach, i swn tyrfa fawr yn gorfoleddu, ncu

yn móliaimu.

Y gr a'i clybu gyntaf y pryd hwn, oedd un .Tohii l'ir !•.•.• n'i wy.i'.'/. Wciìl
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codi un diwniod yu füreuacli nag arferol, aetìi y gr allan o'r t, a chlywai

ganu effeithiol yn rhywle uwchben, gan wahanol leisiau. T\'edi iddo gyf-

lawni ei neges, dychwelai yu ol tua'r t, a gwelai ei wraig allan yn gwrando

arno, yr hon, gydag iddi ei weled, a waeddai, "O ! John Pierce, a glywch

chwi y canii .braf yna ? Yr wyf fi yma yn gwrando arno, ymron er pan

aethoch chwi allan."

Tro arall, gofynai uu hen chwaer grefyddol, jt hon oedd yn byw y pryd

hyny gerllaw capel y Carneddi, i nii, "A oedd rhyw foddion yn y capel nos

lau?" Atebais, nad oedd. "Felly," ebe h.i, "yr oeddwn inau yn meddwl.

Ond fe ddaeth geneth fach ataf o'r t nesaf, gan lefain, Dowch allan, modryb,

i glywed canu braf."

"Pa le y mae y canu?"

"Yn y capel—yn y capel." "Aethum allnn, a chlywais megys swn tyrfa

fawr yn moliannu Duw mewn hwyl."

Yn fuau wedi hyn, pan oedd g\vr o'r Deheudir, a'i gyfaill, yn pregethu,

ymddangosai effeithiau nertliol yn dylyn y weinidogaeth, ac wrth ganu y

peuniU ar ddiwedd y cyfarfod,

—

"Dyma babcll y cyfarfod,

Dyma gyiiiod yii y gwaed,"

torodd allan yu orfoledd anarfi'rol, pryd yr oedd lluaws raawr o'r gynulleidfa

wedi ymollwng mewn hwyl i foliannu Duw, am

—

'• í:m yn ymyl Diiwdod,
I bechadur -wneyd ei nyth."

"Yu mhen tuag awr neu ddwy ar ol y bregeth hon, aethuni allau o d y

capel, lle yr oeddwn yu Iletya, a meddyliais fy mod yn clywed y oanu

wybrenol fy hun. Daethum yn ebrwydd i'r t, a dywedais hyny wrth y

gwr dyeithr. Hwythau a ddaethant allan, a chlywsom ef oU yn eglur ac

eflfeithiol. Torodd un o'r gwr dyeithr allan, yr hwn oedd hyd yn hyn yn

Iled araheus am wirionedd y peth, gan waeddi,

—

''Dyna je yn siior,—y niae

ynfy ngherdded boh (jioyllnen ynfy ngîiorff."

"Effeithiai ei glywed ar rai dynion nes y Ijyddent, ara ysbaid, yn methu

siarad nac ymsymud. Clywais y Parch. Morns Jones, Carneddi, yn dAveyd

ei fod wedi cael y fath eífaith arno ef, pan y'i clywodd, fel raai anhawdd

oedd iddo allu cerdded o'r lle. Clywais hefyd y Parch. Evan Richardson,

Caernarfüu, yn dweyd, 'Y'r oeddwn y Sabboth o'r blaen yn Llanberis, ac yu

Cîiàyf socíety nos Sadwrn. Ar ol y cj'farfod eglwysig, adroddcnt wrthyfy

modd y clywsent y canu yn yr awyr y sonid cymaiut am dano ; ond un o'r

diaconiaid a'u dwrdient am adrodd y fath chwedlau disail a dychymygol

,

'nid oes dim o'r fath beth yn bod,' meddai, 'peidiwch ag ynfydu.' Ond bu

gorfod i'r gr goelio cyn myned adref Oblegid rhoddwyd ifUlo glywed y

'peth dychymygol' ei hunan ; a rhyfeddol fel yr elTeithiodd arno. Prin y
gallai ysgogi yn ei flaen, gan ei rym swynol, fel mai yn mhcll ar y nos y
cyrhaeddodd ef ei gartref. Bellach, nid oedd neb cadarnach nag ef ;

yr

oedd ei sicrwvdd vn awr vn CA'fateb i'w amheuaeth o'r blaen."
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" Otideutu yr ua adeg, yr oeddwu i, a pliedwar o gymdeitliion gyda mi,

yu myned ychydig o ffordd tua'r hwyr, pan y meddyiiais fy mod yn clywed

yr uu fath ganu. Gelwais ar fy nghymdeitbion i arafu, neu sefyll i wrando

;

ond un o lioiiyut, yr hwu ni clioeliai y gaüai y fath beth fod, a fynai fyned

yn mhien, gau ein gwawdio am ein IiygoeU dd. Oi:d yn y fan, daeth y sain

yn fwy eglur agrymus, nes oedd_vm oll yn ei glywed yn aralwg. "Wel,

Thomas, a glywi di ef yn av.-r?" ebe íi witho. Yutau nid atebodd. Goi-

ynais drachefn ; yntau a gersiai fy ateb, oud yr cedd wedi ei Iwyr orchfygu,

fel na allai siÜebu gair. Yn mhen euyd, trwy fawr ymdrech, torai allan,

"C-1-y-w-af, filoedd ar filoedd."'

"Paham nad atebasit fi yn gynt?"

"
! ni aUaswn siarad, pe rlioisid i mi y byd i gyd."

Y cyfi-yw ydyw y darluniad a roddir o'r canu wybrenol hwn. Nid oes

neb yn profí'esu iddyut glywed dim geiriau, na gweied dim drychiolaethan.

Yn unig, clywent seiniau lawer, o'r íiúh bereiddiaf, tra gwahanol o ran ei

fwyneidd-dra i ddim daearol a glýwsent erioed, er iddo fod, o ran dul!, yn

debyg i gynuîleidra fawr yn raoliannu mewn hwyl nefolaidd.

Ni a wyddom i fugeiliaid Bethlehem glywed Uuaws o lu uefol yn moliannu

Duw, ar enedigaeth Tywysog bywyd ; a gwyddom hofyd nad oes amgylchiad

o fath hwnw i'w ddysgwyl)- byth mwy. Ymddengys, ar yr un pryd, mai

peth mawr iawn yn nghyfnf Duw, a chan angylion Duw, ydyw dyc'.iweliad

pechaduriaid ; mae yn aufeidrol bwysicach nag un amgylchiad a gymer lo

dan haul. Xid oes dim o'i gyfielyb. Ac os unol ag ewyllys Duw ydyw rhol

arwyddion a rhyfeddodau o iiaen dim a ddygwydd ar y llawr, sicr ydwyf mai

o fiaen adfywiadau crefyddol ygellir eu dysgwyl, ganmaiíiehub pechaduriaid

trwy weinidogaeíh yr eíeiigyl ydyw yr amcan mawr y gwasauaetha rhaglun-'

iaeth Duw i'w ddwyn i ben yn anad dim arall. Pan y cymerwn i ystyriaeth

hefyd gynifer sydd o dystiolaethau gwalianol, gan rai a fu yn gwiando y

cyfryw beioriaeth amryw weitliiau, ac am amryw oriuu ; a'r dynion hyn yn

ddynion call, geirwir, a phwyllog, inewn gwalianol siroedd yn Nghyniru, yr

ydym yn teimlo yn rhy w^an i haeru yu eoln, mai íwyll ac ofergoeiedd ydyw

y cwbl. Addefwu yn hjtrach, inai ychydig a wyddom am weinidogaeth

angylion, ac ysgogiadau y byd ysbrydol. Fe allai eu bod yn amlach cu rhif,

ac yn agosach eu gwasanaeth, nag a feddyliasora. Da i ui, yn ddiau, wrth

yatyried gwendid ein cnawd, fod y byd ysbrydol wedi ei geîu mor llwyr

oddiwrthym; ond hwyrach mai nid ofergocledd i gyd ydyw y syniad fod yr

Arglwydd, dan ryw amgylchiadau neiUduol, ac i ryw ddybenion penodol a

doeth, yn gweled yn dda ucsu ychydig ar y Uen draw, a rhoddi i ddyuion

marwol weled a chlywed pethau aunhraethadwy, a hyny yn ol inesurau

duethineb a daionl'Duw, ac i'r graddau y gall cnawd cu dal. Yr ochr arail,

y raae yn rhaid cyladdcf nad yw creiliniaeth o'r fath arwyddion ddim yn

ertliygl yn ein credo, nac yn hanrodol i'n crefydd. Nidyw crediniaeth nac

anghrediniaeth ddim o'r fath ganlyniad yn y peth hwn, ag i alw ara ryw

ymdrcch egniol i brofi ei wirionedd na'i geudeb chwaith.



27 i CYNYDD METHOÜISTIAETH. [düSB. IH.

Torai y diwygiadciu liyn allan weitbiau trwy yr egwyddori, y canii, a'r

gweddio, a gyflawnid yn yr ysgolion rliad Cynii-eig. Disgynai cawodydd

disymwth, a hynod o adfywiol, ar yr ysgolfcistr ei hun, ac ar y dysgyblion

tlodion a fyddent dan ei ofal. Clywais y byddai awelon cryfion yn awr ac

eilwaith yn cydgerdded â gwcddiau Henry Eichards o sir Benfro, pan y

plygai ei liniau at Dad ein llarglwydd lesu Grist, Tad y gogoniant, yn

achos y plant a ddysgid ganddo. Parhaodd yr argraffiadau a wnaeth ei

weddiau ar lawer uu o honynt dros hoU ystod ei oes ; ac nid golygfa íFugiol

ydoedd fod yr athraw a'r holl ysgol yn tori aUan mewn dagrau, ac mewn

mawl i Dduw.

Un o'r pethau cyntaf a fu yn fendith yn Luuifair, Mon, i roddi ysgogiad

ya yr achos crefyddol yno, oedd yr adfywiad a gymerodd le yn mhlith plaiit

yr ysgol Gymraeg. Anfonwyd un Eichard Evans yno i ddysgu plant ac

ieuenctyd y gymydogaeth i ddarllen Cyraraeg, a'u hcg\\yddori yn ngwirion-

eddau y Beibl. Ar ol eu holwyddori, rhoes air i ganu, sef,

" Fe genir yno am y gwaed,

—

Flotiodd fciau,

Ac am y goncwest fawr a gaed,—Ar Gíüfaria ;

Gan iddo fyn'd 1 lawT i'r bedd,— A chyfodi,

Fc rt-elir miloedd ar ei wedd,—Yn ei i'oli."

Oiul cyu cann y penniU oll, torodd yn orfoledd grymus iawn, a buout yn y

cnpel hyd y boieu dranoeth. Dywedir hefyd y bu etfeithiau cyífelyb yn

coroni Uafur a gweddiau yr athraw hwn mewn Ueoedd eraill ; ac mai trwy ei

wrando ef yn egwyddori y daliodd rhywbeth yn ddifrifol gyntaf ar feddwl y

Parch. W. Eoberts, Amlwch. Chwanegwyd at yr eglwys yu Lhmfair, ar y

pryd, tuag 16 o bobl ieuainc yr un noson, a lh\wer iawn ar ol hyiiy, y rhai a

fuant yn addurn i'w protfcs hyd ddiwedd eu hoes.

PENNOD V.

TROION raiAGLÜNIAETII YN GWEINI I GYNYUD METIIODISTIAETH.
CVNWYSIAD :

AWDI-ROOD CYFRYNGOL CRIST—RHAfìLUXI AETII YN GWASANAETIIU I AMCANION

GRAS DUW—JIETHODISTIAETÎI YX FWY DYLF.DUS I AROLYGIAlTn DDWYFOL
NAGI UX GYFUNDREFN DDYNOL—MWY O HYNODRWYDD YN YR AMOYLCHIADAU
CYCHWYNOL NaG YN AWR—ENGHRFIFFTIAU O GYFRYNGIAD RHAGLUNIAETH
YN NGWAHANOL BARTHAU CYMRU—GORUWCH-LY^YODR AETH DUW AR AMCAN-

lON GELYNION—AMGYLCHIADAU BYCHAIN A DIUWYS YN CYNYRCHU CANLYN-

lADAU PWYSIG.

Mae pob awdurdod yn y ncf a'r (hhicar wedi ei roddi yn llaw Crist fel Cyf-

ryngwr. Gwahoddwyd ef i eistedd ar ddehculaw Duw, nes y gosodid ei

lioll elynion dan ei draed. Derbyniodd yr awdurdod hwn mewn ll'ordd o

anrhydcdd a gwobr am y gwaith a gyílawnodd yn sefyllfa ci ddarostyngiad,

ac i'w ddefnyddio ganddo i ddybenion cyfryngol. Wrth Seion, gan liyny, y

gellir dweyd, "Dy Dduw di sydd yn teyrnasu." Mae holl a(bu)ddau llyw-

odraeth IHiw yn Ihaw Crist ; mac pob pcth yn y nef a'r Ihiwr at ei law ac

wrth ei alwad, er mwyu dwyu i ben amcanion ei angau. "Paliam, ynte, y
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teifysga y cenedloedd, ac y myfyria y bobloedd òel/i ofcr?" Ofer, yn wir, a

fydd i f'awr na bacli wrthscfyll ci fwriadau
; yr Hwn sydd yn prcswyJio yn y

iicfoedd a cliwardd, a'r Arglwydd a'ii gwatwar hwynt. Ac nid ofer yn unig

ydyw y cyfi-yw wrthwynebiad yn erbyn tcyrnas y Messia; ond tra phcryglus

hefyd. Dryllir hwynt â gwialen haiarn : malurir hwynt fcl llestr pridd.

Synwyrol, ynte, fyddai i freninoedd a barnwyr y ddaear gymeryd dysg, a

chusanu y Mab rhag iddo ddigio a'u dyfetha o'r íîbrdd, pan gyneuo ei lid ef,

ie, ond ychydig : ar yr un pryd, gwyn eu byd pawb a ymddiriedant ynddo ef.

Testyn dyddorol iawn i'r meddylgar a duwiolfrydig, ydyw ob-hain y duU

a'r modd y raae rhagluniaeth y nef yn gwasanaethu achos yr efengyl,—

y

modd y mae amgylchiadau dynion, a gwahanol gyfnewidiadau eu liocs, yn

cael eu goriiwch-lywodraethu i ddwyn o amgylch ddybenion cyfryngdod

Crist. Aiihawdd fydd peidio canfod gwasanaethgarwch troion rhagluuiaetli

i ddybenion gras, yn ngwalianol oruchwyliaethau Duw tr.ag at ei bold. Y
mae holl lianes plant yr Israel yn Ihiwn o hyn. Dcfnyddiai yr Arglwydd yn

mhob cam oruchwyliaeth f i ragbuiiaeth i gwblhau ei addcwid i'r tadau.

Gwelir hyn yn mhlAau yr Aiitt, ac yn ngwyrthiau'r am'alwcli ; canfyddir h_vn

yn eu seíydliad yn Xghanaan, ac yn yr amddiflyniad a roddid drostynt. lo,

parodd Duw fod caethgb.uüad y gencdl i Babilon, a'u gwasgariad ar \kh\

taleithiau eang y brenin Ahasferus, yn foddion i wasgar arogledd gwybod-

aeth ei enw yn mysg cenedloedd y d(h'icar. Parodd i awyddfryd Ptolcmy,

brenin yr Aifft, i gasglu llyfrgell ddigyfì'clyb fod yn foddion i ddwyn ysgrytli-

yrau y proíì'wydi i iaith y dysgcdigioti; a thrwy hyny, barotoi y il'ordd i'r

adnabyddiacth o liono ei hun ymlcíhienu hyd yn mhcll. Eu cynuUiad y
boblocdd yn Jcrusalcm ar yl y Pentecost, yn foddion arbenig i lcdacnu

Cristionogaeth. Fe fu carchariad Paul yn Rhufaiu yn aclilysur llwyddiant

i'r efengyl ;—moddion a fwriadwyd i'w llethu, yn gwasanacthu i'w llcdaenu,

ie, i'w hanfon i Rrydain Fawr.

Anmhosibl hcfyd ydyw pcidio gwelcd yr un gwasanactligarwch yn uhroion

rhagluniaeth yn Nghymru yn ystod y can mlyncdd diwedíhif. .Mewn Huaws

afrifed o amgylcliiadau, fe elb'r obdiain Uaw rhaghuiiacth ddocth a dirgehìidd

y nef yn. rhwyddhau y ífordd i efengyl gras Duw. Äfewn Hawer o droion a

dygwyddiacLìu, y mae hyn yn amlwg i sylw dynion ; ac niewn Uawcr mwy, y
mae hyny inew^n gwirioncdd yn bod, er ci fod aUan o'u sylw, ac mvchhiw cin

hamgylfred ni. Gwebr yn fynych ofal manwl rliagluniacth mewn yrawared

hynod a phrydlon i'r rhai a garcnt yr efengyl ; a doethincb y Llywydd gor-

uchel yn symudindau dynion o ran eu prcswylfcydd, yn eu gwneuthur yn

fantcisiol cr eangu teyrnas y Gwaredwr; ie, parochl i lawer o amgylcliiadau

gofìdus a blin ynddynt cu Ininain, ac am yr adeg, csgor ar ganlyniadau

daionus a gwci-thfawr.

Lluosogir ILawer o lysiau gwylltion trwy fod awclon a gwyntoedd yn cario

yr hadau ysgeifn ar wasgar hyd wyncb y ddacar. Yn y modd yma h( fyd

y gofala y Llywydd doeth am barhad Ihiaws mawr o honynt. Yr un modd

y gwna rhagbmiai'tli yn fynych, hrb yii wybod i ddyniou, ac heb cu Ihiw



276 cyNlÜÎ) M'tTHODISTlAüTH. JìOHO. III.

hwyiit, ie yii wLj-, er yu wactìiaf idclynt, dretbu auigylcliiadau a symudiadau

dyniou er mwyn yr títengyl. Nid oes nemav>-r ddim a wasanaethodd yn fwy

eíFeithiol na hyn, fel moddion allanol, i ddwyn yn mlaen Fetbodistiaeth yn

Nghymru. Auhawdd ydyw dychyraygu am ddim a ddygwyd yn mlaeu gyda

31ai o rag-fwriad, a rhag-ddarpariad dynol, a chyda rawy o arolygiaeth dwyfol.

Nid oedd ^ç-óia ddim rhagbarotoi a rhaglunio wedi bod gan y diwygwyr, ond

ymroddent i'r gwaith â'u holì egni, gnn ymddibyTiu yn llwyr ar ragbiniaeth

ac Ysbryd Duw am íiyüiant a chynorthwy. Ni ymofynent ar eu cychwyuiad

alhin, pa fodd y cyfarfyddenJ â'r rhwystrau a allent godi; ni chymereut

íirnynt ganfod rhwystrau, ond jTnosod yn egniol at eu gwaith, gan adael y

canlyuiad i'w Meistr. Nid oedd ganddyut gysgod cyfundeb i'w hamddiffyn,

na chynorthwy trysoifa i'w gwasanaethu ; ond rhagluniaeth a ledodd ei

haden drostynt, ac a weinyddodd adnoddau iddynt, mewn ffordd ac i raddau

na ddysg^syliísent. Yr oedd eu duU yu myned aìlan yn wir apostolaidd, heb

"na iFon nac ysgrepan," mcgys ; troai llawer un o honynt allan, yn Ihiwn o

eiddigedd dros ogoniant Duw, ac o awydd i achub eneidiau dynion, heb

wybod mwy nag Abrab.am ymron, i ba le yr oeddynt yn myned, na pha beth

a ddygwyddai iddyut. Aent heb nn anfoniad chwaith, ond a roddid iddynt

oddifry. Eu llythyrau awdurdod a redent fel hyn, "Welc yr wyf fi yn eich

danfon chwi fel defaid yn nghanol bleiddiaid;" a'u Uythyrau canraoliaeth

ocddynt y dysgyblion a ennülent at Grist. Duw, trwy ei Ysbryd, a'u

cymhellasai i'r gwaith ; a Duw, trwy ei Ysbryd, a'u llwyddai ynddo. Mae

cyfundeb y Methodistiaid Calfinaidd yn Nghymra yn llai ei ddyled i gyfun-

drefn ddynol, ac yu fwy ei ddyled i arolygiaeth ddwyfol, nag un cyfundeb o

bobl grefyddol, uiewn nn wlad adnabyddus i mi. Dnw a wnaeth hyn i

ddrîingos ei gyfocth dihysbydd, a'i bcn-arglwyddiaeth goruchel ei hun, ac nid

i achlesu seguryd ynom ni. Gwnaeth hyn ^m adeg ein hangen ; ond ni

ellir dysgwyl hyn yn nhyinlior ein hesgeulusdra. Rhoes i ni annogaeth

ddisîonol i ddysgwyl wi-tlio mewn cyfyngder, ond nid i'w demtio wrth ein

blys.

Nid oedd y tadau iíeíhodistaidd, tybygid, yn gofalnllawer dros dranoeth :

nid ocdd rhag-sylln im' amgylchiadau dyfodol, a dyfalu fwy na mwy yn

n-íhylch pethau a allent ddygwydd, yn cael nemawr o le yn eu raechlyliau :

ya unig, amcanent gyílawni gorchwyl yr adeg, oddiar gariad at Fab Duw,

gau ddibynu yn vmplyg a gouest am gynorthwy Ysbryd Duw, heb ymlwytho

dim yn nghylch pethau aîiaii o'u cyrhaedd, nac ymflino dim yn nghylch

amgy'lcliiadau ag oeddynt allan o'u gclwg. Pe rhoisid iddynt olwg ar wedd

Methodistiai'lh yn mheii can mlynedd i ddyfod, tcimhisent, ond odid, en

meddyiiau yu ymddyrysu mewn gofal a phryder. Pe rhoddasid ar ddoall

iddynt yn mlaenllaw, y byddai raidcael yn mhen tua chan mlynedd, oddeutu

800 diii addoliad, ac y disgynai nrnynt ofalara gael tua 20U,000 o buunau

i'w hadeiladu, buasai y rhag-ofid yn ddigon i leithio ysbryd Ilowel Ilarris ci

hnn! Pe rhoisid ichlynt wybod yr esgorai eu gwaith hwy yn troi allan ar

hvd ac ar led v gvlc.!,dd; ar amgylchiadau a nsodni eu holynwyr dan
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ruyiiia)! eyduybod i i'ugeilio pedwar iigaiu inil oeufidiau, ae i ofalu aiu

íitiirawon i ddau caut o íilocdd o ieueiicíyd Cymru ar y ÍSaubotbau, tybiwn y

buasai uiaiiit yr auturiaeth yu etfeithio er liwirdra a digaîondid
;
gofynasent

mewn pn'tler, ie, mewn anobaith, "Pa le y gall neb ddigoiii y rhai ìiyu?" a

ílywedasant wrtu Dduw, fel y dywedodd Moses, "0 Arglwydd, danfon,

atolwg, gyda'r hwn a ddanfouych, oud nid- (jyda ni. Nid oes geiiym na

chyfoeth nac awdurdod, gwroldeb na medrusrwydd, i'r fath oichwyl tra

phwysig." Oüd ui roddwyd iddyut edrych i mewn i auìserau nac auigylch-

iadau dyfodol, ond gweithio, pob un ei rau, yn ei dymhor, o dan arolygiaeth

Un nad ocs dam yn anliawdd iddo; üs r.ad yw augau byth yn terfyuu ei oes,

nac angenoctid byth yn dyhysbyddu ei drysor.

Er na chyfrifir troedigaeth pechadur i ddim uac i ucb ond i Ysbiyd Buw
fel Gwi'ithredydd, ac i air Duw fel raoddion ; eto, uid anmhiiodol ydyw y
sy.iiad fod goruchwyliaeth rhaghmiaeth yn fynych yn gwasanaethu i'r uu

d\bcn, trwy gyd-gyfarfydíi!ad gwahanol anigylchiadau, fel ag i ddwyn dyn

i swn efengyl, neu i ddwyn y gwirioriedd gyda mwy o nm a dwysder at y
mcddwl. Y gair yw yr jiad^, ond yr aradr a fydd yn an.l yn parotoi ei le,

iTwy rwygo y tir, ydyw rhagluuiaeth. Cyferlydd Duw â dyniou wcithiau

mewn fFordd nad oedd lle i'w ddysgwyl, ac fe'u harain ar hyd llwybrau nid

adnabuaut, ac at orchwyliou na fwriadent. Yinddeugys Uawer o hynyma

yu hanes Mcthodistiaeth Cyraru. Yr oedd mwy o'r nodwedd rhaglaîdaethol

hwn, fe alhii, ar yr hauuer canrif cyntaf o'i hanes, nag a welwyd ar ol hyny.

Gosodwyd mwy o hynodrwyddyn ngwedd yr oruchwyliaeth yn ei chychwyn-

iad, nag mewn tymhor diweddarach ar ei hanes ; uid fud üai o law Duw yn

gweithio yn y tymhor hwn, ond fod y gweithrediad yn iwy cydweddol â

gosodiadau cyÜredinol, ac felly yn Ihù hyiiod. Yr uu peth a ellir ei ddweyd

ain bethau eiaül. Mae eu dechreuad yn fwy hynod ua'u parhad a'u cynydd.

Mao cread peth o ddiin yu fwy hynod nag ydyw cyualiad y peth, am ei fod

yn fwy amlwg o Ddaw, a hyny trwy weithrediad uniougyrchol ; trâ y mae

cynaliíid a pharhad y peth yn cael ei ddal i fyny, gan mwyaf, trwy gyfru ng

moddion neu ddeddfau sefyrllog. Yr un modd y raaä dychwcliad pechadur

at Dduw, y waith gyntaf, yn fwy nodedig, ac yu peri mwy o sylw, nag ydyw

ei araaethiad a'i gynydd mewn santeiddrwydd yn ystod ei yrfa Gristioungol,

er nad oes tm myran'n llai o Dduw yn y naill nag yn y Uall.

Yn nghychwyniad Methodistiaeth Cyraru, uid oedd nemawr o'r raoddiou

cyffredin a ddefnyddir yn amlaf gan yr Ysbryd Glân i ddychwelyd dynioü,

ar gael. Ychydig, fel y gwelsom, o weinidogaeth bywyd oedd yu y pulpud

yn un rhan o Gymrii, ac aiifynych y cyfarfyddid â Ilyfr y bywyd yu uwylaw

neb o'r trigolion. Nid oedd yr uu gyfuudrefu ddynol, chwaith, mewa
gweithrediíid yn mysg y geuedi, trwy yr hou y dygid geiriau y bywyd tra-

gwyddol at glustiau, chwaithach at gydwybodau, nemawr o honynt. Dan yr

aragylchiadau hyn, fe gododd yr adfywiad ei ben mewn gwedd hynod, allan

o'r llwylir cyffredin, ac racwn íFurf uad oedd neb yn ei ddysgwyl. Nid

oedd yn ol rheolau yr eglwys wladol, nac ychwaith yn ol cynllun yr ym-
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neiUduwyr ; cymerodd ei ffurf yn wahanol i bob cynllun blaenorol a fu, am
ddim ar a wyddom, erioed yn y byd ;—ffurf priodol iddo ei liun. Mewn
gair, nid oedd yu perthyn i'r ysgogiad Methodistaidd, ar ei gychwyniad,

ffurf yn y hyd. Yr oedd heb fiurf ond a roddid iddo gan amgylchiadau ; ac

onid yr un peth oedd hyny, a bod ei ffurf wedi ei wneuthur gan ragluniaeth,

yn fwy nag yn ol un cynllun o eiddo dynion ? Ond gan y daw cyfansoddiad

Irurfiol y Methodistiaid eto dan sylw neillduol, ni a ymattaliwn ar hyn o

bryd. Arweiniwyd ni i wneyd y sylwadau uchod, wrth grybwyll pa gan

leied oedd a wnelni un gyfundrefn ddynol mewn rhoddi y cychwyniad

gwreiddiol i Fethodistiaeth.

Yr oedd dychweliad Howel Harris ei hun â hynodrwydd arno. Tra yr

oedd ef yu ceisio yralenwi â phlcserau difyr ieuenctyd, a'i gyfeillion yn

bwriadu ei osod ar ben y ffordd i anrhydedd a mawredd bydol, trwy ei

barotoi i dderbyn iirddau yn eglwys Loegr, ehedodd saeth argyhoeddiad yn

ddirgelaidd i'w galou, a rhoes gyfeiriad newydd i'w syniad a'i dueddiadau.

Bwriadai, eilwaith, fyned yn mhien trv.-y addysg y brif-ysgol, i ymofyn ara yr

ofleiriadaeth ; ond Üuw' a feddyliodd yn wahauol, a pharodd fod yr olwg a

gawsai ar oferedd a dyhirwch y sefydliad hwnw, yn foddion icUlo ch'oi draw

gyda ffìeidd-dra, a dychwelyd yn ol i'w wlad.

Mae yn beth hyuod leied o law ddynol, neu o foddion cyffredin, a ddefn-

yddiwyd i roddi gogwyddiad yn meddwl Howel Harris at y weiuidogaeth,

nac i'w gyuysgaethu â medrusrwydd ynddi. Nid oedd ganddo un cyfaiU yn

y byd o gyffelyb feddwl,—neb i'w gyfarwyddo pan y byddai ar ddyrysu, na

neb i'w gysuro pan fyddai ar Iwfrhau. "Yr oedd y pryd hwnw," mcddai ef

ei hun, "ryw hûn-gwsg cyftrcdinol o anystyriaeth wedi gorchuddio yr holl

wlad. Yr oedd y cyffrediuoh-wydd o'r bobl yn treulio "dydd yr Arglwydd"

yn Uwyr wrthwyneb i ddeddfau Duw a dyn ; ac yn wir, nid oedd yn amlwg

fod neb yn ceìúo ei gadw fel y dylascnt. Nid oedd, chwaith, gan neb o

fewn fy adnabyddiaeth i, gyraaint a syniad cywir am y Duw yr oeddyin yu

cymeryd aruom ei addoli. Canys gau gynted ag y darfyddai yr addoliad ar

"ddydd yr Arglwydd," dangosai y bobl trwy eii hymarweddiad yn eghn-, fod

eu calon yn gwbl ddyeithr i'r cwbl sydd dda. Treulieut weddill y dydd i

foddhau chwantau llygredig cu natur ; esgeulusid pob math o addoliad

teuluaidd, oddieitlu* gan rai o'r ynineiUduwyr ; tra yr ydoedd tyugu, rhegi,

meddwi, ymladd, twyllo, campio, a (hiwnsio, fel dihiw cyífredin yu gorchuddio

y,- holl wlad. Nid oedd neb, cliwaith, yn gwneutliur un sylw o hyn, nac yn

ceisio gosod un attalfa i'r llifeiriant cryf hwn, hyd y gwdwii ac y gwyddwn í."

"Wrth weled (meddai) cyfoethog a thUiwd yn myned yn mlaen, fel yu

Ihiw yn Ihiw, ar hyd y ffordd Iydau i ddystryw, fy enaid a gynhyrfwyd ynof,

a ehyílwr yr offeiriaid o wasgodd gyntaf ar fy nghalon. (jlwelais yn amlwg

nad oeddynt yn ddi 'rifjl yn ceisio dangos eu peiygl i ddyniou. A pha fodd

y gallcnt? canys nid oedd argoel eu bod yn teiralo eu pcrygl eu hunain, nac

yu gwybod dim, o ganly.niad, am gariad Crist; am hyny, nid ocdcl y cyughor-

ion a draddodid ganddynt, yu y dull diofal a didciuüad hwu, yu cacl uu
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effaith (Ida ar galonau eu gwraudawyr. Nid oedd un argoel Ibd iieb. yu uu

Ue, yu cael eu deffroi trwy eu gweiuidogaeth, i weled eu eyfiwi-."

Oddiar yr olwg alaethus yma ar ansawdd ysbrydol y wlad, a gwedd

anobeithiol athrawou y bol)!, enynodd yn mynwcs Harris ryw awyddfryd

angherddoi i dderchafu ei lais uwchbeu y trigolion diofal a difraw. "De-

clireuais (meddai) osod i fyuy addojiad teuluaidd yn nh fy niain, ar ibreuau

Suliau, cyn pryd eglwys, ac arferai amryw o'r cymydogion ddyfod i'm

gwrando yu darllen y Uithocdd, a'r Salmau, kc. T prydnawn a dieuliwu

gydag ychydig o gyfeiUion y cyfiyrddasai yr Arglwydil â'u calonau, i wcled a

thcimlo eu perygl. Yr oedd tâu Duw yn liosgi yn fy euaid, fel nas gallwn

orphwys ddydd ua nos, lieb v/ncutliui; ìliywbeth dros íy Nuw a'm Hiacliawd-

wr. Nis gallwn gyda boddlonrwydd roddi hûu i'm hanuautau, os na fyddwu

wedi gwneyd rhyw wasanacth er gogoniant iddo eí', ar hyd y dydd. Pan y

byddwn ar fy mheii fy hun, mytl a Iwyr yuiroddwn i ddarlleu, gwcddio, neu

ysgrifeim ; a pìiarhawu hefyd i fyued yn mlaen i gyughori y bobl druaiu, y

rhai a ymgyiiulleut i'm gwrando bob pi-ydnawu Sabboth. Yr ocddwu,

erbyn hyn, yu dechreu myned yn ddiareb gan y bobl ar l-.yd y wlad. Ünd

nid oedd aru'if ofn fy ugwaradwyíUlö gan neb, er bod y rhai a gaient dywyll-

wch yn fwy na goleuni, yn bygwth peryglu fy mywyd ; eto, uid oedd hyny

yn fy siglo ; eithr yu mlaen yr aethimi yu gysurus, heb feddwl fawr y pryd

hyny, y byddai raid i mi ymddangos yn fwy cyhoeddus."

])yma ddeehreuad gyrfa gyhoeddus Howel Harris ! Dyma hefyd ddc-

chreuad llafur llegaidd yn Nghymru ! a dyma, mewu rhan, ddcehreuad

Alethodistiacth Cymru! Gwelir pa gau lcied o ddyn a welid yu hyn oll.

Nid oedd yma yr un cynlluu blaeuorol iddo weithredu wrtho ; nid ocdd yma

yr un cyfaill i roi cyfarwyddyd iddo ; ac nid oedd yma yr un enwad o bobj

grefyddol yn taenu ci aden drosto. Nid oedd ef ei hun yu bwriadu byth i fod

yn bregethwr cyhoeddus, ac eto ui fu nemawr ueb yu Nghymru yn fwy felly.

Yr oedd ei ymlyniad yu fawr wrth eglwys Loegr, ac eto dyuoelhai hi yn

ddidrugaredd. Nid oedd dim yu mhellach oddiwrth ei fwriad nag ymneill-

duaeth ; ac eto rhoes gycliwyuiad i gyfuudeb o ymueillduwyr, a bu yu fodd-

ion yu y caulyniad i wueuthur Cymru yu uu o'r gwledydd mwyaf ymneill-

duol yn y byd. Trwy amgylehiadau na ellid eu rhagweled yii mlaen Ilaw,

ua'u goruweh-Iywodraethu i ddybeuiou gwahanol ar eu hymddangosiad, y

bu hyn oU. Y raae yu rhaid addef fod gan ragluniaeth y uef law fawr yn y
cwbl; a pho leiaf a welwn o ymyriad dynion, neu o ddylanwad rhyw gyfun-

drefn ddyuol, mwyaf oU a welwu nio Dduw, ac amlycafoU ydoedd cyfryngiad

rhagluniaeth y Goruchaf.

Yr oedd y gwr euwog craill, a ainhydcddwyd i fbd yn dachiu IMethodist-

iaeth yii gysylltiedig â Harris, yn gwbl ddarostyngedig i arweiuiad amgylch-

iadau, am y duU a'r modd y Ihdurient, Ni fynai cyfausoddiad eglwys Loegr

mo'u dull ansefydlog ac anghanonaidd hwy, ac ni fynent hwythau mo dduU

arferol ymueiUduwyr. Nid oedd yr un gyfundrefu adnabyddus, gau liyny,

y)i cu cyduabod uae yn eu hnmddiffyn. Nid oedd gancUlynt hwy eu huuain
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chwaitti ddim cyulluu penodol i ysgogi wrílio ; yu uuig yr oeddynt yn sicr

mai eu hamcan uchel oedd gogoneddu Crist yn achubiaeth dynion. Boddlon

oeddynt os gallent gyrhaedd hyn trwy ryw íbddion, neT.i trwy bob moddion.

Heb yn wybod i'w gilydd y dechreuasai Harris, Rowlands, a î)avies, gyuhyrfu

y wlad trwy eu gweinidogaeth, ac anhawdd oedd iddyut, gau belider íiordd,

wsithredu nemawr mewn undeb â'u gilydd, w-edi iddynt ddyfod i gydnabydd-

iaeth y naill â'r Uall. Undeb ysbryd oedd yr unig gwlwm oeddrhyngddynt;

ac oddiar fod yr nn Ysbryd yn eu cynhyrfu, dylyuid eu llaí'ur â cliyffelyb

effeiíhiau, ac amgylchynid hwy â chyüelyb brofedigaethau. Parai hyn fod

cydymdeimlad rhyugddynt yn cryfhau, a'r a^yydd am gael cymdeithasu â'u

gilydd yn chwanegu ; a thrwy hyny, o radd i radd, y gwnaethant gais am
fath o ymgorílbriad a threfn. I hjTi yma y tueddai cyffclybrwydd eu hys-

brydoedd, eöeithiau eu üafur, a grym cymheììawl eu haragylchiadau. Yr

oedd \n hyu oll fwy o law Duw nag o gynlluniad neu gyfundrefn ddynol.

Ehoddwyd iddynt sail i gydnabod, "Yr hwu a'n gweithiodd ni i hyn yma

yw Duw." Y'n ddiarwybod iddynt, fe'u harweiniwyd o gam i gara, a thrwy

ddirgymhelliad amgylcìiiadau y rhoddwyd iddynt fod yn offerynau i gyffroi

hoU Gymru, ar ol hirnos o gW'Sg a diofalwch. "O'r Arglv.ydd y daeth hyn,

a rhyfedd yw yn ein golwg ni."

Ymddeugys Uaw hynod rhagluniaeth hefyd yn amgylchiadau dychweliad

llawer o'r Methodistiaid, yn neillduol yn mlynyddoedd cyntaf y diwygiad.

Arweiuid rhai yii mhell o'u cartref, weithiau gan íìys, ac weithiau gan ryra

amgylchiadau, ac yiio, m:-wn gwlad estronol, y dygwyrl hwy i swn cfengyl,

ac i brofi ei hawdurdod a'i chysur. "\Vedi eu cyfaddasu yn y modd hwn,

arweinid hwy drachefn i'w bro enedigol, yn Uawn o awyddfryd angheiddol i

ddefnyddio rhyw foddion yn eu cyihaedd, i lesâu eu cenedl mewn pethau

ysbrydol. Mewn dull o'r fath yma y dygwyd yr efeiigyl gyntaf i Ynys

Prydain, fel y soniwyd ar y dechreu. Caethghidwyd Bran Fendigaid a'i

deulu yn garcharorion rhyfel i Eufiiin, lle yr oedd Paul yn piegethu, trwy yr

hyn y gwnaed ef a rhai o'i deulu yn Gristionogion; ac wedi i raglunineth

gael ei dyben yn y modd yma ja ei droedigneth ef ei hun, arweiniodd ef

drachefn yn ei ol i'w wlad yn Uawn o eiddigedd dros ogoniant y Gwaredwr,

a thros achubiueth ei gyd-ddynion. Cyulluu oedd hyn o'r hyn a wnaed yn

fynych yn nghanol y ganrif ddiweddaf yn Nghyniru, oud mewn cylch Ihii, i

ddwyn adfywiad a chyftro yn mysg y trigolion tywyll a diofal. Y raae ogos

yn afrcidiol gosod i h\wr yn y lle yma enghreifftiau o hyn, gan y deuaut i

sylw y darllenydd cralf agos yn hoU hanes Methodistiaeth; yn enwedig yn

y bîynyddoedd cyntaf. Yr ydym eisoes wcdi crybwyU ara Richard Thomas o

Fon; yn hanes y gr hwn y gwelwn esiarapl o'r hyn sydd dan sylw. Ffôdd

hwn o'i wlad o herwydd dyled, ac yn rhyw barth o'r Deheudir, yn ei enciliad,

daetli yn adnabyddus o efengyl y bendigedig Dduw ; ac mor fuan yr enuill-

odd ddigon i gwblhau â'i oíynwyr, fe ddychwclodd i'w whid, nid i'w gor-

thrymu rawy trwy afradlonedd a dyhirwch, ond i'w Uesâu trwy ei esiampl

a'i bregethau.
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Cawn weled yn y l!o priodol uìai cyffelyb a fu gorcLwyì'íieth ibagiunií'.eth

tuag at John Evans y Bala. E.hag ofn ymddangos mewn lìys barn, a

cliymeryd ei I, arryw achos a ddaethai dan ei syìw, yr hyn bethyr arswydai

ei wneuthur, efe a ô'ôcld o'i garíref, heb wybod i ba le yr oedd yn inyiied
;

ac yn gwbl ddifwriad iddo ei hun, daeth i'r iiahi. Yno dacth i glywed

efengyl, ac i gydnabyddiaeth ag ychydig o bobl dduwiol, y rhai oeddynt, y
pryd hyny, fel Uoffion grawnwin, yn dra anaml. Gv.'naod lìbad John Evans

o'i gartref yn iachawdwriaeth iddo ef, ac yn gadaruhadmav.r i Fethodistiaetb

Cymru.

Yr oedd g\vr o'r enw AÍr. Joiies yn byw, dros gan mlynedd yn ol, yn

Llanddyn, amaethdy gerüaw Lhmgollen, sir Udiubych; i"r hwn yr ydoedd

mab o'r enw Richard. Y bachgen hwn a gawsai radtiau o ddysgcidiaeth,

fe alhìi fwy nag a fyddai arferol o gael ei roi y pryd hyny i bhint amaethwyr.

A.r ol ymadael â'r ysgol, gosodwyd y bachgen i wasanaethu mewn gwaliauol

swyddi perthynol i'r tir, a gelwid arno yn fynych i fugeilio defaid ei dad ar

lechweddi y mynydd gerUaw. Teirahii y g\vr ieuauo yn awr ac eilwaith

aufoddlonrwydd yn ei fynv»'es i'r dull dystaw a neiUduedig liwn o dreulio ei

amser. Ac fel yr oedd ei anniddigrwydd yn ciyfhau, codai ihyw ílys ynddo

i íFoi ymaith o'i gartref, ac ymofyn ara ei damaid" mewn rhyw fibrdd arall.

Wedi troi a throsi y bwriad hwn yu ei feddwlara ryw dymhor, efe a Ifurfiodd

y penderfyniad o gyfeirio ei gararau i Lundain, ac ymofyn yno am ryw

wasanaeth mwy cydweddol â thueddiad ei fynwes. Hyn hefyd a wnaeth,

er nad oedd ganddo yn y cychwyniad ond dcunaw swllt yri ei logcU. Y'r

oedd ganddo, pa fodd bynag, ewytlir yn y brif-ddinas, trwy gynorthwy yr

hwn y dysgwyliai, os mcdiai ei gyrhaedd, y galhii, ond odid, gael modd a Ue

i ennill iddo fywioliaeth. Ac yn hyn ui siomwyd mo'no. Caibdd ei ewythr

le iddo, i fod yn feich-gludydd (porífr), Ue Ihiwer caletach ei waitli nag

oedd bugeilio dcfaid, eto mwy cydweddol â syniadau uchelfrydig y llanc
; yr

hwn oedd fodíüawn i ym.ostwng i unrhyw sefyllfa, pa mor isel byuag, oddiar

y dysgwyb'ad yr agorai drysau o'i tîaen, yn mhen enyd, i sefyllfa fwy ei

helw, ac uwch ei pharch.

Yn y cyfamser, yr oedd llygad rhagluniaeth arno, gan ei fod yn Uestr

etholedig i Dduw, i ddwyn ei enw, mewn rhyw dduU neu gilydd, i ardaloedd

tywyU gwhid ei enedigaeth. Arweiniwyd ef i wrando Whitfield a Romaine,

ac eraiU o weinidogion eferigylaidd a brcgethent yn Lhmchun ; a tlu'wy eu

gweinidogaeth, daeth yn aduabyddus o'r efengyl; profodd ei grym a'i melys-

der, ac ymgysegrodd i fod yn ddysgybl gostyngedig i'r addfwyn lesn. Fe

fu yn Lhmdain flynyddoedd hiwer, a daeth yn gydnabyddus yno, yn mlien

rhyw gymaint o amser, â'r ychydig o Fethodistiaid Cymreig, y rliai oechlynt

erbyn hyn yn dechreu ymgrynlioi yno. Ymunodd â iiwy, a daeth yn gyd-

nabyd(Uis yn eu mysg â merch ieuanc o ar(ial Gwrecsam, yr iion a fuaíai

unwaith yn forwynig i fonedíiigps yn yr ardal liòno, mewn palas gerUaw

Adwy'r Clawdd. Yr oedd y ferch ieuanc hon yn arfcr dianc, mor fynycb ag

y gaUai, i'r Adwy i wr.nr.do y pregethwyr a ddeuent yno o'r Deheudir, a
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mawr oedd y lles a dderbyniai trwy liyny. Nid oedd liyn yn foddhaol gan y
foneddiges, yr hon, Avedi deall pa fath ydoedd tueddfryd ei morwynig, a

ddangosodd ei hanfoddlonrwydd iddi, a'r canlyniad oedd iddi ymadael yn

fnan, a myned i Lundain. Yno daetli yn gydnabyddus â Mr. Jones, yr

hwn, bellach, ydoedd wedi cyrhaedd oedran g\\T, wedi casglu ychydig o ddâ

y byd hwn, ac, yn fwy na'r cwbl, wedi cynyddu llawer mewn gTas, ac yn

ngwybodaeth ein Hargbvydd a'n Hiachawdwr lesu Grist. Unwyd y ddau

liyn â'u gilydd mewn priodas, ac anhawdd ydyw dychymygu am ddau

cymhwysach. i'w gilydd yn mhob modd. Arweiniwyd hwy bellach i Gymru;

ymsefydlasant yn Ngwrecsam ; llwyddasant yn y byd, oud nid anghofiasant

eu Duw. Yr oedd eu harian, eu t, eu calon, a'iigwasanaeth, yn gysegTcdig

i achos yr efengyl yn mysg y Cymry tlodion. Nid hir y bu Mrs. Jones fyw
;

addfedodd yn fuan i'w chartref, a chasglwyd hi mewn tangnefedd at ei phobl.

Parhaodd Mi-. Joncs i wasanaethu Methodistiaeth, yn y cylch yr oedd yn

troi ynddo, ar ol ei marwolaeth. Ymbriododd drachefn, ag un Miss PhiUips,

Ty'u-rhos, nid yn mhell oddiwrth Groesoswallt, gyda'r hon ni chaniatawyd

iddo fyw ond tua naw mlynedd, pryd y dybenoddyntau ei yrfa mewu diogel-

wch a thangnefedd.

Y mae ^^n deilwng chuanegu, ddarfod i'w weddw, ar ol ei ymadawiad,

rodio yn ei Iwybrau, a gwasanaethu achos y Metliodistiaid, neu yn hytrach,

achos Duw yn eu plith, ymron gymaint a neb o'i rhyw, a'i Uf, yn y dywys-

ogaeth. Merch ydoedd i Piichard Phillips, Ysw., Ty'n-rhos. Dygwyd hi

dan ddylanwad crefydd yn more ei hoes, trwy wTando ar rai o bregethwyr

gwladaidd a thlodion y Methodistiaid yn agos i gartref ei rhieui. Pregethid

mevni t anedd ; nid oedd nifer y gwrandawyr oud ychydig, a'u sefyllfa oll

ond tlodaidd. Ond yr oedd un o honynt yn gweithio yn Ty'n-rhos, a

chafodd gyfleusdra i annog Miss Phillips i ddyfod i wrando. Bendithiwyd y
weinidogaeth iddi. Cafodd achos i "lawenychu yn ei darostyngiad," am ei

gwneuthur—er mai trwy foddion gwael, ac yn mysg pobl dlodion—yn gyf-

ranog o ras y bywyd. Derbyniwyd hi i'r gymdeithas eglwysig gan yr

hyglod Parch. T. Charles o'r Bala, pan ydoedd tua 26 mlwydd oed. O'r

amser yr ymunodd gyntaf â'r Methodistiaid, dros yr ysbaid y bu heb briodi,

a thrachefn yn biiod, ac wedi ei gwneuthur yn weddw, ysbaid o hanuer can

mlynedd, hi a roes brofion cyson a Iluosog o'i bod yn Israeliad yn wir, yn yr

hon nid oedd twyll. Mwynhaodd ysgrifenydd y ilinellau hyn lawer o'i

chwnini, a phrofodd lawer o'i charedigrwydd ani yr ysbaid o ddeng mlynedd

ar hugain. Teimla hiraeth mynych ar ei hol hyd hcddyw. Cofia, gyda

theimladau dwysion, ci gostyngeiddrwydd dirodres, a'i symledd dirwysg.

Bu ei th am hanner canrif yn agored i weinidogion yr efengyl, a chyfranai

yn helaeth yn mhob flordd, ac yn fynych hi a wnai hyny mewn ftbrdd ddir-

gelaidd, tuag at gysuro rhai o'r saint tlodion, a thuag at rwyddhau myne(b'ad

yr efengyl yn mlacn. "Barnai yn fwy golud ddirmyg Crist na thrysorau yr

Aififc;" ac er ei dyrchafu, gan ragluniaeth y nef, i scfyllfa anrhydcddus, eto

gyda rhai rhagorol y ddaear, y bobl druain dlodion a obeithient yn euw yr
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Arglwydcl, yr oedd ei liyfrydwch. Ni fu gywilydd gauddi Fetliodistiacth,

pan ydoedd mewn gwedd isel, a gwasanaetliodd y cyfmideb, yn mhob modd
fewn ei chyrhaedd, hyd ddydd ei raarwolaeth.

Wele yma olwg ar yr efteithiau a ddylynasant fynediad y bugail defaid,

yn fachgenyn diamddiíîyu mewn cydmhariaeth, i Lundain ! Efteithiau

inaìvi-icn iddo ei hun, ac i Fethodistiaeth Calfiuaidd yn y rhan hyny o'r wlad !

Effeithiau y mae eu dylanwad yn parhau, ac a barhâ, ond odid, hyd genedl-

aethau lawer, ie, hyd froydd gogoneddus y tragwyddolfyd mawr!

Yr oedd ardaloedd Llanarmon-yn-Iâl, ar Jerfynau siroedd Dinbych a

Fflint, er ys oesocdd yn gorwedd mewn diofalwch perffaith am bethau tra-

gwyddol. Nid oedd neb yn codi ei lef i ddeftroi y trigolion cysglyd, a'u

rhybuddio i ttbi rhag y llid a fydd. Nid oedd yr un t yn agored i dderbyn

pregethwr iddo, pe buasai pregethwr i'w gael. Tybiai pawb fod yr ychydig

ddefodau a arferid ganddynt yn llawn digon o grefydd, a safent yn ddiysgog

at ftbrdd eu tadau. "Er mai eu ftbrdd yma oedd eu hynfydrwydd, eto eu

hiliogaeth oeddyut foddlon i'w hymadrodd hwynt." Ond yr amser a ddaeth

i belydrau goleuni gael tpyynu ar y broydd tywyll hyn ; ond pa fodd?

Pihagluniaeth Duw, yn ei throion rhyfeddol, a balmantodd y ftbicld; a hyny

nid trwy foddion rhwysgfawr, cynlluniau dynol, ac ymosodiadau gorchestol,

eithr megys trwy losgiad a chynud tun ! Gwasgwyd rhyw ddyn tlawd yn y
gymydogacth, o'r enw Sion Llwyd, gan amgjdchiadau cyfyng, i giwydro gan

belled a'r Deheudir i ymofyn am Avaith, rhag llewygu o hono ef a'i dculu.

Yno, mewn Ue dyeithr, ac yn mysg cstroniaid yn byw, fe gyfarfu gras Duw
,ag ef, ac "a roddodd yuddo beth daioni tuag at Arglwydd Dduw Israel."

Dychwebdd adref dracliefn, gan ciddigeddu dros lesâd ysbrydol ei hen

gymydogion. Nid oedd ei fwthyn ond gwael, ond fe fynai ei gysegru i'r

efengyl ; ac nid oedd ei sefyllfa ond tlawd, ond yr oedd ei galon yn uniawu

gyda Duw. Bwthyn tlawd y dyn hwn a fu y llygedyn y cafodd yr efengyl,

trwy y Methodistiaid, le i roddi ei throed i Lawr arno. Ennillwyd cyn hir i

fysg y dysgyblion tlodion wraig o radd uwch na'r cyffredin^ sef Mrs. Davies,

Ehiw-iâl, yr hon a roes swcr chwanegol i'r achos bychan; a chyn llawcr o

araser, disgynodd yn yr ardal \h- cyfrifol o bregethwr, yr hwn a yrasid o

wlad ei enedigacth, gan erlidigaeth, i breswylio ynddi, a'r hwn a fu yn dra

defnyddiol yn y fro tra y bu ef yno yn aros, sef John Edwards, Gelligynan
;

yr hwn a fu farw yn Mhlas-yn-Nghaerwys ; am yr liwn y bydd genyra air

chwanegol i'w ddweyd, yn hanes sir Fflint.

Prin y gallwn edrych ar un rhan o Gymru, hcb ganfod ol Ilaw rhaglun-

iaeth yn agor ftbrdd, ac yn daipar nioddion i rwyddhau a grynniso mynediad

y diwygiad yn ei flaen. Mewn rhai amgylchiadau, fc ddichon fod rhyw

ddarpariaeth yn cael ei gwneuthur gan gyfundeb neu gynideithas o bobl

grefyddol, tuag atffurfio cronfa, er cynal pregethwyr, ac adeiladu tai addoliad.

Dichon fod rhyw bcrsonau yn cael eu nodi i fwrw golwg ar ansawdd parth o

wlad, mcwii modd swyddol, ac i ymofyn ara ryw ddrws agored, trwy yr

hwn y gellid dwyn yr efcngyl i racwn. Ondyn hancs MethodisLiacth Cymru,
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nid ydym yn gwt^Ud luítuawr ueu düiiii o liya. ]{hitg!uiii?u-tl!, a liyuy mewn
ffordd annysgwyliadwy yn fynycb, a fyddai yn agor y drysan, ac yn darpar

oíteiynau a moddion, lieb ddiolch i uu gyfuudrefn ddynol. Ac fel hyn y
parhaodd gwedd pethau aui rai ugeiniau o flynyddoedd wedi y dechreuad.

Bu Mr. Jones, Llangan, yn y blynyddoedd cyntaf o'i oes weiuidogaetiiol, yn

gwibio o le i le, weiíhiau yn Ngiiymru, ac weithiau yn Lloegr; weithiau yn

Ngwynedd, ac weithiau yn y üehcudir, fel yr ymddangosai yn amheus am
dymhor yn mha le y byddai ei gartref. Nid oedd Methodistiaid Cymru yn

gwybod neraawr ddim am dauo cyn iddo ddyfod i'w canol. Nid hwynthwy
a anfonasai am dano cliwai-th i ddyfod i ymscfydlu yn m gwlad, ac i lafiu'io

yn eu plith. Yr oedd yma fwy o law ddirgehüdd rhaghiniaelh, na gwcith-

rediad unrhyw gyfundrefn. Arweiniwyd ef heb yn ddysgwyl iddo i gydna-

byddiaeth ag larlles Huntingdon, yr hon oedd yn liygaflu am y cyfryw wr,
a thrwyddi daeth yn gydnabyddus â tbeuìu pendefigaidd arall, trwy ddylan-

wad yr hwn y disgynodd coelìjren Mr. Jones i Gymru. Nid oedd ganddo

ar y pryd, ond odid, ddim rhagolygiad neu ragfwriad i ymuno â'r Method-

istiaid. Yr oedd ci dynghed cyn hyn yn gwbl ansicr, ac yn holìol gudch'edig

iddo ei hun. Ond trwy ffordd nid adwaenai efe yr arweiniwyd efyn y
modd uchod i ymsefydlu yn mro Morganwg ; ac heb un cyuUuniad blaen-

orol, daeth i wasanaethu y diwygiad Methodistaidd mewn J)e a Gogledd.

Daeth i fysg y tadau mewn adeg yr oedd ei eisiau. Yr oedd y diwygiad,

erbyn hyn, wedi dechreu lliniaru. Yr oedd newydd-deb yr ysgogiad wedi

colli. Collasai üawer o'r dysgyblion boreu eu cariad cyntaf : yr oedd Howel
Harris bellacli wedi yraneillduo i'w gylch ei hun, a Eowlands yntau ond

anfynych yn yraweled â'r gwledydd. Mewn adeg arbenig ar Fethodistiaeth

y daeth Joues o Langan i roddi ei law ar yr aradr; atheimlodd holl Gymru,

i raddau mwy neu lai, ocUliwrth ei ddyfodiad. Disgynai ei weinidogaeth fel

cawodydd o wlaw bendithíawn ar diroedd cras. Chwalodd ei wèn sü-iol, ei

ddawn cnuillgar, ei lafur diíiino, a'i dymher Irynaws, hyfrydwch a sirioldeb

yn mysg ei frody; a pharodd ei bregethau adnewyddiad byw yn mhlith y
cynuUeidfaoedd, ail gychwynodd y gwersyll, ac ymddangosodd gwedd

adfywiol ar yr achos eilwaith.

1^- un peth a ellir ei ddv,'eyd am llr. Charles o'r Bala. Priodol iawn y
dywedodd Bowlands am hwn, '-Rhodd Duw i'r Gogledd ydyw." Nid ar

law Mr. Ciiarles yr oedd cyfarwyddo ei gerddeäiad. Fe fu y gr parchedig

hwn am dymhor yn ansefydlog ei amgylchiadau, yn cael ei arwain o fan i

fan, heb gael dinas sefydlog i aros ynddi. Cadwodd rhagluniaeth ef yn y
cyflwr ansefydlog hwn, nes addfedu ei feddwl i laíurio yn y maes Method-

istaidd. Cydgyfarfu amrywioi amgylchiadau rhaglrmiaethol yn sofydliad

Mr. Charles yn y Bahi. Trwy gydnabyddiaeth â'r Parch. Siraou Lloyd y
daeth i ymweled â'r dref hòuo i ddechreu; arweiuiodd hyu cf drachefu i

gyfeillach â'r ferch ieuanc, yr hon ar ol liyny a briododd. Yr oedd, er hyn,

yn anaddfed o ran ei feddwl i fwrw ei goelbren yn uiysg y Methodi^tiaid, er

ei fod yn eu mawr hoííi; yr oedd oto heb ei lwvr argyhocddi nnd mewn
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cysylltiad ag cglwys Loegr y dylasai laùirio. Rhaid, gan Iiyny, oedd ei

ddiddyfnu yn fwy eto oddiwrthi. Gwi.aed liyn trwy yr anliawsder a brofai i

gael ei ryddid i wneuthm- daioni yn y íFordd ac i'r graddau ag y teimlai

rwymau cydwybod arno i wneutìiur. Codid achwynion yn ei erbyn yn

nghylch defnydd a dull ei wcinidogaeth : dychyniygai rhywun neu gilydd

fod gormod o sawyr Metliodist arno, fod ei fywyd yn rhy fanw^], a'i bieg-

ethau yn rhy lymion. Cyfartyddai ag ergydion atgas oddiwrth íicer neu

rector, a theindai oddiwrth anniddigrw_\dd liwn ac arall o'r boneddwyr, nes

oedrl ei ysbryd yn ymdoddi i ewyliys Duw, a disgynai ei feddwl i'r pender-

fyniad, mai yn m,hlitlv y bobl ddirmygedig hyny, y Methodistiaid, y mynai

rhagluniaeth Duw iddo dreulio ei oes.

Trwy yr oruchwyliaeth o ddwyn Mr. Charles i bliíh y diwygwyr y gwnaeth

rhagluniaeth wasanaeth anmhrisiadwy i Gyraru, ac i Fethodistiaeth Cymru.

ühoddwyd ysgogiad anarferol i'r achos crefyddol, drwy y tro hwn. Ve fu

presenoldeb gr o'i ddysg a'i sefyllfa ef yn foddiou arbeuig i ddiryniu rhag-

faru llawer, na fynent i neb eu gweled er dim yn mlilith pobl mor dlodion

ac isel a'r Methodistiaid. EnniUodd hynawsedd ei ysbryd, a dichlynrwydd

ei fywyd, lawer yn ychwaneg. Ond ei bregethau efengylaidd, ei ysgrifen-

iadau defnyddiol, ac yn enwedig yr ysgolion dyddiol o Sabbothol a sefydl-

odd, a ennillodd fwy na'r cwbl. Ehaid edrych ar ddyíbdiad Mr. Charles at

y Methodistiaid yn gyfnod arbenig yn eu hanes. Os cafodd I\íethodistiaeth

ysgogiad adnewyddol trwy sefydliad Mr. Jones yn Llangan, ugain mlynedd

yn ol, cafodd ysgogiad cryfach a mwy parliaol trwy sefydliad Mr. Charles yn

y B.ila. Yr un rhagluniaeth ag a ddygasai John Evans, ddeugain mlynedd

yn ol, i'r dref hòno, a ddygodd Mr. Charles. hefyd i'r lle hwnw i breswylio

;

a thrwy hyn y gwnaed y Bala i'r Gogledd, am lawer o ílynyddoedd, yr hyn

oedd Llangeitho yn y Deheudir. Fe ddacthai John Erans i'r dref hòno yii

llencyn anwybodus mewn cydmhariaeth, ac yn ffoadur o'i wlad, rhag ei alw

i íod yn dyst ar ddydd brawd. Arweiniwyd ef i'r Bala ar fedr niyned yn ei

flaen tua sir Aberteiíi ; ond goruwch-Iywodraethodd rhagluniaeth Duw ei

amcanion, a sefydlodd ef yri y Bala. Yn y dret hon y cafodd ei gyfnewid

trwy ras; yma cyfarfu â chydmhares eifywyd; ac yma, yn benaf, y parhaodd

i wasgar arogledd hyfryd crefydd Mab Duw, trwy nodweddiad anrhydeddus

y Cristion, a chynghorion doeth y bugail : hyn hefyd a wnaeth am dymhor

niaith, nid llai na deng mlynedd a thringain

Gr a fu yn ddefnyddiol iawn, yn ei gylch ei hun yn enwedig, oedd y
Parch. Evan líichaids, Caernarfon

;
g\vr y mae ei goffadwriaeth yn felys ac

anwyl gan bawb a'i hadwaenai. Yn hanes y gr hwn befyd, ymddengys

llaw rhagluniaeth ddwyfol yn ei arwain o gam i gam, ncs ymsefydlu o hono

yn Nghaernarfon. Collasai, trwy ei grefydd, wên ei dad, a thaíiwyd ef,

bellach, i'r byd Ilydan heb nemawr swcr ond rliagluniaeth Duw. Arweiii-

iwyd ef i gadw ysgol i Frynengan, a rhai manan eraiU )n sir Gaernarfon, ond

yn bcnaf yn nhref Caernarfon, yn yr hou y bu ynllafurio ara agos i ddeugaiu

mlynedd. Cymeryd oi arwain a wnaeth ynlau g;in amneidiau rhagluuiacth

;
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a d^iedus ydyw Caernarfon eto, a'r Gogledd oU, i ragluniaoth y nef, ara eu

hanrhegu â gweinidog mor ddifcfl ag Evan Eichards.

Gadawyd symudiadau pregethwyr y Mcthodiátiaid gynt, fel y gwneir eto,

i ragluniaeth. Nid felly y mae y Methodistiaid \Yesleyaidd. Syniudir y
rhai olaf yn ol eyfundrefn reoLnidd a threfnus : ond nid felly ]\Iethodistiaid

Calfìnaidd Cymru. Gan fod y pregethwyr ymron yn ddiuahaniaeth, wedi

bod hyd ynia yn dibynu ar ryw gelfyddyd nea alwedigaeth fydol am eu

cyualiaeth, y mae yn rhaid y byddent, wrth gwrs, yn fwy cylymedig wrth

amnaid neu arweiniad rhagluniacth, nag wrth ddim arall. Yn y modd yma
yr aeth y Parch. John Elias i Fon i aneddu; a rhodd anmhrisiadwy, yn

ddiau, a fu ef i'r wlad hòno. Bhoddwyd iddo wraig a fii yn ymgeledd

gymhwys iddo; a thrwy ddiwydrwydd a Uwyr ymroddiad yu gofalu am y
siop, bu yn foddion i roddi Hawer o seibiant i fyfyrdodau "gr T)uw," ac i

roddi rhyddid iddo wasanaethu ei genedl a'i gencdlaeth yn fwy efleithiol.

Nid i'r gyfundrefn Fethodistaidd y mae y diolch am hyn, ond i drefniaut

doeth a da rhagluuiaeth y nef. Trwy gael ei gynysgaethu A'r fath wraig, fe

gafodd Elias beth daionus, a chafodd fíafr gan yr Arglwydd. Diar. xviii, 22.

Nid oedd yr achos crefyddol yn mhlith y* Methodistiaid ddim \tì ucliel a

blodeuog pan y daeth Elias i aneddu i Lanfechell gjmtaf ; ond fe fu ei

ddyfodiad i'r whid yn foddion arbenig i roddi cychwyniad o newydd ynddo.

Yr oedd nerth anarferol ci bregethau yu peri i dyrfaoedd raawrion ymgymdl
i'w wrando. Ymroddodd â'i lioU egni i ddiwygio y wlad oddiwrth amr\-w

arferion'Uygredig, a llì\^-ddodd, yu ddiau, yn fwy yn yr amcan hwn na neb

arall. Bwriodd i lawr ja llwyr rai o honynt, a rhoes attaliad cryf ar gynydd

rhai eraill. Ein dyben yn y sylwadau hyn yn awr ydyw, nid ysgi-ifeuu hanes

y pregethwr enwog hwn, ond dangos pa mor ddyledus ydyw IMethodistiaeth

Cymru i ragluniaeth, am drefnu amgylchiadau rhai o'r gwr mwyaf eu defn-

yddioldeb, mor gyfleus a gwasanaethgar i'r gorchwyl y oynysgacthodd

Ysbrj-d Duw hwy â chymaint o gymhwysder iddo.

Drachefn, ymddangosodd goruwch-lywodracth rhagluniacth yn nodedig

lawer gwaith ar elyniaeth a chynddaredd yr erlidwyr, uid yu unig mewn
ymwared i'r trueiniaid yr ymosodid ariiynt mor greulon, oud hefyd mewn
defnyddiad o'r aragylchiadau gofidus i wasanaethu er llwyddiant i'r efengyl.

Trwy ddoeth drcfniad rhaglimiaeth, fe gaed "bwyd o'r bwytawr, ac o'r cryf

y caed melysdra." GttTiaoth i gynddaredd dyn foliannu Duw. Tybiodd y
canghellwr Owens y byddai codi William Pritchard, Glasfryn Fawr, yn

ddyrnod angcuol i achos y penau cryniaid ; ond yn lle hyny, fe fu yn fodd-

ion i'w ledaenu hwnt i derfynau sir Gaernarfon. Yr un modd y tybiasai yr

luddewon gynt mai y ffordd i lethu Cristionogaeth oedd erlid y Cristionog-

ion yn Jerusalem ; a hyny a wuaethant yn effcithiol ddigon, nes ocddynt oU

ond yr apostolion wedi eu gwasgaru. Ond beth er hyny? moddion a fu hyn

i wasgar ac i lechaenu yr hyn a fynasent ei lethu. Y dysgyblion, wedi eu

gwasgar o Jerusalcm, a dramwyasant ar hyd y gwledydd, gan brcgcthu y
gair. Yr un modd y bu niown Ihnwcr parth o Gymni

; yr oodd y moíUlioii a
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ddefuj'dditl gan elynion Dnw i lethii y gwaith, yn foddiou yn Uaw rhaglun-

iaeth i'w Iwyddo. Gresyn na ddarllenasai y gwr hyny y cynghor a i'oddai

Gamaliel i'r luddewon yn yr achos hAvn, "Ciliwch oddiwrth y dyniou hyn,

a gadewch iddynt : obîegid os o ddynion y mae y cyughor hwn, fe a ddi-

ddymir ; eithr os o Dduw y mae, ni ellwch chwi ei ddiddymu, rhag eich cael

yn ymladd yn erbyn Duw," Act. v, 38, 39.

flaen erlidigaeth yr ymlidiv,-yd Lowri Williams, o Bandy Cliwilog, yu

sir Gaernarfon, i Bandy'r Ddwyryd yn sir Feirionydd; lle y bu yn foddion i

roddi lloches i'r efeugyl, mewu adeg na fynai neb trwy yr holl wlad wneuthur

uu gj'rawynas i grefydd. Y gelynion a'i bwriadasaut er drwg, yn ddiam-

heuol, oud l)uw a'i bwriadodd er daioni. Parodd yr amgylchiad o'i chodi

o'i hen gartref, ond odid, lawer o ofid i'w meddAvl hi ar y pryd ; eto, parodd

achubiaeth i lawer o bcchaduriaid. Symudiad gwraig o gr sir Gaernarfon,

i gadw ysgol yn îsolgellau, a fu joi foddion i ddwyn Methodistiaeth yno.

Yr oedd y wraig hon, cyn ei syraud o'i gwlad, wedi profi gradd o felysder yr

efengyl, ac ui allai lai nag ymddyddan â hwn acarall ar ol dyfod i'w chartrcf

newydd. Ac er na fu ei harosiad yu hir yu Nolgellau, fe fu yn ddigon i godi

hiraeth mewn rhyw rai yno i gâel clywed gair y bywyd. Ac ni chododd

Ysbryd Duw erioed mo'r syched hwn yu y fynwes, nathrcfuodd rhaghmi<'«ith

ryw foddion i'w dori.

Ymddengys rhagluniaeth weithiau yn amlwg iawn, mcwn goruwch-lywodr-

aethiad ar amgylchiadau bychain a dibwys iawn ynddyut cu hunain, i

gynyrchu caulyniadau mawrion a gwerthfawr. Ar begwn bychau y canfyddwn

yn fynych olwynion mawrion yn troi. Heb y ddolen fechan, ni lyddai y
gadwen fawr ddim yn gyflawn. !Mae y pin bach yn angeniheidiol i ber-

ífeithio y pciriaut nerthol. Ni a ganfydd^m yn hanes Methodistiaeth lawer

o ganlyuiadau pwysig yn dibynu ar amgylchiadau bychain. Yr ydym ni,

bellach, wedi gweled y tro a roes yr olwyn, ac wedi canfod ftrwyth yr oruch-

wyliaeth, yn fwy abl i weled cysylltiad y mân amgylchiadau hyny â'r hyn

a'u canlynodd.

Mae crefydd, bellach, wedi cynyddu yn fawr yn sir Fflint. ^Mae capelau

y Methodistiaid yn awr yn aral, a'r cynuUeidfaoedd yn lluosog ; mae railoedd

a miloedd, o bryd i bryd er pan gychwynodd Methodistiaeth ynddi, wedi

cael eu hachub trwy "flolineb pregethu;" ond pwy a fuasai yn dychymygu

fod hyn oU, mewn dull o ddweyd, yn dibynu ar waith gr ieuanc yn rayued

i ymofyu cydmhares bywyd ? Ond er lleied peth oedd hyn i'r wlad yn

gyff"redinol, pan yr ystyrir ef ynddo ei hun ; eto, fe fu yn ddolen yn yr oruch-

wyliaeth, i ddwyn "goleuni mawr" i'r bobl ag oeddynt yn eistedd yn raro a

chysgod angau. Ceir gweled yn hanes y wlad hòno, mai gwaith John

Owens o'r Berthen-Gron, yn myned i Ddyffryn Clwyd i ymofyn am ferch

rias Llangwyfan yn wraig iddo, a fu yu achlysur iddo glywed Daniel

Rowlands \-n prcgethu. Trwy y bregeth hòno, cafodd ei oleuo ara ei gyflwr

GoUedig, ac eunillwyd ef at Fab Duw. Wedi profi pwysigrwydd pcthau

ysbrydol ei hun, disgynodd prydcr arno am eu dwyn i sylw ei gymydogion.



288 CYNYDD MrTUODISTiAETU. [dOSB. III.

Ymofynodcl yn y fau am biegethwyr i ddyfod i'w gartref, ngorodd ei ddrws

ei liun i'w derbyn, a liyn a fu decìireuad Methodistiaeth yn sir Ffíint.

Yr oedd symudiadau proffeswp- gau ragluniaeth yn foddion yn fynych

iawn i bhiiiu yr achos yn y lle y symndid hwy iddo. Fe fyddai rhagluuiaeth

weithiau, niegysò wir ddyben, yn treiglo ihai dynion o fan i fan, i gludo y
marwor, a chychwyn y danllwyth. Sonir ani un Dafvdd Eoberts, gr an-

nghyhoedd o Gwytiierin, sir Ddinbych, yn cael ei symud i le a elwid Pant-

ghis, yn agos i'r Ysbytty ; a bu ynfoddion iddwyn pregethu yno. Symudodd

•wedi hyny i Ysgwifrith, yn agos i Benmachno, a ihoes gychwyniad i'r aehos

yno hefyd. Ymddengys fod ei galon ef yn wresog yn y gwaith ; ac er nad

oedd yn arfer pregethu, eto fe agorai ei d i dderbyu pregethu, yr hyn oedd

yn beth anarferol y pryd hyny, ac yn gosod y neb a wnai hyny yn agored i

lawer o anfri a sarhad. Yr oedd agoryd t i dderbyn y pregethwr, a chan-

iatâu iddo bregeíhu ynddo, yn gyraaint gwasanaeth i'r efengyl â dim arall

yraron, gan nad oedd yr un addoldy y pryd hyny wedi ei godi, a chan faint

y gwrthwynebiad a flÿnai yn meddyliau y werin yn erbyn y peiiau cryniaid.

Diau y bydd coíia anrhydeddus yn cael ei wneuthur yn y farn fawr, am
ffrwyth cariad llawer truan, nad oes fawr scn am dano wedi bod yn hanes y
gw^edydd, ac yu nghronichm y teyrnasoedd. Syn fydd clywed y Baruwr

gogoneddus yn cyfarch Ihiwer o'r rhai a gyfrifid yn "ysgubion y byd, ac yn

sorod pob dim," wrth yr enw anrhydeddus, "Bendigedigion fy jS'had," ac

yn datgan eu caredigi'wydd iddo, dan amgylchiadau isel, "Bum newynog, a

rhoisuch i mi fwyd; bu arnaf syched, a rhoisoch i mi ddiod; bum ddyeithr,

a dygasoch fi gychn chwi ; noeth, a diUadasoch fi; bura glaf, ac yrawelsoch â

mi ; bum yn ngbarchar, a daethoch ataf." Auhawdd ydyw dychymygu pa

wasanaeth ei íaint oedd "derbyn i d" y pryd hyny. Yr oedd y pregeth«yr,

fel y proffwydi a'r apostohon gynt, yn troi aUan, nid heb wybod i beth, ond

yn aml heb wybod i ba !e ; ac yn arahich, heb wybod pa beth a ddygwyddai

iddynt. Y'r oeddynt yn wir "yn ddyeithr," a chymwynas fawr oedd eu

dwì/H ffì/da Imijnt ; a rhaghmiaeth a wenai yn aml ar y rliai a wnaent hyny.

Bu newyn Canaan yn achlysur, yn Uaw rhaghmiaeth, i ddwyn Jacob, a'r

"had santaidd," i'r Aifft, rhag trengu o honynt o eisicu bara ; a thrwy hyny

i roddi ymwared i eglwys Dduw, yr hon nid oedd y pryd hwnw ond deg

enaid a thiiugaiu. FeUy gyda Methodistiaeth. Gwasgai rhagluniaeth ar y

crefyddwr mewu un man, ac agoìai ddrws o yrawared iddo mewn man araU,

i'r dyben i ledaenu yr achos mawr drwy y symudiad. Ddeng ralynedd a

thringain yn ol, ni feddai y Methodistiaid Calfinaidd Cymreig \m Ue i addoli

ynddo yn Liverpool, ac nid oedd addoli yu yr iaith Gymraeg gan neb araU.

Gyrasai rh;igluuiaeth, pa focUl bynag, nu "WiUiara Llwyd, a'i wraig, i'r dref

gan gyfyngder amgylchiadau. Ymunasai â'r Methodistiaid oyn ymadael o

Gymru; ond trwy ei grefydd, eoUodd ei waith, ac erlidid ef yn chwerw, fel

y syraudodd i LynUeifiad. Bychan y deaUai efe ddyben yr Arglwydd yn y

peth. Ond yn y dull rhagluiiia>íthol hwn, fel y ceir gweled eto yn amlycach

yn ralaen, v sf^fN-dlwyd Methodistiat-th vu Llvullp;fiad.
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rExxoD vr.

YSBRYD FJIAGOROL V Pi;OFFESVvMR CYNTEFIG YN FODDÎON CYN-
YDD METHODISTIAETH.

cyswYSiiD:

DYLAX\V.VD CRF.FYDD—TYSTIOL.4ETH JOHN EVAXS AM YIÎ HEX BOEL—ETI LLWYR
Y.MRODDLA.D I WAITH YR ARGLWYDD—EVAX MOSES—GRIFFITH ELLIS, PENA'R-

ALLT—LEWIS EVAX—EU HADDFWYNDER—MORWYMG yX LLEYN, CATRIX OR
PEXRHYX, A LOWRI WILLI.aMS—EU CARIAD AT EU GILYDD, A'U LLAFUR AM
W-YBODAETH, ELLI3 EDWARD—EU FFYDDLONDER I GYXAL GWEIXIDOGAETH
YR EFENGYL, OWAIX S10.V, MALLWYD; THOMAS EDWARDS, CAERGWRLE; DOR-

OTHY E'.LIS—EU CYSOXDEB YX MODDIOX GR.iS, EU SEL, A'U HAEL10XI, GRIFF-

ITH S10X, YXYS-Y-PANDY; EOBERT ROBERTS, TALSARNAU; MODRYB SUSAN O
GROESOSVvALLT; A ROBEUT LLWYD O RUTHIN.

Nli) oes un briodoledd aialycach yn yr auian santaidd, na'r duedd sydd

yiiddi i eangu ei dylanwad, trwy ddwyn eraill i gyfranogi o lioni, ac o'r

bendithion sydd yn ngln â lii. Mae pob uu a achubwyd yn catl ei wneyd

yn oöeryn i achub craill. îsid yw dyîanwad crefydd byth yn dybenu yn y
percheuog o houi yn unig ; ond Iii a gynyrcha ogoniant i Dduw, ac ewyllys

da i ddynion. Mae y dyn bydol yn fynych yn casgla cyfoeth iddo ei hun

trwy dlodi rhai eraiU ; ond y mae y dyn duwiol yn llcsâu eraill trwy ei

lesiant ei hun. Mae fel y ganwyli, yn goleuo i bawb a fyddo yn y t. Mae

y saint yn dysgleirio, yn nghanol cenedlaeth yrog a throfaus, "inegys

goleuadau yn y byd." Ni roddwyd analygind eglurach, na phrawf sicrach,

o'r egwyddor hon un amser, nag a roddwyd yn mywydau yr hen Fetliodist-

i?id Cymreig. Wedi iddynt gael trugaredd eu hunain, eiddigeddent mewu
modd aiigherddol am iachawdwriaeth eu cyd-ddynion.

Meddai John Evans o'r Bida ara danynt, "Yr oedd ysbryd diwygwyr yn y

rhan fwyaf o'r crefyddwyr y dyddiau hyny, ac yr oeddynt yn egniol ac yu

ymdrechgar neiüduol i daeiiu gwybodaeth o'r efengyl yn ardaloedd tywyll y
wlad. Yr oeddynt yn hyn yu rhagori yn hynod ar y genedl glauar, farw-

aidd, bresenol. Nid oedd dim yn ormod ganddynt i'w wneyd na'i ddyoddef

er mwyn yr efcngyl ; ac ofn yn eu calonau rhag mew'u diin iddynt roddi

achos i elynion yr Arglwydd gablu. Er fod gwybodaeth a doniau wedi

cynyddu yn hclaeth yn yr oes brescnol, eto mae y pethau godidog hyn oedd

yn mhlith yr hen bobl, wcdi eu coUi i raddau mawr. Ai dyn neu ddynes

dJawd, ar eu tiaed, yn ddigwyno, ac ar eu traul eii hunain, hanner cant, neu

o hyny i gan milldir, i ofyn cyhoeddiad ; a inawr oedd y llawenydd, os

rhoddid un cyhocddiad iddynt am cn Ihifur."

"Yr oedd gair yr Arglwydd yn werthfawr yn y dyddiau hyny." Yr oedd

moddion gras, a gweinidogaeth yr efengyl, yn brin iawn. Yr oedd "ncwyn

yn y tir, nid newyn ara fara, ac nid syched amddwfr, ond ani wrando geiriau

yr Arglwydd," Amos viii, 11. I'r graddau yr oedd dynion y byd yn gAvrth-

wynebu yr efengyl, yr oedd eraiU yn sychedu am dani ; ac os oedd y gwith-

wynebiad iddi yn fawr a flyrnig, yr oedd yr awydd am ei chael hefyd yn

angherddol. Bedyddid y pregethwyr yn y dyddiau hyny â'r Ysbryd Ghìn

tìc fi thân. Aput drw'y boh rhwystraii
; gwynebent bob peryglnn; r.berthent

u
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bol) peth o werth, os byddai rald, er mwyn cyrhaedd eii hamcan. Isìá.

oeddyut yn gwnenthur cyfrif o ddim, ac nid gwerthfawr ganddynt eu hein-

ioes, am y Uedaenent y wybodaeth am Dduw yn y wlad. Yr oedd yr

awyddfryd hwu yn yfed eu hysbryd. Ysid hwy gan sel t-Dduw. Gallasai

Howel Harris gymeryd ei fyd yn esmwyth; yr oedd yn r o feddiannau, ac

deulu cyfrifol. Gallasai euniU gwên ei gyfeillion, ac ymgodi i urddas ac

anrhydedd yn y wlad. Gan ei fod yn meddu ar gyneddfau cryfion, a modd-
ion bydol, beth a alìasai luddias ei ddyrchafiad i fri a gwychder? Eithr efe

a ddewisodd oddef adfyd gyda phobl Dduw ; efe a farnodd yn fwy golud

ddirmyg Crist, na dim gogoniant a addawid iddo gan y byd. Gwrthododd
Ptowlands bob cynygiad a wnaed iddo, gan ei yraroddiad i wasanaethu Duw
yn efengyl ei Fab ef, yn y Uwybr y rhoddwyd iddo gynifer o brofion fod

Duw yn ei Iwyddo. Trwy ymddyosg oddiwrth yr hyn a elwid.yn Fethodist-

iaeth, y gallasai y Peirch. Wiiliam WiUiams, Howel DaAàes, a P. WiUiams,

gael gwên eu huwchraddiaid, a mwynhau esmwythyd a chyfoeth. Ond }t

oedd mantell y Pen-proffwyd wedi cael ei bAvrw arnynt hwy, ac ni allent lai

na'i ganlyn, pa mor anhawdd bynag. Y mae y meddwl yn synu wrth

ddarllen hanes teithiau y gwr hyn ;—wrth graffu ar faint eu Uafur, dyfnder

eu darostyngiad, amiedd eu peryglon, a chwerwder eu dyoddefaint ; a pharod

ydym i beiiderfynu, eu bod naill ai yn wallgofiaid dibris o honynt eu huuain,

neu yn wr dan ryw ysbrydoliad neillduol oddiwrth Dduw. Ond gwallgof

ni allent fod ; nid ymadroddion gwallgof a fyddai ganddynt, ac nid gweith-

redoedd gwallgof a gyflawnent. Yr oedd eu geiriau yn rymus a synwyrol,

yn ennill cydwybodau djTiion diragfarn ; ac yr oedd eu tyudierau yn fwyn-

aidd a gostyngedig, a'u hamcan yn eglur a dihoced. Duw, yn ddiau, a

gyfFyrddasai â'u ralonau, ac a'u hanfonasai drosto ef ei hun, i ddefFroi gwlad

o ddynion cysglyd a difraw, yn nghylch pethau mawrion y " byd a ddaw."

Heblaw y g^Tyr urddasol a enwyd, y rhai a dybid eu bod yn golofnau, ac

a gaent y blaen yn mhob man, yr oedd nifer o ddynion bychain iawn eu

dawn, ac isel eu hamgylchiadau, yn cyfodi yma ac acw ar hyd y gwledydd,

o'r un ysbryd yn gymhwys â'r gwr enwog uchod. Os dywed neb mai

chwant i awdurdod, ac awydd i enw a chlod, oedd yn cynhyrfu y naill, ni

ellir dywedyd hyny am y lleill. Nid oedd eu sefyllfa na'u talentau y fath

ag a roddai iddynt sail i ddysgwyl dim o'r fath; a phe buasent mor fí"oI a

dysgwyl hefyd, rhaid y buasent yn troi yn ol wedi gwelcd y gwrthwyneb

:

ond yn mlaen yr aethant, heb droi ar dde nac ar aswy, a phrofi trwy eu

gostyngeiddrwydd a'u cywirdeb, mai " cariad Crist oedd yn eu cymhell."

" Yn y dyddiau boreuol hyny," medd yr hen batriarch Jolin Evan3, " nid

oedd ond ychydig yn gwTando ; a'r rhan fwyaf o honynt oeddynt ddynion

synil, a than wasgfa am eu cyflyrau eu hunain, a chyflyrau cu cymydogion

hfífyd. Yr oedd yn byw yma (sef y Bala) t gyda'r hynotaf a welais erioed

yn y byd. Cyn i'r Arglwydd yn ei dnigaredd ymweled ag ef, yr oedd yn

ddyn hynod o wagsaw a mapwoddgar ; ond wodi hyny, cyfnewidiad ncillduol

a gymerodd le yn holl agwedd ei ysbryd a'i fiicheddind. Ni welodd nob ef
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M'ediliyny yn ysgufn, nac rtiewn naiur ddricg ; ac \\\ chlywodd ueb ef ya

âyicedyd gair segur. Gôf ydoedd . wrth ei alwedigaetli ; ei enw oedd Evaii

Moses. Byddai ei bin, ac ino, a phapyr, yn ei ymyl bob amser yn yr efail, i

ysgrifenu hymnaa a gyfansoddai va-th gnro yr haiarn, neu rywbeth arall a

ddeuai i'w feddwl. Yr oedd ei symh-wydd yn nodedig iawn, ac yn argy-

hoeddiad i bawb a ddeuent ato â'u gwaith. Dechreuodd gynghori cyn ei

farw ; cyhoeddodd ei hun i gadw oedfa am bump o'r gloch y bore, hob bore

tra y byddai hyw. Cadwodd at hyny ei hun, er bod ei gynulleidfa ondbechan

yn amL Galwai yu aml dan ífeuestri ei gyfeiUiou, "Codwch, frodyr, at yr

Arglwydd, a pheidiwch gwrando ar y cnawd." Ni ddift'ygiodd nes gorphen

ei yrfa, yr hyn a wnaeth gyda dyddanwch a llawenydd."

Yr oedd bychander yr achos yn ei gychwyniad, a thlodi a gwaeledd yr

ofFerynau, yii.rhoddi mautais i naw.í eu hysbryd (hlod i'r golwg yn fwy amlwg

a dysglaer. Ac ar y dechre, bychan a gwanaidd iawn oedd yr achos. Ehyw
swp bychan o bobl druaiu dlodion, heb na dysg na dawn, na chyfoe'h na

ílylanwad, yn cyfarfod â'u gilydd mewn rhyw dí* bach llwydaidd, tebyg i

weithdy y gwdd, neu feudy y fuwch
;

yiio y gweddient, yr ymddyddaneut,

ac y clywent "holl eiriau y fuchedd hon." Ond er ised eu hamgyh'hiad, ac

cr Ueied eu rhif, yr oeddyiit o ysbryd rhagorol: yr oedd eu sobrwydd, eu

fliwydrwydd, a'u flyddlondeb, yn nodedig iawn. . Y'r oeddynt yn goddef

Uawer yn mhob ff"ordd, er hyny yn siriol ; ac yn gwneyd eu hunain yn bob

peth i bawb, cr mwyn enniil rliai. Gwerthfawrogent yn fawr y cyfleusdra,

pau rhoddid iddynt gael pregetliwyr, yr hyn oedd yn dra anfynych, i draethu

iddynt air Duw yn ei burdelj a"i iachusrwydd. Aent yn ddylal i'r Hanau bob

Sabboth, ac yragymysgent â'r dyrfa Avrth fyned a dychwelyd, yu dirion a

chyfeillgar, er mwyn hysbysu yr hyn a wyddent am bethau yr efengyl. Cy-

inerent achlysur, oddiwrth ryw air yn y Salm neu y LUth am y diwrnod, n

ddai-llenasid, neu ar destyn y bregeth, i dynu ymddyddau am bethau Duw.

Nid yn fynych y byddai dira yn y Han y piyd hyny, ond y gwasanaeth cyft'-

redin; a phregeth, efaUai, unwaith bob tri neu bedwar mis. Ac hid oes

îimheuaeth, pan y dygwyddai fod pregeth, mai Uai y budd a díhubynid

trwyddi o lawer, nag a weinyddid gan arabcU Gristion deff'ro, tlawd, wi-th

ymddyddau â'i gymydog ar y flordd adref.

I ddangos o ba ysbryd yr oedd proff'eswyr yr oes h<5no, gaUwn adrodd

hanesyn am amaethwr bychan yn sirFeirionydd, o'r enw Griflìth ElUs, am yr

hwn y cawsom achlysur i son o'r bhieu, ac y mae'n debygol y cawn eto.

Cafodd y gr hwn ei gymheU, pan oedd yn arcíUg yn y maes, i fyned ugain

miUdir o ft'ordd, i geisio gan bregethwr ddyfod y Sabbotli canlynol i'w ardal

i bregethu. GoUyngodd y wêdd yri y fari, a chychwynodd i fí'ordd ar ei

draed. Cafodd y pregethwr gartref, a chafodd ganddo, gan faint ei daerni,

gydsynio â'i gais. Y Sabboth a ddaeth, a'r pregethwr hefyd ; ond nid

oedd na chapel na chynuUeidfa yn barod iddo. Eithr yr oedd rhyw nifcr o

bobl yn y Uan ; dysgwyUwyd, gan hyny, am i'r bobl ddyfod aUan, a safodd

y pregethwr i fyny, ar ryw dwmpath yn agos i'r fí'ordd y dychwelcnt nr liyd-
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ddi i'w cartrefi, i roddi gair o gynghor iddynt. Safodd llawer o horiynt i

wi'ando, a dwysbigwyd rhai dan y bregeth hôno, y rhai a f'^nt ffyddlon dros

Dduw hyd ddiwedd eu hoes.

Yn yr hanesyn bychan hwn, y mae ymroddiad aiddgar yr ama|;thwr,

parodnrydd ac anfantais y pregethwr, a boddlonrwydd y nef, yn cyd-ym-

ddangos. Y cyfi-yw ydoedd y crefyddwyr boreol hyny ; a thrwy y cyfryw fodd-

ion gwael a dystadl y gweLii Duw yn dda alw pechaduriaid, a ihiosogi ei bobl.

Clywödd Lewis Evan, Llanllugan, sir Drefaldwyn, Howel Hams yn
pregethu y tro cyntaf, mae yn debyg, y bu'yn y Gogledd, a brathwyd ef yn
ei galon. O hyny dhm, yr oedd yn ddyn uewydd. Yr ysgrythyrau oedd-

yiit, bellach, ei hoU hyfrydAvch, a buan y cyrhaeddodd fesur hehneth o wybod-
aeth yuddynt. Dechreuodd yn awr eiddigeddu am hysbysu i'w gymydogion

y pethau a wyddai am Dduw, cyfiwr dyn, a'i waredigaeth. ^i, gan hyny,

a'i Feibl gydag ef, o d i d, i ddarllen y gaii- i'r teuluoedd a'i derbynieat.

Nid oedd ar y pryd y dechreuodd hyn ond tuag ugain oed. Nid oedd ei

sefyllfa ond isel : gwdd ydoedd v\Tth ei grefft : ond yr oedd yn ddyn siriol

pi dymherau, a bywiog ac effro iawn. Ni adawai i neb fyned heibio iddo,

heb wneuthur cais ar alw eu sylw at bethau Duw. Ymgasglai nifer o

gymydogion at eu gilydd i'r teulu Ile y dysgwylid ei fod yn dyfod, arhoddid

mantîiis iddo yn y modd vTiia i draethu w'rth ei gyd-ddynion am fawrion

weithredoedd Duw. Gwnaeth Lewis Evan hyn heb gymhelliad, uac esiampl

ddynol; yn unig oddiar wir awyddfryd i wneuthur daioni. Dywedid am y
gr hwn, gan mor ddiwyd ydoedd yn y tai, ar y flbrdd, ac yn y pidpud, yu
aílrodd yr ysgrythyrau, ei fod yn cadw ysgol Sabbothol hauner can mlynedd

pyn son am dani. Dysgu rhjn.\'un y byddai yn wastad, o foreu hyd liwyr,

—

V plant, y gweision, a'r morwynion, jti gystal a phenau y teulu y dygwyddai

fod ynddo, a'r dyeithr-ddyn a gyfarfyddai ar y ffordd. Yr oedd yn wir yn

"ganwyll yn llosgi ac yn goleuo."

Dyoddefai Uawer o'r Methodistiaid cyntaf lawer oddiwrth eu pertLynasau,

re oddiwrth eraül, o hei'wydd eu hymlyniad wrth y bobl a elwid y Cradocs,

a'r penau cryniaid. Dyoddefai plant lawer oddiwrtL eu rhieni, a gwý-r a

gwragedd oddiwrth eu gilydd. Bu Ilawer meistr tir yn galed a thost wrth

wraig weddw, a phlant amddifaid, am yr unig fiii o fyned i wrando \Tr efengj-1

i le níid oc'ddynt hwy ^ti ei gymeradwyo. A hynod mor addfwyn a llariaidd

y dyoddefent hwythau y cam a wneid â hwy, a'r enllibiau a fwrid arnynt.

Phinillodd Ilawer gwraig ei gr, trwy fwyneidd-dra ei hysbryd, i feddwl yn

dda ara grefydd, ac i'w hamddiffyn rhag y chwedlau celwyddog a ledaenid

am dani. Llawer tad a mam erlidgar a gymhellwyd i ddweyd ara eu plant

crefyddol, • "Pa beth bynag ydyw crefydd y bobl ddyeithr hyn, nid yw ein

phiut ni ddim gwaeth o'i phlegid." Enniliodd Uawer Ilances o forwyn ei

ìle yn raeddwl ac ymddiried ei meistres, trwy ei diwydrwydd a'i ffyddlondeb,

er nad oedd ond ydygasedd mwyafatei phroffes; ac yn y diwcdd, encillwyd

y feistres ei hun i wrando yr lín weinidogaeth, ac i 1)roffesu yr un grefydd.

Ceisiodd morwvnig vn Llcvn, vii sir Gnernarfon, «raii ei meistros, ar ddi-
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wrnocí uodedig, fyued i wraudo gr dyeithr o'r Deheudir ag oedd i'w ddys-

gwyl i bregetliu yn yr aldal. Gwylltiodd ei meistres wrtbi, a dywedodd,
" Gwrando y penau cryniaid! na wnaf byth; ac oni bae dy fod di yn llances

dda dy waith, a gonest dy waelod, ni chait ti, na neb arall o'r fath,' aros dan

fy nghronglwyd un diwrnod." Eto, er hyn, perswadiwyd ei meistres i fyned

ara uuwaith i wraudo, dan rith rhyw esgus; ac yn yr uuwaith hwnw, der-

byniodd saeth i'w chydwybod, na allodd ei hysgwyd ymaith ; a daeth y
wraig hòno i fod yn un o'r rhai mwyaf ymgeleddgar i achos yr efengyl o neb

yn ei gwhid.

Nid oedd y proífeswyr cyntaf yn gadael llonydd ymron i neb, heb eu taer

gymheli i ddyfod i wrando, pan y dygwyddai fod pregeth i'w dysgwyl. Ai

un wraig dlawd, yu Mhenrhyn-deudraeth, i weithio diwrnod yn y cynhauaf,

i hwn ac arall, heb gymeryd un tâl ganddyut, er mwyn eu gosod dau ryw

fath rwymau i ddyfod i Aia-ando yr efengyl ar ei chais. Y mae yn anghred-

adwy ymron, pa faint a Lnfuriai yr henafiaid i gael pregethu i'w hardaloedd,

ar ddechreuad y diwygiad. Aent ar eu traed i Langeitho, o wnhanol barthau

yn y De a'r Gogledd, i ymofyn am gyhoeddiadau gwr dyeithr i ddyfod i

ymweled â hwynt. Ar y Sul cymundeb, fel y ci-ybwyllwyd o'r blaen, ym-
grynhoai Iluaws o gynghorwyr ac aelodau cyíFredin yno, a rhoddid iddynt

gyfleusdra, drwy hyuy, i gyfarfod â'u gilydd, a thrífnu pa bryd a pha fodd

i ddyfod. Kid digou ganddynt ocdd cael rawynhau gweinidogaeth Eowhmds
eu hunain yn Lhìiigeitho ; ond llafurient â'u holl egni, i gacl ganddo ef, neu

rywrai o'i frodyr, ddyfod i ymweled â'u hardaloedd ; ac anfynych y byddai

eu llafur ym ofer. Gwnaethpwyd hyn gan lawcr benyw. Dyledus ydyw
llawer parth o Gymru i lawer merch, am sefydliad yr achos crefyddol yn-

ddynt. Trwy lawer o anhawsderau yr aeth y cyfryw rai o'u cartrefi, gan

deithio ugeiniau o fiUdiroedd, dros fynyddoodd mawrion ac oerion, ac ar

hyd ffyrdd anhygj'rch, heb un amcan yu eu golwg ond llesâd ysbrydol iddynt

eu hunain, ac ymofyn am foddiou llesâd ysbrydol i'w cymydogion.

Yr oedd y cywair aiddgar hwn ar feddyliau y profl^"eswyr, yn foddion

arbenig i chwanegu cynydd y cyfundeb. Dywedir i lafur un wraig o'r enw
Lowri Williaras, o Bandy'r Ddwyryd, fod yn foddion i blanu deunaw o

eglwysi yn y rhan hòuo o sir Feiiionydd, sef yn nghyraydogaethau y l^en-

rhyn, Maentwrog, Trawsfpydd, &c., y rhai a gynyddasant, yn ei hoes hi, i

fil aelodau. O ddechreuad bychan y raae Ihiwer o betliau mawrion yn

cyfodi. Yr oedd y dull yr argyhoeddwyd yr hen bobl; dwysdcr yr oruch-

wyliaeth a brofasent; y tywyllwch caddugol a'u liamgylcheut; y gwylio

sarfí"aidd oedd ar eu hymddygiadau; yr ymosod oedd arnynt beunydd, meAvn

gwawd a gorthrymder ;— oU yn tucddu, mor belled ag y gallai amgylchiadau

effeithio, i'w cadw yn eflro, yn wyliadwrus, ac yn agos at Dduw. lihoíhlid

iddynt fwynhad yn moddion gras, ag oedd yn cyfateb i'w hamgylchiadau

gofidus. Yr oedd eu hamgylchiadau hwy yn fwy trallodedig, a'u Ihiwenydd

hefyd yn fwv holaeth, na'r eiddom ni. Yr nedd eu urrth vii rvrnieb i'w

dydd.
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Mawr oedd eu cariad at eu gilydd, a mawr oedd y mwyuLad y iiaill o'r

llall. Nesâeut at eu gilydd fel y gwna y defaid pan y'u hymlidir gau y cvvn.

Yr oedd. eu gweddiau yn daerion ac yn aml. Gweddient yn fynych bymtheg

o weithiau yn y dydd. Dywedir y byddai llwybrau cochion yn eael eii

gwneyd gan y Lowri WiÜiams uchod,, gan y cyniwair a wnai i gocdydd, ac i

ogofeydd y creigiau, i ymdrechu â Duw. Ac i'r graddau y byddai eu hyin-

drech gyda Dnw mewn gweddiau, y byddai hefyd eu hyTndrech i rybuddio

dynion. Nid oes i ni feddwl, er hyn, uad oedd Uawer o waeleddau yn

perthyn i'r hynafiaid ; ac iiid oes i ni feddwl, chwaith, eu bod oll mor

rhagorol â'u gilydd. Yr oedd llawer o raddau yn eu mysg hwy, a gwael-

eddau yn ngln â hwy oU; eto yr oeddynt, ar y cyfan, yn fwy gwyliadwrus

nr eu camrau, ac yn fwy egniol eu hymdrechion gydag achos Mab Duw, nag

y ceir eu holynwyr heddyw. Profasent oruchwyliaethau dwysach, a chysuron

melysach; ac felly, cymhwysid hwy i gyflawui gorchwylion calelach, ac i

ddyoddef tywydd mwy.

Nid oedd mautcision yr heu bobl ond prinion iawn, wrth eu cyduiharu ò

manteision yr oes hon; eto, fe ymddciigys y gwnaent ddefnydd rhagorol o'r

rhai a feddeut. Yr oedd Uawer un o houyut wedi cyrhaedd gradd helacth o

wybodaeth mewu duwinyddiaeth, er na feddeut nemawr lyfrau oud y Beibl.

Y mae yn syndod i ni, pa fodd y galhni llawer pregethwr yn mysg yr henaf-

iaid syrhaedd y fath helaethrwydd o wybodaeth, pan y cofiom nad oeddynt

wedi cael ond ychydig, neu ddim, addysg yn eu mebyd ; nad oedd yr un

Ts.fol Sabbothol yn yr holl wlad ; nad oedd llyfrau da a buddiol ond ychydig

*eu rhif, a phrin eu haddysg; ac nad oedd ar gael neb yn gyfeillion a allai

estyn iddynt un cymhorth. Rhaid oedd fod eu hawydd am wybodaeth

yn'angherddol, pau y cyrhaeddent hawn cymaint o wybodaeth ysgrythyrol,

dan anfanteision mawrion o'r fath a nodwyd, ag a gyrhaeddir gan lawer yn

yr oes hon, dan amgylchiadau Uawer rhagorach.

Dywedir am un EUis Edward, pregcthwr yn Darowain, sir Drefíihlwyn, ei

fod yn hyddysg iawn yn yr ysgrythyrau. Godai ef a'i wraig yn foreu iawn,

yn enwedig ar y Sabbothau, i drysori yr ysgrythyrau yn eu cof. Bu mor

Ìlafurus yn dysgu llyfr yr Arglwydd, nes y bernid gan y rhai a'i hadwaenai,

fod yr ysgrythyrau ymron oll yn ei gof. Oddiar y gwerth yr oedd ef yn ei

weled mewu gwybodaeth fuddiol, cynghorai ei gyfeillion i brynu yr ychydig

lyfi-au a gyhoeddid yn ci oes ; ac os dywedid fod prinder arian yn llesteirio,

annogai i brinhau yn ngwerth neu yn ngwychder gwisg, neu i roddi heibio

rhyw arferion trculfawr eraill, i'r dyben i'w cyrhaedd. Aunogai wcision i

brynu canwyllau, fel y gallent gael goleu i ddarllen, ac annogai bawb a

fyddent yn cwyno yn herwydd diffyg amser, i godi yn foreuach i'r un dybeu.

Da fyddai pe bae swyddogion cglwysi Mcthodistiaid y dyddiau hyu yn

cymeryd esiampl oddiwrth yr hen bregcthwr hwn. Mae raantcision yr oes

bresenol yn aunhraethol fwy na'r eiddo yr henafiaid ; ond nid yw ein oynydd

\-n ryfateb i'n breintiau. Gwell ydyw gan h\\ev un y bibell ffwgws na'r
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llyír, a digyu g'uiRldynt dreuliu puunoedd aui y naiU, pryd y gurthodir y

sylltau am y llall.

Yr oedd ymdrech yr hen bobl i gynal achos yr efengyl i lyny, mewn am-

gylchiadau o iselder a thlodi, yn ganmoladwy iawu. ì\ìá Hawer o'r cyf-

oethogion a alwyd; eithr Duw a ddewisodd, gan mwyaf, dlodion y byd hwu

i fod yn gyfoethogion mewn ífydd. Hawdd y gallasai alw pendefigion at ei

waith yn ngwahanol barthau y dywysogaeth, y rhai a fiiasent yn ddigon

galluog i gynal cymaint o bregethu ag oedd ar y dechre trwy holl Gymru
;

eithr "gwan-bethau y byd a etholodd Duw, fel y gwaradwyddai y petbau

cedyrn ; a phethau distadl y byd, a phethau dirmygus a ddewisodd. Duw, a'r

pethau nid ydynt, fel y diddymai y pelhau sydd." Gadawyd y raawrion,

gan amlaf, i erlid, a galwyd y tlodion i ddyoddef. Nid oedd o blaid Meth-

odistiaeth ond anwybodaeth, gweudid, a thlodi, ac yn ei erbyn y safai awdur-

dod, dysgeidiaeth, a chyfoeth ; eto, Uwyddo a wnaeth. Llestri pridd, yn

wir, y rhoddwyd y trysor liwn ynddynt, fel y byddai godidogrwydd y galluo

Dduw, ac nid. o honom iii. Gwnaeth yr Arglwydd yn Nghymru fel y

gwnaethai lawer gwaith o'r blaeu. Dewisodd yr Arglwydd lesu ei ddysg-

ybHon o blith dynion isel eu manteision a'u hanigylchiadau, ac a'u henwog-

odd hwy â grasau ei Ysbryd, ac nid cymaint â bendithion ci ragluniaeth, i

ddangos mai nid o'r byd hwn y mae ei freniniaeth. ef, ac mai nid cnawdol

ydyw arfau ei íilwriacth ef. ]\Iae yn wir y defnyddiai ddylanwad y cyfoeth-

ogion ar rai achlysuron, megys Nicodemus, a Jose])h o Arimathea ; a dysg y
rhai dysgedig, megys Saul o Tarsus, i ddwyn o amgylch ei amcanion ei hun;

eto, megys mewn fibrdd o eithriad. Nid dynia ei reol gyfl'redin. Y''u

Nghymru hcfyd, efe a alwodd ambell un cyfocthog at ci achos, a doniodd

ambell un dysgedig; ond nid oedd y nifer ond bychan mewn cydmhariaeth.

Yr oedd y nifer mwyaf o lawcr yn ddynion isel cu sefyllfa, er nad oeddynt

isel o gymeriad : yr oedd eu tlodi a'u gras yn cydgyfarfod. ^Mae achos Duw
yn Nghj'-mru yn fwy dyledus i haelfrydedd y tlodion, nag i lawnder y cyf-

oethogiou. Ni adawai Ilawndcr y cyfocthog i'w berchenog gysgu; ond fe

adawai i achos Mab Duw lewygu. llhoes llawer Cymro neuGymraes dlawd

ei hoU fy-wyd i ymgeleddu achos yr efengyl. Gallent ddweyd, fel Pedr ac

loan wrth y gr cloff", "Arian neu aur nid oes genym ; ond yr hyn sydd

genym, yr ydyra yn ei roddi yn ewyllysgar i ti." Arbedcnt mewn cysuron,

ie, mewn angenrheidiau personol, iel y byddai ganddynt beth i'w gyfrauu

at achos Mab Duw. A chawn law-er enghraifit nodedig o ofal Duw yn ei

ragluniaeth am danynt hwythau.

Gan faint a wnai ambell un mewn ÍTordd o gyfranu, a chan Ileied o niwaid

a wnai hyny i'w hamgylchiadau bydol, fe gododd dychymyg yn meddyliau

rhai, fod yn rhairl eu bod yn dcrbyn yn ddirgelaidd o ryw drysorfa anadna-

byddus. Nid oedd ganddynt un ddirnadaeth y rhoddai neb ei ciddo i estron-

iaid am ddim
; y cyraerent y fath boen, ac y tyncnt arnynt y futh diaul, heb

fod iddynt ad-daliad o r^iwle. A bychan y gwyddent hwy fod i'r dynion

hyny fwyd i'w fwyta, a thrysorau i'w mwynhan, vn inhell uwclilaw dim a

t
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fedd y ddaear liou. Ad-daliad arianol oedd o flaen dychymyg "dyiiion y

byd," a dyeithriaid oeddynt hwy i bob un o natur arall.

Yr oedd un Owain Siôn yn byw gerllaìr MallTryd yn sir Drcfaldwyn, ar

ddechreuad pregethu gan y Methodistiaid yno, yr hwu a ddangosai lawer o

ífyddlondeb a charedigrwydd i acuos yr efengyl, a'r hwn, ar yr un pryd, a

Iwyddai yn y byd, o Iciaf llawn cyraaint â neb o'i gymydogion
;
parodd hyu

iddynt ddychymygu fod yn rhaid ei fod yn derbyn ad-daliad o rywle neu

gilydd ; a bliu oedd ganudynt, gau awydd gwybod o ba le, a pha faiut.

Ar ryw ddiwrnod nodedig, cytunodd Ihiaws o honynt, ag oeddyut yn cyd-

fedi mewn maes, i ofyn iddo. Yr oedd Owain Siôn ar y pnd wedi troi ei

gefn, i fyned i oedfa a'gynelid y diwrnod hwnw ; ond ar ei ddychweliad yn

ol at y medelwyr, gofyuasant iddo, a ddywedai efe wrthynt y gwirionedd am
un peth a ofynent iddo. Addawodd yntau na ddywedai gelwydd; ond yr

atebai hwynt yn ddigèl, osgweddus iddo í-ddai gwueyd hyny. Yna dywed-

ent wrtho, fod rhai o honynt yn meddwl ei íod yn cael ugain punt yn y
flwyddyn o Langeitho, neu o nwle arall, tuag at roddi bwyd a llety i breg-

ethwyr, a phorfa i'w cefl\-lau ; a gofynent, a wnai efe ddywedyd wríhynt pa

faint, mewn gwirionedd, yr ydoedd yn ci gaei. Atebodd yntau, mai hawdd

iawn oedd iddo ddweyd y gwir wrthynt; ac raai y gwir oedd, nad oedd efe

yn derbyn dim o Langeitho, nac unllan arall, nac ychwaith o un llaAV ddynol;

ond uas gallai ddweyd, er hyny, pa faint a dderbyniai o law "Meddiannydd

y nefoedd a'r ddaear," yn öbrdd ei ragluniaeth. Yr oedd yn ddigon adua-

byddus, ar yr un pryd, fod gwên rhagluuiaeth ar bob peth yn y Plas-uchaf,

sef y tyddyn yr oedd Owain Siôn yn byw ynddo, a'i fod yn codi rawy o

gjTiyrch, ac yn gwerthu mwy o enllyn, yn ol maint ac ansawdd y tir, na neb

yu y cj'raydogaethau, er maiut y draiü a ddygai yn achos ei grefydd ; ac

mor amlwg oedd hyn, nes tynu sylw trigolion ei blwyf. Yr oedd perthyn-

asau ei wraig yn dra anfoddlawn i'w gwaith yn ymyraeth â chrefydd, a

mynych )T yraliwiai y fam â'r ferch, gau ddweyd, "Fy ngeneth auwyl, ehwi

fyddwch yn sicr o dori wrth roddi eich bwyd i'r crwydriaid sydd yn dyfod

atoch, ac wrth roddi cyraaint o'ch araser i wrando arnynt."

Yr ocdd cymydog goludog i'r hen wraig, yr hwn oedd yn perchen tir ei

liun, yn arfer ei chadarnhau yn y tyb hwn, gan ddarogan y byddent yn fuan

wedi difrodi yr ychydig oedd ganddynt. Yn lle hyny, yn y gwrthwyneb y
bu. Yr uchelwr a fethodd, er meddiannu tir yn ddiardreth, tra yr oedd

Owain Siüü yn gallu ateb i'w ofynion yn rhwydd a pharhaus. Gwir a ddy-

wcdodd y gr doeth, "Ehyw un a wasgar ei ddâ, ac efe a chwanegir iddo;

a rhyw uu arall a arbed fwy nag a weddai, ac a syrth i dlodi."

Bu ei feistr tir, am rj'w ysbaid, yn byw mewn rhan o'r t. Yr oedd

yntau hefyd yn atgas iawn wrth Owain a'i wraig o herwydd eu crefydd.

Bygythiai yn fynych, ar bob rhyw esgus, eu troi o'r tyddyn ; a hyny yn

ddiau a wnaethai, oui bae y rhwym-ysgrif oedd gan Owain ar y tyddyu am
nifer o flynyddoedd. Torai y gvvr boneddig allan yn äml i dyiigu ac i regu

yn eu clyw, o wir dd\ben i'w poeni ; a llawer gwnith pau gyfiirfyddai â'r hen



PîiN'. 1.] YSBHi'D EHAGOROL Y PHOFrESWYR Ci'NTEFIG. 297

wraig ar y ffordd, neu ar y buarth, y byddai nior anfoesgar a'i hysgwyddo

a'i cliilgwthio mewn anwydau drwg ; a bu yr hen wraig yii glaf am ysbaid,

gan y ì)linder a'r sarhad a wnaethid fel hyn iddi.

Yn mhen rhyw enyd, daeth amser cymeriad y tir i fyny, a brys anghyff-

redin oedd ar y gr mawr i gael gwared o'r crefyddwr. Goscdodd y tir i

dyddynwr arall, ac ysgrifenwyd ammodau y cymeriad; ond cyn iddo anfon

rhybudd i Owain i ymadael, cymerwyd ef i garchar am ddyled ; fell^',

analluogwyd ef i'w yni ymaith y flwyddyn hòno ; a ctyn pen y flwyddyn

ganlynol, gwerthwydy tir i i' arall, a gwell oedd gan hwnw gael Owain Siôn

yn ddeüiad y tyddyn na neb arall. Trwy yr hoU helyntion hyn, a'r rhai a

ganlynasant, yr oedd gafael gref gan Owain yn achos Mab Duw, ac ni

phallai yn ei gynaliaeth iddo, ac felly y parhaodd hyd ddiwedd ei oes. Cy-

nysgaethwyd yntair â llawer o dangnefedd yr efengyl yn ei fynwes, ac â

nodded rhagluniaeth yn ei amgylchiadau, fel na fu arno eisieu dim o angen-

rheidiau y bywyd hwn ; ond daioni a thrugaredd a'i canlyuodd ef holl

ddyddiau ei fywyd.

Cof ydyw gan yr ysgrifenydd ymddyddan â hen r yn sir Feiriom dd, er'g

mwy na deng mlynedd ar hugain yn ol, jr hwn a ddaethai at grefydd mewn
gwth oedran, a hyny mewn adeg ag yr oedd y crefyddwyr yn ychydig o

rif, ac yn dlodion eu sefyllfa. Yr oedd yr hen t wedi byw i gryn oedran

cyn priodi, ac yn ofídus wedi crjfnhoi ychydig o gyföeth o'i amgylch. Wedi

y tro a ddaeth ar eifeddwl am ei achos ysbrydoI,'cafodd arei galon wneuthur

a allai dros enw y Cyfryngwr. Nid oedd ganddo nemawr o ddawn, ac ni

feddai wjbodaeth helaeth ; ond yr oedd ganddo d, ac ychydig o foddion
;

ac os na allai lesâu dynion trwy ei ddawn, gwelai fantais i wneuthur ychydig

mewn llwbr arall, scf trwy letya y pregethwyr yn ei d, a gofalu am ym-

geledd angenrheidiol iddynt hwy a'u hanifeiliaid, pan ar eu teithiau. Yn
mhen rhyw ysbaid o amser ar ol gwneuthur hyn, daeth ato rai o'i hen gyf-

eillion—cyfeillion ei anwybodaeth a'i ddiofalwch crefyddol ; a chan broffesu

eu gofal am dano, a'u pryder rhag i ddim anghysurus gyfarfod ag ef, hwy a'i

rhybuddiasant yn garedig, na dderbyniai i'w d y dynion dyeitlir a gyni-

weirient y wlad, na Avyddai neb yn iawn o ba le, nac i ba ddyben. " Ym-
groeswch rhagddynt, hen ffrind," ebent hwy, "oblegid hwy a ysant y cwl)l

sydd genych ; diíaant eich meddiannau cyn i chwi wybod ; î{ drwg iawn

fydd genym eich gwelcd, wedi eich hoU ofal a'ch helbul, yn syrthio eto i

dlodi yn eich hen ddyddiau. Os oes genych barch i'ch enw da, a gofal am
eich teulu a'ch amgyichiadau, jTnogelwch, ar bob cyfrif, ac i'r graddau

mwyaf, ihag y locustiaid difâol hyn."

"Diolch i chwi," ebe yr hen r, "am eich caredigrwydd a'ch gofal am
danaf ; ond y mae genyf air i'w ddywedyd, yr hwn, gobeithiaf, a gedwch i

chwi eich hunain yn gyfrinachol. Yna, yn lled ddystaw, efe a ddywedodd,

"Yr wyf rai ugeiniau gwell arnaf yn awr na phan y derbyniais y dynion hyn

i fy nh."
Ar hvn svrthiodd cu hwYnebau, ac vn ddvsfaw a siomcdig llithrasant
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ymaitb. Nid oedd uu ymre.symia<l cryfacli gyda'r tylwyth hyu, ua'r fiaitii

fod yr heu r yu chwauegu ei gyfoeth, pryd yr arferai haelioui at achos yr

efengyl. Nid er mwyu cyuyddu golud y gwuaethai y gr y caredigrwychi

a wnaethai ; ond am y teimlai mai ei fraint, ac mai dyledAvr ydoedd i

wneuthur a allai o blaid \t Hwn a wnaeth y fath gymwyuas iddo ef. Ar yr

un pryd, bwi-iochl Duw aden ei raghuiiaeth drosto ef a'i deulu, fel na fu ef

na'i deulu yn golledwyr ; a rhoes, drwy hyny, daw ar glebar y gwýr doeth a

gofalus, a ofynent yu bryderus, " I ba beth y bu y golled hon ?"

Yr oedd amgylchiadau crefydd yu Nghymru, oes neu ddwy yu ol, yu

fanteisiol iawn i ddangos ysbryd a chywair meddwl ei phrofieswyr. Argy-

hoeddiad dwys yn y gydwybod, a chariad ciyf yu y galon, yn unig oedd yu

ddigon i'w calonogi i fyned rhagddynt. Pa beth arall a allai gymhell yr hen

bregethwyr i fyned allau i'r prif-fi"yrdd a'r caeau i gynghori eu cyd-ddyniou ?

Xid hen arfer gwlad oedd hyn, ac nid oedd esiamplau eraill yn annogaeth

iddyut. Gwyddeut yu dda pa gau leied o groesaw a gaeut, ie, pa faiut o

warth a dynent ar eu henwau, ac o beryglon ar eu personau a'u hamgylch-

iadau. Nid oedd gauddyut fel cyfeilliou ond ychydig o ddyuiou tlodion a

dirmygedig ; a pha fantais ddaearol, ynte, a allai fod iddynt o ymuno â

hwynt ? Nid oedd yu amgylchiadau pethau un math o hudoliaeth i ddenu

neb at grefydd ; ac heb ryw ysbiydoliad neillduol o fewn, y mae yn anhawdd

dyfalu y croesawid hi gan neb, gan dywylled yr amgylchiadau oddiaUan,

Tueddai yr amgylchiadau i attal profi'es Ile uad oedd gras, ac i loewi gras lle

yr oedd. Mewn amser llwyddiannus ar amgylchiadau crefydd, y mae mwy o

gyrahelliadau i ymwisgo â phrofí"es, er bod yu amddifad o ras ; ond Uai o

achlysuron i burdeb a gwirionedd ddod yu amlwg a diymwad. Yr oedd

priuder moddion gras yn amser yr henafiaid, yn achlysur iddynt hwy osod

mwy werth arnynt, a chael mwy o fwynhad yuddynt. Yr oedd y wedd

fygythiol a sarug ar y byd erlidgar o'u hamgylch, yn melysu iddynt eu

cymdeithas â'u gilydd. Yr oedd ychydigrwydd eu rhif, a melysder eu

mwyuiant, yn eu cyôroi i ennill eraill atynt. Yr oedd cyuorthwyon dynol

mor brinion, ues awchu eu gweddiau am rai dwyfol. Yn wyneb ei bod yn

cau gyda dynion, yr oedd math o angeurheidrwydd troi at Dduw. Cyfatebai

Duw hefyd yr ysgwydd i'r baich, a rhoddai iddynt nerth yn ol eu dydd.

Os oedd eu blinderau yn lluosog, lluosog hefyd oedd eu cysuron. "Fel yr

oedd dyoddefiadau Crist yu amlhau ynddynt, felly trwy Grist yr oedd eu

dyddanwch hefyd yn amlhau." Yn ol mesur yr erlidigaeth ag oedd ar y
pregethwyr, yr oedd y cynorthwyou a roddid iddyut, a'r hyfrydwch a fwyn-

haent ; ac yn ol mesur yr ymosodiad a fyddai yn erbyn y crefyddwyr i add-

oli, y byddai y Ues a dderbynieut, a'r hyfrydwch a deimlent. Dan am-

gylchiadau anghyflTrediu, rhaid oedd cael cyualiaeth anghyffredin ; ond fel yr

oedd amgylchiadau yn lliniaru yu eu toster, yr oedd aughcrdd y mwyuhad

yn Iliniaru yn ei raddau. ]\Iae gras neu egwyddorion priodol y credadyu yn

uníFurf a digyfuewid cu uatiw ; ond yn eu graddau a'u gloewder, y maent yn

amrywio yn ol yr oruchwyliaelh a fydd arnynt, neu yr amgylchiadau y bydd
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y credadyu ynddyut. Yr uu ydyw duwioldeb u rau ei uatur yu mhawb,
(lan yr Heu Destameut a'r ìsewydd, yu y dysgybl ieuauc a'r heu, ar dde-

chreuad ac ar ddiwedd crefydd, yn amser diwygiadau a than erlidigaethau,

—

ag ydyw ar dymhorau eraill; eto, pwy sydd na yr ei bod yn burach, yn

loywach, ac yn rymusach, dan rai amgylchiadau, na than amgylchiadau

eraill? Pau gydmherir proífeswyr yr oes hon â phroífeswyr oes neu oesoedd

blaenorol, rhaid ystyried yr amgylchiadau yr oedd y rhai hyn, a'r rhai acw,

yuddynt. Rhaid ystyried amgylchiadau saint yr Hen Destament, wrth eu

cydmharu â saint y Testament Newydd : felly, yr un modd, wrih gydmharu
-crefyddwyr cyntefig y Methodistiaid, â chrefyddwyr yr oes hon. Yr oedd eu

hamgylchiadau hwy, yn ddiau, yn gwahauiaethu Ilawer oddiwrth yr eiddom

ni. Galwyd llawer o honyut yn ddisymwth, megys yn nghanol eu àrwg-

arferion ;—profasant argjhoeddiadau Ilymion iawn ar y naill ìaw, a llawenydd

inawr ar y Uaw arall ;—amgylchynid hwy ar bob Ilaw gan dyw^llwch dudew
yr oes, ac arferion gorwael ofergoeledd ;—darostyngid hwy yn barhaus i

waradwyddiadau lawer, a bliuderau dibaid yn achos eu crefydd. Nid ydyw

y cyfryw amgylchiadau yn dynodi yr oes hon ond i raddau bychan. Yu
bresenol, mae y rhan fwyaf o'r crefyddwyr wedi eu magu yn ngeiriau y flfydd,

—yn ddynion na redasant erioed gjda dyhirwyr yr oes i'r unrhyw ormod

rhysedd,— dynion wedi eu henuill yu raddol, trwy ymrysoniadau mwy neu

lai cyson a grymus,—dynion, lawer o honynt, yn had y saint, ac wedi eu

cadw heb werthu eu genedigaeth-fraint. Nid yw crefyddwyr yi* oes hon vn

ddarostyngedig i warth chwaith o herwydd eu crefydd : mae eu cydgref-

yddwyr hefyd yu Iluosocach eu rhif, ac yu amlach eu breiutiau, nag ocddynt

gynt, Mewn gair, mae y wedd allanol ar bethau yn gwbl wahanol, er fod yr

cgwyddorion tumewnol o angenrheidrwydd yn aros yr un.

Dibyuai Uwyddiant a chynydd y cyfundeb, pa foddbynag, i radflau helaeth

iawn ar ysbryd rhagorol yr hen bobl. Yr oedd eu difiifwch dwys, eu rhodiad

diargyhoedd, eu hamyuedd dau eu croesau, a'u hawydd angherddol i lesâu

eraiU, yii peri argrafhadau ar gydwybodau y sawl a'u hadwaenent, mai nid

dynion cyfì'rcdin oeddynt. Caninolent eu hunaiuwrth bob cydwybod dynion

yn ngolwg Duw. CyinhcIIeut eraill i ddywedyd, "Awu gyda chwi, canys

gwelsom fod Duw gyda chwi." Y'r oedd eu Ilafur dibaid a dirodres gyda

dynion, a'u gweddiau taerion gyda Duw trostynt, yn eu gwneuthur yu

goncwerwyr ar lawer ysbryd anmhlygedig a rhagfarnllyd.

Mae agos yn auhygocl yr effcitliiau a ganlynasant lafur a ffyddlondeb rhai

o'r hcn bobl ag sydd bellach yn gorphwys oddiwrth eu llafur. Llawer mwy
teilwng ydynt o gofladw riaeth oesol, na'r gwr rhwysgfawr hyny "y mae yr

holl ddaear yn rhyfeddu ar eu hol hwy," y rliai a oresgynasant deyrnasoedd,

a thrwy rym y cleddyf a barasant i'r ddaear alaru, gan anghyfaneddu trefydd

o'u preswylwyr, a g\vneuthur y gwragcdd yn weddwon, a'r plant yn amddi-

faid, wrth y cannoedd o fìloedd. Anrhydeddus yn ngolwg yr Icsu ydyw

cofîâu gweitlnedoedd ffydd, a Uafur cariad, ei ddylynwyr, pryd y tynghedir

gorchestion aunynol y "gwýr enwog gynt" i ebargofìant oesol. Am y wraig
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a tlyualltüdLl y biwch eiiaint gwertlifawr ar beu yr leáu, y dywedir, " Pa le

byiiag y pregethir yr efengyl hon yu yr holl fyd, yr liyn a wnaeth hon hefyd

a adroddir, er cofl'a am dani," oblegid yr liyn a allodd hon, o gariad at Grist,

"hi a'i gwnaeth." Mae enw llawer uu tlawd a digyfrif gan y byd, wedi ei

groniclo yn nghof-gelloedd y nef ; ni fu yu v;erth gan ddyniou, hwyrach,

osod careg ar eu bedd, a'u henw arui : ond gwerthfawr yn ngolwg yr

Argh^^dd a fu eu marwolaeth ; ac ai ddydd eu mabwysiad cyhoeddus, sef

]irynedigaeth eu corff, fe wneir arddelwad anrhydeddus o'u gwaith, o flaen

lluoedd cynuUedig nef a llawr.

ìlae o fy mlaen ysgrif yn coífa am rai o'r fath a soniwu am daiiynt, y rhai

a fynwesent y llafurus gariad a ddangosasant tuag at ei enw ef, ac a weini-

asant i'r saint ; ond y rhai, gan eu Uuddias trwy famolaeth, ni allant ei

weini mwy. Un o'r fath yma oedd un Thomas Edwards, a fu byw am

nifer o flynyddau yn Xghaergwrle, swydd Fflint. Troellwr ydoedd wrth ei

gelfyddyd, a "hen hmc," fel y geilw y Gogleddwyr y cyfryw, sef dyn heb

briodi. Cafodd hwn flas ar yr efengyl, rywbryd rhwng 1760-70. Dywed-

asom o'r blaen, y byddai y gr hwn yn arfer myned i Langeitho i ymofyn

am bregethwyr i ddyfod i draethu gwirioneddau dwyfol i drigolion tywyll ei

fro. Aeth un tro, medd ein hysgrif, i rywle yn y Gogledd, i wrando ar y

Pai'ch. D. Jones, Llangan; ac ar ol yr oedfa, gofynai iddo, " Pa bryd, Mr.

Jones, y deuwch atom ni i Gaergwrle a'i hamgylchoedd ?" "Pan y deui di

i Langan i geisio genyf," oedd yr ateb. Ymddengys y rhoddai Mr. Jones y
cjdîelyb ateb yn awr ac eilwaith, pan ofynid iddo am gyhoeddiad. Cymerodd

Thomas ef ar ei air ; aeth i Langau, dros 150 o fiUdiroedd, ar ei ddau droed,

a chafodd gan y gr parchedig gyflawni ei addewid. Nid oedd un Ue pen-

odol yn yr ardal, ar y pryd, i gadw oedfaon, a'r erUd oedd drwm yn y wlad.

Y dyn hwn, heb ei gymheU gan neb na dim, ond cariad gwresog ei fynwes

at y Gwarodwr, ac heb ddysgwyl Uai nag erUd fí"yruig am ei draff'erth, o

leiaf oddiwrth ei gydwladwyr, a gymerodd dir dan ysgrif-rwymiad am ei

oes, ac ar ei draul ei hun a gododd gapel bychan, Ue y cyneUd y moddion o

hyny hyd ddiwedd ei oes. Ni chafodd un gradd o gyuorthwy tuag ato, ond

pum swUt gan r o'r enw Ithel HiU, o gyraydogaeth arall. Arfer Thomas

EdAvards, neu Thomas y troeUwr fel y gelwid ef, pan ddeuai pregethwr

dyeithr trwy y whid, oedd ei ddylyn o oedfa i oedfa, tra y parhâai ei arian

;

yna dychwelai at ei alwedigaeth, hyd nes y deuai g\vr dyeithr araU ; ac fel

hyn y gwnai dros ainryw flynyddau.

Gr cadaru o feddwl, a chryf o goríF, oedd y troeUwr, medd yr hanes; a

da iawn ei fod ef feUy, dan yr amgylchiadau terfysglyd a berthynent i'r

Cradociaid y dyddiau hyny. Ffynai y duedd i erlid y crefyddwyr yn fawr

yn rahob man, ond nid yn unUe yn fwy nag yn Nghaergwrle. Gan hyuy,

pan ddeuai gr dyeithr heibio i bregethu yn nghapel y troeUwr, efe ei hun a

safai wrth y diws, i gadw y terfysgwyr mewn trefn ; a Uawer ymdrechfa

galed a fu rhyngddo â hwy oddiaUau, tra y byddai yr ychydig bobl yn ceisio

addoU oddimewn. Mewn vrhwanegiad at ei lafur dirfawr yn vmofvn ani
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wr i bregethu i'w gymydogion, a'i ddyfalwcli i wraiido pregetliau, yn luhell

ac agos, defnyddiai bob adeg yn mhob man, tìiewn ymddyddanion personol,

i rybuddio a chynghori ei gyd-ddyuiou. Dywedai yn ffyddlawn wrthynt am

eu perygl mawr, a thaer erfyuiai arnyut ddefnyddio moddiou gras, a ffoi at

yr unig Waredwr.

Trigianai teulu gerllaw iddo, o gymerind moesol a pharchus, yn ol eu

gradd, ond hyd yn hyu yn ddyeiíliriaid i wir grefydd. Cynwysai y teulu

hwn nifer o frodyr, a dwy chwaer. Cyfarfyddai yr hen lanc jti fynych â'r

naül neu y llall o'r brodyr hyn, ac â'r chwaer ieuaugaf ; a phob amser, a

chyda difrifwch mawr, cynghorai hwynt i ystyried eu diwedd, gan alw eu

sylw at y pethau a berthynent i'w heddwch. Bendithiodd Duw ei amcan,

ac ennillwyd y chwaer, a dau o'i brodyr, i ddyfod yn gyntaf i wrando, a

thrachefn i ymuno â'r bobl ddirmygedig, gan ymgysegru o galon i fod yn

eiddo yr Arglwydd. Fel hyn, cafodd yr anrhydedd a'r hyfrydwch o weled,

cyn ei farw, fod iddo gyfeillion a wir ofalent am achos yr efengyl yn y Ue, ar

ol ei ymadawiad. Ac felly hefyd y bu. Ar ol ei farwolaeth, cymerodd

Dorothy Ellis, chwaer y brodyr uchod, y capel bychan dau ardreth, a daeth

o fysg ei thylwyth i fyw i'r pentref, gyda'r unig amcan i wasanaethu achos

yr efengyl. Y Dorotliy EUis hon ydoedd y ddiweddar Mrs. Peters o Gaer-

gwrle, am yr hon a'i theulu y bydd geuyf eto air .i'w ddweyd yn haues sir

Eflint. Mae haues ac enw Thomas y troellwr ymron yn hoUol anadnabyddus

i Eethodistiaid sir Eflint ; eto, fe anrhydeddwyd y creadur disylw hwn gan y
Duw mawr, trwy ei wneuthur yn ddolen yn y gadwen i wneuthur ei enw yn

hysbys i filoedd o breswylwyr swydd Callestr.

I ddangos yrysbryd aiddgar a deffro oedd yn ffynu yn myiiwcsau yr hen

bobl hyny y rhoddwyd iddynt weled gogoniant y Cyfryngwr, ac i wasanaethu

ei achos ar ddechreuad y diwygiad Methodistaidd yn IN'ghymru, ysgrifcna

hen ddysgybl, yr hwn sydd weithian yu tynu at ei 75 mlwydd ocd

:

"Yr oedd fy anwyl fam yn aelod gyda'r Mcthodistiaid Calfinaidd,

er pan wyf fi yn cofio dira. Nid oedd yr un cyfarfod eglwysig ganddynt vn

y plwyf, sef plwyf Llaudechwyn, yn agos i Maentwrog, swydd Meirion, tra y
bu fy rhieui yn byw yno.—Nid oedd ond un arall, sef Catarine, gwraig

Hugh Lunt, o'r Garthbur. Yr oedd y ddwy yn hynod o hoff o'u gilydd, ac

yn ymwelcd yn fynych y uaill â'r Ilall; a thestyn eu hyraddyddanion, a siign

eu difyrwch, a fyddai lesu Grist, a'r pethau perthynol i'w deyrnas. Ai y
ddwy gyda'u gilydd trwy y traeth, er mawr berygl bywyd, i'r unig societi/ a

gedwid yn y fro, sef raewn plwyf arall. Nid wyf yn cofio pa mor fynych v
cedwid y cyfarfod eglwysig, fe allai bob dau neu dri mis ; a mawr fyddai

gofal ac awyddfryd y ddwy chwaer i fyned iddo. Ni wnai na thywydd na

thywyllwch y nos eu hattal, er fod ganddynt draeth i'w groesi ; a byddent

weithiau hyd eu gwasg mewn dwfr, a hyny wedi nos. Eto, gan faint y

mwynhad a roddid iddynt yn y cyfarfodydd eglwysig, yr oedd pob graddau

o ofn yn diflanu. Ond un tro, buasai y ddwy wedi boddi yn ddüai, wrtii

anturio dychwelyd trwy y traeth, oni bnasai i ragluniaeth ofabis v nef drefnu
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yniwared iddynt, a byny mewu modd annysgwyliadwy. Wedi myned trwy

un rhyd, deallasant fod y dwfr yn ddyfnacli nag y meddyliasant y byddai,

a'r llanw yn prysur ddod i mewn. Dychwelyd yn ol ni allent, bellach ; a

myned rhagddynt oedd yn fwy enbyd. Tybiasant nad oedd yn eu haros ond

boddi ; ond yn yr adeg, daeth gv\T ar geíìyl atynt, yr hwn hefyd oedd yn

croesi y traeth. Hwn, wedi deall eu sefyllfa, a'u cymerodd un ar ol y llall

o'r tu ol iddo, gau eu cario dros y lle rawyaf ei berygl ; a mawr oedd eu

diolchgarwch am y waredigaeth.

Mewn llawer aragylchiad cyfìelyb i'r un uchod, yr oedd duwiolfrydedd y

crefyddwyr, a gofal rhaghmiaeth am danynt, yn cydgyfarfod. Ni adawai

Duw i'r neb a wnai unrhyw beth ì'w achos ef, ac o wir gariad ato, fod ar ei

golled. le, ymddangosai cyfryugiad rhagbniiaeth drostynt weithiau ymron

yn wyrthiol. Daeth cyhoeddiad dau bregethwr i Benrhyn-deudraeth, ryw

amser yn nghychwyniad Methodistiaeth yn y wdad, pryd uad oedd ond

ychydig a'u derbynient i d. Nid oedd cyfeiUion crefydd yn y Penrhyn ar

y pryd ond ychydig a thlawd. Yr oedd gr a gwraig yno, pa fodd bynag,

wedi eu dwyn i hoíh'r efengyl, ac yn barod i wneyd yu ew^llysgar bob peth

a allent i'w chroesawu. Ar eu gwaith yn clywed am ddyfodiad y dyeithriaid,

ymofjnasant yn bryderus iaw-n am borfa i'w ceffyhnu dios nos. Nid oedd

gan y ddeuddyn eu hunain na maes na pherUan, ond gardd a gauasid i mewn
ganddynt o'r cyttir, neu o'r comm fel y dywed Uawer Cymro ; a'r ardd hon

ydoedd yn Uawn o bytatics, a'r gwidd, ar y pryd, yn eu blodau. Ond er

cymaiut a fu eu hymdrech gydag amaethwyr y g^Tnydogaeth, ac er iddynt

addo y talent yn llawn am borfa i'r ceffylau, ni allent Iwyddo gyda neb i'w

cymeryd. Beth oedd i'w wneyd? Ni f\Tient, er dim, wneuthur cam ag

anifeiliaid y gwr dyeithr, y rhai yr edrychent arnynt fel angylion Duw.

Penderfynasant, pa fodd bynag, droi y ceffylau i'r ardd, deued a ddelo }ti y

canlyniad. Erbyn y bore, yr oeddynt wedi pori y gwlýdd hyd at y ddaear

;

a mawr y chwerthin oedd yn yr ardal am beu ftblineb y gr a'r wraig, am
iddynt roddi eu holl fywyd megys i gi-oesawu y crwydriaid dyeithr a ddeuent

ar draws y wlad. Ond mawr oedd syudod a Hawenydd y ddau gi-efyddwr,

pan ddaeth araser codi pytatws, fod yno gnw'd Uawn cymaiut, os nad mwy,

nag oedd gan neb yn yr hoU fi'O ; a mawr oedd rhyfeddod rhai, a siomedig-

aeth eraiU, o'u dirraygwyr, pan ddeallasant na adawyd i'r trueiniaid caredig

fod dim ar eu colled. Daeth yr haues uchod i law yr ysgrifenydd oddiwrth

amrywiol bersonau gwahanol, y rhai a gytunant yn hollol yn mhrif linellau yr

amgylchiad.

Gresyn a fyddai gadael allan yr hyn a draetliir am Grifîìth Jones, gwehydd,

yr hwn ar y pryd oedd yn byw mewn lle a clwid Ynys-y-pandy, uwcldaw y
Traethmawr, sir Gaernarfon, a'r hwn wedi hyny a ddaeth i fyw i'r Sarnau,

gerllaw y Bala. ^lae y gr hwn yn fwy adnabyddus fyth, am luai gydag ef

y bu y llanc .John Elias yn brentis. Dywedir fod Griftìth Siôn yn \vr raedrus

yn ei grefft, yn fwy felly na Uawer o'i gydoeswyr : hyn a barai fod Uuaws o

bobl o ardaloedd pellenig yn anfon eu hedafedd iddo. Heidient ato o gyrau
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5Ìr Feirionydd, o ardaloedd y Penrliyu, Talsarnau, a llarlech. Meddai ef ei

hun wrth y Parch. Daniel Eyans, gynt o Harlech, ond yu awr o'r Penrhyn,

'"]\[i a fyddwu yn arfer a myned â'r eiddo adref ar ol eiwau; a chan fod

genyf y ddau draeth (y Traeth-bach a'r Traeth-mawr) i'w croesi wrth fyned i

ardal Talsarnau, ni allwn fyned a dychwelyd yr un diwrnod ; ond yr oeddwn,

gan hyny, dan angenrheidrwydd, y rhan amlaf, o letya dros uos yr ochr draw

i'r Traethydd ; a gwnawn hyny yu gyÔ'redin yn uh perchenog yr eiddo a

ddygid adref genyf. Ar yr achlysuron hyny, gofynwn genad i ddarllen a

gweddio yn y teulu y Iletywu ynddo. Aeth hyn yn adnabyddus yn fuan

trwy y fro, mai y cyfiyw oedd f'y arfer. Pelly, cyu hir amser, pan y ceid lle

i ddysgwyl fy mod yn dyfod trosodd, gwahoddai y naill wraig y Uall i'w

th, gan ddywedyd yn siriol, "Dowch acw heno ;—y mae gwehydd Ynys-y-

pandy yn dyfod, a chewch ei glywed ef yn gweddio ar dafod leferydd." Yn
mheu amser, deueut yn lluoedd i'm cyfarfod, yn enwedig y rhai y gweiÜiiwn

eu heiddo, a phob ainser arosent oll i glywed y weddi hwyrol; ac amryw o

honynt a ddeuent drachefu ar yr uu neges y borcu dranoeth ; a mawr y
rhyfeddu a fyddai fy mod yn gallu gweddio heb lyfr. Aethum drosodd yno

imwaith ar brydnawn Sadwrn, a methais ddychwelyd y noson hono gan y
Ilauw ; ac felly, bu gorfod arnaf aros yno dros y Sabboth. Y bore Sabboth

hwn yr oedd gwraudawyr y benuod a'r weddi yn Ued luosog. Yn y fan y
codais oddiar fy ngliiiiau y tro hwu, wele un yn fy ngwahodd i'w^ d i gin-

iaw, gan ofyn i mi ddarllen a gweddio yuo ; ac arall a'in gv.-ahoddai i swper,

gan erchi yr un peth. Meddyliais fod llaw Duw yn hyn. Ammodais, gaa

hyny, â'r bobl hyn, i ddyfod â'r eiddo adref o hyny allan ar nos Sadwrn, a

threulio y Sabboth gyda hwyut." "Dyma'r amser," ebe yr hen r, "y

dechreuais bregethu, heb yn wybod i ini fy hun."

Tua'r uu amser, yr oedd gr o'r enw Robert Roberts yn byw yn T
Mawr, Talsarnau. Trwy ryw foddion, daliwyd y gl* hwn â dychryn yn

nghylch mater ei enaid ; ac i'r dyben i dawelu gradd ar y storm, ymroddai i

fyw yu foesol a dichlynaidd iawn. Ai yn gyson i'r eglwysi plwyfol o am-

gylch iddo i wrando yr oíleiriaid. ünd er pob moddion o'r fath a ddefu-

yddid, uid oedd yn cyrhaedd gorphwysdra. Yr oedd rhyw eiriau o'r Beibl

yn ymdroi yn barhaus yn ei feddwl, megys y rhai hyn, "Mae un peth eto yn

ol i ti," a'r cyfFelyb. Ond yn nghanol ei drallod, clywoddfod rhyw ofleiriad

hynod yn Llanberis, yn sir Gaernarfou. "Codais," eb efe, "yu foreu ryw

Sabboth, a chyrhaeddais yno erbyu y gwasanaeth boreuol. Pan oedd yn

dechreu pregethu, daliwyd fi â difrifwch, a dcallais yn bur fuan raai gwir

a glywswn i yu fy ngwlad am y pregethwr ; canys nid oeddwn wedi clywed

dim yn dcbyg erioed o'r blaen. Dangosid y pechadur fcl un heb ddim da

ynddo, a'i gyflwr yn llawn o drueni ; ac O! fcl y darluniai barodrwydd a

chymhwysder y Gwaredwr, ac mor daer y galwai bccliaduriaid oto ! Acthum

yno amryw Sabliothau olynol ; ond uiiwaith, wedi dyfod allan o'r llan, pan

oeddwn eto ar y fynwcnt, cyfeiriodd yr oífeiriad ei gamrau ataf, a gofyuodd i

mi, O ba le yr oeddwn yn dyfod? a gwahoddodd fi i'w d i gael ciniaw.
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MÌDau a aetlium : gofynodd y gv,T parchedig i mi lawcr o betliau yu ngliylca

fy mater ysljaydol; a gofynodd hefyd, Paham y deuwn mor bell oddicartref i

wrando ? Dywedais fy mod i wedi bod yn y llanau o amgylch fy ughartref,

ac wedi gwrando mor fanwl ag y gallwn, ond nad oeddwn yn cael dim tawel-

wch i fy ysbryd ; ond fy mod yn cael gradd o hyny wrth wraudo ar ei

weinidogaeth ef. Gofynai drachefn,

—

" A oes dim o'r bolìl a elwir Methodistiaid yn pregethu yn yr ardal?"

"Oes," ebe ílnau, "ond ni fyddaf ll un amser yu myned i'w gwraudo

hwy."

"Paham hyny ?" ebe'r olì'eiriad.

"Wel, Syr," ebe fìnau, "deall a wnaethum mai y gau-broífwydi a ddarhmir

gan Judas, a chan yr apostolioii eraill, ydynt, y rhai y dylwn ar bob cyfrif

eu gocheL"

"Nage," ebe'r offeiriad; "ond oddiar ragfarn a gelyniaeth yn unig y
darlunir hwy felly. Byddai yn dda genyf íi fy hun gael cyfleiisdra ì'av

gwrando yu fynych. Nid oes dim gwahaniaeth rhyngddynt hwy a minau

mewn athrawiaeth ; oblegid yr un Beibl ydyw testyn ein pregethau, yr

eiddynt hwy a'r eiddof íinau. Cynghorwu chwi druan, gan hyny, i ymuno

â hwy."

Ymuno â'r Methodistiaid a wnaeth, yn ol cynghor offeiriad Llanberis, a

threuUodd weddiU ei oes yn ffyddlawn iawn yn eu plith. Bu ei d o hyn

allan yn gartref i arch Duw, ac yn Uety clyd i weinidogion y gair, Ue y der-

Ijynieut hwy a'u hanifeihaid ymgeledd a chroesaw. Gellu- dweyd ar seiliau

cedyrn, fod yr Arglwydd wedi bendithio ei d fel t Obededom, er mwyn yr

arch. Pan ddaeth at grefydd gyntaf, yr oedd ei amgylchiadau yn isel a

helbulus. Yr oedd ei hafur mor faw^r i gael pregethu i'w ardal, a'r hoU faich

o'i gynal yu disgyn yu mron yn Uwyr arno ef ei hun, fel yr ofnai rhai brodyr

crefyddol y gwnaethai ef gam a'i amgylchiadau, a thrwy hyny i grefydd gael

ei chablu. Yr oedd y brodyr tua'r Dylfi-yn a Harlech yn canfod hyn, ond

yn méthu gan eu tlodi ag estyn ymwared arianol iddo ; am hyny, ymgyng-

horasant i anfou dau neu dri o fi-odyr ato i'w gynghori yn daer i beidio a

galw am gymaint o foddion, gan y barnent fod y di-aul anocheladwy yn fwy

nag y tybient y medrai ef ei gynal ; ac mai gresyn a fyddai iddo ddyrysu yn

ei amgylchiadau—y rhoddai hyny arcìioU dwfn i achos crefydd yn ei wendid

a'i fabandod yn yr ardah Wedi traethu eu cenadwri ato trwy y fath ymad-

roddion, ymollyngodd Robert Ptoberts i wylo, gan ddywedyd mewn dull a

llais trallodus iawn, "Da chwi, gadewch i'r pregethwyr ddyfod fel arfcrol, ac

na phrinhaer dim ar foddion gras yn yr ardal; oblegid yr ydwyf íì yn well

arnaf o gan' punt eisoes !''

Mae llawer un sydd eto yn fyw mewn Dc a Gogledd, yn cofio l'.en wraig

hynod o'r enw Susan, yn byw yn Nghroesoswallt, tref yn sir Amwytliig, yn

tcrfynu ar siroedd Trefaldwyn a Dinbych. Gan fod "modryb Susan," yu

un bynod "ffyddloniaid y tir," ac wedi gwasanaethu achos yr efengyl yn

fwv na llí\wrr. gresvn fyddai goUwng ci choffíidwriaeth i ddifiau'i. gan fod
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iddo arogledd mor hyfryd a bendigedig. Gaiiesicl Susau yn un o gyrau

ucliaf sir Drefaldwyn, ac nid yw yn hysbys pa betli a fu yn achlysur o'i

dyfodiad i Groesosalit i aneddu. Tybygol ydyw mai amgylcliiadau o

gyíyngder, yn nhrefn rhagluniaeth y nef, a'i harweiniodd yno, a hyny i

ddybenion anadnabyddus iddi hi. Nid hwn ydyw y tro cyutaf i ragluniaeth

Duw, trwy symud iieu osod terfynau preswylfeydd dyuion, wasanaetlui i

iedaeniad yr efengyl. Felly y bu yn yr amgylchiad hwn. Ymddeugys

wrth yr hanes fod Susan Avedi profi rhyw gymaint o felysder yr efengyl cyn

ymadael â'i bro genedigol; ac wrth gefnu ar ei chyfeilliou crefyddol, a'i heu

gymydogion, ni chiliodd Susan "oddiar ol yr Arglwydd." Glynasai egwydd-

orion grasol yn ei chalon ; a pharliâai i deimlo eu dyhìuwad wedi dyfod uiegys

yn alltiides i ganol estroniaid. Pregethai y Methodistiaid y pryd hyny yn

mhlwyf Llanarmon-Dyffryn-Ceiriog, bro yn nghanol y mynyddoedd, tua deng

milldir i'r gorllewin o Groesoswallt. Dygwyddodd yma, fel mewn llawer o

fanau eraill, mai nid ymosod ar y trefydd mawr a wnai yr hen ddiwygwyr

yn gyntaf, ond ar y wlad o amgylch iddynt ; ac wedi talm o amser o bosibl,

wedi ymwreiddio graddau yn yr ardaloedd cylchynol, yr anturient i'r trefydd

cyfagos. relly yr oedd yn y Uc hwn. Yr oedd pregethu gan y Methodist-

iaid yn y mynyddoedd cyfagos, fwy na hanuer can mlynedd, cyn sefydlu

cynulleidfa reolaidd yn y dref hon. Trwy farchnata mewn ymenyn, caws, a

nwyddau cylì'elyb, fel y bernir, fe ddaeth Susan yn Ued fuan yn gydnabyddus

íi chyfeiUion crefyddol Llauarraon.

Eywbryd ar ol hyn, dygwyddodd fod cyhoeddiad John EIIis o'r Abermaw

i ddyfod i Lanarmon i bregethu; a chan mor wcrthfawr oedd gair yr Ar-

glwydd yn y dyddiau hyny, gwahoddwyd Susan i ddyfod trosodd i'Avwrando.

Achubodd hithau y cyfleusdra i fyned, a Uwyddodd hefyd gyda'r pregethwr i

i-oddi cyhooddiad i ddyfod i Groesoswallt. Yn y cyfamser, gofalodd yr hen

chwaer ar fod pob rhagbarotoad angenrhcidiol yn cael ei wncyd crbyn

dyfodiad "gr Duw." Mynodd drwyddedu y t, a gofalodd hysbysu i'r

holl Gymry a allai eu cyrhaedd, fod y gr dyeithr i'w ddysgwyl yno i

bregcthu Cymraeg ; yn hytrach, i bregethu yr efengyl yn yr iaith Gymraeg.

Parodd hyn gryn swn, a gwnaeth oferwyr y dref hefyd barotoadau i dderbyn

y pengrwn dyeithr. Y diwrnod a ddaeth ; ac yn ol ei addewid, yr oedd y

pregethwr hefyd wedi dyfod. Ymgasglodd hefyd gannoedd o ddynion o

amgylch y Ue, y rhai oeddynt, gan rawyaf, y dyhirwyr cyhoeddusaf yn y
dref. Daethent yno, nid i wrando, ond i aflonyddu ;—nid i addoli, ond i

erlid y sawl a ddeuent yno i addoli. Yr oedd y t yn sefyll ychydig ar gîl,

allan o'r heol gyhoeddus, i Liwr rhyw drarawyfa (passage) yn heol-yr-eglwys,

gerllaw y Bell Inn. Daethai ychydig o gyfeiUion o'r wlad gyda John EUis

i'r drcf. Pa fodd bynag, yn fuan wedi i'r moddion ddechreu, dyma ddyn yn

dyfod i mewn, ac yn myned yn syth at y pregethwr, gan orchymyn iddo yn

awdurdodol iawn i ddyfod i lam-, a dyfod gydag ef o flaen raaer y dref.

Dangosai y pregcthwr ar y cyntaf radd o anfoddlonrwydd i ufyddhau i'r cais
;

ond ar waith y swyddog yn bygwth "hollti ci bcn" n'i ffon, oni ddeuai yn y
T
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faii, efe a aetli. Ar ei ymddangosiad yn yr heol dau ddwylaw yr hedd-

geidwad, fel pe buasai leich- r,eu lofrudd wedi ei ddal, dyma'r floedd fawr o

fuddugoliaeth oddiwrth yr haid gynhyrfus ag oeddynt yn dysgwyl am dano,

a churo padelli ffrio, a phob oífer trystfawr o'r fathj o ddyben i roddi hyny o

fiindcr a sarhad ag a alleut ar y crefyddwyr.

O flaen y maer yr aed, ac yno y bu yr arholiad a ganlyn:

—

"Paham y dygasoch y gr yma ataf fi?" gofynai y maer.

"Ni a'i cawsom ef yn pregethu raewn t anedd yn y dref," ebe'r swyddog.

Ar hyn galwyd Susan yn mlaen, gan mai yn ei th lii y bu y peth anferth

hwn, a gofynwyd iddi,

—

"Ai yn eich t chwi yr cedd y gr hwii yn pregethu?"'

"le, Syr," ebe Susan.

"A ydyw eich t chwi wedi ei gofrestru i hyny yn ol y gyfraith?"

"Ydyw, syr."

"A oes gan y pregethwr drwydded i brcgcthu ?"

"Oes, syr."

.-^r byn dangoswyd y drwydded i'r maer, a chafwjd boddlonrwydd fod

pob peih wedi ei wneyd yn ol y gyfraith. Yna, gyda gradd o awdurdod a

liymder, gorchynuaiodd i'r swyddog arwain y pregetliwr i'r t yn ei ol, a

gofalu am ei roddi yn y man y cawsai ef. Ac yn ei gywilydd, hyn a fu raid

iddo ei wneyd.

Dyma hanes yr oedfa gyntaf erioed gan y Methodistiaid Calfinaidd Cym-

reig yn nhref Croesoswallt. Siomw^d y dyhirwyr yn ddirfawr, pan ddeall-

asant fod amddrffyuiad cryf y gyfraith dros y pregethwr, a thros y draanes a

roddasai le iddo bregethu yn ei th. Ond er eu siomi yn eu hamcan y tro

hwn, ymosodasant trwy Iwybr arall i lethu yr achos bychan yn ei gychwyniad.

Llv,'yddasant, trwy ryw foddion, i gael Susan allan o'i th. Symudodd

hithau i heol arall o'r euw Willow Strcet ; a mynodd gofrestru hwnw, yr un

inodd a'r Uall, i dderbyn pregethu iddo. Eu gorfod arni ymadael o'r t
hwn hefyd, ae o d arall (h-achefn ; a dangosai gelynion creíydd cu pcnder-

fyuiad i'w hymlid hi, a'r rhai a noddid ganddi, allan o'r dref. O'r diwedd,

cafodd d gan r ag oedd yn fwy tyner na llawer at achos yr efengyl ; ac

yn y t hwnw yr arosodd y raoddion hyd nes yr adeiladwyd y capel, yr hyn

:i irmerodd lc tua'r fl. 1813.

Eu y ehwaer hon yn gofahi yn iTyddlon am achos Mab Duw yn mysg y
Cymry dros lawer o flynyddoedd. Arddelai ei chrefydd yn mhob man. Nid

yiüddyddanai â neb, am ychydig fynydau, na ddygai hi i mewn i'r ymddyddan

ryw gyfeiriad at bethau crefyddol. Ac nid oedd gwaeth ganddi, pa un ai

tlawd ai cyfoethog a fyddai y neb yr ymddyddauai â hAvynt ; rhoddai ar

ddeall iddynt yn bur fuan, ac heb un math o rodres ua hyfder anweddai(U],

ond mewn dull ag a brofai ei chariad a'i chywirdeb, nad cywilydd oedd

f-'auddi ardJel Mab Duw
;

gloywai ci Uygad gan sirioldeb, pan y rhoddid

iddi hamdden i ddweyd gair ara Grist ei Harglwydd ; a hawdd y Hithrai y

gair " Bendìijcdì(/ a fo \f'e'' oddiar ei gwefusau, yn mharlawr y wraig foneddig.
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pryd y dangosai y dcigryn yii ei Uygad mai nid ymadrodd îieîi y.-tyr iddo

ydoedd ganddi lii.

Gofalodd rhíigluuiaetli am yr heii wraig dduwiol kou, pan oedd gyryng

arni gan dlodi a heuaint. Tua diwedd ei lioes, yr oedd casgliad yn cael ei

wneuthur i leiliau dyîed yr ail gapel a adeiladasai y Cymry yn y dref ; a

thybiai uiodryb Susan y dylasai bithau fwrw rhyw gyniainí i'r diysorfa. Yr

oedd ei ran^uacli wedi darfod er's blynyddau; hithau a ennillai gciniog, yn

ddigon prin, oddiwrth osod llety i hwn ac araìl ; ac yn fynych, rhaid oedd

wrth law ehisen i wneyd y gweddill i fyny. Eto yr oédd wedi cysegru daa

MclU at yr addoidy,

—

"yr ht/ti oll oedd gawldi."

Cyn i'r arian hyn gaci eu rhoddi, dygwyddodd i gyfaill droi i me-«Ti i

edrych ani dani, a throes yr yraddyddan ar destyu yr adeg yn mysg y cyf-

eillicn crefyddol, sef y casgliad at y cíipel. Adroddodd Susan iddo ei bod

wedi rhoi hyny a feddai, sef dau swllt, o'r neüldu at y dyben. Y cyfaiU a

<ldywc^hii, 14-ctd oedd neb yu dysgwyl dim ganddi hi ; ac os mynai hi roddi

dim, fod dau swllt yn llawer gormod; a cheisiodd ei darbwyllo i'w cadw at

ei hangheu eihunan, ganddywedyd wrthi, fod yn ddigon rhaid iddi wrthynt.

"Na," ebe hithau, gyda plienderl'yniad meddwl, a chyda deigr yn ei llygad,

"y mae yn rhaid i mi gael eu rlioddi ; mi a'u neillduais hwy i'r dyben, ac

weithiau nid myfi a'u pia ; ac er nad oes genyf ddim bwyd yn y t, mi a'u

rhoddaf o'm calon."

Pan oedd yr un cyfaiU, yn yr un adeg, yn myned ar liyd un o heoîydd y
dref, clyuodd guro ar ffenesír rhyw d oddifewn, wrth iddo basio ; trocs ei

bcn, ond nid arosodd, gan feddwl mai rhyw swn damweiniol a glywsai.

Gydag iddo gychwyn yn rahìen, dyma forwynig y t yn galw arno, ac yn ei

wahodd i raewn at ei meistres. Pan ddaeth i mewn, gofyuai y wraig

foneddig iddo, a oedd ef yn dwyn perthynas â'r capel Cymraeg? neu a oedd

ef yn gydnabyddus â'r hen wraig a gadwai d y capel? Atebodd yntau ei

fod. Ar hyn adroddodd y wraig foneddig wrtho, ei bod wedi brcuddwydio

fwy nag unwaith, fod yr hen Susan yn dyoddef gan eisieu bwyd, a'i bod

oddiar anesnîwythder meddwl oherwydd y breuddwyd, wedi anfon i'r hen

wriíig fasgedaid Uawn o angcnrheidiau bywyd. Nid oedd y wraig foneddig

ar y pryd yn gwybod nemawr o hanes Susan, heblaw a wyddid yn y dref yn

gyfîredinol, ac nid oedd erioed wedi cael yraddyddan personol â hi. Defn-

yddiodd y cyfaiU yr adcg i roddiiddi fwy o'i hanes ;—pa mor ddefnyddiol ac

ymroddgar a fuasai yn ei thymhor i gynal a dwyn yn mlaen achos y Cyf-

ryngwr ;—pa mor nodedig y cyfriíìd hi mewn duwioldeb ;—ac hefyd, pa mor

iscl oedd ei hamgylchiadau presenol, a hithau yn hen a diswcr. Ac wedi

boddloni y wraig foneddig yn y raodd yma, ac wcdi ateb ei gofyniadau, efe a

aeth yraaith.

Mae yr hanes hefyd yn datgan, fod y wraig foneddig wedi canfod y cyfaill

crybwyllcdig gyda Susan, ijn ei Lreuddwyd, ac mai oddiar yr argralF a

wnaethai y breuddwyd ar ci racddwl, yr adnabu hi ei wyneb pan yn pasio y
ífenestr, ac y gnhvodd hi ar ci ol. Acth y cyfnill yn Ued ebrv,-ydd ar ol yi'
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ymddydflan ucliod at Susan, a hi a ddangosodd iddo y fasged a'i cliynwys

;

ac ni allai attal y deigryn gloyw rhag britlio ei Uygad, a gwlychu ei grudd

llwyd, pan y dywedai wrth ei chyfaiU, "A welwch chwi, ffrind, pa fath

ffrwyth a ddaeth oddiar ddau swUt y casgliadr"

Ni wyddai hi ar y piyd ddim pwy a anfonasai y lluniaeth iddi, gan i'r

wi-aig foneddig warafun datguddio enw y rhoddydd. Yn fuan ar ol hyny,

anfonodd y wraig foueddig am Susan i ddyfod ati, a chafodd y fath foddlon-

rwydd yn ei diniweidrwydd a'i symledd crefyddol, a'r fath brofion o'i gwy-

bodaeth ara drefn iachawdwriaeth, ac o'i chariad at y Cyfiyiigwr, ag abarodd

iddi benderfyuu yn y fan, na chai fod dim eisieu angenrheidiau bywyd ar y

fath un mwy ; o leiaf, tra y byddai hi byw. Trefnodd iddi, gan hyny, ry

w

ddogu penodol tuag at ei chyualiaeth, tra y bu Susan byw ; a gadawodd

hefyd yn ei lythyr cymun ryw swm o arian tuag at y capel Cyraraeg, o barch

i goffadwriaeth yr hen chwaer dduwiol.

Yr oedd ysbryd rhagorol yr hen grefyddwyr yn cuddio llawer o'u gwael-

eddau. Gwaeleddau, yn ddiau, a berthynai iddjTit hwythau, ac nid ydym

am eu gwadu, a llai fyth eu cyíiawnhau. Gwyddom fod gwybodaeth llawer

un honynt yn fyr iawn, ac eto yn lled hunan-dybus, fel y bydd yr anwy-

bodus yn gyffredin. Pe'u ceid weithiau yn sefdl yn dýn iawn dros beth nad

oedd na da na drwg ynddo ei hun ; safent Aveithiau yn gryf iawn dros hen

arferiad diles, yn unig am ei fod yn hen ; ac nid yn wastad y medrent

wahaniaethu rhwng mympwy ffol, a gwirioiîedd pwysig. Ehy dueddol hefyd

weithiau a fyddai rhai i fod yn eiddigeddus tuag at ddynion ieuainc o

gyneddfau cryfion, a doniau helaeth, rhag eu cymylu eu hunain trwy ragor-

iaethau rhai eraiH. Ond er addef hyn oll, y mae yn rhaid cydnabod mai

anfynych y cyfarfyddid yn eu plith â dynion bryntion, o egwyddorion pwdr;

ac anaml hefyd y dygwyddai gwaeleddau yn codi oddiar auwybodaeth a

phlentynrwydd, nad oeddynt yn cael eu cuddio gan ardderchogrwydd eu

hysbryd. Gwelid, ar yr un pryd, fod eu hamcan yn gywir, eu pm'deb yn

ddilychwyn, a'u heiddigedd dros ogoniant Duw yn ddiachwyn arno.

Mi a adwaenwn ddau frawd tra rhagorol eu hysbryd, a thra defnyddiol

yn eu tyTnhor, ond nid mor helaeth a dwfn eu hamgyffredion a rhai o'u

brodyr. Dygwyddodd unwaith mewu cyfarfod eglwysig, i'r ymddyddan

droi ar etholedigaeth. Ac wrth i un o honynt siarad ara dani, galwai hi yn

etholedigaetli dragicyddol. Codai y llall i fyny, gan ddweyd yn araf, eto yn

gryf, mai nid priodol, yn ol ei feddwl ef, oedd ei dynodi yn etholedigacth

dragwìjddol. "Tragwyddol ydyw yn sicr," ebe y llall gydamwy o boethder.

"Nage, nage," ebe y cyntaf gyda phwyslais hyderus, " etholedigaeth ydyw

er cyn seiliad y hyâ, oblegid felly y dywed yr ysgrythyr." Yr ocdd y brodyr

hyn yn rliy dduwiol i gweryhT, ond yn rhy blentynaidd i welcd mai ymad-

roddion cyfystyr oedd "tragv.yddol" y naiU, a "chyn seiliad y byd " y Hall.

Yr oedd dau hen fachgen hynod yneu hocs, yn Llanuwchllyn, sir rcirion-

ydd, o'r enw Thomas Foulk ac Edward Eowland. Yr oedd y ddau yn

cydlafurio yn egniol gyda'r achos, wedi dcchreu proffesu tua'r un amser, a'r
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d(]au wecli daiigos ysbrj^d rhagorol mewn llafur a üyddlondeb o blaid

efeno-yl Mab Duw. Yr oedd yr olaf a enwyd yn gogwyddo yn o gryf tuag

ucli-Galfiniaeth, a ífydd oodd pob peth ganddo ymron. Yr oedd y Uall yn

ymofyn cryn lawer am ffrwythau ffydd, a thraethai lawer ar yr angenrheid-

rwydd o ufydd-dod cysou i orchymynion Duw, Dygwyddodd i Thomas

Foulfc gael ei gymeryd yn glaf iawn, ac yn ol yr argoelion a ymddangosai

arno, nid yn mhell oddiwrth angau. Daeth Edward Eowland i edrych am

dano; ac ar ei ddychweliad yn. ol, efe a gyfarfu â brawd arall yn myned

tua'r Ddol-bach, y t yr oedd y claf yn byw ynddo ; ac ebe y brawd wrth

Edward :

—

"A fuost ti yn y Ddol-bach ?"

"Do," ebe Edward.

"A oes tebyg i wella ar Twm Foulk?"

"O nac oes," ebe Edward.

"A ofynaist ti ddira iddo sut yr oedd hi ar ei feddwl?"

"Do, do," ebe y llall yu bur drist, a chyda chryn bryder, "ac nis gwn pa

beth i feddwl o hono ;—y mae o yn Armin ofnadwy, dyn a'i helpo ',—y mae

yn îceithredoedd i gyd. Y mae yu arw gcu' i ei Ibd yn parhau felly yu

min marw."

Dychwelodd Edward i'w le, ac aeth y dysgybl arall yn inlaen i edrych am

y claf ; ac wedi cyfarch eu gilydd, a chael ychydig ymddyddan, gofynai y

claf i'w gyfaill,

—

" A welaist ti Xed Rolant (oblcgid fcUy y gelwid ef fynychaf) yn dy gyf-

arfod, dywed?"

"Do," ebe yntau.

"A fyddi di ddim yn gwneyd cydwybod weithiau," meddai y claf, "i'w

rybuddio yn nghylch ei olygiadau? Fe ymddengys i rai ar Iwybr peryglus

iawn."

"Pa berygl, Thomas, a weli yn ei Iwybr?"

"Wel, y mae yn ddyn antitiomaidd a phenrydd: dman oedd o : y mae o

yn ffydd i gyd.. Chwi gewch, mae arna'i ofn, lawer o boen oddiwrtho."

Y gwir wedi y cwbl ydoedd, nad oedd y ddau frawd hyn yu deall eu

gilydd. Nid oedd y naill yn Arminaidd, na'r llall yu antinomaidd. Nid

oedd un, wrth osod pwys mawr ar ffydd yn Nghrist, yn meddwl nad oedd i

weithredoedd eu lle pwysig eu hunain ; ac nid oedd y llall chwaith, wrth

ymofyn yn ddyfal am rodiad gweddus, ac yraddygiad addas i'r efengyl, yn

meddwl disodli fiydd o'i lle a'i swydd priodol hithau.

Yr ydoedd Uawer o fwg yn gystal a tliân ar ddechreuad Methodistiaeth.

Defnyddid ymadroddion na fyddent yn gymeradwy yn ein hoes ni, ac

arferid duU o dderbyn aclodau eglwysig, ac o ddiarddel rhai eraill, na

fyddai yn gynllun cymhwys i'w ddylyn dan aragylchiadau hoUol wahanol.

Yr oedd rhyw dywalltiadau grymus iawn yn cael eu rhoddi weithiau—yn

aml, yn wir—raewn cyfarfodydd gweddio, pryd na fyddai y doniau ond

bychain, ac y defnyddid rhai ymadroddion plcntynaidd, neu ynte, lled ganolig
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eu gweddusrwydd. Ehwng Bala a Bettws-y-Coed y gorwedd dau gwm,
Cwm-tir-myiiach a Chwm-pcn-aner. Ehwng y ddau y siae mynydd a elwir

Cadair-benflyn, ac yn mhen uchaf y cwm cyntaf a enwyd, y mae tyddyn oV
enw Defaid-t, yr hwu sydd tua brig y cwm, ac yn íerfynu ar y mynydd.

Wedi i rai brodyr füd yn Ysbytty y boreu Sablîoth, yn cadw cyfarfod

gweddío, a chael flewyrchiadau hyfryd arno, daethant tua'r hwyr i Dy'n-y-

bont yn Nghwm-tir-mynach i gynal cyfarfod cyffelyb. Ar ei weddi, meddai

nn Bobert SiÔn, Plas-drain, "Arglwydd, dyro i ni dy gael di yma heno, fcl y
eawsom di yn Ysbytty y boreu.—Arglwydd, llanw y cwm yma â'r efengyl, o

hyd at y Defaid-t." Ar hyn, gwaeddodd Thomas, Ty'u-y-bont, " Ow,
Eobin bach, dros Gadair-benllyn i Gw^m-pen-aner hefyd

!"

Ysbryd rhagorol yr hen grefyddwyr oedd eu gogoniant. Diaii fod mwy o

wybcdaeth a threfnusrwydd yn awr, er nad oes genym eto le i ymffrostio,

nag oedd gynt ; ond nid oes Ue i gredu fod y fath naws wresog, ymroddgar,

a gwyliadwrus, ar ysbrydoedd y crefyddwyr diweddaf, ag oedd ar y rhai

cyntaf. Yr oedd rhai o'r j\Iethodistiaid cynteíig yn cael y fath fwyuhaà

mewn ymddyddanion â'u gilydd y dyddiau hyny, ac mewn moddion cyhoedd

a dirgel, ag oedd yn Ilawn cymaint ag a fedrent hwy ei gynwys a'i ddal.

Ac odditan ddylanwad y teimladau cryfion hyny, dygwyddai rhai amgylch-

iadau Iled ddigrifol ; ac ymddygeut ar dro fc-1 rhai heb fod yn hollol fedd-

iannu eu hunain.

Mewn cyfarfod gweddio yn y Tai-draw, gerllaw y Bala, yr oedd y brodyr

wedi profi hyfrydwch rhyfeddol; ac ar ol ei derfynu, gelwid ar rai o honynt,

ag oedd iddynt ffordd Iled bell i fyned adref, i eistedd gronyn, a chymeryd

yehydig luniaeth cyn cychwyn. Y'"u mysg eraill, yr oedd yno ddau hen Gristion

gwyeh o'r Bala, sef Eichard Owen, a Eoger Edward, taid y Parcìi. Roger

Eüwards o'r Wj'ddgmig. Y^'r oedd naws hyfryd y cyfarfod yn aros ar ea

meddyliau, a disgynodd yr ymddyddan eilwaith ar werth duwioldeb, ac ar

ogoniant y nef. Ar gauol yr ymddyddau, galwyd ar Bichard Owen i

gymeiyd tamaid o fara a chaws. Yntau a gymeríh y cosyn yn Ile y dorth,

gan ddechreu taenu ymenyn arno, gyda phob difrifwch, heb feddwl yn ddian

beth oedd yn ei wueyd. Galwai rhyw un anio, "Ow, Eichard bach, y mae

yn fyd braf arnoch chwi, ni a welwn ;—y mae yn llifeirio arnoch o laeth a

mêl." Gyda hyn, deallodd ei gamsyniad.

Y'r oedd ef a Eoger Edward dro arall yn dychwelyd adref o Wern-feistrol,

lle yr oeddynt wedi bod yn cynal cyfarfod gweddio. Ehoddodd gv,T y t
iddynt fenthyg ceffyl i fyned adref tua'r Bala. Hwythau a gychwynasant,

gan ymddyddan yn ddifyrus â'u gilydd yn nghylch trysorau yr efcngyl, a

gadael i'r anifail gerddcd gan bwyll lle y mynai. Dealled y darllenydd mai

nos ydoedd;ond yr oedd y ffordd u ddigon adnabyddus i'r ddau. Wedi
teithio rhyw gymaint yn y modd yma yn Uawn o destyn yr yraddyddan,

codasant eu golwg i ymofyn pa le yr oeddynt. Oud rhwng tywyllwch y nos,

a syfrdandod eu meddyliau, ni allcnt gael allan i ba le y dygasai yr hen

geffyl hwy ; oithr deaUasnut yn mhen cnyd cu bod yn dynesu at ryw anedd
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Irwy weled goleuiii. Gadawsant yr arweiniad i'r anifail, ani y barnent v

gwyddai efe y ffordd yn well na hwy. Dygwyd liwy at y t yn ddiogcl, ac

wedi cael clust y preswylwyr, gofynasant iddynt, a Avnaent hwy weled bod

yn dda ddweyd, A oeddynt liwy ar yr iawn ífordd i'r Bala ? Erbyn i bobl y
t ddyfod allan a goleuni ganddynt, deallasant pwy oedd yno : a pbwy
oedd yno liefyd? ond y ddau \\r ag oeddynt ychydig cyu hyny wedi myned
oddiyno. Deallasai yr hen gefíyl nad oedd ei farchogion yn gofalu fawr ani

ei ben, a bod iddo ryddid i fyned lle y mynai ; am hyny, rhoes dro o am-

gylch, ar hyd ffordd gyneíln iddo, a dychwelyd yn synwyrol yn ol i'w gartref.

MawT oedd en syndod erbyn liyn, eu bod wedi dyrysu cymaint nes coUi

y ffordd ag oedd mor gyneíìn iddyct. Bu hyu yn foddion i ddwyn eu

meddyliau i'w hagwedd arferol, a daethant adref yn ddirwystr.

Yn y tymhor yr oedd moddion gras yn brin yn y wlad, a gair yr Arglwydd

yn werthfawr, yr ydym yri cael rliyw hynodrwydd ar y modd yr argyhoeddid

ìiawerun; ac yn yr amser yr oedd proffeswyr yn ychydig eu rhif, ac yn fawr

eu gwaradwydd, yr oedd hynodrwydd cyfatebol yn ymddangos yn eu hys-

brydocdd. Fe ddyry hanesion y cyfnodau tywyll ac amddifaid hyny le i ni

gasglu fod hynodrwydd troedigaethau dynion yn cyfateb i brinder moddion.

Os oedd y moddion yn brin ac anaml,'yr oeddynt hefyd yn rymns ac cffcith-

iol. Fel yr amlheid eu rhifedi, y lliniarid eu hefíeithioldeb. Fclly hefyd nm

y proffeswyr, yr ocdd eu hysbryd yn cyfatcb i'w hamgylchiadan. Nid oedd

ond yclìydig o honynt, ond yr oeddynt o ysbryd rhagorol. Yr oeddynt dan

waradwydd ac erlid ; ond yr oedd cysonedd eu proíìes, a gradd eu llawcnydd,

yn cyfateb i'r ymosodiadau a fyddai arnynt.

Un o'r cyfryw oedd Eobert Llwyd, Ehuthin, sir Ddinbych. Pan oedd ef

yn fachgen, nid oedd nemawr o brcgethu yn Ehuthin, nac ara rai blynydd-

oedd ar ol iddo ef gael blas ar wrando yr efengyl. Yr oedd wedi cael

ychydig o ysgol yn ei ieuenctyd, fel ag i fedru darllen Saesonaeg. Eyw
Sabboth yn yr ardd, dygwyddodd iddo, wrth ddarllen ei Feibl, ddisgyn ar

yr adnod, "Eithr yr ydwyf yn dywedyd wrthycli, Älai ara bob gair segur a

ddywedo dynion, y rhoddant hwy gyfrif yn nydd y farn." Gafaclodd y gair

hwn yn ei feddwl yn ddwfn a pharhaus, er nad oedd ef ar y pryd ond deu-

ddeg oed. Mor ddirfawr ydoedd trallod ei feddwl, fel na allai na bwyta ìia

chysgu. Nid oes hancs ei fod wedi cael dim addysgiadau bhaenorol gan ei

rieni, nac wedi gwneyd sylw o ddim a glywsai yn llan y plwyf; ond crlleied

a fuasai ei fanteision blaenorol, yr oedd bellach megys ar unAvaith wedi ei

ddeffro o ddifrif am ei gyflwr gerbron Duw. Y Sabboth canlynol, efe a acth

i'r fynwent i edrych ar y chwareuon a ddygid yn ndaen yno bob Sabboth,

(oblegid edrychid ar y chwareu yn y fynwent mor hanfodol i grefydd y Jlan,

ag oedd y gwasanaeth oddifewn), er mwyn ymysgwyd, os oedd raodd, oddi-

wrth y terfysg a lanwai ci fynwes, a boddi swn taranllyd y geiriau a ddar-

llenasai. Ond ni fedrai; yr oedd y saeth yn gwaedu ei galoii, a'i enaid

yntau yn dyheu ara yrav.-ared; ond hyd yma yn methu gwcled un. Yn
rahen rhyw gymaint, tarawodd wrth hen r o'r enw Jacob, yr hwn a nrfcrai
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wraudo ar y "peuau cryuiaid." Nid oedd dim pregetliu y pryd hyny yn

îies i Ruthin na'r Bout-ucliel, yr hon oedd ardal neillduedig, yn nghanol

bjyniau, tua thair neu bedair milldir o dref Rhuthin. I'r bout yr arferai

Jacob fyned, a hysbysodd liyny i'r bachgenyn trallodedig, gan ei wahodd i

fyned gydag ef yno y Sabboth canlynol.

Pau ddaeth y Sabboth, cyfeiriodd yr hen Jacob yno, a Eobert ieuanc

gydag ef. Pregethodd y gr dj^eithr ar y gair, "Yr Hwn nid arbedodd ei

briod Fab, ond a'i traddododd ef drosom ni oll, pa wedd gydag ef hefyd na

ddyry efe i ni bob peth?" Eliuf. viii, 32. Yr oedd amlygiadau o gariad a

daioni Duw yn traddodi ei Pab dros bechaduriaid euog, yn efleithio yu

rhyfeddol ar feddwl y llauc, ac fel olew a gwin yn ei friwiau. Parhaodd

Eobert Llwyd, gyda chyfaiU neu ddau arall, i fyued i'r Bont-uchel yn gyson

hyny hyd nes y caed pregethu i Buthin.* Ac uidychydigoedd y rhwystrau

a'i cyfarfyddai. Yr oedd meistr gwaith Eobert Llwyd yn anfoddlawn iawn

iddo fyned i wrando y IMethodistiaid. Crydd ydoedd o ran ei greíFt, ac yn

ddyn bydol ci ysbryd, ac ar y cyfan yn lled hoíf o Eobert Llwyd, o herwydd

ei ddyfalwch cysou gyda'i orchwyl, ac felly yn rhagori llawer ar eraill o'i

gydweithwyr. Y'r oedd crefyddwyr y Bont y pryd hwuw yn cynal eu cyfar-

fodydd eglwysig ganol dydd. Cymerai ei feistr fantais oddiar hyn i'w

rwystro i fyned iddynt, nid trwy nacâu iddo fyned yn liwyr a hollol, ond

trwy osod iddo gyfran o waith, i'w orphen yu ystod y dydd hwnw, na allai

ei gyflawui heb gael y diwrnod yn gyfan ato, sef gwneuthur pâr o esgidiau.

Penderfyuai Eobert Llwyd yr ochr arall, na choUai ef y ^'farfod eglwysig,

ac na chollai ei feistr y gwaith. Am hyny, codai un neu ddau o'r gloch y
bore, a gweithiai yn galed er mwyn gorphen y dogn gwaith a osodasid iddo,

cyn amser y cyfarfod. Pelly cadwai ei feistr yn ddiddig, a mwynhâai yntau

y moddion eglwysig,

Ond wedi gorchfygu yr anhawsder hwu, cyfarfu uu arall ag ef. Yr oedd

ei fam, yr hon oedd yn weddw, yn teimlo yn eiddigeddus yn ei achos, am
fod ei liuuig blcntyu wedi cymeryd yu ei ben i ymuuo â'r Uaid felldigedig,

fel y galwai hi y Methodistiaid; a Uawer dyfais a ddefuyddiai i'w rwystro i

fyned atynt. Ar ddiwrnod y cyfarfod eglwysig, wedi bod yn gweithio er un

o'r glocli y bore, i gadw ei feistr yn ddiddig, a dychwelyd adref i fyned i'r

Bont, cai fod ei het a'i gôt wedi eu cuddio ; a Ilawer gwaith y bu raid iddo

fyned i'r cyfarfodydd eglwysig hyny, heb ddim am ei ben ond cap papyr, yr

hwn a arferai eiwisgo wrth ei waith, acyn llewys ei grys ; neu beidio myued
iddynt oll. Ac yn Ile ymwylltio ac ymddigio yn ngwyneb ymddygiad mor
atgas, dyoddefai y cwbl mcAvn ysbryd hynaws a thirion, gan dywallt ei enaid

mewn gweddiau taerion dros y weddw, am iddi hiíhau hefyd gael bod yn

gyfranog o'r iachawdwriaeth sydd yn Nghrist ; a llwyddodd, o'r diwedd,

trwy fwyneidd-dra ci ysbryd, a chysonedd ei rodiad, i'w lieunill, o leiaf i'w

gefnogi yn hytrach na'i rwystro.

* Gwcl hancs sir Ddinbych yn mlacn.
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llíiwdd ydyw dyfalu fod ysbryd rhagorol yr lien broffeswyr yn foddion

neilíduol i beri cynydd ar y Methodistiaid. Yr oedd eu hysbryd a'u rhodiad

yn cyd-daro û'r weinidogaeth, i ennill eneidiau at Dduw. Wrth edrych ar eu

hymarweddiad, dywedai Uawer, "Awn gyda chwi, canys gwelsom fod Duw
gyda chwi." Tr oeddynt yn "llythyrau camnoliaeth" i weinidogaelh y gair,

wedi eu hysgrifenu "nid ag inc, ond ag Ysbryd y Duw byw ; nid mewn
Uechau cerig, eithr mewn llechau cnawdol y galon." 2 Cor. iii, 1— 3. Yr

oedd Eobert Llwyd, wedi tyfu i oedran, yn un o ddarllenwyr mwyaf ei oes.

Y pryd hyny, yr oedd. darllenw^yr yn anaml iawn, ac i'r sawl na allcnt ddar-

llen a deall Saesonaeg, yr oedd pob anfantais, o ddiffyg llyfrau. Ond. yr

oedd ef yn deall y ddwyiaith, ac yn Ilosgi ynangherddol gan awydd i wybod
pob peth o fewn ei gyrhaedd. Cyrhaeddasai i gryn wybodaeth a barn mewn
pethau gwladwriaethol, yr hyn oedd yn ffaith anarferol y pryd hyny yn mysg
crefftwyr Cymru. Yn hyn yr oedd Eoljert Llwyd yn fwy cyfarwydd na

boneddwyr ei dref ei hun ; a phan y byddai dadl rhyngddynt, at y crydd

pengrynaidd yr apelient, fel yr unig un galluog i benderfynu yr achos.

O herwydd helaethder ei wybodaeth yn nghylch mesurau y Ilywodraeth,

gwledydd y cyfandir, symudiadau byddinoedd Prydain a Ffrainc yn amser y
rhj-fel, a phethau cyffelyb, diangai rhag cael ei faeddu a'i sarhau gan erlidwyr

crefydd. Eto, dangosai ei gymydogion awydd mawr iddo roddi heibio ei

grefydd ; a gresynent fod y fath ddyn siriol a dcallus a wnelai "â'r ffyliaid

penchwiban," fel y galwent ei frodyr crefyddol. Pan oedd unwaith yn
myned i'r Bont-uchel, dacth i'w gyfarfod r cyfrifol o'r dref, yr hwn, gan y
gwyddai i ba le yr oedd Robert Llwyd yn mjned, a ymosododd arno, mewn
ffordd ymresymu ag ef, a'i berswadio i gilio oddiwrth y bobl ddyddim, ac

ymuno fel dyn â'i gymydogion, yn eu syniadau a'u harferion. Dadl fawr a

gymerth le rhyngddynt. Dangosai y cymydog lawer o awyddfryd i ennill

gr, mor ddeallus a hawddgar ag oedd Eobert Llwyd, drosodd at ei bobl ef

;

a dangosai Eobert Llwyd yntau lawn cymaint o awyddfryd i wneuthur

prosclyt o'i gymydog. Yr oedd y ddadl yn gref, a phob plaid o ddifrif; a

pharhau a wnaeth nes iddynt, mcgys yn ddiarwybod, ddyfod i'r Bont.

Cafodd Eobert Llwyd, pa fodd bynag, Iwyddo gydag ef i fyned i mewn i'r

capel. Yr oedd y weinidogaeth y dyddiau liyny yn fynych yn fygythiol a

tharanllyd. Ac felly yr oedd y bregeth y tro hwn. I r o'r fath ag oedd

y gwrandawr newydd hwn,—gr, mae'n debyg, na chlywsai nemawr bregeth

yn ei oes, oddieithr iddo glywed darllen rhyw druth, Iicb na min na blas

arno, yn y Uan,— i r fel hwn, yr oedd pregeth o'r fath a glywodd y tro

hwn yn disgyn yn ddyeithr iawn ar ei glust, ac yn tueddu i gyffroi teiraladau

ofnadwy yn ei fynwes ; ac yn enwedig pan yr ystyriom fod y wcinidogaeth

y dyddiau hyny, nid yn unig yn daranllyd ei chynwysiad, ond hefyd yn

rymus a miniog ei naws. Dychrynodd y gr boneddig yn ddirfawr, ac

mewn dychryn y dychwelodd adref. Y nosou hòno, yr oedd yn cysgu gyda

chyfaill iddo, i'r hwn y dechreuodd adrodd y pethau ofnadwy a glywsai yn y
bregeth. Nos tr^anoeth hefyd, yr oeddynt yn cysgu gyda'u gilydd; a chyn
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inyned i'r gwely, dywedai y cyfaill wrtli y llall, " Ar fy , os soniwch

chwi air wrthyf heno am yr hyn y soniasoch am dano neithiwr, mi a dalaf

i'ch croen chwi yfory ; oherwydd ui chysgais i ddim trwy y nos, wedi ch'wed

eich chwedhiu chwith o'r blaen." Ond fe ymddengys fod Ysbryd Duw wedi

anfon saeth y gwirionedd i gydwybod y ddan ; i gydwybod un trwy y bregeth

yn y Bont ; ac i gydwybod y llall, trwy ei hadrodd gan yr hwn a'i gwran-

dawodd, wrth ei gyfaiU. Ymunodd y ddau, yn mhen enyd, gyda'r bobl a

ddirmygid ganddynt gymaint, ac aent yn gyson, bellach, gyda Bobert Llwyd,

i'r cyíarfodydd yr eiddigeddent unwaith gymaint nad elai Eobert Llw^d

iíhlynt.

Yr oedd y gr a aethai gyda Eobcrt Llwyd i'r Bont, yn \\v o sefyllfa

barchus, ac yn r cryf o goríF. Yr oedd hefyd wedi bod yn benigamp yn

chwareuon ei fro, ac yn un a ofnid fel ymladdwr tost. Y'r oedd beUach, pa

fodd byuag, wedi ei Iwyr ddofi, a dychwelai yn fynych o'r Bont dan orfoleddu

a bloeddio gogoniant, ar hyd yr holl ífordd, ac ar hyd heolydd Pihuthin nes

adsain y di'ef. Ac ni feiddiai neb o'r crlidwyr ymosod aruo, ond ei wawdio

yn ddirgehiidd ac o hirbell.

Y'r oedd gair yv Arglwydd yn werthfawr y dyddian hyn. Mewn cydmhar-

iaeth i'r hyn sydd genym ni, yr oedd prinder mawr o foddiou, ac yr oedd y
crefyddwyr yn sychedig iawn am eu mwynhau. Teithient yn mhell yn'

fyuych er mwyn eu cael, a thrwy rwjstrau anarferol. Y"" bore, âi dau nèu dri

o'r proífeswyr cyutaf a nodwyd o Euthin, â tharaaid yn eu Ilogellau i'r Bont-

uchel ; i Dan-y-fron, plwyf Llansauan, erbyn dau o'r gloch ; a deuent i hen

gapel y Dyffryn, plwyf Llandyrnog, erbyn yr hwyr ; ac oddiyno gartref yii

ddiwall a siriol eu gwala, ar ol cerdded deug milldir ar hugain.

Nid oedd swper yr Arglwydd yn cael ei weinyddu gyda chysondeb yn un

man yn yr holl wlad, nes na'r Bala. Yr oedd Eobert Llwyd yn un o'r rhai

a arferent fyned yuo. Xv oedd, o leiaf, ugain milldir o ffordd rliyngddo a'r

Bala; a'r pryd hyuy yr oedd y ffyrdd yn anhygyrch, ac yn arwain dros

fynyddau, fel y cymerai i r ar ei draed tuag wyth ueu ddeg awr i fyned yno

o Euthin. Unwaith, cytuuodd gr ag oedd yn byw ychydig yn y wlad, i

fyned gyda Eobert Llwyd yno, ond iddo alw heibio am dano ar ei ffordd.

Ar hyd y nos yr oedd yn rhaid teithio, er mwyn cyrhaedd y Bala erbyn 9 o'r

gloch boreu Sabboth ; a'r noson hòno yr oedd lii yn bwrw eira yn dost, ac

yu bygwth noswaith ddigysur iawn. Galwodd Eobert Llwyd am ei gyfaill

yn ol y cytundeb, ond efe ni fynai fyned. Er liyn, ui fyned Eobert Llwyd

gael ei luddias, ac yn mlaeu yr aeth ef yn unig, ar hyd y nos, dros y niyn-

yddoedd, yn nghanol yr ena, a chyrhaeddodd y Bala cyn i'r dydd priu

wawrio. Dychwelodd adref nos Sabboth yn llawen ei ysbryd, ac fel un wedi

cael ysglyfaeth lawer. Dywedai fod y wlcdd ysbrydol a fwynheid yno yn

gan mil mwy na digon o dâl am yr hoU lafur a lludded.
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PExxoD vn.

TROEDIGAETHAU IIY^'OD YN FODDION CVKYDD Y CYFÜNDEB.
CY:NV.'TsiâD

:

EFFEITHIAU DYCHWELÎAD DYXIOX O HYXODRV\-YDD—DRWG-DYBIAETH YX .ARWAIN'
I DROEDIGAETH JOHX PRITCHARD—TROEDIGAETH HYXOD 3IR. VATIGHAX O'R
BWLCH—DIFFYG AR YR líAUL YX ACHLYSUR AEGYHOEDDIAD SÎAN LEWIS,
LLEYX, A BOXEDDIGES IEüAXC O'R ENW GUINES—TEOEBIGAETH HYXOD GWH
YiN AGOS I FELIX-Y-WIG, SIR DDINBYCH—TROEDIGAETU MRS. DAYIES, LLAXAR-
3I0X, A JOHX WILLIAJIS, LLAXEUfîGAIX—lARLLES HUXTIXGTOX A'I GAEDDW^R.

Mewn ainser yr oedd cymaint o ragfarn yn erbyn y Methodistiaid; ac mewn
amser yr oedd eu nifer mor ychydig

;
yr oedd sylw neiliduol yn cael ei

waeyd o bob iin a ymunai o newydd â liwy. Yn gjífredinol, iiid ymunai
neb â hwy heb brofi gorchwyliaeth ddwys ar eu meddyliau. Yr oedd y
gwarth a roddid arnjTit mor fawr, a'r rhagfarn yn en herbyn mor rymus, fel

na ellid dysgwyl i neb fwrw ei goelbren yn eu mysg, oddieithr ei fod wedi

yfed yn gryn helaeth o'r un ysbryd. I gyfarfod â'r aragylchiadau hyn, yr

oedd dynion yn profi argyhoeddiadau llymion iawn, i'r dyben i'w lladd vn

drwyadl i'w henwau a'u hesmwythder eu hunain ; ac fel yr oedd eu gor-

thrj-mder yn amlhau, felly hefyd yr oedd eu dyddanwch. Bendithid y
weinidogaeth niewn modd arbenig iawn, i archolli pechaduriaid trwy argy-

hoeddiadau dyfnion, ac i iachâu y trueiniaid a obeithient yn yr Arglwydd,

trwy eu Iloni â dyddanwch annhraethadwy a gogoneddus. Yr oedd y dull

disymwth a hynod y gelwid pechaduriaid hefyd nicr.'n Ilawer amgylchiad, yn

foddion arbenig i achosi Ilwyddiant y diwygiad. Gwelid effeithiau mor
amlwg a hynod ar ddynion anystyriol a chaled, nes peri argraff ar fcddyl-

iau edrychwyr, mai bys Duw a wnaeth hyn. Pel ag y gogoneddwyd gallu a

gras Duw yn nychweliad Saul o Tarsus, pan y clywent ef yn pregethu y
ffydd yr lion gynt a anrheithiasai ; felly y gwneid yn Nghymru. Ehyfeddai

trigolion llawer ardal, pa beth a barodd i crlidiwr calcd a chyhoeddus,

adnabyddus iddynt, roddi ei arfau i lawr mor ddisymwth, ebrwydd, a llwyr.

Safent yu syn i edrych ar y fath weledigaeth hynod. Ni allent amgyffred

pa fodd y dygid rhai, ag oeddynt yn cablu y crefyddwyr gyda flyrnigrwydd

ellyllon, ychydig amser yn ol, i ymuno û hwy mor ebrwydd, Gwyddent yn

dda, nad oedd nac eiiw nac elw bydol i'w ddysgwyl; nid oeddun demtasiwn

i ragrithio, gan mai y wobr a ddysgwylid oedd y gwaradwydd a'r gollcd.

Disgynai argyhoeddiad, gan hyny, i feddwl llawer un, trwy droedigaethau

nodcdig eu cydnabod, a'u hen gyfeillion, mai Ilaw Duw oedd arnynt, ac mai

uid twyll oedd ganddynt. Parai fod troedigaeth ambell un uchcl ei sefyllfa,

neu tra hynod ei ddrygioni, fath o arswyd i ddisgyn ar gwmwd neu fro, nes

byddai nid yn unig yr erlid yn diflanu, ond ymofyniad astud yn cyfodi yn

nghylch y "fi'ordd hon." Dygai hyn y crefyddwyr i sylw yn fwy nag o'r

blaen. Parai hyn ymchwiliad mwy i'w hegwyddorion a'u buchedd. Ac

wrth ganfod y cyfnewidiad er gwell yii muchedd ac ysbrydoedd y dychwel-

edigion, collai rhagfarn yn eu herbyn ei ryra, a phenderfynent mai nid drwg
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y petli a barai etfeithiau mor dda ; bariient, bellacb, luai celwyddog oedd y
chwedlau a glywsent am danynt, ac raai tra creulawn oedd yr erlid a fu

arnynt. Parai hyn wrthweitbiad grymus mewn ardal neu fro ; ac yn Ue y
gwaradwydd a'r erlid, dangosid parch a charedigrwydd.

Dygwyddai weithiau fod dychweliad un at Dduw, a'i yrauniad â'i bobl, yu

cael ei achlysuro trwy ddrw(j-dyhiaeth, fel y gwelir wrth yr hanesyn a ganlyn.

Yr oedd ga- a gwraig yn b^^w mewn tyddyn a elwir Hafod-y-raynydd, nid

yn mhell iawn oddiwrth y Wern, Ue y bu y parchedig a'r enwog Eichard

Jones yn byw am Liwer o flynyddoedd ar ol hyny. Enw y gr oedd John

l'ritchard, ac enw y wraig oedd Margaret. Nid oedd Jobn yn grefyddwr,

ac nid oedd chwaith yn erlidiwr. Yr oedd ef yn mhlith y dosbarth hwnw a

adawai i eraiU wneyd a fynent gyda chrefydd. Ond nid hir y gadawyd ef i

aros ar y tir canolig hwn. Un tro, parotoai Margaret 1 fyned i wrando

pregeth, ar ryw noswaith, i le a elwid Ogo'r Llychwyn, neu Ogof-y-Llech-

wedd. Teimlai y gr y pryd hwn yn dra anfoddlawn iddi fyned, ac arferai

ei holl ddawn a'i ddylauwad i'w hattal, am y cwynai hi lawer drwy y dydd

ei bod yn wael ei hiechyd. Ond pa fodd bynag, aflwyddo a wnaeth, er ei

holl daerineb, a myned a wnaeth Margaret i'r oedfa. Ar ol iddi gychwyn,

syn-feddyHodd yntau ynddo ei hun, pa beth a allai beri y fath attyniad ynddi

at y cyfarfod, a pha beth a allai fod yn cymeryd lle yn eu mysg pan gyfar-

fyddent ; a diau i lawer o feddyliau tywyll a drwg-dybus groesi ei fyfyrdod

ar hyn o bryd. Penderfynodd fynu gwybod; ac yn fuan dylynodd ar eihol.

Daeth yn lladradaidd at y t y cyfarfyddid ynddo, agorodd y drws, a llithr-

odd yn Uechwrijs i mewn, ac yn ddystaw gwrandawai pa beth a ddywedid.

Darluniai y pregethwr nodau duwioldeb, pa fath oedd ei ffrwythau, a phwy a

pha fath oedd y rhai amddifaid o honi. Yna gwasgai y mater yn ddwys at

ei wrandawyr, gan fynych ymofyn, "A wyt ti felly?" Teimlodd Siôn

Pritchard rym y gwirionedd yn ymaflyd yn ei gydwybod, a deftrowyd ef i

ystyriaeth ddwys o'i sefyllfa beryglus. Ar ol y bregeth, Uithrodd allau yn

ddirgelaidd, a phrysurodd adref. Cyn hir, cyrhaeddodd y wraig hefyd ei

chartref, a chafodd Siôn yn eistedd yn ben-syn wrth y tân. Tybiai y wraig

fod ei wynebpryd wedi syrthio, a bod arwyddion tristwch ar ei wedd; ond

ni wyddai hi yr achos. Yn mhen enyd gofynai iddo, "Siôn, a ydych chwi

yn sâl heno ?"

"Nac ydwyf," ebe Siôn.

"A ddarfu i chwi fwyta eich s^A^er?" gofyuai y wraig.

"Naddo," ebe yntau; ac yn mhen enyd gofynai i'r wraig, "Pwy oedd yn

dyfod gyda thi at y t heno ?"

"Nid oedd neb gyda mi," atebai y wraig.

"Mi feddyliais fod rhyw un gyda thi," ebc SiÔu.

"Yn sicr," ebe y wraig, "nid oedd neb."

"Pwy," ebe yntau, "oedd y pregethwr y buost ti yn ei wrando?"

* Gwel tudal. 218.
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" John Pierce," ebe hitliau. "oedd ei enw."

Wedi hyn o ymddyddan, aethant i orphwys ; ond ni allai y gr orphwys

ar hyd y nos. Ac ar waith y wraig yn gofyn iddo, paham na allai gysgu,

efe a ddechreiiodd ddweyd wrthi ei holl helynt, a'i fod bellach yn meddwl

mai efe oedd y dyn gwaethaf o holl ddynion y ddaear ;—ei fod wedi ofni fod

gan y pregetliwr fwriad i anfon rhywun iV ddal, "canys," ebe efe, "y mae

yn adnabyddiis o'm holl droion, ac a'u dynoethodd yn ei bregeth."*

Hawdd dychymygu pa fath lawenydd a barai yr argoeliou hyn i Margaret,

am y gobeithiai, nid yn uuig fod y gwaith da wedi ei ddechreu ynddo ef, ag

a fyddai yn iachawdwriaeth iddo ; oud hcfyd, am y rhoddid sail iddi ddys-

gwyl ei gynortliwy a'i gymdeithas yn yr efengyl, yn Ue difaterwch llwyr,

neu yn wir wrtliwynebiad mewn gradd, er nad yn gyhoeddus. Diamheu

iddi wneyd ei goreu i'w gynorthwyo a'i gysuro dan ei ofnau presenol, gan ei

gyfeirio yr "awr hòno o'r nos" at Waredwr pechaduriaid, fel y gwnaethai

Paul a Silas geidwad y carchar. Pau ddaeth cyfleusdra i gael oedfa arall,

aeth y ddau gyda'u gilydd iddi, a thorodd Margaret allan, fel y gwnaì yn

fynych, i foliannu Duw, yr hwn, bellach, a roisai argoel newydd o'i flafr

iddi, yn nychweliad ei g. Ond nid oedd Siôn eto yn barod i hyn. Tram-

gwyddodd yn dost Avrth ei waig, oblegid yr afreolaeth hwn o'i heiddo,

Teimlai ei galon yn caledu tuag ati, ac yn ymgodi mewn gwrthwynebiad i'w

chrefydd. Cafodd IMargaret, gan hyny, beth traff'erth i'wberswadio i ddyfod

gyda hi eilwaith ; ond pan y cafwyd oedfa drachefn yn Ogo'r-Ilychwyn,

cydsyniodd i fyned gyda hi, ar yr ammod "?«« agorai ìii mó'i (jenau" ynddi.

Yr oedd yr oedfa hon, fel y byddai oedfaon yn fynych y pryd hyny, yn

rhoddi yn ehelaeth i ganlynwyr yr lesu, a theimlai Margaret yn anmhosibl,

ymron, i ymattal; cto, ymdrcchai â'i holl egni i sefyll at y cytundeb a

wnaethai â Siôu. Ond yn y cyfwng caled hwn, pwy welai Margaret â'i

ddwylaw i fyny, yn gwaeddi yn grosh, " Gogoniant," ond Sion ci hun.

Y canlyniad a fu i Siôn Prisiart ymimoâ'rychydiggyfeillion a gyfarfyddent

yn Ogo'r-Ilychwyn, ac a fu yn cnwog ar ol hyny, fel diacon gofalus yn

Mhenrhyn-dcudraeth, hyd ei fedd. i'r oedd yn r nodedig am ei lafur a'i

ífyddlondeb crefyddol, a gadawodd dystiolacth gref yn nghydwybodau ei

gymydogion, ei fod, yn wir, yn dclyn duwiol.

Fe ddygwyddai Aveithiau y byddai g\vr a gyfrifid yn fwy ei barch a'i gyf-

oeth mewn ardal yn cael ei droi at grefydd, mewn raodd mwy neu lai nodedig,

a pharai hyn effaith ddaionus iawn ar eraiU, i ddarostwng eu rhagfarn, ac

i'w hennill i ddyfod i wrando yr efcngyl
;

yn cnwedig os byddai rhywbeth

anghyff'redin yn y duU a'r modd y dychwelwyd y cyfryw at grcfydd, ac yn

enwedig eto, os byddai yr un a alwesid felly yn ddysglaer ei grefydd, ac yn

dda ei gymeriad fel gwladwr. Cawn enghraifl't o'r cyfryw un yn John

Yaughan, Ysw., o'r Tanfanau, nid yn mhell oddiwrth drcf Towyn, sir Feir-

ionydd. Nid oedd y crefyddwyr, y pryd hwn, ond iscl a dirmygedig iawn;

rhy isel, yraron, i neb wneyd sylw o honynt, oddieithr mewu ftbrdd o'u herlid

a'u difi-io. Yr oedd yn nghyraydogaeth y Bwlch uchelwr cyfrifol yn byw, y
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inwyaf ei barcli a'i gyFoetli yn y fro hòno, sef y dywedeclig Jolia Yangìian.

ystyrid ef yn un o'r dynion callaf yn yr holl wlad
; y mwyai medrus i drin y

byd, ac i gasglu cyfoetli ; a phercliid ef gan bob graddau, o fawr i fân. Yr

oedd y gr liwn hefyd yn un campus am redeg ceffyl mewn rhedegfeydd, ac

yn dra hoff o hyny. Cynelid y c;'ffryw redegfeydd bob blw^ddyn y pryd

hyuy, ar forfa Towyn. Ni fyddai odid ílwydd\n yn myned heibio, heb fod

gan Mr. Yaughan geffyl i'w redeg ar y pryd ; ac ond odid, nad efe a fyddai

yr enniUwr. Ond dygwyddodd un tro, pan oedd ar ganol y redegfa, efe a

glywai y ceffyl oedd tano yn gruddfan yn dost, ac yn ddisymAvíh daeth y

geiriau hyn i'w feddwl :

—

"Bydd gruddfanau 'rhai'u n-w ddiwrnod,

0"th fiaen i"th boeni yn benaf pennod."

Yn y fan, ymaítaliodd rhag curo yr anifail; ond gadawodd iddo fyneà i'r

pen mor araf ag y mynai. O hyny aHan, gadawodd yr heii ddifyrwch gwag

vn llwyr, ac am byth. Collodd bob pleser mewu gwagedd o'r fath ynhoUol,

a dechreuodd ymofyn am bleser na fyddai colyn ganddo ; difyrwch a gymer-

adwyid gan y gydwybod, ac na adawai chwerwder ar ei ol. Dechreuodd

beUach nesu at yr ychydig bobl ddirmygedig ag oedd yn ofni yr Arglwydd,

ac yn meddwl am ei enw ef, yn yr ardal.

Y'r oedd yr ymddarostyngiad yn ymddangos yn fawr ia-wn, i r fel Mr.

Yaughan ymuno â'r fath rai ! Y'mddangosai i lawer fel yn anmhosibl. Tybid

ei fod yn rhy gali i hyny ; a sicr ydyw y buasai yn rhy falch, oni buasai fod

Y'sbryd Duw wedi gosod ei law arno. Ond fe'i gwnaed ef yn ddysgybl

o-ostyngedig yraddfwyn lesu, a chyfi-ifwyd ef a'iwraig, a'ühunig íab, o hyny

alian yn mysg'yr ychydig broffeswyr. Y"r oedd dychweliad gr mor gyfrifol

a lsh\ Yaughan at gTéfydd, yn foddion effeithiol i osod gradd o urddas a bri

ar grefydd yn ngolwg y rhai a ediychent yn unig ar ymddangosiad pethau,

ac a farneut yn ol y golwg. Xid bychan ocdd y syndcd ei weled ef, yn

anad neb, yn troi yn Fethodist ; eto felly y bu, a pharhaodd yn ffyddlawn

hyd ddiwedd ei oes. Byddai ef a'i deulu yn mhob moddion yn gyson a

phrydlawu. At yr amser yn gymhwys, ceid ei weled ef, a Mrs. Yaughan,

a'u mab, yn cychwyn oddiwrth y t ; ac yn fuan ar eu hol gwelid yr holl

weiuidogion yn fintai fawr gyda'u gilydd, a hyny ar nnrhyw awr o'r dydd,

neu uurhyw ddydd o'r wythnos, neu unrhyw wythnos o'r flwyddyn. "Mae

yn rhaid fod rhywbeth niawr mewn crefydd," meddai ei gymydogiop, "onide

ni wnai gr mor gall a Mr. Yaughan mo hyn." Y'r oedd yn r tirion a

chymydogol, a phob araser yn barod i wneuthur cymwynas i'w gyuìydogiou.

Yr oedd ci hynawsedd yn foddion i ystwytho rhai a fuasent yn rhy gyndyn i

ystwytho dan oruchwyliaeth arall, i'w henniU i ddyfod i wrando yr cfengyl.

rel hyn yr ystwythwyd Owen Eyans o'r Tyddyn-meirig, i ddyfod i wrando.

Bob amser y ceisiai Mr. Yaughan ganddo ddyfod, fe ddeuni, nes o'r diwedd

iddo adnabod a phrnfi grym a nerth y gwirioncíid ei hiiTinn. Xid ocdd.
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í;ellacli, yn credu oblegid ymadrodd neb arall; ond v\-cdi teiralo nertîi yr

efengyl yn ei broíiad ei hun.

Y mae yu syn trwy ba walianol foddion, a tbau ba aragylchiadau neiU-

rluol, y dychwelwyd rliai o'r Meíhodistiaid heuaf. Deuai rhai i swn y gwir-

ionedd, megys o ddamwain, a rhai oddiar ddrwg-fwriad ac i ddrwg-amcan;

ond heb yn ddysgwyl iddynt, ie, heb yn waethaf iddynt, bendithiwyd y
gwirionedd, i fod iddynt yn wir droedigaeth. Cygid rhai i swn y wein-

idogaeth trwy ofuau coel-grefyddol, ac eraill oddiar gywreinrwydd, ac ysfa

i glywed rhyw bethau newyddion ;—amgylchiadau a oruwch-lywodraethwyd

gan ddoethineb a gras Duw, i ÍDd yn fendithiol iddynt yn y canlyniad.

Yr oedd yn Lleyn, yn sir Gaernarfon, wraig weddw o'r enw Siân Lewis o

Fatlryn, gyda'r hon y lletyai merch ieuanc o deulu dyeithrol, ac o gryn

gyfoeth. Gelwid y fercu ieuanc yn Miss Guines, yr hon oedd yn etifeddes i

amryw dyddynod yn y parth hwnw o'r wlad. Eywbryd, yn mlynyddoedd

cyntaf Methodistiaeth yn sir Gaeraarfon, dygwyddodd fod diffyg cyflawn ar

yr haul i gymeryd lle ar ddiwrnod rodedig, a mawr oedd y pryder a'r braw a

achosid trw-y y darogauiad o hono yu mysg y lluaws ; ac yn eu plith, yr oedd

Siân Lewis a Miss Guines. Deallent y byddai gorchudd dros wyneb yr

haul, ac y byddai mesur o d^^wyllwch ar y ddaear ganol dydd; parai hyo

gryn lawer o ddifrifwch ac arswyd. Dygai yr amgylchiad i gof y trigolion

fod Llywodraethwr mawr yn bod uwchben; ei fod yu sylwi ar eu gwei'hred-

oedd; ac y gelwid hwy i'r farn. le, edrychent ar y gorchudd a ddygid

dros wyneb yr haul, fel arwydd o anfoddlonrwydd y Goruchaf tuag at

drigoîion y ddaear, ac yu rhyw ddaroganiad difrifol, pa ganlyniadau a

ddylynai fywyd didduw. Yr oedd gan Siân Lewis lances yn ei gwasanaeth,

o'r enw Gaunor. Byddai y llances bon yn arfer myned i wrando pregethwyr

y Methodistiaid mor fynych ag y rhoddid cyfleusdra ; a dangosai fwy o

ymlyniad wrth eu gweinidogaeth. hwy, nag wrth wasanaeth llan y plwyf, er

dirfawr ofid i'w meistres. Fel yr. oedd diwrnod y diíîyg yn nesâu, yr oedd

y braw yncynyddu; a drwg iawn oedd gan Siân Lewis, a Miss Guincs,

ddeall, nad oedd dim gwasanaeth i gael ei gynal yn yr eglwys ar y diun-nod

byth-gofiadwy hwuw. Prin y medrent ymattal rhag beio y gr parchedig

am ei esgeulusdra a'i ddiofalwch. AYrth graff"u ar eu peubleth, anturiodd

Gaunor ddw^yd wrth ei meistres, fod gr dyeithr o'r Deheudir i fod yn

pregethu ar y Ehos-ddu ar y diwrnod tywyll hwnw ; a gwnaeth mor hyf, ac

eto jTi lled wylaidd, i ofyn i'w meistres a'i gwestai i ddyfod i'w wraudo. Cryn

anturiaeth oedd hon i Gaunor; oblegid yr oedd hi eisoes wedi profi anfodd-

lonrwydd Siân Lewis, am ei bod hi ei hun yn myned i wrando y pelhau

d>/eUhr. ''Oni bae dy fod di yn forwyn pur dda, Gaunor, ni chawsit aros

ddiwrnod o dan fy nghronglwyd i," meddai ei meistres ar ryw achlysur

blaenorol; a rhoes Gaunor dan rybudd, oni ddeuai hi adref erbyn naw o'r

gloch yn yr hwyr, y byddai yn cael ei chloi allan. Methodd Gaunor

unwaith a dychwelyd erbyn yr awr benodedig ; cafodd y drws wedi ei gau,

ac vn V daflod wair v cafodd hi letv v noson hòno. Ond er v gwyddai hi
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vn dda am wrtliwj-nebiad ei meistres i wrando y Cradociaid ; eto, eiddigeddai

di-os ei llesâd ysbrydol, ac ni allai ymattal lieb anturio eilwaitli i'w liannog i

ddyfod i wrando. Ysbîodd ei mantais, pan oedd calon ei meistres yn delwi

mewn braw, gan ofn y tywyllwcli a ddaroganid. Dywedai wrthi liefyd, fel

rlieswm chwauegol, mai offeiriad wedi cael urddau yn eglwys Loegr oedd y

gT dyeithr a ddysgwjdid, a chrefai yn daer ar ei meistres i íyned i'w wrando

am unwaith.

Ni chymerai Siân Lewis arni fod annogaeth y Uances yn meddalu dim ar

ei chalon; ac ar yr un pryd, o'r neilhlu wrth ei chyfeiUes Miss Guines, hi a

arwyddai radd o duedd i gael clywed y dyn dyeithr. Yr un modd hefyd y

teimlai y ferch ieuanc, a chytunasant ill dwy yn ddystaw i fyned i'r fan ar

YT amser gofynedig. Ond rhag i neb ddychymygu mai i wraudo y peugrwii

r aent, penderfynasaut gymeryd bob un ei cheffyl, ar yr hwn y gosodent

èdafedd, fel yr ymddangosai i bawb a ddygwyddai eu gweled, mai i d y

gweliydd yr aent, t yr hwn oedd o'r tu arall i'r Ehosddu. Daethant i'r

fan pan oedd y pregethwr. yn cymeryd ei destyn ; a chlywodd y ddwy feiiyw

V geiriau fel yr oeddynt yn cyrhaedd y lle, ond ni allent fyned yn mhellach.

Glynodd y geiriau yn nghalon y ddwy, a rhwymwyd hwy mewn astudrwydd

ddifrif i wrando \t hoU bregeth ; ond dychwelasant adref wedi anghofìo t
y gwehydd, â saeth argyhoeddiad yn gwaedu eu calonau. Daeth eu sefyllfa

golledig i'r golwg, a chododd yr ymofydad pwysig, "Pa beth a wnawu fel y

byddom gadwedig?" yn eu mynwesau gyda phryder ac ofn. O hyny allan,

ennillwyd y ddwy i fod yn ddylynwyr Mab Duw, yn mysg y bobl druain

dlodion ag oedd yn gobeithio yn enw yr Arglwydd yn Lleyn. Bu y ddwy

yn famaethod ffyddlawn i achos yr efengyl yn y wlad hôno, hyd ddiwedd eu

hoes. Dywedir mai yn nh y Siâu Lewis hon, y cadwyd y cyfarfod eglwysig

cyntaf yn y parth hwnw o'r wlad. Cyfarfu, fel y gellid dysgwyl, â'i rhan o

waradwydd ac erlidígaeth ytymhor; trowyd hi allan o'i thyddyn yn mhen

rhyw gymaint o amser ; eto, gofalodd rliagluniaeth am iddi gael tyddyn

gwell yn ei le. Wedi iddi ail briodi, cynygiwyd i'w gr faes helaeth yu

chwanegol at ei dyddyn, a hyny heb un ychwanegiad at yr ardreth, os efe a

beidiai â gwrando y Methodistiaid. "Syr," ebe yntau wrth y g\v-r boneddig,

"pe rhoddech i mi ]\Ladryn i gyd am ddim, ni newidiwn fy nghrefydd."

Svnodd yboneddwr ynfawr at ei ateb; canfu eiddianwadalwch penderfynol

;

a thybio'dd maimwyaf diogel iddo a fyddaigadael iddo ryddid ei gydwybod:

felly ni ynganodd air wrtho mwyach. Y'r oedd Siân Lewis yn uu o'r rhai a

íient i Langeitho i wTando, ac i ymofyn am gyhoeddiadau brodyr y Deau i

ddyfod i'r Gogledd : a chafodd y fraint o letya Daniel Rowlands, a gwr
enwog eraill, yneith; ac wedi gwasanaethu ei chenedlaeth yn ol ewyllys

Duw, hunodd mewn tangnefedd gyda'r tadau. Fcl hyn ni a welwn i daerni

y Ilances, ac ofn y diffyg a fyddai ar yr iiaul, wasanaethu fel achlysuron i

enniU y gwragedd hyn at grcfydd, y rhai a fuont yn cu tymhor o fawr

ddefnydd i gynydd Methodistiaeth yn y rhan hòuo o sir Gaernarfon.

Y mae yn orchwyl difyr a dyddorol i'r meddwl ystyriol olrhain y llwybrau
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a gjmerth (loethiiieb a gras Duw i ddwyu yn mlaen y diwygiad yn ugwa-

hanol baithau y wlad. Canfyddir fod canlyniadau mawrion yn dylyn dy-

gwyddiadau bychain yn fynych, a bod amgylchiadau damweiniol gyda ni, yu

ddolenaa angenrheidiol a phwysig yn nghadweu bwriadau y Goruchaf.

ÍTiilìesid tybicd mai damwain ddibwys oedd fod y pydew y bwriwyd Joseph

iddo, heb ddwfr ynddo ar y pryd ; ac raai damwain hefyd oedd i'r Midiau-

iaid ddyfod heibio yu yr adeg ; eto yr oeddynt yn gynifer o begynau angen^

rheidiol i ohrynion rliagUmiaeth droi amynt, a gwasauaetlm amcanion grasol

Duw íuag at ein byd ni.

Y mae o fy mlaen yn breseuol ysgrif sydd yn arddangosiad bywiog o'r

egwyddorion uchod. Yr oedd gT o'r enw WiUiam Pugh yn myned unwaitli

i arwaiìi pregethwr, gr o'r Deheudir, o Gwm-glan-ìlafar, yu agos i'r Bala,

i'r Bout-uchel. Yr oedd hyn, tybygid, yn yr amser boreuol hyny ar Fethod-

istiaeth, pan nad oedd Ue a dderbyniai bregethu rhwng y Bala a'r Bont-

uchel. Fel yr oedd y ddau r yn myned ar hyd y ffordd rbwng y Bettws a

Melin-y-wîg, jí oedd eu hymddyddan wedi disgyn ar y rhan hùno o hanes

Dafydd, lle y dywedir i dri o gedyrn y breniu ruthro trwy wersyll y Philist-

iaid, a chyrchu iddo ddwfr o bydew Bethlehcm, gan i'r brenin fiysio ei gael

;

a thra yr oedd y ddau r yu ymddyddan am y pethau hyn, yr oedd rhyw

r am y clawdd, neu y gwrych, .â hwy, yn gwrando arnyut ; a phan y daetli-

ant yn mhen enyd at b'diart, rhocs ei bwys arno, ac a ofynodd, "Gyda'ch

cenad, wr da, ai eleni y bu y peth y soniech am dano ar hyd y ffordd ?"

Daeth y gr atynt i'r ffordd, a chyd-gerddodd A hwynt dros enyd o amser.

Rhoes hyn fantais i'r pregethwr i egluro iddo yr hanes ysgrythyrol yu

mhellach. Ar hyu, ebe y gr :

—

'•'Yr wyf yn deall mai Cradociaid ydych."

"Rhoddwch yr cnw a f;y-noch arnom," ebe y pregethwr. "^Ii íyddaf fi yn

ceisio rhoi gair o gynghor i'm cyd-bechaduriaid."

"I ba le yr ydych yn myned y ffordd hon?" gofynai y gr.
"I ardal y Bont-uchel," oedd yr atel).

"A fyddwch chwi yn dychwelyd yn ol y ffordd hon? a pha bryd?"

"Byddwu," ebent hwythau, "yudychwelyd ddydd Lhm nesaf."

"A roddech chwi," gau gyfarch y pregethwr, "air o gynghor yn fy

nh i ar eich dychwcliad?"

"Gwîiaf yn ewyllysgar iawu," ebc yntau. Wedi cytuno yn nghyìch

amser y bregeth, a chyfarch gwell i'w gilydd, yraadawsant.

Ar ddychweliad y gi* dyeithr i d yr amaethwr ar yr araser penodedig,

caíodd amryw o gymydogion wedi yragasglu, fel y gynulleidfa yn nh
Corneliup, i wrando beth a draddodid wrthynt. Bendithiwyd y tro i r y t

;

cj'merodd arno broffes o grcfydd, a pharhaodd yn ffyddlcn hyd y diwedd, a

chyfarfu, fel y gwnai y proffeswyr gan rawyaf y pryd hwnw, â llawer o war-

adwydd a bliiuler. Yn fuan ar ol y tro uchod, cafodd rybudd i ymadacl â'i

dyddyn, a syraudodd i Lauarmou-dyffryn-Ceiriog ; a bu yn ddiwyd iawn yn

cyrchu i'r Bala, ddeunaw railldir o ffordd, i foddiou gras ara flynyddaii.

Y
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Mae dylaiiwad grymus gan grefydd dda a dysglaerar gydwybodau dynion,

ie, hyd yu nod dyniou gwrLhwyuebol iddi, a rhagfarnllyd tuag ati. Gorchy-

mynai yr lesu i'w ddysgybliou ofalu ar fod eu " golcuui yn llewyrchu ger

bron dyuiou, fcl y gwelout eich gweithredoedd da chwi, ac y gogoneddont

eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd." Y mae cysonedd rhwng y broffes a'r

fuchcdd, yn enniU cymeradwyaeth cydwybod, ac yn fynych yn foddion o leiaf

i beri i'r hwn sydd yn y gwrthwyueb gywilyddio, heb fod ganddo ddim drwg

i'w ddywedyd am y cyfryw ; ac ar brydiau eraill, yu foddion i'w cyuihell i

fyned gyda hw;vut, gan ddywedyd, "Awu gyda chwi, canys gwelsom fod

Duw gyda chwi." Teilwng ydyw sylwi, fod dylanwad cywirdeb a chysonedd

gyda chrefydd yn llawer mwy nag ydyw dylanwad swydd, sefyllfa, na dawu.

Trwy gywirdeb a chysonedd, y mae lìawer uu o blant Duw wedi llwyddo i

enuill eneidiau at Grist, er nad oeddynt raewn un swydd yn eglwys Dduw,

ac er eu bod yn dlodion eu sefyllfa, ac yn fyr o ddawn. Gwelsom pa beth a

wnaeth Uances o forwyn yn nheulu Siân Lewis yn Lleyn ; ae wrth yr hanesyu

a ganlyu, ni a gawn eto weled pa bcth a wnaeth Uauces yn yr un sefyllfa a

Gaunor, yu sir Ddinbych.

Yr oedd ÌL.-. a Mrs. Davies, Lhmarmon-yn-Iâl, yn bobl barchus mewn
sefyllfa dda, ac yn rhagori o ran dygiad i fyny ar y rhan amlaf o'u cymydog-

ion, Arfereut gyrchu yn ddichfynaidd i eglwys y plwyf, wrth yr hon y
teimlent gryn radd o ymlyniad. Yr oedd ychydig o Fethodistiaid eisoes yu

yr ardal, y rhai a fwynhaent ambell bregeth pan y gelHd cael pregethwr, ac a

ymgynulleut at eu gifydd i weddio, ac i ymddyddan am bethau ysbrydol, yu

nghaban rhyw r tlawd o'r enw Siôn Llrtyd.* Yr oedd Uances o'r enw

Margaret, neu Pegi fel y gelwid hi yn gyffredin, yn aelod o'r gymdeithas

fechan hon ; a chyflogodd Mrs. Davies hi i ddyfod ati yn forwyn. Eywbryd

ar ol myned i'w Ue, hi a ofyuodd gauiatâd gau ei meistres i fyned i'r moddion

eglwysig a gyneUd yr wythnos hòno ; a thrwy hyn y daeth ei meistres i

wybod ei bod yu uu o'r bobl a elwid y Cradocs. Hysbysodd y feistres

hyn i'w gr, gan ddweyd mewu siomedigaeth, na wnai morwyn o'r fath

mo'r tro iddynt hwy; a phenderfynwyd rhoddi mis o rybudd iddi, yn anig

ar gyfrif ei chrefydd. Tra yr oedd y rais hwn yn cerdded, cafodd y feistres

fantais i weled pa fath weinidog oedd Pegi ; a chan gymaint o foddlonrwydd

a gawsai yuddi, addawodd iddi gael aros fis araU cyn ymadael. Ac erbyni'r

mis hwn ddyfod i ben, yr oedd yn anhaws nag erioed ei bwrw hi ymaith.

Yr oedd ysbryd ufydd, a tliymher hynaws a dystaw Margarct, yn ymweithio

i serchiadau ei meistres. Ymddyddanai y gr a'r wraig â'u gilydd, gau

fwrw mai Uances dda oedd Pegi, ond yn unig ei bod yn ymrwystro gyda'r

Cradociaid ; a da fuasai ganddynt ei chadw yn cu gwasanaeth, pe gaUesid

ei hysgar oddiwrth y bobl ddyeitlirol uchod. Ac er y cwbl, aros yn ei Ue yr

oedd Pegi, o fis i fis, dan rybudd newydd i ymadael. Pel hyu y bu y Uances

am dymhor. O'r diwedd, dywedai Mr. a Mrs. Davies Wrth eu gifydd, "Y
mae yn rluaid fod yr liei'lodes yn cfywed pethau da, ouidc ni chcid arni

* Gwel tiiclHl. 2S3.
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iì'rwytliau mor rhagorol ;" a chododd blys ariiynt hwy i gael clywed, yr hyn

a arferid ei ddyweyd V7rthi. önd yr oedd yn ormod o ymddarostyugiad i iyned

i d Siôn Llwyd. Yr cedd y lle mor wael, y nifer mor fycîian, a'u sefyrifa

mor dlawd, fel na aìlent feddwl yraweled unv»'aith â'r fath le.

Fe fyddai ambell offeiriad o'r Deheudir yn dyfod yn achlysurol trwy y

Gogledd, ac yn mysg manau craiU i Laiiarmon. Yr oedd ìiyn yn mhell cyn

dyddiau Mr. Charles o'r Bala, yr hwii oedd yr offeiriad cyntaf a ymuuodd

â'r Methodistiaid yu y Gogledd. Pan y deuai y cyfryw un i ardal, ym-

gasghii y crefyddwyr o wahauol fanau i'r ardal lie y dysgwylid iddo Ijregethu,

a chodai araryw o'r cymydogion hefyd i wrando y tro hwnw, gan y swn a

fyddai yn cael ei gadw am dano, cyn ei ddyfodiad ; felly ond odid na iyddai

y t bychan y byddai y moddion yn aríerol o fod yuddo yn. rhy fychan o

lawer i ddal y gynulleidla ; a rhaid oedd pregethu allan, ar yr heol, ueu yn y
buarth, neu yute ar lechwedd y bryu. Dychymygai Mr. a Mrs. Davies y
galleut hwy gael mantais o'r fath yma i wrando, heb osod eu hunain yn luui

ueillduol o sylw, nac i neb dybied fod ynddynt y graddau Jleiaf o duedd-

rwydd at y penau cryuiaid. Cyíieusdra o'r fath a ddaeth, a tluier gyuihell-

odd Pegi ei meistr a'i raeistres i ddyfod i wj-ando ; ac felly y bu. I'r oedfii

yr aethant ; ond nid llawer o hyfiydwcìi a gafodd y feistres. Dychymygai

fod y pregethwr yn llefaru y cwbl wrthi hi, a b'od Pegi wedi cael rhyw

gyfleusdra i'w hysbysu ara dani. Ar yr uu pryd, teiralai rhyw awydd i

fyned i wrando eilwaith ; a chan mor gywir a chymhwysiadol oedd y wcin-

idogacth, ni allai ymddyosg oddiwríh y dyb fod y Ilances wedi bod yn aclnryn

arni, er yr ymddangosai hyny yu annhebyg iawn, gan ua wyddai am un adeg,

yn yr hon y gallai gael cyíleusdra o'r fath. Dygwyddodd, pa fodd bynag,

fod pregethwr wedi dyfod dan amgylchiadau nad oedd modd fod y Ilances

erioed wedi ei wcled ; ond yr oedd y darluniad a roddai hwn o'r feistres yu

í\vy manwl nag yr un o'r blaen. Ymddangosai fel uu adiiaby(k!us o'i holl

droion, ac o syniadau tufcwnol ei chalou
;
yr oedd yn traethu am daui fel pe

buasai er ys raaith amser yn un o'r teulu. BeUach, ni allai lai na meddwl

nad yr Arglwydd oedd yn dysgu y pregethwr, ac mai cenadwri oed(,l ganddo

oddiwrth Dduw atynt hwy. Eunillwyd y ddau i wrando yn gyson, ac yu

raddol a phwyllog i ymuno â'r trueiniaid dirmygedig yn yr ardal. Afreidiol

ydyw cliwanegu, fod eu parch i'r llauces erbyn hyn yn fwy nag o'r blaen,

a'i hyralyniad hithau wrthyut hwythau yr un modd. Bu yno dros lawer

blwyddyn, hyd nes y priodwyd hi ; ac wedi ei phriodi, cafodd fantais i

agor ei drws i dderbyn pregethiad yr efengyl mewn ardal arall ; a dygodd i

fyny ei theulu yn gaiedigiou i'r efengyl. Ceir cyfleusdra eto yn hanesiaeth

sir Fflint, i olrhain amgylchiadau Methodistiaeth yn y Ile hwn, pryd y gwclir

fod y teulu parchus uchod yn y canlyniad wedi bod o wasanaeth mawr i

achos yr efengyl yn Llanarmon, dros lawer o flynyddau.

Mae yu hynod pa mor amrywiol y moddion a ddefnyddia gras a doethineb

Duw, i ddwyn pechaduriald coUedig "i w^bodaeth y gwirionedd," ac i

Irdacnu trwyddynt achos y Cyfryngwr yn mysg dyniou. Ni fydd byth
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lUliffyg moddiou gan yr Hwn y mae ei adnoddau yn ddidcrfyn ; a liawdd y
gall ef ddweyd, "Fy nglnTighor a saif, a'm holl ewyllys a wnaf."

Yr oedd gr yn byw yn Llaneurgain, sir Fflint, o'r enw Joîin William.?,

yr hwn oedd adnabyddus iawn i bregethwyr y Methodistiaid mewn I)e a

Gogledd, fel blaenor ffyddlawn, a lletywr caredig i'r hoU bregethwyr a

ddeuent i Laneurgain i bregethu, dros lawer o flynyddoedd. Fy nyben ar

hyn biyd yn coffâu am y gr hwn, ydyw gosod gerbron y darllenydd y
dull hynod y dychwelwyd ef at Dduw. Symudodd y gr hwn o Gaerwys i

Laneurgain i gadw toll-borth, er mwyn bywioliaeth; oblegid isel a helbulus

oedd ei amgylchiadau. Yr oedd yn Sais bychan ar y pryd ; a chan fod yr

ardal yn terfynu ar Loegr, a Saesonaeg yn ffynu ynddi yn fwy nag yn

Nghaerwys ; a chan fod y porth a gadwai yn sefyll ar y brif-ffordd rhwng

Caer a Chaergybi, a llawer, wrth gwrs, o Saeson yn myned heibio yn feim-

yddiol y ffordd hcjno
;

gwelai John Williams y fantais iddo geisio cydna-

byddiaeth hehaethach ag iaith y Sais. I'r dyben hwu, efe a geisiodd Feibl

yn y ddwy iaith, er mwyn y fantais o gydmharu y ddwy iaith â'u gilydd, ac

a ymroddodd i ddarllen y ddau, gan gyferbynu y naiU â'r llall. Ond cyn

iddo allu cyrhaedd trwodd, glynodd gwirioneddau y llyfr bendigaid hwnw yn

ei galon ; a pha faint bynag o Sais a wuaed o hono, fe'i gwnaed yn Gristion

trwyadl. Y'r oedd enwogrwydd crefydd Crist jm llawer amlycach ynddo,

nag oedd cywirdeb iaith y Saxon: Dysgwyliai John WiUiams gael budd

tymhorol wrth ddarllen y Beibl, ond efe a gafodd les ysbrydol ; anrhydedd-

odd Duw ei air, trwy beri iddo ateb dyben annhi'aethol uwch na dysgu iaith;

gAvnaeth y gair yn yr amgylchiad hwn yr hyn a f\Tiai ei Awdwi- iddo, a

llwyddodd yn y peth \t.- anfouwyd ef o'i blegid.

Mae y troedigaethau hjTiod hyn

—

hjaoá o ran dull, a hjmod o ran modd-

ion,—yn rhoddi annogaeth gref i jTnarfer â phob moddion yn ein cp-haedd,

i ddychwelyd pechaduriaid at Dduw, heb -w^,'bod pa un a ífyna ai hyn jnna

ai h}Ti acw, ai j^ite da fyddant oU jy un ffumid. I'r dyben yma, yn ol a ddar-

Uenwn am larllcs Huntiugdon, y byddai hi jti arfer treulio rhan o bob dydd

janron ya mUith ei gweith'rt"yr. Meddai'r bendefiges hynod hon, "Yr wyf

vn treulio Uawer o amser gyda'r goaitli o ddwjm eneidian i geisio jt

Arglwj^dd. Y'r wj'f jn cael crjm waith i'w cadw rhag ymhTiu wrthyf fi, gan

y cariad rhyfeddol sydd ganddynt tuag ataf, a rhaid mai er mwyn enAV yr

Arglwydd y mae hyn, oblegid ynof fi nid oes dim da yn trigo."

Ar iyw dro, pnddyddanai â gweithiwr, yr hwn ar y piyd oedd yn nágy-

weirio mur yi' ardd, gan wasgu arno i feddwl am dragwyddoldcb, a chyHwr

ei enaid. Yn mhen rhai blynyddoedd ar ol hyn, yT oedd jn ymddyddan ag

un araìl am yr un peth, ac yn dyweyd, "Thomas, yv wyf yn ofni nad ydych

chwi byth jm gweddio, nac yn edrj'ch at Grist am iachawdwriaeth."

"Y'r ydych yn camsynied, arglwyddes," ebe Thoraas. " Mi a glywais yr

ymddyddan a fu rhjmgoch chwi a James, yr amser a'r amser, a'r c\mghor î\

roisorh iddo ef a fu yn effeithiol i mi."

"Pa fodd V clywpocii yr ymddyddan, Thonin? ?"
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"Mi a'i clywais y tu arall i lur yr ardd, trwy dAvll ag ocdd yu y uiur, ac

îiis anghofiaf bytli \t effaith a gafodd arnaf.''

Ymddengys yn di-a egliu' yn hanes y gwahauol siroedd, pa effaith ei faiut

a gafodd troedigaethau h}T.iod ar gynydd Methodistiaeth ym Nghymni. Yr
oedd hyn ^ti aralycach yn nhymhor boreaf y diwn^giad, nag yr ymddengys ei

fod ar ol hyny. Y'r oedd dychweliad Uawcr o'r hen T'ethodistiaid yu nodedig

o ran y duU a'r gradd, ja gystal ag o rau y moddion. Pan oedd nioddion

gras yn brinion yn y wlad, defuyddid yn amlach ryw foddion hyuod, ac

allan o'r U^ì'j'br cyffrediu, o leiaf i ddofi gwyUtiueb dynion, ac i godi }aidd\ait

syched am fwyuhad o foddiou mwy rheolaidd a gosodedig. Yr oedd amryw
o'r rhai a ddychwelid, hefyd, yii dd\Tiion uodedig, naiU ai ani eu cymeriad

anfucheddol ac erlidgar, ueu \Tite am eu dylauwad bydol; ac \Tuddangosai

eu troedigaelh o gj-maint a h\niy \ti fwy nodedig, a pharai fwy o sylw a

dylanwad. Yr oedd \t amgylchiadau h\ai yu troi allau mewu modd
etfeithiol, ac i raddau ehelaeth, er UwTddiaut i'r efeugyl. GaU Methodist-

iaeth edrych ar lawer ardal Ue y mae yu awi- ya flodcuog, ac olrhain ei

gychwj^iiad, a Uawer o'i gj'nydd, i di'oedigaeth rhyw bechadur nodedig ei

ddiygioni ATi y fi-o. MawT oedd y syndod yn ngwersyU y gelyn gynt,

pan y dychwelwyd Saul o Tärsus, a mawi- iawTi oedd y Uawenydd a'r

crjad a brofai y saint tnvy yr un amgylchiad. Yn y cyntaf, yr oedd

sibrwd mawr, gan ddweyd, "Ouid hwn yw \t un oedd yn dyfetha yii

Jenisalem y rhai a alwent ar yr cuw hwu?" ond y rhaiolaf "a ogoneddasaut

Dduw ynddo ef."

Nid ydwyf yu gweled angenrheidn\Tdd i \Tühelaethu ar y ganghen hon,

gan y daw amg\"lchiadau i sylw, dau hanes pob sir, ag a ddangosaut i'r

darllenydd, i ba raddau y mac cynydd Methodistiaeth wedi codi oddiar

di-oedigaethau nodedig rh\-w ddynion h\Tiod mewn gwahanol ardaloedd.

PENNOD Vni.

YSGOLION SABBOTÍIOL YN FODDION CYNYDD Y CYFUNDEB.
ctswysiad:

YR YSGOL SARBOTHOL YX DRYDYDD YSG0GI.\D MAWR I FETHODISTIAETH CYMRU—
MR. CHARLES—GWILDD METHODISTIAETH AR GYCHWYNIAD YR YSGOL S.AB-

BOTHOL—PRir DDErXYDDIOLDi:B MR. CHARLES—YR YSG0LI0X RHAIJ CYLCH-
YNOL—DECHREUAD YR YsGOL SABBOTfìOL—EU RHAGORIAETH AR YSGOLION
ILOEGR—ANHAWSDEU Y GWAITH O'U SEFYDLU—MR. RICHARD, TRF.GARON, YN
GYNORTHWYWR EGNTOL I MR. CHARLES—MR. OWEN JO.\ES O'R GELLI—EI
DDEFNYDDIOLDEB YN ABERYSTWYTU, LLAMDL0E3, AMWYTHIG, rERTHI, &c.—
EFFEITHIAU YR YSGOL SaBBOTHOL AR GY.NYDD Y CYFUNDEB, AC YN ACHLYSUR
SEFYDLIAD Y "FEIBL GYMDEITHAS FRUTANAIDD A THRAMOR."

Gellir golyg-u cyfodiad yr ysgol Sabbothol fel y trydyJd ysrjof/iad mawr a

roddwyd i Fethodistiaeth Cymni. Y cyntaf, fel y gwelsom, oedd gwciuidog-

aeth y tadau a gychwynasant jr ysgogiad
;

yr ail ocdd y diwygiad mawr
tua'r fl. 1762, jt hwn a iachaodd archoUion yr ymrauiad a gymerodd le

rhwng Hams a Eowlands ; a'r tiydydd oedd y deffroad rhyfeddol a gynyrch-
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w\á \ii nyddiau, ac yn benaf tr\\y lafur, i\Ir. Charles o'r Bala, tvivj' sefyclliacl

ysgolion Sabbotliol. Gan nad oedd ein hanes yn fy arwain hycl yma i abv

syiw y darllenydd \n arbenig at lianes y gT parcliedig liwii ; a clian fod ei

enw }!! bletbedig ag ysgolion Sabbothol Cyniru, i'r rliai y mae y c^'fundeb

mor ddyledus am ei Iwyddiant; tybiwjí mai cjthIiw^-s ar liyn o bryd fydd

rhoddi bras-acU-oddiad o'r amgA'lcliiadau blaenorol jm myAvj-cl Mr. Cbarles,

}-na ei sefydliad jii y Gogledd, a'i ymch-ecliion o blaid addysgiad y genedl,

yn nghyda'r effaitli a gafodd byny ar gynydd y cyfundeb yn gyurecblnol.

Mab oedd ]\Ir. Cliarles i amaetbwT.- j-n mhlwy f Llanfihangel, tua deng

milldir o Gaerfyrddin. Gauw;>/d ef Hycbef 14eg, 1755. Anfonwyd ef i

ysgol yn ieuanc ; a phan oedd tua deg neu ddeiiddeg oed, llochesai ei rieui

y bwriad o'i ddwyn ef i fjTiy i'r w^einidogaeth ; a chyda'r dyben hmiw,

anfonasant ef i LanddowTor i'r ysgol, lle y bu efe daù- neu bedair bl\-nedd,

a'r lle hefyd y teimlodd jv argraffiadau crefyddol c\Titaf ar ei feddwl. Yn

yr adeg dyner a phwysig hon, fe fu c\-nghorion a chyfeülacli hen ddysgybl

i'r Parch. Griffith Jones, o'r enw Ehys Hugh, yu dra bendithiol iddo.

Gwnaeth broffes gyhoeddus o grefydd, a dygodcl foddion ac arferion cref-

ycldol i d ei dad.

Anfonw\'d ef, pan yn 14eg oed, i athrofa ymneiliduwyr pi Nghaerf\Tddin.

Aeth jaio gyda gradd helaeth o ofn a phiyder, a chyda gweddiau ei hen

gj'faill am nawdd y Gorachaf i aros ya. amddiffjTiiad iddo. A thra yr oedd

mewn ciyn berygl o s\Tthio i ddii-j wiad, ti-wy g;síllachu Vii oi-modol â

(fynioii gwamal, derbj-niodd adeüadaeth tra mawr twry ddarllen anii-}-Tviol

ì'yau buddiol, pi enwedig gwaith Mr. Hervey. Yn lonawT 20, 1773, aeth

i wrando \t hj^iod Daniel Eowlands jn y Capel Newjdd. Ei destjTi ydoedd

Heb. iv, 15. "A bydd y diwi'uod," medchü ef ei him, "\ti cb-a chofiadwy

geuyf tra byddwyf byw. O'r diwniad cysiu'ol hwnw, cefais fath o nef

ne\\-\'dd, a daear newj^dd, i'w mwynhau. Y cyfiiewidiad a brofai dyn dall

wrth dderbyn ei olwg, nid ydyw \ti fv\-y na'r cyfnewidiad a brofais i y prycl

hwnw ar fy meddwl:

"Ciliodd dacai-, aeth o'r golwg,
Nef a ymagorai'n ainlwg ;

Sain angj'laidd oedd i'm clustiau,

Adsaiu nefol bêr ganiadau."

Agoi-wyd y ffordd iddo, yn y fl. 1773, yn dra annysgwyliadwy i fj-ned i

Ehydychain; ac yn Mai 31 o'r un flv,ydcfyn, derbyniwyd ef yn aelod o'r

brif-ysgol. Nid oedd ganddo Liwer o foddion, tybygid, cr ci gynaliaeth yn

Ehydychain, ond fel y gofalodd rhagUiniaeth ani dano, a chyfodi iddo o

bryd i bryd gyfeillion haebonus i'w gynorthwyo. Y'n Mehefin 14, 177S,

derbjTiiodd urddau diacon yu Ehydychain; a bwriadai wasanaethu, yn mhen

rhai misoedd, fel curad yn Ngwlad-yi'-Haf CSomersetshire) ; ond cyn myned

yno, daeth i'r Bala i ymweled â chyfaiU iddo, yr hwn a breswyUai yn y dref

hòno, sef y Parch. Simon Lloyd. Cyd-deithiodd y ddau gyfaUl gryn lawer

gyda'u gilydd trwy amrywiol barthau o Ogledd a Deheudir Cyniru, dros
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ysbaid araryw wytlmosau, gan gyfeirio eu gwib-daitli heibio i Laiigeitlio, fel

y caeut yr hyfrydwch eilwaith o Avrando Eowlauds, a dybenu eu crwydriadau

yu Llanfihangel, yn nh tad ]\ír. Charles. Cafodd gyfleusdra i bregethu yn

eglAA'ys ei blwyf geuedigol, a chafodd fwyuhau cwmni ei hen gyfaill Rhys

Hugh, unwaitli yti rhagor, cyn ehedeg o hono i'r nei, yr byn hefyd a wnaeth

yn inhen mis ar ol }t ymweliad.

Wedi bod yn gwasanaethu curadaeth jn Ngwlad-yr-Haf, dros rai misoedd,

dychwelodd i Rydychain 1 dderbyn ei radd B. A., a thrachefn at ei gurad-

aeth. Pe ymddengys fod ei gydnabyddiaetli R Mr. Lloyd y Bala, v.'edi ei

arwain i gyfeiUach raerch ieuanc yno, o'r enw Miss Jones, yr hon ar ol hyny

a briododd ; a hyn, yn rhagluniaeth fawr ý nef, a fu y ddolen i'w gysylltu ef

â Gogledd Cymru. Cymerodd ei briodas le Awst 20, 1783 ; ac o hyny

aUan, cartrefodd yn ahref y Bala. Gwasanaethodd Mr. Charles yn yr

eglwys sefydledig, yn awr ac eilwaith, am ysbaid dwy fiynedd ar ol iddo

gartrefu yn y Bala ; ond yr oedd amgylchiadau yn barhaus yn dwyseiddio y
syniad yn ei fynwes ef ei hun, a'r eiddo ei briod, mai i faes arall y gelwid ef

i lafurio. Yr oedd curadaeth Shawbury, yn sir Amwythig, lie y buasai efe

dros dymhor yn gweini, yn mhell o'i gartref, ac yn dra anghyfleus ; a chur-

adaeth Llan-y-raowddwy, lle y bi.i ar ol liyny, yn cael ei chymeryd oddiarno,

o herwydd iddo dramgwyddo rhyw rai yno trwy holwyddori phnnt ar ol y
gosper, a thrwy ei bregethau gonest a didderbyn-Avyneb. Anfonodd rhai

o'r plwyfolion achwyniad yn ei erbyn at y person ; a digon o achwyniad

oedd, ei fod yn argoeli gormod o debygolrwydd i'r ]\Iethodistiaid ; ac anfon-

odd y person yu ddioed rybudd iddo ycnadael â'i wasanaeth. Ar lawer cyfrif,

nid oedd coUi curadaeth LLin-y-mowddwy nemawr golled iddo. Yr oedd yu

li milldir bellder o'r Bala
; y ftbrdd, y pryd iiwnw, yn ddrwg ; a llwybr

serth Bwlch-y-groes yn rhan o honi. Nid oedd ei gyflog ond bychan, a'r

dirmyg a ddangosid tuag ato gan rai o'i blwyfolion yn fawr. Ar y cyfrifon

hyn, da oedd cael ymddyosg oddiwrth y gofal yn Uwyr ; eto, ni roddasai

Mr. Charles y lle i fyny, oni bae gorfod arno, gan y rhoddid iddo gyfleusdra

i arllwys awyddfrj'd ei galon i fod yn fuddiol i'w gyd-ddyuion. Ond yr

oedd gan ragluniaeth Duw faes helaethach idclo hifurio ynddo na Llan-y-

mowddwy, a Ue anrhydeddusach na bod yu was caeth, mewn pethau cydwy-

bod, i neb o ddynion y ddaear.

Nid yn fyrbwyll y gadawodd Mr. Cliarlcs yr eglwys whidol; ac nis gad-

awodd hi chwaith oddiar ddiÖ^'yg ymlyniad bhnenorol wrthi. Ymddengys yn

y gwrthwyncb, fod ei ducddiad yn gryf i hifurio o fewn ei chymundeb. Nid

oedd dim rhyfedd yn y tueddfryd hwn. Yn cglwyswr y dygasid ef i fyny o'i

febyd. Dan weiuidogaeth hc yraddyddaniou eglwyswyr y derbyniasai ei

argraffiadau crefyddol boreuaf. Yn mhrif-y.'^gol yr cglwys y cafodd ei

ddysgeidiaeth, ac yn ei chymundeb hi, a clian esgob ynddi, y derbyniasai ei

urddau gweinidogaethol. Eglwyswyr hefyd oedd ei brif gyfeillion. Yr

oedd Griffith Jones, Llanddowror, a Danicl EowUmds, wedi suguo ci galon,

ac eglwyswyr oeddynt hwythau. Hawdd y gallwn ddychymygu, fod yr lioll
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ystyriaethau hyn yu cyd-weithio i'w gylymu wrth yr egiwys wLidol, i raJdau

traniawr; ond er hyu oll, ymadael a wuaeth. A pha beth a allai fod yr

achos o'i ymadawiad? Nid mympwy pcuchwibau dyn ansefydlog ei feddwl

;

nid prysurdeb gorphwyllog dyn uwyd-wyllt ei dymher ; ac nid chv.erwder

ysbryd gT uehelfrydig wedi ei sicrai yn ei amcau, ydoedd. Pa beth, yute,

a'i cymhellodd i ymadael? Costiodd y tro i Mr. Charles ymdrechfa galed,

gweddiau, a dagrau. Ymgynghorodd, gweddiodd, a myfyriodd lawer.

Ceisiodd farn dynion call a duwiol, a gweddiodd am arweiuiad y nef, a

])henderíyuodd yn bfl'j'Ilog ac ystyriol, i ymddyosg oddiwrth rwyraau a

theimladau personol, yn,cyfodi oddiar ddygiad i fyny, cyfeillganvch, aurhyd-

edd, ac elw, a bwrw ei goelbren yu mhlith enwad o bobl a ddirmygid yn

fawr gan y byd, ond a anrhydeddid yn fawr, yn ol ei farn ef, gan Dduw.
Pa beth, eto, a allai fod yr achos o hyu? Mae yr ateb, tybygaf, yn amlwg,

ac mewn rhan wedi ei roddi eisoes. Gweled yr ydoedd, na allai aros yn

ughymuudeb yr eglwys wladol, heb wneyd cam â'i gydwybod ; neu mewn
geiriau eraill, argyhoeddedig ydoedd fod rhagluuiaeth ac ewyllys Duw yu

awgrymu iddo y dylai ymadael. Mae awdwyr eglwysaidd, wrth gyfeirio at

yr amgylchiad hwn a'i gyöelyb, yu cymeryd sylw neillduol, ac yu gosod

arbeuigrwydd tra mawr ar hyn yma, sef y duedd gref oedd yu ymddangos

ynddo ef, ac eraill, i aros yn y sefydliad gwladol, pe cawsent ; a mynant i

ui gredu fod hyn yn ddadl rymus o blaid y sefy'dliad. I mi, pa fodd bynag,

y mae yn ddadl gref yn y gwrthwyneb. Po cryfaf ydoedd ymlyniad y gwjr

hyn wrth yr eglwys, amlycaf yn y byd y rhaid fod anniaid rhagluniaeth a

barai iddynt ei gadael. Yr oedd tueddfnjd o'i phlaid, ond yr oedd cijdicyhod

yn ei herby-n. Mynent hwy weithio yuddi, a mynai Duw iddynt weithio

allan o honi. Gwrando ar lais rhagluniaeth a wnaethant, acnid ymgynghori

â chig a gwaed; ac allan yr aethaut. Troisant en cefuau ar sefydliad a

gaetldwai cu cydwybodau yn eu hymdrecliiadau tros Grist.
.
Gan y gwrth-

odid iddynt ddweyd y gwir o fewn iddi, teg ydoedd iddynt er mwyn y
gwirionedd fyned allan o honi ; a chan fod eu gonestrwydd dros y gwirion-

cdd yu eu cau hwyut allan o bulpudau yr eglwys, dyledswydd arnynt oedd

mynegu y gwirionedd hwnw o bulpndau eraill. A hyn hefyd a wuaeth Mr.

Charles, fel Uawer eraill o'i flaeu ; ac nid ei golled ef a fu yr ymadawiad, ac

nid colled ei genedl, ond colled yr eglwys ei hun. Hyd y dydd heddyw, y
mae y gwarth heb ei ddileu oddiar yr eglwys sefydledig, am fod ei threfniadau

y fath, na oddefant i'r fath ddynion a Eowlands a Charles fod yn weinidogion

yn ei chyruuudeb.

Ar ol ei briodas, aeth ]\Ir. Chaiies i Langeitho, i gymdeithasfa a gynelid

yno. Yr oedd yno ar y pryd, fel y dywed ef ei hun, oddeutu ugaiu o

offeiriaid, a rhwng tri-ugain a phedwar-ugain o gyughorwyr, fel y gelwid

hwy, sef dynion heb urddau eglwysig. Y'u yr un llythyr, y mae yn hysbysu

ei gyfaiU, ei fod wedi addaw gwasanaethu rhyw eglwys blwyfol yn ei wlad
;

ond ar ol gwncuthur hyny am ddau Sabboth, anfonwyd ato Iythyr maith a

ìHoeiíjar iawn, yn dweyd na fyddai raid wrth ei wasanaeth ef mwy. " £r y
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pryd hwnw," uiedtlai, "yr wyf wedi bod yn cyiiorthwyo ilr. Lloyd, yr hwn
sydd yn wan ei iechyd. Y Subì)oth diweddaf, pa fodd bynag, daeth ataf yr

holl blwyf, a dau ueu dri o'r príf drigolion yn eu blaenori. gan fy nghyfarch

inewn modd garwach nag a gawswn erioed o'r bLnen. Gorchymynid fi yn

gaeth, na phregethwn mwyach yn yr eglwys hòno, oblegid ebent hwy,
' Dygasoch arnom ddigon o felldith eisoes.' Cymeraswn ddigou o ofal i

lefaru dim wrthynt oud y gwir, ac na chai dim arall fod yn achos tramgwydd,

ac ni chyhuddir fi o ddim arall."

Yr ocdd bywyd seg-urllyd yn faich annyoddefol i Mr. Charles. Ond pa

beth a allai wEeyd? Yr oedd eisoes wedi ei droi allan o dair o eglwysi yn

y wlad, ac nid oedd yr un arall mewn golwg. Cawsai brofiad eisoes fod yr

Arghvydd yn foddlawn i'w^ Uifur, ac wedi bendithio ei ymdrechiadau. Daiig-

osai y bobl ymlyniad mawr w^rtho; a chyda dagrau y crefent aruo gyfranu

gair y bywyd iddynt. Teimhii orchymyn Crist, "Portha fy yn," niegys yn

cael ei gyfeirío ato ef yn bersonol ; a phryd arall, teimlai yr edliwiad yn y
ddammeg yn ei lawn ryin, "Paham y sefi yma ar hyd y dydd yu segur?"

Canfyddai eraill yu ilafurio yn egniol, ac yntau yn segur; meddyliai fod y
nos yn dyfod, pryd na allai neb weithio : hyn oU, a liawer o ystyriaethau

chwanegol, a'i Ilauwai â phryder, rhag ei gael yn anffyddlawn i'w Arglwydd,

ac ag ymofyniad dyüd pa beth oedd ewyllys Duw mewn perthynas iddo.

Dyfnhaodd yr argraffiadau hyn trwy freuddwyd a gafodd yn yr adeg hon.

Breuddwydiodd fod dydd y farn wedi dyfod, a thybiai glywed dedfryd y
gwas drwg a diog, " Dygwch, a rhwymwch ef draed a dwylaw, a theflwch ef

i'r tywyllwch eithaf
;

yno y bydd wylofain a rbincian danedd." Teimlai y
ddedfryd megys yn cynwys ei dynghed ei hun, ac mewn dychryn mawr efe

a ddefirôdd. Ac er mai breuddwyd ydoedd, eto yr oedd gormod o gymhwys-

der ynddo i'w sefyllla ef ar y pryd, i oddef iddo ei fwrw heibio yn ysgafn-

aidd.

" O'r diwedd," medd Mr. Jones yn hanes ei fywyd, "ar ol arfer ymdrcch

a dysgwyliad maith, a datgan ei ewyllysgarwch i weinyddu a7ii ddlm i

eglwyswyr ei gymydogaeth, cafodd ei dueddu, neu yn hytrach ei nerthu

mewn ymroddiad, i ddylyn arweiniadau rhagluniaeth, a bwrw ei goelbren yn

mhlith y corft" o bobl a elwir yn Fcthodistiaid Calfinaidd, gyda pha rai yr

oedd wedi bod yn cymdeithasu yn nechre ei brofies a'i yrfa grcfyddol."

Gwnaeth Mr. Charles hyn yn y fl. 17S5, Cafodd dderbyniad parod a char-

edig i blith y brodyr hyn, gau eu bod eisoes yn Ued adnabyddus o'i dduw-

ioldeb personol, ac o'i ddoniau gwcinidogaethol. Nid hir y bu yn Uafurio

yn eu pUth, na ddaeth ei ragoriaethau ysblenydd i'r golwg, ac y gwiriwyd

dywediad Mr. Eowlauds ani dano, pan y cafodd gyflcusdra o'i wrando yn

pregethu, y tro cyntaf i Cliarles bregethu yu Llangeitho, "Rhodd yr Ar-

glwìjddir Gof/ledd ydpo Charles."

Trwy ymuno â'r Methodistiaid, fe wyddai Mr. Charles yn dda mai nid

dyma y fiordd i ddercliafiad nac elw bydol ; ond fe wyddai cystal a hyny

mai dyma y ff"ordd i gael maes eang i lafurio ynddo, ac i gael pob rhyddid



330 CYNYDB METHODISTÍAETH. [doSB. III.

diwarafun i wneyd liyn}' ; y rlioddid cyfleusdra iddo i arllwys awyddfryd ei

enaid mewn ymdrechion dros Dduw, ac er lles eneidiau dynion, licb un

perygl ei alw i gyfrif gan beriglor nac esgob, ac heb fod dau rwymau i neb

ond i orsedd Duw. Yr oedd gwedd Methodistiaeth ar adeg ei ymuniad yn

isel. Yr oedd deugain mlynedd a mwy, mae'n wir, wedi treiglo heibio er

pan gychwynasai y diwygiad : yr oedd amryw wr o urddau eglwysig yn y
Deheubarth wedi ymuno â'r tadau cyntaf, ond nid oedd un yn Ngicynedd.

Tr oedd ugeiniau rai o bregethwyr diurddau eglwysig wedi codi mewn De a

Gogledd, a rhai cannoedd o gynulleidfaoedd bychain eisoes yn britho y
dywysogaeth ; eto, er hyn, yr oedd Methodistiaeth yn isel iawn ei wedd hyd

ddydíliau Mr. Charles. Y fath oedd agwedd y Gogledd yn enwedig.

Y'chydig o addohlai oedd yn mhob sir. Lle y mae triugain yn awr, nid oedd

y pryd hwnw ond prin chwech. - jSiid oedd nifer y proífeswyr ond bychan,

a'u sefyllfa, gan amlaf, yn isel. Nid oedd y rhif luosocaf o'r cynghorwyr

ond bychain eu doniau a'u gwybodaeth, heb neb yn eu mysg yn gweinyddu

na bedydd na swper yr Arglwydd. Edrychai y Gogieddwyr i'r Deheudir

ara y gweinidogion urddedig, ac am y doniau godidog. Y'r oedd gwir

anghen ar y brodyr yn y Gogledd, pan ddeuent ynghyd, i gael rhyw un â

hynodrwydd aruo i gymeryd y blaen yn ngweinyddiad achosion y cyfundeb,

pa rai oeddynt, bellach, yn amlhau mewn rhif, ac yn mwyhau mewn pwysig-

rwydd; a thra yr oedd yn beryghis iddynt ddewis neb o'u mysg eu hunain,

o herwydd eu gwastadrwydd mewn gwybodaeth a dylanwad, rhag i jTnra-

faelion a rhwygiadau gyfodi yn eu mysg, gwelodd Duw yn dda gyfodi

Charles iddynt. Yr oedd gradd o uwchafiaeth arno, o herwydd ei ddysgeid-

iaeth a'i sefyllfa fydol ; efe hefyd oedd yr unig un urddedig yn y Gogledd

;

a buan iawn y daeth i'r amlwg, fod ynddo ragoriaethau ardderchog, o ran

Ysbryd, dawn, a doethineb ; ac heb un gosodiad dynol, ac heb un amcan o'r

eiddo yntau, daeth i fi^d yn r mwyaf ei ddefnyddioldeb a'i ddyhmwad yn

mysg ei frodyr. Eisteddai yn mysg ei frodjT y gostyngeiddiaf o honynt, y
lleiaf ei hòniadau a'i rwysg, ond y mwyaf ei ddylauwad. Gosodasid ef yn

llywydd, nid gan ddynion, ond gan Dduw ; nid oddiar ddewisiad ífurtìol,

ond oddiar gyfodiad uaturiol ; nid trwy drais, ond megys o gymhwysder.

Am agwedd y wlad ar y pryd, fe gaiff Mr. Jones o Ddiubych draethu eto.

"Yr oedd y gwr urddedig, a'r diaconiaid, lioM'lands, Harris, a H. Davies,

y ddau WiUiams, ac eradl, yn nghydag amryw bregethwyr heb urddau

eo-lwysig, w-edi cael eu íueddu gan yr Argiwydd, ac wedi annog eu gilydd, i

fod yn bregethwyr teithiol i'r rhan hon (Gwyncdd) o Gymru, Ile yr oedd

anwybodaeth, anystyriaeth, a Uawer math o halogedigaeth, wcdi ymdaenu

gyda grym mawr
;
yr eglwyswyr dan ddirywiaeth o'r mwyaf, o ran egwydd-

orion ac arferion ; y boneddigion yn ddiymdrech yn mhhiid crefydd a

lûoesau da, ac yn rhoddi esiamplau o lawer raath o ddrygioni
; y werin yn

soddedig mewn tywyllwch a choelgrefydd, yn nghydag anüetUl o ddrwg-

arfcrion ; a'r gwcddiUion o'r yraneiUduwyr hwythau wedi cysgu mewn

ffurfioldeb yn gytt'redinol, a çhryn nifer o honynt mewn egwyddorion ac
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aríerion Uygredig gyda hyny. Yn fyr, yr oedd cyuwr ac agwedd ein gwlad

yu dra gresyuns o ran y diíFyg o wybodaeth a naws grefyddol; y Beibl ond

yn anaml i'w gael (er ymdrechiadau da y Gymdeitlias at daenu Gwylodadli

GristionogolJ ; ac mewn llawer o ardaioedd ein gwlad, yr oedd yn rhy an-

hawdd cael deg o böbl a fedrent ei ddarllen mewn unrhyw iaith."

Yr oedd ychydig gyda deugain ralynedd wedi myned heibio er pan yr

anturiasai Howel Harris i'r Gogledd ; ac er grymused yr effeithiau a lu ar ei

hifur ef yn ystod y blyuyddoedd hyny, prin y canfyddid un newidiad eto yn

ngwedd gyffredinol y wlad. Yr oedd cryn niferi o fân egiwysi bychain yn

dechreu britho y siroedd, y rhai a gynelid, gan amhif, mewn tai anedd, neu

ryw adeiladau gwaelion
;
yr oedd ambell gapel hefyd wedi ei godi ; eto, yn

ngwedd gyffredinol y wlad, prin y canfyddid nemawr o wahaniaeth ar yr ag-

wedd oedd arui pan gychwynodd y diwygiad gyntaf, oddieithr fod erhdig-

aeth yn llai, a'r rhagfarn yn crbyn y bhu'd newydd yn dechreu lliniaru.

Ond er nad oedd llawer o newidiad yn ngwedd gyftredinol y wlad, y fath

leiaf ag a dynai sylw edrycliydd arwynebol ; eto yr oedd Methodistiaeth

wedi dechreu ymwreiddio yn ddwfn yn y wlad. Yr oedd nifer y dysgybliou

trwy holl Gymru eisoes yn Uawer o tìloedd ; a'u cymdeithasau eglwysig, er

llwyded eu gwedd, yn gannoedd mewn rhifedi. Yr oedd y pregethwyr yn

lluosogi yn founyddiol mewn rhif, ac yn cynyddu mewn dawn a gwybodaeth.

Eithr ar amser ymuniad Mr. Charles â'r cyfundeb y rhoddwyd iddo ysgogiad

anarferol yn ei ílaen ; ac o'r pryd hwnw hyd yn awr y mae i ni gyfrif tymhor

arhenig ei gynydd. Hwn ydoedd wanwyn teg ei dyfiant. Wedi rhoddi yr

had yn y ddaear, ac iddo ddechreu egino, cyfarfu â gauaf oer, ac â gw-ynt-

oedd gwenwynig ; ac crbyn y gwanwyn canlynol, nid oedd ei dyíiad ond

bychan ; eto, ymddangosai fod hywyd ynddo. Estynasai ei wraidd yn ystod

y gauaf;.dahasai stormydd o erlidigaeth, a gwynt gwenwynllyd ymrysonau,

heb wywo. Planigyn ydoedd o bhuiiad y Tad nefol, ac nis gellid ei ddi-

wreiddio.

Cydgyfarfu amrywiol amgylchiadau yn ysbaid yr aniser y bu i\Ir. Charles

yn liafurio ar y maes Methodistaidd, ag a dueddcnt i hyrwyddo mynediad y
diwygiad yn mhien. Yn gyntaf, chwanegodd yr Arglwydd at nifer y preg-

ethwyr eisoes ar y maes, ddynion hynod mewn dawn ac ysbryd, a hyny yn

mhhth y Uegion, am y rhai y bydd yn hyfryd genym gael crybwyll yn y lle

priodoh Nid oedd doniau y Gogledd hyd yn hyn .ddim yn nodedíg : y
Deheubarth oedd felly eisoes : ond tua'r amser yr ymunodd Mr. Charles â'r

Methodistiaid, fe ddaeth lluaws o wr nerthol i'r golwg, megys Mr. Jones,

Caerwys y pryd hwnw, ond Dinbych ar ol hyny ; John Davies, Nantglyn ;

llobert Roberts, Clynog ; John Elias ; Evan Richardson, Caernarfon; llich-

ard Lloyd, Beaumaris, a gwr da eraill yn sir Drefaldwyn, a fuont yn ffydd-

lawn a defnyddiol yn eu hocs. Parodd doniau a Uafur y gwr hyn, mewn
cysylltiad â'r eiddo Mr. Charles, ac eraill, gyffro anarferol trwy y Gogledd.

Disgynodd eu gwcinidogaeth fel cawodydd bcndithiol o wlaw ar leoedd cras

a sychedig; ac ymddangosodd gwyrddlesni liyfryd yn Ihanerchi siriol, draw
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ao yma drwy y dywysogaeth. Yr ail amgylcliiad nodedig a Avasanaetbodd i

Iwyddiant Metliodistiaeth yn amser ]\Ir. Charles, oedd sefydliad ysgolion

Sabbothol trwy yr holl wlad, yn nghyda'r amgylchiad a'i dylynodd, sef y

cyflawnder o Feibku a lifodd i'r genedl trwy y Gymdeithas Feiblaidd Frut-

anaidd a Thramor. Y trydydd amgylchiad oedd y diwygiadau nerthol a

gymerasant le, o bryd i bryd, yn mysg yr ieuenctyd a deiliaid yr ysgolion

Sabbothol yn benaf, nes chwanegwyd miloedd ar fìloedd o aelodau byw a

defiiyddiol at yr eglwysi.

Bellach, ni a ddychwelwn at hanes Mr. Charles yn ei gysylltiad ag add-

ysgiad y genedl yn ngwybodaeth o'r ysgrythyrau santaidd ; oblegid yn hyn

yr oedd ei hyuodrwydd mAvyaf, a'i ddefnyddiohlcb mwyaf arbenig. Anrhyd-

cddwyd Mr. Charles, mae'n wir, yn ei weinidogaeth gyhoeddus, er na chyr-

haeddodd yr un enwogrwydd yn hyn ag a gyrhaeddasid gan rai o'i flaen, na

chan eraill o'i gydoeswyr. Yn mis Medi, yn y fl. 1785, y bu ei daith gyntaf

fel pregethwr teithiol trwy ran o sir Gaernarfon. Tua'r amser hwu y preg-

ethodd yn y Lôa Fudr, yn y wlad hòno, mewai modd anarferol. Coronwyd ei

bregeth ag arddeliad nodedig, a dylynwyd hi ag efleithiau arddercliog, nes

oedd ei pherarogledd yn llenwi yr holl fj-o hòno, îe, hyd ardaloedd eraill

hefyd. Tua'r Nadolig yn yr uu flwyddyn y pregethodd mewn cymdeithasfa

a gynelid yn y Bont-uchel, sir Ddinbych, ar Gal. iv, 4, 5, am Berson

anfeidrol, ac ufydd-dod gweithredol a dyoddefol y Prynwr, mewn cyfl'elyb

fodd, nes oedd yr holl gynuUeidfa wedi eu hamdoi gan syndod, ac yn ymdoddi

mewn gorfoledd, i raddau na Avelwyd ond anfynych y cyffelyb. Mae coffâd

yn cael ei wneyd am amgylchiad nodedig arall o'r un natur, yr hwn a ddy-

gwyddodd mewn cymdeithasfa yn Aberystwyth, yn mhen rhai blynyddoedd

ar ol y rhai a grybwyllwyd uchod. Sicrheir fod ei bregeth dan y fath

arddeliad, nes oeJd llawer o gannoedd, os nad rhai miloedd, yn teimlo

dylanwadau grymus wrth ei gwrando ; ac nid oes amheuaeth na fu yn allu

Duw ev iachawdwriaeth i lawer o'r gwrandawyr. Rhoes yr Arglwydd y
cyfryw arddeliad ar y gr ieuanc, a dyeithrol mewn rhan, megys i'w ddangos

i'r Gogledd, ac i'w osod i eistedd yn esmwyth yn serchiadau ei frodyr

crefyddol, fel un "y chwennychai Brenin y nefoedd ei anrhydeddu." A diau

i'r amgylchiadau uchod ateb y dyben hwnw mewn modd efieithioL Bodd-

lonodd rhai henach nag ef, y rhai a ddygasent eisocs bwys y dydd a'r gwres,

iddo ef gael y Ue yn eu plith y cymhwysasid ef iddo gan Dduw. Gwelsant

ei ragoroldeb fel gr Duw, a glynodd eu calonau wrtho.

Ond er i Mr. Charles yn y modd uchod gael ei arddangos fel gweinidog

cymhwys y Testament Newydd ; eto, nid yn y pulpud y bu ei brif ragorol-

deb. GioeUh'mr ydoedd yn hytrach na llefarwr. Yr oedd ei yshryd yn

rhagori ar ei dafod. Yr oedd yr ysbryd ag oedd ynddo yn peri iddo chwilio

oUan bob moddion a dueddai i hyrwyddo mynediad teyrnas Crist yn ei bhien;

ac yn anad dim, fe fu yn llafurus a Uwyddianims i ddwyn addysg Sabbothol

i hen ac ieuainc yu niysg ei genedl trwy Gymru oll.

Dechreuodd Mr. Charles ar y gorchwyl tra mawr o chwalu tywyllwch



VEX. YIÎI.J CÜARl.ES O lî r.Al.A A í A:\ÎSEn.VV. 333

Ciuldugol ei ulad yn y fl. 1785, tr-.vy sefydlu ysgolion dyddiol rli;ul a chylcb-

ynol. Ehoddasid iddo eisoes gyfleusderau, pan ar ci deithiau i bregethn, i

ganfod pa raor isel oedd ansawdd gwybodaeth o'r ysgrythyrau yn y wlad.

Trwy ymholiad pwyllog, fe gafodd aUan nad oedd cymaint ag un allan o bob

ngain yn medru darllen yr ysgrythyrau ; ac raewn rhai cymydcgaethau, nad

oedd odid un dyn i'w gael a dderbyniasai un addysgiad mewn darllen.

Gwelodd fod y bobl yn parhau yn anwybodus, îc, lle y gwrandawid pregethu

yn gyson, tra na fedrent ddarllen y Beibl eu hunain, a thra nad oedd modd-

ion yn cael eu defnyddio i'w hegwyddori yn ngwirioneddau'r efcngyl.

Poenodd hyn lawer ar ei feddwl, a dwys-fyfyriodd pa foddion a ellid gael i

wrthweithio y drwg anferth a gormesol hwn. Ymgynygiodd i'w feddwl y
gallai cyflogi athraw i'w symud o ardal i ardal, fod yn foddion agos, ac

wrth law, ac y gallai fod yn foddion effeithiol hefyd, o lciaf i ddysgu i niferi

o'r bobl ddarllcn yr ysgrythyrau. Dechreuodd yn y fan ofyn cynorthwy

hwn ac arall i roddi cychwyniad i'r gwaith da. Anfonodd at araryw o fon-

eddwj'r a chyfoethogion Lloegr. a gosododd yr achos gerbron y rhai hyuy yii

Nghymru ag oedd â modd ganddynt ; ac nid aneffeithiol a fu ei gais. Ar v

cyntaf, nid oedd ganddo y'nghyflog ond un athraw ; ond fei y chwanegddd

y cynorthwy arianol, felly y lluosogai yntau yr athrawon, nes oeddyut yn

ugain rifedi. Wrth gydnabod tanysgrifiad at yr ysgolion liyn oddiwrth

foncddigcs yn Lloegr, fe ddywed ef ei hun, yn y fl. 1796 :

—

"Wrth ymdaith, er ys mwy na naw mlynedd yn ol, trwy amryw barthau

o'r wLid, mi a wchiis fod ardaloedd hehieth yn mynydd-dir Gwyncdd wedi

soddi i'r auwybodaeth dyfnaf o bethau Duw; nifer y bobl a fedrcnt ddarllen

yn fychan iawn; ac yn gyffelyb o ran Beiblau yn eu tai. Mcwn dwysder,

dechreuais feddwl pa fodd yr oedd yn bosibl symud aflwydd raor drwm
;

ac ni fedrais ddirnad am un ddyfais a allwn ei defnyddio, ond hòno o roi

ysgolfeistriaid ar waith, yn ol y cyuorthwyon a gawn, a'u danfon i'r Ueoedd

tywyll, i addysgu yn rhad bawb oll a ddeuent i'r lle, i ddarllen y Beibl yn eu

hiaith eu hunain, ac i'w hyfforddi yn mhrif egwyddorion Cristionogaeth.

Trwy gymhorth cyfeillion ewyllysgar, i'r rhai y datguddiaswn fy meddyh'au vn

yr achos, gosodwyd hyn ar droed ; ac y mae wedi llwyddo tuhwnt i'm ílys-

gwyliad : y galwad am ysgolfeistriaid a fawr-amlhaodd ; ac yr oedd cyfnew-

idiad amlwg yn egwyddorion a mocsau y bobl y buasai yr ysgolion yn eu

plith. Gosodais ysgolion Sabbothol, ac ysgolion y nos, ar droed, er mwyn
y rhai yr oedd cu gorchwylion a'u tlodi vn eu hattal rhag dyfod i ysgol y
'dydd.

"Pa ymgais bynag o'r iiatur hwn a wnaetliom, fo Iwyddodd yn rliyfedd,

nes Uenwi y wlad ag ysgolion o ryw fath neu gilydd ; ac yr oedd pawb yn
cael eu dysgu ar unwaith. Yr oedd yr elFeithiau daionus yn gyfatebol

;

difrifv/ch cyfFrcdinol yn nghylch pethau tragwyddol a gymerodd le raewn

aml ardal eang ; llawer o gannoedd a gawsant cu deffroi i dcimlo eu pechod,

a'u heisiau o Grist
; y rhai y mac gcnyf bob sail i goelio eu bod heddyw yn

ddylynwyr ffyddlawn iddo. Mae yr ysgolion eto ar droed (cychwynasid
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hwy ddeng mlyncdd yu ol), a'r effeithiau yr un, mewn gradd nifly neu lai.

Mae nifer y dysgandwyr hefyd yn cynyddu neu yn llcihau, jn ol y moddion

a fyddo genyf. Y cwbl o'r elw sydd yn dyfod i mi oddiwrth gapel yr wyf
yn gweinyddu yuddo, yr wyf yn ei roddi yn llwyr at eu cynal hwynt, tra jnr

wyf fy huu yn cael fy nghynal trwy ddiwydrwydd íy ngwraig. Yr wyf

(\n bresenol) yn talu i bob ysgolfeistr ddeuddeg punt yn y flwyddyn. Y
maent yn aros am hanner blwyddyn neu naw mis yn '^ un fan, ac yua yn

cael eu symud i barth arall.

"Yr ydym yn cael fod uaw mis yu llawn ddigon i ddysgu i'n plant ddarllen

eu Beibhm yn dda yn yr iaith Gymraeg. Yr w^-f fy hun yn ymwcled â'r

ysgolion, ac yn eu holwyddori ar gyhoedd : yr wyf yn cael y boddlonrwydd

annhraethol o weled agwedd gyffrediuol y wlad wedi newid yn dra rhyfedd

;

gweled yr anialwch yn blodeuo fel y rhosyn, a'r sychdir yuffrydiau dyfroedd.

Trwy jT ysgolion, a phregethiad yr efengyl, y mae gwybodaeth grefyddol yn

ymdaenu yn mhob man. fy cnaid, bendithia yr Ai-glwydd !

"

Dygodd yr anturiaeth hon, er lleied yr ymddangosai ar ei chychwyniad,

lafur dirfa^T ar y gr duwiol. Bu raid iddo ef ei hun ddysgu rhai o'r

ysgblfeistriaid cyntaf, a hwythau a addysgent rai eraiU. Disgynodd y baich

o ymofyu cjmaliaeth i'r athra\vou hyn ar Mr. Cliarles, a rhaid fod hyny yn

dwyn arno ohebiaeth dirfawr. Yr oedd arolygiad yr holl ysgolion yn disgyn

ymron yn llwyr arno ef eibun; ond hyn oU a wuaeth yu siriol, heb lygad

at un wobr, ond tystioLieth ei gydwybod, a boddlonrwydd ei Dduw. Cafodd

galondid i fyned yn mlaeu, trwy y parodrwydd a gaufyddai i gyfranu at yr

amcan yu y rhai oedd oludog yn y byd hwn. Derbyniodd uuwaith £50
oddiwi-th ryw un auadnabyddus iddo, yr liwn a ysgrifenai ei enw, G. T. G.

—

derbjTiiad yr hyn a gydnabyddwjd yn gyhoedd gan ]\Ir. Cliarles, yn yr

EargrawH Efengylaidd. Yr oedd y gwaith ei hun yn hyfrydwch- iddo, a

chafodd yr hyfrydwch chwanegol hefyd, o welcd fod ei lafur yn ateb dybenion

goruchel, er llesâu eueidiau Lìwer.

Nid oes amheuaeth nad oedd Mr. Charles yn dra chydnabyddus ag

ysgolion Grilüth Joues, Llanddowror, gan ei fod wcdi ei eni a'i fngu yn ei

ymyl; a diamheu hefyd ei fod wedi gweled llawer o'u heffeithiau daionus

mewn llawer parth o'r wlad ; ond yr oedd yr ysgolion hyny wedi syrthio i'r

dim erbyn hyn, fel y crybwyllasom o'r blaen, yr hyn, fe ddichon, a fu yn

acldysur árbenig o sefydliad rhai eraill dan arolygiad Mr. Charles ei hun.

Heblaw yr anhawsdra a gyfarfyddai i gael ysgolfeistriaid, a moddion cynal-

iaeth iddynt, yr oedd anhawsder arall yn ei gyfarfod, sef diffyg llyfrau

gwyddorol neu gychwynol. Yr oedd ysgolion Mr. Jones yn dra diflygiol yn

hyn. Cyfansoddodd Mr. Charles dri llyfryn, heblaw dau holwyddoreg,

oU wedi eu cymhwyso at yr amgylchiad, ac i wasanaethu yr uu amcan.

Mawr oedd ei ofal i gael athrawou cymhwys. Yr oeddynt oll yn ddynion

tlodion, gau na allai roddi oud ychydig o gyflog iddynt ; a cliyda hyny, yr

oedd yu barnu y gallai y cyfryw rai gyd-ddwyn yn haws â dull y tlodion o

fyw. Yraofynai ara ddyniou o fedrusrwydd cyraedrol, ond yn anad dira yn
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wir dduwiol, gweddaidd, gostyngedig, ac enniUgar eu hagweddau,—lieb fod

yn gecrus, rhodresgar, diog, na siaradus. Cyu sefydhi ysgol mewii cymyd-

ogaeth, âi ef ei hun i'r g\Tnydogaeth hòno ; wedi ymddyddan ychydig â'r

prif bresuylwyr, galwai y cymydogion ynghyd, a chyfarchai hwynt, trwy

osod allan y pwys annhraethol i'w plaut' fod wedi eu dysgu i ddarllen gair

Duw, gau hysbysu iddynt ei fwriad i anfon athrâw i'w mysg i addysgu eu

plant, a phobl mewn oed hefyd, anaUuog i ddarllen, a fyddent ewyllysgar i
ddyfod ato ar y Sabbothau, neu nosweithiau'r wythnos. Yna dybenai trwy

annog y rhieni i anfon eu plant i'r ysgol, ac addaw rhoddi llyfrau i'r rhai a

fyddent analiuog i'w prynu. IS'id oedd yr athraw i gymeryd dim arian .-ir

dderbyniad plentyn i mewn ; nid oedd iddo bwyso na gormesu ar neb

;

oddieithr ei wahodd yn benodol, nid oedd iddo fyned i dai neb i fwyta; a

dysgwylid iddo, pan yr ehai felly i'w tai, weddio yn y teulu nos a boreu, pa

le bynag y lletyai dros nos,—tynu ymddyddan am ei orchwyl neiUduol ei

hunan, a pheidio ymlithro i ofer-siarad â neb, modd y gallai y teuluoedd yr

ymwelai â hwynt wybod pa fodd yr oedd Cristion yn byw, a pha fodd y
dylasent hwythau ymarweddu.

Ehyfeddol yr eíFeithiau daionus a ganlynodd yr ysgogiad hwn. Niddysgu

darllen Cymraeg oedd yr holl fuddiohleb, er mai nid peth bychan oedd

fod rhai miloedd hob blwyddyn yn cyrhaedd y medr hwn o newydd : yr

oedd y plant a ddysgid, gan mai Cymraeg a ddysgid iddynt, yn ennill

diychfeddyliau drwy y geiriau ; derbyiiiai galluoedd y meddwl ysgogiad o

newydd; a deallai y plant y pregethau a glywent yn well, wedi ymgynetino

â swn ac ystyr yr ymadroddion a ddefnyddid. Parai yr ychydig wybodactli

a ennillid yn y modd yma, fod hiraeth ara fwy yn cael ei gyfodi ; sychedai y
gr ieuaiic, bellach, am Iyfrau i'w darllen ; a pharai y medr i ddarllen

Cyraraeg awydd i ddysgu yr iaith Saesonaeg hefyd; a daeth lluaws mawr o

breswylwyr Cymra, drwy yr ysgolion Cymraeg hyn, i gycliwyn ar Iwybr ag

a'u dygodd i feddiannu graddau helaeth o wybodaeth gyflredinol, a defnydd-

ioldeb yn eu hoes; a hefyd i fcddu gwybodaeth gadwedigol o Dduw jai

Nghrist.

Oddeutu tair blynedd cyn i Mr. Charles ymuno gyda'r Methodistiaid, sef

oddeutu dechreu y fl. 1782, yroedd gr o'r enwRobert Raikes wediymosod

ar y gwaitli o roddi addy'sg i blanttlodion acharpiog Caerloyw, ar y Sabboth.

Dyma'r pryd cyntaf y defnyddiwyd y Sabboth i roddi addysg i'r tlodion yii

y wedd yraa. Dechreuodd y gvvr boneddig hwn ar y gorchwyl daioiui?,

tnvy gyflogi pedair o wragedd oeddynt eisoes yn cadw ysgolioii, i ddysgn

cynifer o blant ag a anfonai efe iddynt, ar y Sabbotli, gan addaw talu i bi.b

un swllt am ei llafur. Buan iawn y canfyddwyd cffeithiau daiouus iawn yii

canlyn y ddyfais hon. Dysgodd lluaws raawr o'r plant penrhydd hyny

ddarllen
;
gwelwyd diwylliad mawr yn eu moesau • ac yn lle terfysgu y

gymydogaeth trwy eu nadau a'u terfysg, fel y gwnaent gynt, dygwyd hwy i

d Dduw i addoli, a gosodwyd nií'eri o honynt ar y ffordd a íyddai yn

anrhydeddus iddynt eu hunain, ac yn ddefnyddiol i eraill. 'Wodi rhoi piawf
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ar y cynllun aiii ryw amscr, a chael allaii y byddai defuyddiad cyffredinol o

hono trwy y dcyrnas o fuddioldeb diamgyffi-ed, galwyd syhv y ulad\vriae.th

at y cynllun trwy yr argrafìwasg, a chipiwyd y peth i fyny gan laweroedd,

y rhai a ymroddeut i wneyd prawf o hono mewn manau eraill. Dyma gy-

chwyniad yr ysgolion Sabbothol!

1^^ .--: Nid hir y bu Mr. Cliarles mewn undeb â"r Methodistiaid,' cyîi iddo

S^L «udrechu gosod y cyffelyb ysgolion i fyny yn Nghymru. Mewn gwirionedd,

^íTT'*'^ ^l oedd ef eisoes gyda'r gwaith, ond mewn ffurf arall ; ac nid oedd ond cam
* ' *H»'JS^chan o'r ysgolion ag oeddynt eisoes ar droed ganddo, at roddi y cyffelyb

:v **^ ' addysg ar y Sabboth hefyd. Wedi gweled y fl'rwyth da a gynyrchid trwy yr

^^ ysgolion dyddiol a chylchynol, llosgai ei feddwl gan awydd i eangu maes ei

i t̂-^'
^''1^1''» ^<^ i ddefnyddio y Sabboth hefyd i roddi addysg ysgrythyrol i drigolion

pC' ei Avkd trwy ysgolion. Lhr^ddodd yu gyntaf gyda'r athrawon ag ocddynt

yu nghyflog ganddo eisoes, y rhai hefyd oeddynt awyddus felyntau i ledaenu

y wybodaeth am Dduw i'w cyd-ddynion, i addaw cyfranu addysg ar ryw

adeg o'r dydd Sabboth hef\d. Ennillodd eraill yn raddol i yrauno yn y
gwaith hwn, mewn gwahanol ardaloedd. Cafodd y rhai hyn hyfrydwch eu

hunain yn y gwaitli o addysgu rhai eraill; amlhaodd nifer yr ewyllysgarydd-

ion hyn yn feunyddiol, a lluosogodd nifer yr ysgolion, a'r ysgolorion yn

gyfatebol, nes britho y wlad â'r mân atlirofeydd hyn.

Defnyddiai Mr. Charlcs bob adeg a roddid iddo, i ddwyn yr ysgolion hyn

dan sylw ei frodyr : ni esgeulusai un cyfarfod misol, neu chwartcrol, heb osod

yr aclios gerbron, gan annog yn y raodd gwresocaf a mwyneiddiaf, ar fod i

bawb yn y lle roddi eu hanadl o blaid y gwaith, a bod o bob cymhorth iddo.

Ar y dechre, cyfarfu â pheíh gwrth\\'}-nebiad : tybiai rhai y byddai addysgiad

y plant ac eraill ar y Sabboth, yn halogiad arno : yr ocdd hefyd yn ysgogiad

newydd, ac nid hawdd ydyw cael gan lien feddyliau ddygymod â chynlluniau

newyddion. Gwell oedd gan eraill fyned yma ac acw ar y Sabboth i wrando

pregethau, nag ymosod yn egniol allafurus at y gwaith caled o ddysgn plant,

a pliobl oedranus, i ddarllcn y Beibl. Deibyniai Mr. Charles y gwrthwy-

nebiadau hyn mewn addfwnder mawr, gan gyfarfod â phob ymresymiad, a

symud pob esgus, nes o'r diwedd iddo ennill ei frodyr, yraron oll, i osod eu

liysgwyddau dan yr im gwaith, Cododd ysgoìion Sabbothol yn gyflym ar

bob llaw. Tr oedd yv ysgolion dyddiol a chylchynol eisoes wedi dysgu i

lawcr ddarllen, y rhai oeddynt, bellach, yn abl ac ewyllysgar i ddysgu eraill.

Buasai yn anhaAvdd iawn gynt gael neb mewn ardal yn alluog i ddarllen

;

ac felly, pa fodd y cawsid athrawon ? ond yn awr, yr ocdd cannoedd lawer

eisocs wedi dysg\i darllcn y Beibl Cymraeg yn dda, y rhai oeddynt yn awr

\a troi allan i fod yn ddefnyddiol ar y Sabbothau. Parhaodd yr ysgolion

dyddiol a chylchynol i gydweithredu â'r ysgolion Sabbothol dros lawer o

flynyddoedd. Meddai Mr. Charles, wrth ysgrifcnu at gyfaiU a gynorthwyai

i gynal yr ysgolion dyddiol, yn y fl. 1803 :

—" Mac'r ysgolion mor Uwydd-

iannus ag erioed, a gwneir, tybygwyf, lawer o ddaioni trwyddynt yn ein

jrwlad, mewn mannu y buasai llawcr o honynt mewn tywyllwch hollol hyd
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iieddyw, jîfe na buasai y goleuni a roddwyd iddyut drwy y moddiou gwae'

hyn, sef yr ysgolion bychain iiyn, a tlirwy fendith yr Arglwydd aruynt.

Cynaliwyd hwy yn gwbl trwy haelioui cyfeillion am y ddwy flynedd ar

bymtheg sydd wedi passio. Dysgwyd iigeiniau, os nad cannoedd, o íiloedd

ynddynt i ddarlleu y Beibl. A llawer w«di derbyn eu hargTaffiadau cref-

yddol cyntaf ynddynt, ydynt yn awr, gobeithiwu, yn. y nef ; a llawer yu

ychwaueg ar y ífordd yuo." Fe fu yr ysgolion dyddiol yn aros yu hwy ua

dwy-ar-bymtheg o flyuyddoedd, a rhai o hon\Tit dros ugain mlynedd, ac

felly yn cydoesi ac yn cydlafurio dros araser maith â'r ysgolion Sabbothol

;

ond fel yr oedd yr ysgolion diweddaf yu amlhau ac yn llwyddo, i ddysgu y

plaut i ddarllen, yr oedd y rhai dyddiol yn myued yn Uai rheidiol o flwyddyu

i flwyddyn, nes iddynt o'r diwedd ddarfod yn Uwyr.

Nid oes augeurheidrwydd i mi gymeryd amser a Ue i ddesgrifio i'r dar-

Ileuydd y modd y ced\nr yr ysgolion Sabbothol, gan fod hyny yn bei-flaith

adnabyddus iddo eisoes ; ie, mae'u debyg, ei fod wedi ei fagu ynddynt, ac yn

íiros hyd heddyw yn aelod neu \ti athraw ynddynt. Eto, nid aufuddiol a

fyddai nodi allau un neu ddau o bethau ag sydd wedi hyuodi ysgolion Sab-

bothol Cymru rhagor ysgoliou Lloegr, Un hynodrwydd mawr sydd arnynt,

ydyw, fod llawer mwy o feibion a merched tcecli tyfu i fyny, a rhai oedranus,
"

\Tiddynt, nag a geir mewn un man arall yn y deyruas gj-funol. Yn ysgolion

LloegT, nid oes oud ychydig o neb mewn oedran ; ond yn llawer o ysgolion

Cymru, y mae Uawu cymaint dros bymtheg oed ag sydd dan hyny. Yii

NghjTuru, fe erys ei deiiiaid ynddi tra byddant byw ; ond yn Lh)cgi-, prin y
dysgwylir i neb mewn oedran aros ynddi yn hir, oddieithr fel athrawou.

Drachefn, fe'i defnyddir yn Xghymru yn fwy fel moddion gras, a gwneir hi

yn fwy gwasauaethol i eglwys Dduw, nag yr ymddengys i mi y mae yii

arferol yn Lloegr. ün amg\lchiad a dueddodd i hyn yma yn Nghymru,

oedd gwaith Mr. Charles yn arddangos yr angenrheidrwydd i bob gi-addau

ac oedi-an fod yn abl i ddeall yr ysgrythyrau, ac yn annog pawb yu mhob

ardal i ddefnyddio yr ysgol Sabbothol fel moddion arbenig i gyrhaedd yr

amcan hwnw. Dangosid n.id oedd dysgu darUen ond un gaughen o waith

yr ysgol Sabbothol ; ond fod canghenau eraül mwy eu pwys fyth, sef deall,

a phrofi awdurdod gair Duw, a'i ddwyn i weithrediad yu y fuchedd. Go-

sodid y scfydliad hwn aUan fcl yn gwasanacthu i'r un dybenion goruchcl a

gweinidogaeth yr efengyl, ac yn perthyn i'r un gwrthddrychau. Dangosid

Uawer o ofal, gan hyny, pwy a fyddai yr athrawou. Gwneid ymgais am eu

cael j-n ddynion defi'ro yn eu heneidiau, cyson eu Inicheddau, a hyddysg yji

egwyddorion y gair. Ehoddid gwedd addoliad ar yr hoU addysg, trwy

weddi a mawl with ddechreu a dybenu yr ysgol, a thrwy holwyddori y dos-

barthiadau yn athrawiaeth yr efengyl. Yr ocdd Uawer o ddeiliaid ysgoìion

y nos, y rhai a gedwid gau yr «thrawon cyflogedig, yn rhai raewn oedrati;

a phan sefydlwyd ysgoliou Sabbothol, hwy a ddnethant iddynt yr uu modd

ag i'r ysgolion nos o'r blaeu. Fel hyu 0' í dccîireuad,
yr ocdd ysgoliou ( 'vinni

7.
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yn perthyn i boh oedran fel eu gilydd, ac yu cael eu cyfaddasu i gyfarfod ag

augen a chwaeth pob oedran.

Arferai ]\Ii-. Charles, fel y gwnaethai Mr. GrifBtli Jone^ o'i flaen, egwydd-

ori neu gateceisio deiliaid yr ysgolion ar gyhoedd, a'u gwrando yn adrodd y
pennotlau o'r Beibl a ddysgasid ganddynt yn flaenorol. Ehoddai hyn fantais

i'r cynulleidfaoedd weled a chlywed pa beth a pha faint a ddysgid yn yr

ysgolion, a rhoddai y fantais iddo yntau gyfarch ei wrandawyr am yr angen-

rLeidrwydd o wybodaeth gywir o air Duw, ac am fuddioldeb yr addysg a

gyfrenid yn yr ysgol Sabbothol, i gyrhaedd yr amcan hwnw ; a gwasgai ar

yr holl gynulleidfa i gynorthwyo i gyfranu, neu ynte, os mwy dewisol gan-

ddynt i ddod yn dderbynwyr, addysg. Yr oedd yr holwyddori cyhoeddus

hwn y pryd hyny yn dra efl:eithiol, oblegid ei uewydd-deb
; y pryd hwnw

yr oedd llawer yn y cynulleidfaoedd heb fod erioed mewn ysgoliou Sabbothol,

ac i'r rliai hyny yr oedd atebion yr ysgolheigion yn peri mawr syndod, a

mawr gywüydd o herwydd eu hanwybodaeth hwy eu hunain. Cynelid

cyfarfodydd mawrion yn achlysurol, pryd yr ymgyfarfyddai lluaws o ysgolion

jTighyd, y rhai a holwyddorid ar gyhoedd. Parai hyu fwy o sylw o'r ysgol-

iou jn. y cymydogaethau lle y cedwid hwy, ac enynai fwy o lafur a flyddlon-

deb yn y deiliaid a'r athrawon. Arferid treulio mis neu ddau i ddarparu ar

gyfer y cymanfaoedd hyn, a rhyfeddol yr aidd a gynyrchid yn meddyliau yr

ieuenctyd, yn feibion a merched, i ymbarotoi, trwy ddysgu adnodau o'r

ysgrythyr i brofi y gwaliauol faterion ysgiythp-ol yr egwyddorid hwy
ynddynt.

Nid anhawdd ydj-w i'r darllenydd ystyriol ddychymygu pa efleithiau eu

maint a'u llesoldeb a darddai oddiwrth y fath ymarferiad â gair yr Arglwydd.

Yr oedd meddyliau miloedd lawer o ieuenctyd Cymru, trwy y moddion hyn,

yn dod }ti gydnabyddus â gwirioneddau pwysig yr ysgrythyrau ; ac yn ol y
graddau yr ymgydnabyddai y meddwl â'r gwirioneddau hyn, i'r un graddau

y darfyddai yr awyddfryd am yr ofer-gampau, ac y collid yr archwaetli at

bleserau ftbl jt oes flaenorol. Yr oedd yr ieuenctyd yn denu eu gUydd,

bellach, i'r ysgolion, ac i'r oedfaon; cynyddent yn gyflym mewn gwybodaeth

ysgrythyrol ; a dygid aml un dan ddwys a difrifol deimlad o'u hangen

ysbrydol, ac i bryderu am iachawdwriaeth eu heneidiau.

Mawr iawn a fu yr ymdrech i roddi cychwyniad i'r ysgolion hyn,—mwy,

fe allai, nag a allwn ni yn y dyddiau hyn ddychymygu. Yr oedd difrawder

fel cwsg mai'wol yn llyff'etheirio y bobl gyíTredin yii nghylch yr angen am
wybodaeth o Dduw, ac o'i air ; nid oedd eu rhagfarn, chwaith, yn erbyn

crefydd y capelau, er ei fod wedi lliniaru graddau, ddim wedi Uwyr ddiflanu

;

yr oedd awyddfryd y bobl hefyd, yn enwedig y bobl ieuainc, mor gryf at eu

hen Ideserau, fcl yr yniddaugosai bron yn ymdrech ofer i geisio eu diddyfnu

oddiwrthynt ; a m\vy digalon na'r cyfan, oedd y gwrthddadleuon a godid

gan brofi'eswyr crefydd, ie, gan swyddogion eglwysig, yn erbyn rlioddi addysg

yn y dull hwn i neb ar ddydd yr Arglwydd. Heb gydweithrediad,

amlwg ydoedd na allai y gwaith hwn Iwyddo, ac anhawdd iawn oedd cael y
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oydweithrediad angenrheidiol, gan y gwrthwynebiad a deimlai rhai aelodau a

swyddogion eglwysig i'r newydd-beth hwn. le, yr oedd rhai a brofî'esent

fwy ysbrydolrwydd meddwl a dichlynrwydd buchedd na'r cyífiedin, yn

teimlo yn ffyrnig yn erbyn y sefydliad, ac yn dywedyd yn groch yii ei erbyn.

Dywedent mai yr un mor ysgeler oedd dysgu plaut ar y Sabboth, ag oedd i'r

amaethwr fyned â'i aradr i'r maes, neu ei fladur i dori gwair ! Y mae yn

rhaid, ynte, fod anhawsder anarferol i godi y sefydliad hwn i fyuy, gan fod j

^ibrofîes yn ddilias o hono, a'r proffeswyr hwythau, lawer o honynt, yu

'hwyuebol iddo. Ond er pob anhawsder o'r fatîi, aeth Mr. Charles rhag-

ddo yn gadaru, eto yn fwynaidd, gyda'i amcan, gan fod y^n hyderus y deuai

ei frodyr, tyner eu cydwybodau, yn fuan i gydweled ag ef am ddaioni a

buddioldeb y sefydliad. Ac felly hefyd y bu. Ennillwyd y naill ar ol y

llall i wneyd prawf o'r addysgiad Sabbothol, a cbafodd yr atbrawon bleser a

hyfrydwch wrth gyfranu addysg, a'r ysgolorion lesâd mawr wrth ei dderbyn.

Daeth yn amlwg yn lled fuan, fod yr ysgolion liyn yn foddlon i lenwi j

capelau â gwrandawyr, ac nid i'w gwaghau. Daeth y canu cynuUeidfaol yn

fwy gryraus, gan fod yr ieuenctyd, bcllach, yn cyme'ryd rhan ynddo, a daeth

i gael ei gyflawni yn fwy gweddus i addoliad.

Ond er i Mr. Charles ar y cyntaf gyfarfod â Uawer o frodyr gwrthwyncboì

i sefydliad yr ysgolion Sabbothol, y mae yn weddus chwanegu ci fod hefyd

wedi cael Uawer o gydweithwyr rhagorol. Yr oedd rhai o'r fíyddloniaid hyn

yn ddynion aughyhoedd ; ond cr hyny yn ddynion ffyddlawn, ac yn " weith-

wyr difefl." Yn eu mysg, yr oedd araryw o'r athrawon cyflogedig, y rhai

oeddynt trwy gynefindra ac ymarferiad wedi cyrhaedd graddau helaeth o

fedrusrwydd yn y gwaith, ac yn enwedig yn y ganghen o holwyddori yr

ysgolorion. Fe fyddai crybwyll enwau yr holl rai a fuont wasanacthgar yn

y ffordd yraa i achos yr Arglwydd, yn fwy nag a allaf ei wneyd, ac yn fwy

nag a ganiatäai ein terfynau, pe gallwn. Yn unig, crybwyllaf ara ddau r
a fuont yn fwy cyhoeddus a gwasanacthgar yn y Uwybr yraa na'r cyflredin.

Y cyntaf a gryb\vyllwn ydyw y Parch. Ebeuezer Richard, Tregaron.

Bedyddiwyd y gr parchedig a dcfnyddiol hwn, i raddau niawr, i'r uu

ysbryd a Mr. Charles ei huu, a bu yn offeryn arbenig yn y rhau ddeheuol o'r

dywysogaeth, i roddi hanfodiad i'r ysgolion Ile nad oeddynt o'r blaen, ac i

osod bywiogrwydd a sirioldeb yn y rhai ag oeddynt eisoes wedi eu sefydlu.

Pan oedd yn byw yu Aberteifi, dywedir fod yr ysgol Sabbothol yn y dref

hòno, ac yn yr hoUwlad, yn cael Ilawer o'i amserac o'i lafur. Ymddangosai

wrth fodd ei galon, pan y byddai yn ymweled â'r ysgolion, ac yn holi y

plaut. Gwelid ef a'r plant yn fynych yn wylo gyda'u gilydd, nes y byddai y

rhai caletaf yn y lle yn wylo hefyd. Llafuriai yn y rhan hon o winllan ei

Arglwydd, mewn amser ac allan o amser ; ac iddo ef yn benaf y priodolir y

gwaith ddwyn yr ysgolion i'r wedd sydd amyut yn awr. Mynych y
crybwyllai ei fod ef wedi ei eni yn yr un flwyddyn a'r ysgol Sabbothol, yr

hon a gychwynasid gan Mr. Raikes yn Nghaerloyw ; a gwnai y cyfryw gry-

bwylliad mewn dull ag a ddangosai ei Ibd yn edrych ar yr amgylchiad
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byclian, o'i fod weui ei eui yn yr un flwyddya a lii, yn aniLydedd iddo

;

parod oedd megys i ymffi-ostio o hyu, yr hyu beth oedd yn arddangosiad o'r

parch anarícrol ag oedd yn ei fyuwes i'r sefydliad, a'r boddloniwydd a

fwynhäai mewn treulio ac ymdreulio yn ei wasanaeth.

Meddai y Parch. Thomas Evans, Caeifyrddin, am dano,—"iNÌd oedd mo'i

fath yn dyfod atom, am annog, cyfarwyddo, a holi ysgolion Sabbotliol.

Dangosai serchogrwydd difíuant tuag atom, a chyd-ddygai â ni yn ein

tywyllwch. a'u hauwybodaeth; (oblegid iiid oedd yr ysgol Sul yr amser hwnw
oud braidd ddechreu yn y wlad,) gyda ilawer o diriondeb y cyd-ddygai â ni,

fel phmt yr ysgol Sabbothol ; a uinau a'i carem ef agos fel ein heneidiau ein

hunain."

Nid oes i ni feddwl wrth y sylwadauuchod, fod ^lr. Eichard wedi ei adael

ei huuau i lafurio yn y gwaith hwu ; mewn gwirionedd, yr oedd iddo Lawer o

gyd-gyuorthwywyr. Yr oedd miutai fawr o bregethwyr, a swyddogion

eglwysig eraill, ynghyd ag athrawon IFjddlawn ac effro, yn cydweithredu ag

ef ; eto, er hyn, fe ymddeugys ei fod ef wedi derbyn cymhwysder arbenig at

liyn o orchwyl, a'i fod yn treulio rhau fawr o'i amser at hyn ; cymaint felly,

nes yr cdrychid ar y rhan yma o'r gwaith yn perthyn yn arbenig iddo ef.*

Y gr arall a'i hynododd ei hun yu neillduol gyda'r ysgolion Sabbothol,

oedd y Parch. Owen Jones, Gelli, sir Drefaldwyn. Mab ydoedd i John ac

Elinor Jones, Towyn, a gauwyd ef yu y fl. 1787. Ehoddwyd ef yn yr ysgol

pan ydoedd tua 7 neu 8 oed, gydag athraw o'r enw Mr. John Jones, Pen-

y-parc, yn agos i Dowyn, yr hwn oedd ynr crefyddol, call, a dihoced.

Y^mddengys wrth yr hanes a ddyry ei feistram dano, ei fod yn un nodedig

am ddysgu pau yn fachgen ieuauc; fod ganddo gof cryf, a'i fod yu rhagori

ar ei gyd-ysgolorion mewn dysgu egwyddorion crefyddol, yr hyn oedd yn

waith cryn ddyeithr yu y fro y pryd hwuw. Y'r oedd yn barod yn wastad,

ar gais ei feistr, i ddyfod i wrando pregethau, ac ni chai na chwareu na

chyfeiîlion ei lesteirio ; av yr uu pryd, nid oedd un prawf cto ei fod wedi ei

wir ddychwelyd at Dduw. Wedi bod am rai blynyddau dan addysg Mr.

Jûues, anfonwyd ef gau ei rieui i ysgol yn Lloegr. Ar ol ei ddychweliad,

archwyd amo gau r oedd yn cadw ysgol rad yn Nhowyn, gyraeryd ei lc ef

gyda'r ysgol dros ychydig ddyddiau, gau fod angenrheidrwydd yn galw ar

yr athraw i fyned dros ychydig amser oddicartref. Cydsyniodd yntau à'r

gais, a chadwodd yr ysgol raewn dull bywiog, gan egwyddori y plant ar

ddiwedd yr ysgol, yn ol cyidlun eu hcn athraw. Pthoes yr amgylcliiad byclunu

hwn flas iddo ei hun yn y gwaith, a phrawf i eraill o'i gymhwysder ato.

Ond nid oedd iddo aros ond ychydig amser yn ei fro enedigol; ond

anfonwyd ef yn mhen rhyw enyd i Aberystwyth i ddysgu y gclfyddyd o

gyfrwywr.

Yu ystod yr aaiser yr oedd yn aros yn Abcrystwyth i ddysgu ei grcfft,

ymwclodd hen r o'r cnw ^Mr. ^A'illiams â'r drcf, yr hwu ocdd yu wcinidog

* Gwcl Iiclacthach haiics am dano \n ml.icn d.in sir Abcrtcifi.
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cglwys Loegr, ac yn r llafurus ac aiddgar iawn, i godi a sefydlu ysgoliou

Sabbothol. Wrth iyned trwy ran o'r dref a elwir Tref-fechan, ar brydnawu

Sabboth, fe ganfii y gr hwn hiaws o wr, gwragedd, a pWant, yn segura

uwchben yr odyníìu caloh, yn ol arferiad y dyddiau hyny, ac enynodd ei

awyddfryd i wneyd cais er eu llesâu. Ymdrechodd, gan hyny, i'w casghi

ynghyd, i ryw ystafell, ac i'w dysgu ; a hyn a wnaeth dros ddau Sabboth.

Ond nid oedd Mr. ^Yilliams ond ymdeithydd yn y dref, ac yr oedd ei araser

i yraadael yn dyfod i ben cyn y trydydd Sabboth. Ond yr oedd yn eiddig-

rddu yn fawr i gael rhyw un i ddwyn yn mlaen y gwaith a ddechreuasid ya

y modd damweiuiol hwn ganddo ; ac wrth ymhoh, deallodd fod un o'r fath,

n'r enw Robert Davies, yn perthyn i ysgol fechan a gynelid gan y Meth-

idistiaid Calfinaidd. Aeth at y gr ieuaiic, a ehafodd ganddo addaw arolygu

_yr ysgol, ar ol ei ymaíhiwiad. Khaid fod y Mr. Willianis hwn o ysbryd

gwahanol iawn i lawer o'i frodyr y cierigwyr y pryd hyny, a hyd yn awr, yn

wir, gan y derbyniai un o'r simaticiaid at y fath orchwyl ! Yr oedd y gr
ieuanc, pa fodd bynag, yn gcfnder i Mr. Owen Joues, a'r ddau yn gydna-

byddus â'u gilydd. Gofynodd y gr ieuanc gynorthwy ei gefnder, a chyt-

unasant ill dau i yraosod at y gwaith gyda'u gilydd.

Y peth sydd yn hynod ydyw, nad oedd yr un o'r ddau ar y pryd yu

gwneuthur proífes neillduol o grefydd ; ac nid oes sicrwydd nad oddiar y

dysgwyliad na ofynid am eu gwasanaeth ond ara ychydig o Sabbothau, ond

y darfyddai yi' ysgol rhwng eu dwyhnw, y cymerasant y gorchv,'y'l raewn Uaw.

Edrychai eraiU hefyd ar yr anturiaeth yn un a erthylai yn fuan, a chyda

gradd o ddiystyrwch yredrychidar waith y bechgyn yncadwysgol Sabbothol.

Ond "nid fel yr edrych dyn yr edrych Duw," ac ui "wyddent hwy fcddyhau

yr Arglwydd." Cyn pen ychydig wythnosau, yr oedd yr ysgol, yn lle

marweiíldio a ditìanu, wedi cynyddu yn ddirfawr. Dechreuodd yr ysgol

beri sylw
;
ymgasglai iddi yr hen a'r ieuanc, o ddwy íiwydd oed hyd bedwar-

ngain
;
ymddyddaaid am dani gan bob graddau yn y dref , a chafwyd annog-

aeth a chynorthwy Uawer o wr crefyddol yn y dref i'w dwyu yn mlaen.

Erbyn hyn, yr oedd rhai yn cynyg iddynt ystafelloedd goreu eu tai i gadw yr

ysgol; anrheguyd hwy gau un gr â Uwytli o lô i gael tân yu y gauaf ; a

chyfranwyd swm mawr o arian tuag at gael pob math o lyfrau at wasanaeth

yr ysgolorion. Bellach, ymroddai Mr. Jones i gadw ysgol bob nos yn yr

wythnos, ond nos Sadwrn, mewn gwahanol dai ar gylch; ond cyncUd lii ary

í-'abboth yn y Ue a gyfritid ganddyut yn ysgoldy. Cymerai cryn draíìerth i

ddysgu deiUaid yr ysgol i ganu ; mwynhaent hwythau lawer o bleser yn hyn,

íi chyrhaeddasant yn fuan gryu fedrusrwydd yu y ganghen hou, o híiaf niewn

rydmhariaeth i'r wedd oedd ar y caiui cynuUeidfaol y pryd liyny. l'aiai

hyn attyniad mwy i'r ysgol ; a hyn, yu nghyda duli bywiog, difrif, a newydd.

Mr. Jones yn egwyddori yr ysgol, a suguai luaws mawr yno, Uawer o'r rhai

a brofasant effeithiau grymus ar eu mcddyliau trwy yr hyn n welcut ac a

glywent.

Ond or iiad oedd Mr. Jones ar y pryd ond ieuauc iawn, tua 17 neu 18
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oecì, ac heb fod yn aelod eglwysig rheolaidd, nac ychwaith wedi profi llawer

awdurdod y gwirionedd ei hunan, o leiaf fel y profodd ar ol hyny ; eto, yr

oedd yn arfer gweddio wrth ddechreu a dybenu yr ysgol. Ond nid hir y bu

ef a'i gefnder heb benderfyuu mai eu dyleds^-jdd ydoedd ymuno â rhyw

ganghen o eglwys Crist; ac mai anghyson oedd iddynt hwy, y rhai a gymer-

ent arnynt y fath orchwylion pwysig, jmgadw yu ddyeithr i'r "rhai a alwent

ar yr Arglwydd o galon bur." Felly ymunodd y ddau â'r Methodistiaid

Calfinaidd yn y dref, er nad oedd rhyw- arwyddion tra amlwg o orchwyliaeth

ddwys ar eu meddyliau.

Yn mhen ychydig fisoedd ar ol hyn, ymddangosai fod goruchwyliaeth gras

yn dwysâu ar feddwl Mr. Jones. Yr oedd rhyw arwyddion yn ymddangos y

byddai galw arno ymadael o Aberystwyth, a dychwelyd at ei dad i Dowyn

;

a nodwyd noswaith iddo fí"arwelio â'i ysgolorion, "a noswaith oedd hon,"

medd ei fywgraffydd, "na welwyd cyn nac wedi hyny mo'i chyíîelyb yn

Aberystwyth ; ie, noswaith nas gall ugeiniau mo'i hanghofio tra byddont ar

y ddaear." Cadwyd y cyfarfod hwn mewn ttLiwd. Á.v ol darllen a chanu,

gweddiodd ^lr. Jones, a disgynodd rhyw dywalltiad nerthol o'r Ysbryd Glân

arno ef ei hun, ac ar y plant, ac yn wir ar bawb ymron yn y Ue, nes eu bod

oll wedi llwyr anghofio y pethau a welir. Ei holl neges yn ei weddi oedd

deisyf ei fywyd iddo ei hun a'r plant gan Dduw ; a chyn iddo fyned nemawT

yn mlaen, yraddangosai ef ei hun wedi ei Iwyr orchfygu gau fywiogrwydd ei

deiniladau, a phawb o'i amgylch yn llefain ac yn wylo, ac yna torodd yn

floedd gyffredinol gan bawb dmy y ty. le, mor rymus oedd y dylanwadau

a brofìd, nes aeth un wraig adref i'w th, wedi llwyr anghofio fod ei phlentyn

wedi ei adael ar ol. Cyn diwedd y cyfarfod hwn, yr oedd Uuaws mawr o

bobl wedi ymgynuU nes gorlenwi y t, a phob man o amgylch y drysau.

Hawdd ydyw meddwl fod gafael ei ysgolorion yuddo, beUach, yn fwy nag

crioed, wedi eu toddi yn y modd hwn i'r un fi'urf gan jt un a'r unrhyw

Ysbryd; ac feUy ei afael yntau ynddynt hwythau ; anhawddach, beUach,

oedd ymadael nag o'r blaen. Oud er mawr lawenydd i'r ddwy ochr, cafodd

eaniatâd i aros dros ryw dymhor yn mheUach. Parhaodd graddau o'r un

eifeithiau, medd jt hanes, ar y cyfarfodydd dylynol, tra jt arosodd Mr. Jones

yn y dref. Ac nid ar ddeiUaid yr ysgol yn unig y bu y cyfi'ro ; ond o'r

ysgol fe ymledodd yn fuan i'r gynuUeidfa, a chwanegwyd at yr eglwys y

pryd hyny yn nghylch pedwar-ugain o aelodau.

Cadarnheir y dystiolaeth uchod o eiddo ei fywgraö'ydd, * gan y diweddar

Barch. T. Charles, mewn Uythyro'i eiddo at olygydd y Drysorfa Efengylaidd

(Evangelical Magazine), yn Mai, 1805. Fcl hyn yr ysgrifena :

—

"Y mae yn dda genyf aUu hysbysu fod adfywiad tra chysurus ar grefydd

mewn rhai parthau o Gyraru. Yn Aberystwyth, a'r Ueoedd cyfagos, y mae

deíTroad cyff"redinol a nerthol, yn mhlith y bobl ieuaiuc a'rplant; y mae

rhai cannoedd wedi ymuno â'r cymdeithasau crefyddol yn y parthau hyny.

* Parch. John Hughes, Pont-Robert.
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Tr oeddwn yii ddiweddar mewn cyradeithasfa i'r Methodistiaid Calfinaidd yn

Aberystwytli. Cyfrifid fod y lluaws pobl ymgynulledig ar yr achlysur, o

leiafyn 20,000. Yr olwg i ddyn o fcddwl crefyddol, oedd gysurus hwnt i

ddysgrífiad. Y mae yn ddiau fod y pregethau "yn eglurhad yr Yshryd a

nerth." Yr oedd cannoedd o blant, o wyth oed ac uchod, i'w gweled yn y
gynulleidfa, yn gwrando y gair gydag astudrwydd y Cristion mwyaf difrifol,

ac wedi eu trochi mewn dagrau. Y gwaith hwn a ddechreuodd gyntaf yn
Aberystwyth, yn yr ysgol Sul yno, yn yr hon yr oedd dau ddyn ieuanc yn
athrawon. Y'n fuan vredi dechreuad yr ysgol, daeth yr othrawon a'r ysgol-

orion dan argraffiadau difrifol. Y mae y gwaith yn awr yn llwyddo dros

barth mawr o wlad, tua 50 milldir o hyd, ac 20 o led. Wrth deithio ar hyd

y öbrdd, \t oedd yn hyfryd clywed yr aradrwyr, a gyrwyr ccffyLiu, yn canu

hymnau wi-th eu g-orehwyl. Nid oes dim nrall i'w glywed yn mhob rhan o'r

whad ; hyn a allaf ei dystio gyda boddlonrwydd a Ilawenydd."

Ond ni chafodd Mr. Jones aros yn Aberystwyth ddim rawy na chwech

wythnos ar oi y noswaith hynod a nodasom ; eithr gosodwyd arno angen-

rheidrwydd i ymadael ; a chymerodd hyuy le dan arwyddion hynod o barch

yr ysgolorion iddo, a'u serchogrwydd tuag ato fel eu hatliraw. líebryng-

wyd ef o'r dref gan blant yr ysgol, a lluaws o wr a gwragedd, bellder o

fFordd ; a ehyda mawr anhawsder y gollyngwyd ef ganddynt i fyiied \vr

fibrdd ei hun ; a sicrheir ddarfod i r\w un, neu ryw rai, ei weled ar ei liniau

dair gwaith cyn myned o hono nepell addiwrthynt hwythau. Cafodd yr

anrhydedd o fod yn ofleryn neiîlduol yn llaw yr Arglwydd i roddi ysgogiad

grymus i'r ysgol Sabbothol yn Aberystwyth a'i chyíhniau, ac yn y canlyniad

i beri deffroad a chwanegiad mawr yn yr eglwysi.

Yn y fl. 1805, bu yn cartrefu yn Llanidloes, sir Drefaldwyn, wedi dyfod

i'r dref i weithio wrth ei grefft. Yn fuan iawn ar ol ei ddyfodiad i'r lle hwn
drachefn, dangosodd ei ogwyddiad at addysgu plant yn egwyddorion y Beibl,

Yr oedd ychydig nifer o ysgolion Sabbothol wedi eu cychwyn eisoes yn y
broydd hyn ; eto, yr oedd eu rhif yn fychan, a'u gwecJd yn isel. Teithiai

Mr. Jones filldiroedd lawer i'r wlad o amgylch, weithiau 12 neu 15 milldir o

ffordd, i'r unig ddyben i geisio deftroi trigolion y gwledyddat eu dyledswydd

hyfforddi eu gilydd yn ngair yr Arglwydd. Gan fiúntoedd ei sel ef gyda'r

gorchwyl hwn, barnai rhai ei fod yn rhyfygu, trwy anturio gormod ; ond y
gwrir ydyw ei fod wedi Uwyddo yn yr ymdrechiadau hyn i raddau anarferol.

Yr oedd yn perthyn i'w ysbiyd a'i ddull gyda'r bobl ieuaiuc, ryw sugn cryf

iawn, a Uwyddai yn mhob man y ceisiai at sefydlu ysgol, i gasglu lluaws o

blant o'i amgj-Jch, a Ilwyddai hefyd i dynu eu serch i raddau tra helaeth.

I ba le bynag y symudid ]\Ir. Jones gan ragluniaeth Duw i aneddu, ie,

dros dymhor, yr oedd yn naturiol iddo ymosod at ei hoft-waith o addysgu

yr ieuenctyd ; a gwelai lc i weithio yn y llwybr hwn, pryd y byddai rhwystraii

anoi-fod yn ymddangos i eraill. Treiglwyd ef gan amgylchiadau i amrywiol

fanau, cyn ymsefydlu o hono yn y Gelli. Gwclsom iddo ddcchreu ei yrfa

ya Nhowyn Meirionydd; oddiyno aeth i Aberystwyth
;
yna yn ol drachefn
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i Dowyii ; symuilüdd eilwaiíli i LanicUoeä ; oddiyüo aetli i Lundain, ac o

Lundaiu i'r Amwythig ; ond nid oedd ar ei ddyfodiad i'r ìle olaf liwn ond

gr ieuanc 20 uilwydd oed ! Ond er ieuanged ydoedd, ac er ei dreiglo yn

y modd y gwnaed, o fan i fan, gan amrywiol amgylcliiadau, yi- oedd ei fryd

ef ar addysgiant yr ieuenctyd mor gywii- ag ydyw nodwydd y morwr at y
Gogledd. Os gellid dweyd am y frenines Mari, fod dinas Calais yn argraíT-

edig ar ei clialou, gellid, gyda mwy o sicrwydd a phriodoldeb, ddweyd fod yr

ysgol Sabbotliol wedi ei hysgrifeuu ar galon Mr. 0. Jones.

Yn fuan wedi ei ddyfodiad i'r Amwythig, dangosodd awyddfiyd diorphwys

am godi ysgol Sabbothol yn mhlith y Cymry, er mai golygfa ddigalon oedd

o'i flaen. Nid oedd y gwrandawyr Cymreig yn y dref y pryd hyny oud

ychydig, a phlant y Cymry yn Uai na hyny ; ond gau na aUaigael defnyddiau

i weithio arnynt yn mysg ei gydgenedì, ymroddodd i godi ysgol Sabbothol

Saesonaeg yn y capel Cymraeg. Ai ef ei hun ar hyd y dref, i dai y Saeson

a'r Cymry, i ymofyn am eu plant i'r ysgol ; a buan iawn y gwelwyd anvydd-

ion hyfryd o Iwyddiant ar ei kfur. Cynyddodd yr ysgol hon dan ei arolygiad

i 100 neu 120 o nifer. Gyda'r gwaith hwn y parhaodd tra yr arosodd yn y
dref, mewn Uafur dyfal ac egniol, yn ymgais at lesâd yr ieuenctyd dan ei

ofal, a pharhaodd y cofla parchus am dano yn mysg y rhai a'i hadwaeneut

dros ystod yv oes hòuo. Ar ol ei yniadawiad, cymerodd y Parch. Mr, Nuun,

gweinidog eglwys St. Chads, yr ysgol i'w ofal, yr hwn amgylchiad ydcedd

dechreuad yr ysgol Sabbothol yn yr eglwys hùno.

Yr oedd ysgol Sabbothol fechan yn cael ei chynal ar y pryd, mewn Ue o

fewn 16 miUdir i'r Amwythig, yn nhy g'r o'r enw John Evans, y Perthi,

tyddyn gerUaw y fifordd sydd yu arwain o GroesoswaUt i'r TraUwm. Gor-

weddai y t hwn tua godrau sir Drefahlwyn, ac ar gyfläniau gwlad y Saeson,

a'r ddwy iaith yu cael eu Uefaru gan lawer o'r írigoUon. Gwahoddid Mr.

Jones, yn awr ac eilwaith, yn ystod y flwyddyu y bu ef yn aros yn Amwythig,

i ddyfod i'r Perthi, gyda'r amcan o rwyddhan myuediad yr ysgol yn eiblaen.

Y duU a ddefnyddiai yno, ar yr adegau hyn, fyddai gwrando yr ysgolorion

yn adrodd rhyw beunodau o'r Beibl a ddysgasid ganddynt o'r blaen,

egwyddorí, a rhoddi rhanau o'r ysgrythyrau iddynt i'w dysgu. Dywedai am
ryw bennod ueu Sahn mor odidog ydoedd

;
yna gofynai i'r gynuUeidfa, pwy

a'i cymerai i'w dysgu ; a chai rhyw un o brysur yn ateb, *'Myíi." Dyivedai

yn gyûelyb am ryw ran araU o'r ysgrythyr, gan ofyn yr un cwestiwn, a

derbyniai yr un atebiad eilwaith ; ac erbyu y byddai yr amser ar ben, fe gcid

yn mron bawb o fewn y Ue a fedrent ddarUen, wcdi cymeryd rhyw ran neu

ranau o'r Beibl i'w trysori yn eu cof. Byddai y t, pan y denai ef yno, yn

orhiwn bobl ieuainc a hen ; a mynyeh y gofynid i John Evans gan bres-

wylwyr y fro, "Pa bryd y daw y dyn ieuanc o'r Amwythig atom eto?"^—gan

mor fawr yr hoff"ent wrando arno.

Parodd yr amgyichiad hwn, sef ei ymweUadau achlysiu'ol ag ysgol y
Perthi, a'r effeithiau a ganlynent ei ymweliada\i, i'r brodyr yn y wlad hòuo,

roddi annogaeth iddo fyned ar hyd y wlad i ymweled ag ysgoUon Sabbothoi
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y pir, yv liyn a í'ii yn foddiou i roddi sirioldeb a ü;wcdd o newydd-deb a

mwyuhad ar yr ysgolion, amgen nag a fuasai arnynt yn ílaenorol ; a chofleid

am y cyfarfodydd llewyrchus hyuy dros flynyddau lawer ar ol hyny, gyda

llawer o hyfrydwch a bodiihad. Ac nid sir Drefaldwyn yn unig a gafodd

brofi llesohîeb yr ymweliadau liyn. Yr wyf yu cofio i'y mod fy hun, pan yu
fachgenyn, yu adrodd iddo y bedwaredd Salui ar byuìtheg, mewn cynulleidía

gyhoeddus, ac yu cael pleser anarferol, mewu undeb ag ugeiuiau o ieueuctyd

eraiU, wrth ei wraudo yu cgwyddori ar gyhoedd, gan anuog pawb i ymgyd-

nabj'ddu â llyfr Duw. Nid oedd iír. Joues hyd yu hyn oud 20 neu 21 oed,

ac nid.oedd eto wedi cychwyn ar bregethu yr efengyl mewn modd fi'urfiol,

er ei fod mewn gwirionedd yn pregethu llawer wrth cgwyddori neu hol-

wyddori y plant.

Fe fu ei lafur yn y Perthi yn achlysur hefyd i dyuu ei sylw at sefyllfa isel

ac amddifad y bobl a breswylient y parthau hyny o'r wlad ag sydd yii

cyflRnio ar Loegr ;—parthau y mae y Cymry o genedl ac o waed, wedi coUi

eu hiaith, a thrwy hyny yn amd(üfaid o freintiau eu cydgenedl ;—parthau

hefyd sydd wedi eu hesgeuluso gan y Saeson, gan eu bod liyd yn ddiweddar

yn arfer llawer mwy o iaith y Cymro, na'r eiddynt hwy ;—felly, rliwng pawb,

ni ofelid am danynt gan neb: Daeth Mr. Jones, yn y modd a grybwyliwyd,

i sylwi mwy ar eu sefyllfa ddiymgeledd, nag a wnaetliai, ond odid, dau

amgylchiadaii gwahanol ; ac enynodd tosturi yu ei fynwes tuag atynt, gydag

awyddfryd cryf i fod o ryw wasanaeth iddyut. "Wedi iddo, gan hyny,

ymbiiodi â merch ieuanc gyfrifcl a chrefyddol o'r sir, a dyfod i ynisefydlu yn

y Gelli, gerllaw Llanfair-Caereinion, yr oedd mewn cyíleusJra i allu ymwelcd

â'r Perthi yn llcd fynych, gan fod ei gartref newydd yn gyfagos. Hcfyd, yr

oedd, erbyn hyn, wedicychwyn yn rheolaidd ar weiuidogaeth y gair. Teimlai

ogwyddiad cryf i lafurio yn y parthau hyny o'i wlad, Ue yr oedd yr iaitli

Saesonaeg yn cael ei siarad, ond Ile nad oedd fawr o efengyl yn cael ei

phregethu. Esgorodd hyn yn ndien rhai blynyddau ar ff'urfiad cymdeithas i

anfon pregethiad yr efengyl i glyw y preswylwyr, ac i sefydlu ysgolion

Sabbothol yn eu mysg. Cawn alw sylw y darllenydd at hyn eto, pan y
dygir cenadaethau y cyfundeb gerbron.

Crybwyllir yn hanes Llanuwcldlyn, yn mlaen yn y gwaith hwn, fod yno

gryn raddau o ragfarn yu aros yn erbyn yr ysgol Sabbothol, yn mysg rhai o'r

brodyr crefyddol, dan y golygjad fod y duU o'u cadw yn halogiad ar ddydd

yr Arglwydd ; ac ni a gawu mai cyfarfod cyhoeddus i egwyddoriyr ysgol yno

a fu yn foddion i ddarostwng y rhagfarn hwnw yn liwyr ac ara byth. Cafwyd

cyhoeddiad IMi-. Owen Jones i ddyfod yuo ar ryw Sabboth i gadw cyfarfod

ysgol, a phrofwyd yn y cyfarfod y fatli lewyrchiadau grymus ar y gwirion-

eddau a adi'oddid, a'r fath efteithiau toddedig ar yr holl gynulleidfii, fel na

allai neb ag oedd ynddo ei aughoíio ; ac ni bu rhith o wrthwynebiad mwy.

Ysgrifenir ataf o Merthyr Tydfii:*—"Yu y fl. 1795, dechreuwyd yr ysgol

* Gan Mr. William Morris.
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Sabbothol vma ;

—

y gyntaf yn y drcf. Ond yr ydoedd yn dra isel, a

llawer o ragfarn yn ei herbyn, hyd yn nod gan ddynion da, hyd y fl. 1810

neu 1811, pryd y bu ymweliadau y Peirch. Thomas Charles o'r Bala, ac

Owen Jones o'r Gelli, megys bywyd o feirw iddi. Cafodd eu duU medrus

hwynt yn holwyddori deiliaid yr ysgol yn ugwirioueddau pwysig yr efengyl,

dan fendith yr Arglwydd, effaith ddaionus ar feddyliau y gwraudawyr, yn

gystal ag ar galonau a bucheddau y rhai a adroddent."

Nid ydwyf wi-th euwi y gwr nodedig uchod, ara i neb dybied fod y
g-waith mawr ag oedd yn myned yn mlaen yn eu hoes, yn dibynu mewn un

modd ar eu hysgwyddau hwy yn unig. Nid felly mewn gwiriouedd yr

ydoedd. Yr oedd iddynt lawer o gynorthwywyr effro, ffyddlon, a medi-us,

yn mysg eu brodyr yn y weinidogaeth, a mintai fawr iawTi o ddynion l!ai

cyhoeddus, o athrawon, y rhai mewn gwirionedd a wnaent y gwaith, bawb

yn eu cartrefi, ond fod doniau a chydweithrediad y brodyr cyhoeddus yn

foddion i roddi grym, siiioldeb, ac efl'eithiolrwydd yn eu llafur. Yr ydwyf,

er hyn oll, yn tybied raai teilwng oedd rhoddi mesur o arbenigi'wydd i'r

brodyr a enwyd, oherwydd y rhan a fu ganddynt, bob un yn ei orchwyl,

i rwyddhau llwyddiant yr ysgol Sabbothol. Yr oedd IMi-. Charles yu foreuach

yn y maes na neb arall yn Nghymru;—yr oedd mwy o wreiddioldeb ac

anhawsder yn y rhan a gyflawnid ganddo ef o'r Uafur, gan y disgj^odd

arloesi y tir a'i hau yn neillduol i'w ran ef. Gellir dweyd,—Thomas

Charles a blanodd ; Ebenezer Eichard ac Owen Jones a ddyfrhaodd ; ond

Duw a roddodd y cynydd.

Y mae yn rhaid addef mai tymhor yr ysgol Sabbothol ydoedd tymhor

arbenig cynydd Methodistiaeth. Yr oedd y tyrahor blaenorol fel p adeg ar

y gwenith o amser cyflwyniad yr had i'r ddaear tua diwedd Hydref, hyd

galanmai, tymhor yr hau a'r gwreiddio, a thymhor o erwinder a chaledu, ond

nid tymhor o gynydd neu dwf ehelaeth. Ond yr oedd adeg yr ysgol

Sabbothol fel gwanwyn hyfrj'd ar Fethodistiaeth Cymru. Lluosogodd y
cynulleidfaoedd yn anarferol yn mhob man ; a rhoddwyd gwedd newydd a

siriol ar yr holl ddaear grefyddol. EnniUwyd yr ieuenctyd wrth y mUoedd

oddiwi-th y campau ffol at y Beibl ; aeth y tai anedd, neu yr addoldai bychain

y byddid yn arferol o ymgynull yuddynt, yn mhob ardal yn rhy gyfyng i'r

gwrandawyr a heidient i wrando yr efengyl. Darostyngwyd y cyfarfod-

ydd Ilygredig a gedwid i fyny er ys oesoedd
; j;r oedd y rhai a'u cjnialiasent

wedi cael gwaith mwy anrhydeddus, a mwy ei fuddioldeb. Lledaenwyd

graddau o wybodaeth ysgrythyrol yn mysg y werin bobl, ag sydd agos yn

anhygoel. Chwythodd y gwynt ysbrydol nes adnewyddu gwyneb y ddaear.

Ymwelodd yr Arglwydd â Chymru â chawodydd bendithiol o'r gwlaw gras-

lawn, nes ennill miloedd lawer o ieuenctyd gwylltion y genedl i fod yn

ddysgyblion ufydd i Eab Duw ; a dyma ydyw y rhai a welwn ni yn awr, ya

cyfansoddi ein heglwysi, ac yn llenwi ein pulpudau.

Trwy rinwedd yr ysgogiad grymus a roddwyd i'r cyfundeb trwy effoith-

ioldeb yr ysgolion Sabbothol, y daeth yr angenrheidrwydd i wasgu yn mhob
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parth o'r wlad am adeiladu ac eangu y capelau; ac y mae y ÍFaith yn amlwg

heddyw i bawb a fyn ymholi, fod yr hoU gapelau a fedd y Methodistiaid

heddyw drwy yr holl gyfundeb, wedi eu codi yn ystod yr hanner canrif

diweddaf. Prin y mae eithriad ar gael i'r hyn a ddywedasom. Adeiladodd

y Methodistiaid, gan hjTiy, tuag 800 o dai addoliad, a rhai o honynt jti

fawrion iawn, ya ystod yr hanner can mlynedd diweddaf ; ac fe wnaed hyn

oblegid yr angen a deimlid am le digonol i gynwys y cynulleidfaoedd.

Daeth y cynuUeidfaoedd i fod yn fwy gwastad a chyson ar ol cyfodiad yr

ysgol Sabbothol. Yr oedd cynulliadau mawrion o'r blaen i rj^w fanau, ac i

lawer o fanau yn achlysurol, oddiar yr ymgasglu a wneid o wahanol ardal-

oedd i'r un lle, ar ddyfodiad rhyw r o enw yno i bregethu ; eithr yn awr,

yr oedd llai o ymgasglu o wahanol ardaloedd i'r un fan, ond yr oedd mwy o

rifedi yn ymgynull i addoli yn mhob ardal, nag a fuasai erioed o'r blaen.

Felly yr oedd yr hen gapelau, y rhai oeddynt yn ddigon o faintioli ar adegau

cyffredin i wrandawyr yr ardal, wedi myned bellach yn llawer rhy fychain

;

ac os oedd hjii jti wir am y capeLìu, pa faint mvry yr oedd felly am y tai

annedd, y pregethid >Tiddynt ?

Tua'r fl. 1812 yr ysgrifenai Mr. Charles am jt olwg a gawsai ar yr ysgol-

ioD, a'u llesoldeb :
—"Y mae v golygiad ar yr ysgolion Sabbothol inewn

llawer iawn o fanau yn Neheubarth a Gwyuedd, yn fwy llewyrchus nag y bu

hyd yma. Mae \Tndrechiadau yr athrawon tfyddlawn a duwiol yn cael eu

coroni â'r llwyddiant a ddymunasent, sef dejfroad a throedigaeth, gobeithio,

cannoedd o'r plant a'r ieuenctyd dan eu haddysg. Yn fy uhaith y gwanwyn

diweddaf trwy rai parthau o'r Deheubarth, yr oedd yr olwg yn byfryd mewn
amryw fanau, ac yn brawf neillduol o lafur a ffyddlondeb yr athrawon.

Mewn rhai ardaloedd, yr oedd yr ieuenctyd i gyd dan addysg, a'r rhan

fwyaf dan ddysgybhìeth hefyd, wedi ymuno â'r cymdeithasau neiUduol yn eu

cymydogaethau. Yr oeddynt dan weithrediadau cryfion iawn, ac arwyddion

boddlonol o ddiwygiad yn eu bucheddau. Gwnaeth ysgol Sabbothol y
Penant gasgliad o £5 5«. at gynorthwyo Cymdeithas y Beiblau, ac ysgol

Blaenanerch, £3 3«., o wir ddymuniad i'r paganiaid tywyll i gael y fraint

oruchel o feddiannu Beiblau yn eu hamrywiol ieithoedd, o ba rai yr oeddynt

hwy eu hunain yn tynu gwir ddyddanwch a bendith i'w heneidiau. Hyfryd

oedd genyf weled yr hen fam eglwys yn LUmgeitho fel pe buasai yn cael

adnewyddu ei hieuenctyd fel yr eryr unwaith eto. Dechreuodd y diwygiad

presenol yn Lledrod ; oddiyno taenodd i Swydd-ffynnon, Tregaron, Llan-

geitho ; ac yn awr, clywaf fod eglwys y Morfa, a'r ysgol Sabbothol yn eu

plith, yn derbyn cawodydd hyfryd.—Yn ardaloedd y Bala hefyd, y mae

ychydig ddeffroad gobeithiol wedi dechrcu yn mhlith yr ieuenctyd yn yr

ysgolion; ac yn Ninbych, clywais fod y cyffelyb weithrediadau ar y plant

a'r ieuenctyd yn yr ysgolion Sabbothol yuo."

Afreidiol ar ryw gyfrifon, fe allai, ydyw dywedyd yn y Ue hwn, yr hyn, o

bosibl, sydd adnabyddus i'r darllenydd eisoes ; ac ar yr un pryd, fe fyddai

myned heibio i'r amgylchiad heb un crybwylliad, yn ymddangos fel esgeu-
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lusdra, sef fod' llw yddiaiit ysgoliou Sabbotliol Cymru yu acblysur cyfodiad

y sefydliad arddercliog hwuw, Y Gymbeithas Feiblaidd Frütanaidü a

TiiRAMOR. Cyu cyfodiad yr ysgoliou cylcliynol, a'r ysgoliou Sabbothol

di-acliefu, nid oedd ond ycbydig mewn cydmbariaeth yu medru darllen y

Beibl, a Uai o Eeibbiu yu y wiad nag oedd nifer y rhai a fedrent eu darlleu.

Ond tmy addysg yr ysgolion crybwylledig, dygwyd miloedd ar filoedd o

drigoliou Cymru, ac yn enwedig o'r ieuenctyd, i fedm darllen, nes oedd y

priuder adeimlid am Peiblau mor fawr, a'r awydd am danynt mor angherddol,

nes gosod gwir aiigenrheidrwydd ar ryw rai i ddefuyddio rhyw foddion tuag

at ddiwallu yr angeu. A phwy oedd yn canfod yr anghen yn fwy na Mr.

Charles? a phwy a geid yu fwy parod i ymgais am ei ddiwallu? Cafodd

ef, mewn undeb â chyfeillion iddo, gan yr unig gymdeithas, ag oedd y pryd

hwnw ar gael, ag y gellid dysgwyl y fath gymwyuas oddiwrtlii, argraffiad o

10,000 o gopíau. Ond beth oedd hyuy rhwng cynifer? ISIid oedd y deng

mil hyn ond llai na digou i ddiwallu y bedwaredd ran o'r angen. Lleipiwyd

y deng mil hyu i fyuy gau y rhai a sychedent am lyfr Duw, yu llwyr a

hollol, mewn ychydig amser, yn gyffelyb ag y gwna y ddaear grâs yn yr haf,

gawod fechau o wlaw aclilysurol. Yr oedd yr ysgolion Sabbothol yn

chwanegu mewn rhifedi bob blwyddyn, i raddau rhyfeddol; ac felly yr oedd

yr alwad am y Beibl yn cryfliau yn feunyddiol, nes oedd enaid Mr. Charles

yn toâturio wrth sefyllfa ei gydwladwyr, ac yu penderfynu gwneuthur rhyw

ymgais aduewyddol i gyrhaedd ei amcau. Ceisiwyd argraffiad arall gan y
"Gymdeithas er taenu Gwybodaeth Gristionogol ;" oud nid oedd ef ua'i

gyfeilliou yn gallu llwyddo dim ; ac wedi defnyddio Uawer dull a modd i

osod grym yn eu cais, a chael nacâd pendant ddwy waith, rhoisant heibio y

dysgwyliad gael dim yn ychwaiieg o'r parth hwnw. Ond er aflwyddo yn

y parth hwnw, ni allai Mr. Charles, a'i frodyr o'r un syniad ag yntau, roddi

heibio yr amcan, uac esgeuluso dim mod/liou cyrhaeddadwy tuag at ei gael

o amgylch. Y diwedd fu, pa fodd byuag, Öuríìo Cymdeithas y Beiblau ; a

chan raai augen y Cymry a achlysurodd ei chyibdiad, cafodd y Cymry fedi

yn gyntaf o'i Jîrwyth ; ac hyd y dydd heddyw, wedi i i7 o flynyddau fyned

heibio, y mae y Cymry wedi dangos, yn ol eu galiu a'u rhif, llawn cymaint

serchogrwydd at y Gymdeithas, ag uu geuedl arall dan y nef. Cafodd

Mr. Charles yr hyfrydwch annhraethol o weled cyu ei farw, yu y fl. 1S14-,

fod y Cymry wedi derbyn cau mil o gopíau, rhwug Beiblau a Thestamentau,

oddiwrth y Gynulcithas, mewn ysbaid 10 mlyuedd ar ol ei sefydliad cyntaf.

Cyn gadael moddion c-ynydd Methodistiaetb, teilwug ydyw crybwyll un

arall, sef Cyfarfodydd Pregethu. Cynelid y cyfryw gyfarl'udydd ymron er

dechrenad ^lethodistiaeth ; ac wedi cael prawf o'u buddioldeb, y macnt yn

aros hyd heddyw. Nid ydwyf yu deall mai ol traed neb arali a alwodd ani

y cam liwn. Nid ysgogwyd yu hyu niwy nag mewu llawer o bethau eraill, yn ol

un cynllun nac esiampl blaeuorol; tarddai yu hytrach oddiar awgrymiad

amgylcliiadau, y gallai y cyfryw gyfarfodydd fod yu fuddiol ; a budíliol iawu
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a fuont. Nid \w yr ysgriíenydd yn gwybod am un wlad lle y cj-nelir

cyfaríbdydd pregetliii ar yr iin cynllun a'r riìai a gynelir yu î\ghymm
; y

maent yn briodol i'r dywysogaetli
; yuddi lii y'u ganwyd ; ac ynddi hi y

caed y prawf helaethaf o'u buddioldeb.

Nid oes sicrwydd manwl pa bryd y dechreuwyd eu cadw. Gw^^ddom

eu bod yn cael eu sefydlu a'u trefnu tua'rfl. 1742: ond fe ymddengys

ddarfod i rai yn achlysurol gael eu cynal cyn hyny. Diamheuol hefyd

fod Uaw arbenig gan Howel liarris yn eu scfydliad, ac mai efe a fu prif

offeryn eu c^Tialiad dros ysbaid rhai blynyddau. Yr oedd ef eisoes w'edi bod

yn foddion i grynhoi ac i ffurfio ugeiniau lawer o gymdeithasau eglwysig

bychain ar hyd y wlad ;—yr oedd cnn uifer o gynghorwyr hefyd, yn ngwa-

hanol barthau y siroedd, wedi dechreu cyd-lafurio, gyda'r tadau, i rhwalu

tywyllwch y dywysogaeth, ac i ddeffroi eu cydgenedl o'u cwsg. Naturiol

iawn oedd i'r rhai hyn ddymuno cael cyd-ymgyfarfod, er mw-yn cadarnhau,

cyfarwyddo, a chysuro eu gilydd ; a phan y deuai y llafurwyr hyn ynghyd i

gyd-ymgynghoi-i, yr oedd mor naturiol iddynt ddefuyddio y cyfleusdra o'u

cyd-gyfarfyddiad, i bregethu yn y lle yr ymgynuUent ynddo. Ar y dechreu,

ni phregethid llawer
;
pregeth neu ddwy yu unig a draddodid ; ac nid oedd

y gwrandawyr ya fyuych ddim mwy eu rhifedi nag a gynwysid mewn
ystafell fechau mewn t.

Caed allan yn Ued fuan, fod y cyfryw gjfarfodydd yn fuddiol, nid yn unig

er sirioli y Uafurwyr yn nghymdcithas eu gilydd ; ond hefyd, eu bod yn ateb

yn rhagorol i ddeftroi sylw yr ardal lle y cedwid hwy, ac i hyrwyddo yr

amcan mawr ag oedd nesaf at eu calon. Ehoddes yr Arglwydd hcfyd

arwyddion diymwad ei fod yntau yn foddlawn iddynt, trwy roddi tywalltiadau

bendithiol o wlaw graslawn ar y bobl ynddynt. Mae yr egwyddor gym-

deithasgar a chynulliadol yn amlycach yn nghyfundeb y Methodistiaid Calíiu-

aidd yn Nghymru, nag yn mysg un enwad arall a adwaenom. Gwelir hi yn

cerdded eu hoU sefydbadau ; ac wedi cael y fatli brawf o'i llesoldeb, mewn
amrywiol ffyrdd, ni ddylid llesteirio ei gweithrediad, heb resymau digonol;

ac fe allai hefyd nad oes dim rhesymau digonol ar gael i wadu priodoldcb }t

egwyddor, er y dichon i amgylchiadau gyfodi, i bcri ]h"niaru ei gweithrediad.

Gan y daw jt egwyddor hon dan sylw arbenig mewn dosbarth arall, afraid

yn awr ydyw sefyll arni, fel pwnc perthynol i gyfundrefn eglw}sig. Ein

hamcan yn aOT ydyw dynodi y buddioldeb a brofwyd o weithrediad yr

egwyddor, er rhwyddhau cynydd y cyfundeb.

Mae dau amcan mewn golwg yn gyffredinol yn nghynabad cyfarfodydd y
Methodistiaid, sef yn gyntaf arolygu a threfnu achosion, lleol neu gyffrcdinol,

y corff ; ac yn gysylltiedig â hyny, gwasanaethu Uesâd ysbrydol eneidiau

dynion, trwy ymddyddanion cyradeithasol, a thrwy bregethau cyhoeddus.

Ar y dechi-cu, yr oedd yr achosion amgylchiadol yn Uai, a'r angcnrheidrwy(kl

i bregethu yn fwy, gan fod amddifadrwydd y whad o foddion gras yn fawr,

ac amgylchiadau y corft' eto yn fychain ; mewn amser diwcddarach ar y cyf-

undeb, yr oedd yr achosion amgylchiadol yn cynyddu mown pwysigrwydd
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ac amldra, a'r angenrheìdricydd am foddiou ysbrydol, ar gyfrif amddifad-

rwydd, yn llai. Ar yr un pryd, fe geir fod cyfarfodydd achlysurol i bregethu,

yn fuddiol, ie, hyd heddyw, ac mewn ardaloedd y mae pregethu cyson

ynddynt yn wythnosol, gan y cyffroi a wneir ar ddynion difraw, a'r sylw a

gynyrchir mewn ardal ar weinidogaeth y gair trwyddynt.

Ni ellir gwadu na fu cyfarfodydd pregethu yn foddion arbeuig i gynyddu

Methodistiaeth. Buont yn foddion i godi aclios isel a gwanaidd i sylw yr

ardal; ymgynuUai iddynt luaws o bobl na fyddent yn arfer mynychu y
capelau, nac fe allai un Ue o addoliad, Ehoddid mantais i arddangos i ddyu-

ion cyfyng a rhagfarnllyd eu meddyliau, fod yn mhlith y bobl ddiystyr

ganddynt, fwy o ddoniau ardderchog a medrusrwydd gweinidogaethol, nag a

feddyliasent fod ; a rhoddid lle iddynt glywed drostynt eu hunain, pa fath

ydoedd yr athrawiaeth a ledaenid, a'r dyben yr amcenid ato. üygwyddodd

lawer gwaith fod rhagfarn a chulni yn coUi eu grym, a geudeb y chwedlau a

glywsid am y bobl, yn cael ei brofi trwy yr hyn a welid ac a glywid. Nid

anfynych hefyd y daliwyd dynion gan wirionedd dwyfol, a ddaethent i'r

cyfarfod o wir gywreiurwydd i weled peth newydd ; a thrwy hyny, fe gafodd

y dyn ei hun lesâd na ddysgwyliasai, ac fe'i cysylltwyd o liyny allan â'r bobl

yr oedd mor estronol iddynt o'r blaen.

Nid peth mor hawdd ydoedd galw sylw gwlad ddifraw ac anwybodus, a

deífroi eu hyst^TÌaeth at bethau ysbrydol; ac ni chaed dim moddion mwy
etteithiol i'r dyben h.wn na'r cyfarfodydd pregethu. Ar y dechreu, nid

oeddynt ond bychain ; ond fe osodwyd arnynt ogoniant tra rhagorol, a chyn-

yrchwyd trwyddynt efteithiau nodedig a grymus. Parent siarad ac yraofyn-

iad trwy yr ardal y cynaliasid hwy ; chAvanegent, y rhan amlaf, ryw nifer

mwy neu lai at yr "ychydig enwau" ag oeddynt o'r blaen yn rhy ddisylw i

neb edrych am^ynt, oddieithr mewn fí"ordd o g neu anfri, a rhoddent siriol-

deb a bjwyd adnewyddol ar y gynuUeidfa fechan.

Ofer ac afreidiol fyddai i ni geisio obhain, gyda dim manylrwydd, y modd

vr eff"eithiai y cyfarfodydd pregethu ar gynydd y cyfundeb. Ni fyddai hyny

ond ymorchestu i brofi yr hyn nad oes ueb yn ei wadu, ac i gadarnhau yr

hyn nad oes neb yn ei amheu. Mae cjrfodydd misol y gwahanol wledydd

mewn amgylchiadau dirif wedi bod yn foddion i roddi ysgogiad adnewyddol

i'r achos crefyddol yn yr ardaloedd y'u cynelid, a'r un modd hefyd y cym-

deithasfaoedd chwarterol. Mae yn rhaid addef, er hyn oll, mai yr amlyg-

iadau a roddid, o bryd i bryd, o arddelwad y Gonichaf, a wnaeth y cyfarfod-

ydd hyny mor fendithiol, ac a barai y fath attyniad atynt. I'r graddau, gan

hyny, ag y'u coroni gan yr un arddelwad, i'r graddau hyny yn unig y bydd-

ant yn fuddiol ; heb yr arddelwad hwnw, fe ellir dysgwyl iddynt ddirywio o

âwvddvn i flwyddyn, a bod yn y diwedd yn ftynnonau llygredigaeth ac

annhrefn. Pa faint bynag a fu yr ardderchogrwydd cyntefig a osodwyd ar

gyfarfodydd y Mcthodistiaid, y mae y mcddwl ystyriol yn dychlarau gan

arswyd wrth feddwl am y llygredigaeth a gyiiyrchir trwy grynoad cynifer o

filoedd o bobl i'r un Ue, os absenol a fydd y gogoniant.
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Nid ydwyf yn petruso datgan, os cyll y weinidogaetb ei bawch a'i baw-

durdod,—os cilia cwmwl y preseuoldeb dwyfol draw, fel ag i roi ffrwyn i

dueddiadau drwg y natur ddynol, mai gwell i'r dywysogaeth fod beb y cyfar-

fodydd hyn na'u cael; ac mai mwy diberygl a fyddai eu gollwng i lawr na'u

cadw i fyny, wedi i'w bywyd a'u gogoniant golli. Pa beth bynag a ellir ei

ddweyd yn awr, neu ei ddarogan yn mlaen Ilaw, am y cyfarfodydd dan sylw,

dylem gydnabod gyda diolchgarwcb a syndod y goron anrbydeddus a osod-

v,-yá aniynt, a'r efl'eithioldeb diymwad a fu tnvyddynt ar arferion y genedl,

ac ar Iwyddiant y cyfundeb, mewn amser a basiodd ; ac fe ddylai adgoíìâd

o'r ardderchogrwydd a fu yn eu coroni, enyn ein gweddiau am i'r pryufertb-

wcb bwnw barhau, a bod yn wyliadwrus rhag llocbi dim a fyddai yn peri i

Ysbryd yr ArglwydJ gilio.

PENNOD IX.

ATTALFEYDD Y CYNYDD.
CY.NWTSIAD :

EHLIDIGAETH YN ETIFEDÜIAETH I EGLW^YS DDUW—MWY O ERLID YN NGWYNEDD
NAG Y'N Y DEHEUBARTH—EELID ODDIWRTH EGLWYSWYR, DAN RITH AMDDl-
FFYN TREFN—GWRTHOD CYFJ.AWN URDDAU I WILLIAMS, PA.NT-Y-CELYN—
CILGWTHIO HOWEL DAYIES, A PETER WILLIAMS—BWRW ALLAN DANIEL ROW-
LANDS—JOHN BERRIDGE A'R ESGOB—JONES, LLANGAN—CHARLES A LLOYD O'R

BALA—ENLLIBIAU AR Y METHODISTIAID—ERLID HOWEL HARRIS YN MHONT-Y-
POOL—YN NGHASTELL-NEWYDD, A CHAERLLEON, A MYNWY, AC YN SIR FAES-

YFED—DIRWYO PREGETHWYH DAN Y CONYENTICLE ACT—BWRW ALLAN O DAI
A THYDDYNOD—CAMGYHUDDIADAU YN ERBYN Y METHODISTIAID—AMDDIFFYN-
lAD YN CAEL EI RODDI ARNYNT TRWY FODDION HYNOD.

Mae pob gwaitb da yn sicr o gyfarfod â gwrtbwynebiad. Ni fu un ysgogiad

o werth erioed na cbyfarfu â rbwystrau. le, medd Mab Duw, "Angenrbaid

yw dyfod rhwystrau." Mae boU banes eglwys Dduw yn profi y gosodiad.

Mae gelyniaeth gwreiddiol, greddfol, ac anghymodol, rbwng y sarff a'r wraig,

a rbwng y ddau bad â'u gilydd. Nid yw Crist yn awr yn meddiannu dim

tir yn ein byd ni, ond a ennillodd. Trwy ysigo pen y sarflf, y mae yn wastad

yn cael y fuddugoliaetb ; ac mor Avir â'i fod ef yn ysigo pen y saríf, y mae y
sarflF hitbau yn ysigo ei sawdl yntau. Er dyddiau Adda, y mae Abel gyfiawn

yn dyoddef ar law Cain waedlyd. "Pa un o'r proflfwydi ni ddarfu i'ch tadau

cbwi ei erlid?" Act. vii, 52. Rhaid i'r duwiol wrthwynebu yn fynycb //ì/d

ai waed. Caent brofedigaeth gynt trwy "watwar a flftangellau, íe, trwy

rwymau hefyd, a charchar. Hwyntbwy a labyddiwyd, a dorwyd â Ilif, a

demtiwyd, a laddwyd yn feirw â'r cleddyf." Ac er nad ocdd y byd yn

deilwng o honynt, eto bu gorfod arnynt grwydro "raewncrwyn defaid a

cbrwyn geifr; yn ddiddym, yn gjstuddiol, yn ddrwg eu cyflwr; yn crwydro

mewn anialwcb, a mynyddoedd, a thyllau, ac ogofeydd y ddaear." Hcb. xi,

36—38.
Fel \ bu i'r proflfwydi gynt, felly y bu i'r apostolion diweddar. Rbwymau

a hlinderau oedd yn eu haros yn mbob dinas. Yr oedd mawr a bach,
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gwreug a boiieddig, yu eu lierbyu. Cytiuiai pob gradd i ymosod arnynt.

Er anghytuno yn mhob peth arall, cytuneut yn hyu. Yr oedd luddcjwon a

Cheuedloedd, er maint y gwahauiaeth rhyngddynt, yu un â'u gilydd i erlid

y Cristiouogion. Ni cheid uu amser gymaint o gydsain rhwng Phariseaid a

Saduceaid â'u gilydd, a phan y byddent yn gorthrymu dysgyblion yr addfwyn

lesu. Wrth y driniaeth a gaeut, gallesid meddwl mai liadron a llofruddion

oeddynt. Hònai eu gelynion uad cymhwys eu bod yn fyw ; "ymaith,"

meddyut, "â'r cyfryw ddyuiou oddiar y ddaear." Ond er mor Uym y triuid

hwy, a diachos; eto, nid oedd dim yn amgen i'w ddysgwyl, gan mai felly y
triniwyd cu Hathraw a'u Harglwydd. " Os erlidiasaut fi," ebe Crist

wrthynt yn mlaeu Uaw, "h.wy a'ch erlidiant chwithau." Pwy erioed a

"waradwyddwyd ac a erlidiwyd yn fwy na'r lesu ? a phwy erioed a haeddodd

ei erlid yu liai? O ! 'r geiriau calediou a lefarwyd yu ei erbyn!—y sibrwd

cas, yr euUibiau disaU, y cyuUwyniou gwaedlyd, a'r brâd cuddiedig, a wneid

yn ei erbyn! Ac ni fu dyuion yn foddlawu ar hyu; ond gosodasant eubryd

ar ei ddyfetha :—a Thywysog y bywyd a laddasant! "Os galwasaut bcrchen

y t yu Beelzebub, pa faiut mwy ei dylwyth ef ?"

Egwyddoriou gwrthdarawiadol ydyw goleuni a tywyUwch, cyfiawnder ac

anghyfiawnder. ìsid ocs cymod byth i fod rhyngddynt. jSîid oes cyfatlìrach

i fod rhwng Crist a BeUal. Po fwyaf pur a íFyddlawn a fyddo pob ochr i'w

hegwyddorion, mwyaf oU a fydd y gwrthdarawiad. Fe ddichon i ddiafol

newid fturf yr ymosodiad, heb goUi mymryu o'r elyuiaeth. Fe ddichou

iddo, dau ryw amgylchiadau, ymrithio fel cyfaiU, ac nid fel gelyn : fel augel

y goleuui, ac uid fel blaenor y íagddu; eto, nid Ueihad yu yrelyniaeth ydyw

hyn, oud newidiad yn yr ymgyrch. DuU yr ymosodiad sydd wahauol. Efe

a ddaw, weithiau, nid i ladd trwy drais, ond i lì/ffì'ti trwy ddichell ; nid

gorthrymder oddiaUan, oud brâd oddifewn ; eto, yr un ydyw yr amcan,

—

dyfetha ydyw y dyben. Y mae amgylchiadau yu bod na fydd erUd cyhoeddus

ddim yu gysou ag ystiywiau y geljTi, ac y mae amgjlchiadau hefyd pryd na

oddefir hyn. Codir gwrthglawdd yn erbyn erlid, wcithiau, gan gyfreithiau

gwladol, a gwareidd-dra dynol. Dichon hefyd fod dirywiad mewn crefydd

yu peri dynesiad gormodol at ysbryd y byd, ac arferion y cuawd, a tlirwy

hyny fod awch y gwrthwynebiad yn pyhi graddau ; eto, er hyn oU, nid yw
yu gwanychu i'r graddau Ueiaf y gosodiad, fod gelyniaeth anghymodol

rhwng y ddau had. "le, a phob un a ewyUysio fyw yn dduwiol yn Nghrist

lesu, a erUdir." Gwneir hyny i'r graddau y bydd naws y nef ar ei ysbryd,

ac argraíFy gwh-ionedd ar eiagweddau;—gwneirhyny i'rgraddau y goddefir

hyny gan gyfraith y tir, ac ystryw fydol ;—a gwneir hyny i'r graddau yr

etyb erUd a gorthrymu ddybcn gelyn dynolryw, yn fwy nag y gwna ei ddi-

cholUon i lygru ac i wanhau.

Nid ydym yn rhyfeddu cymaiiit pau ddarUenom fod paganiaid yn crUd

Cristionogion, nac yn wir fod pabyddion yn erlid ]^)íotestaniaid ; ond y mao

yn syn meddwl y nipdi-ai protestaniaid erUd eu gilydd: eto, er mor syn, y
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rnae yn rby wir. At y cyfryw rywogaeth o erlid y gelwir sylw y darllenydd

yn awi-,

Ymddeiigys mai yn Ngwyiiedd y bu fwyaf o erlid y Methodistiaid. l'r

oedd yiaiieillduaetli wedi gwreiddio yn fwy yn y Delieubarth, a'r bobl wedi

ymgynefino mwy ag ef. Yr oeddGwynedd yn y gwrthwyneb wedi bod er ys

oesoedd, oddieithr j'chydig eithriadau, o un grefydd. Nid oedd petrusder

yn mhlith y trigolion, nad oedd cu sefyllfa yn ddiogel, a'u harferion yu

ganmoladwy. Peth iieu'ydd. a dyeithr iawn iddynt, gan hyny, oedd yr

ymosodiad a wnaed ar eu diofalwch a'udifyrwch. Codai yr erlid yn gyfí'red-

inol dair ffynnonell; oddiwrth yr eglwys, y boneddwyr, ac oddiwrth y
werin. Cymerai yr erlid bob rhyw Ifurf, fel y byddai yr amgylchiadau yn

caniatâu, a'i gwrthddrychau arbenig oeddyiit y pi-egethwyr, a'r rhai a'u

<lerbynient i'w tai. Sjdwn yn gyntaf ar y
Gicrtlmynehìad a godai oddiicrth eglwyswyr.—Ar ryw gyfrifon, fe allesid

•dysgwyl gwrthwyuebiad cryf a haerlliig o'r cwr yma. Yr oedd gweinidog-

aeth y diwygwyr yn cynwys atln-awiaeth na phregethid mo houi yn y llanau,

a3 yn dynoethi arferion ag yr oedd y llariwyr, yn wýr llèn ae yn wr lleg,

yn euog o honynt, Yr öedd oíîeiriaid y pìwyfydd er ys oesoedd yn edrych

arnynt eu hunain, ac yii cael edrych arnynt gan eraill, fel uiiig ddysgawdwyr

ysbrydol a bugeiliaid y bobl; a chyfrifeîit liawb a ymyrent ag addysgiad

y bobl mewn pethau santaidd, fd traws-feddianwyr &x iawnderau rhai eraill.

Ni allent oddef i neb gyííwrdd â swydd a berthynai ar bob cyfrifon iddynt

hwy. Digon o ddadl yn eu tyb hwy oedd, mai hwynthwy, ac nid neb eraill,

oeddynt fugeiliaid priodol y genedl, íim jnai hwynthwy a urddasid gan

esgob, ac a gydnabyddid gan gyfraith y tir. A phan y dygwyddai fod y
rhai a geblid ac a erlidid felly hefyd, codid gwrthddadl arall yn eu herbyu

hwy, sef eu bod yn euog o yraddygiadau afreolaidd, gau yr aent i bregethu i

blwyfydd eraill heblaw yrciddynt eu hunain; a ehan y prcgcthent yn fynych

înewn Ueoedd anghysogredig, ac mewn duli nad oedd arferol.

Ilen achwyniad yn erbyn diwygwyr ydyw, eu bod yn troseddu trefniadau

gosodedig, ac yn dwyn i luewn aflywodraeth ac annhrefn. Cyhuddwyd lesu

Orist ei hun o droseddu ordeiniadau Äloses, a haerent ei fod yn agored i

gosp. "Wrth ein cyfraith ni," meddent, "cfe a ddylai fanv." Ni ymofyn-

ent pa un a feddai efe arwyddioa proffwyd, a chenad anfoncdig oddiwrth

Dduw : na, digpn oedd ganddynt ei fod yn troseddu trefniadau cyffredin y
genedl. Yr oedd ei ysbr^^d a'i egwyddorion, mac'n wir, yn wrthwyncb i'r

eiddo y dysgawdwyr awdurdodedig; a digon oedd hyny, yu eu tyb hwy, i'w

gonderanio heb ddira ymofyniad pellach. Nid edrychent a anfonwyd ef gan

Dduw, ond sicrhaent nad anfonwyd ef gan y Sanhedrim. Derbyniodd yr

apostolion yr un modd eu hawdurdod yn uniongyrchol oddiwrth Fab Duw,
ac oddiar yr awdurdodiad hwnw yr aent allan i bregethu i'rbobl; ac ni

thawent chwaith, er eu gorchymyn i dewi gan yr awdurdodau gwladol, ac er

eu carchani a'u cospi ganddynt am beidio. Teilwng iawn oedd eu hatebiad

i henuriaid y bobl, "Rhaid yw ufyddhau i Dduw jn fwy nag i ddynion."
2 A



354 CYXYI>D METHODISTIAETH, [dOSB. III;

Y cyliuddiad mawr yn erbyn Luther ydocdd, nad oedd yn ymgadw o feicn

terfynau, nac yn ufyddhau i'w uwchaíìaid eglwysig. A phe gwnaethai

hyny, am ddim ar a wyddom ni, buasai y diwygiad protestanaidd heb

gymeryd lle hyd heddyw. Allan o drefu eglwysig, nid allan o drefn cydwy-

bod a gwirionedd, y llafuriai Whitfield a AYesley, a rhai o'r tadau Method-

istaidd yn Nghymru, y rhai oeddynt, ar y pryd, yn aelodau, neu yn weini-

dogion, yn yr eglwys sefydledig ; ac oblegid yr annhrefn hwn, ni ellid eu

goddef ! Ehaid oedd naill ai eu diarddel neu eu hattal. Eu bwrw allan a

wnaed, a hyny am wneyd yr hyn a gyduabyddid yn dda, ond yn unig ei fod

allan o drefn. Ouid gweddeiddiach a fuasai newid y drefn, yn hytrach na

chau allan yr hyn oedd dda ?

Achwynwyd ar Williams o Bant-y-celyn, fel y soniasom o'r blaen, yn fuan

iawn ar ol iddo dderbyn urddau diacon, a chau yr afreolaeth y cyhuddid ef o

hono, sef yn benaf, myned i bregethu i'r prif-fiFyrdd a'r caeau, pallodd yr

esgob a rhoddi iddo ei gjflawn nrddau. Trowyd y Parch. Howel Davies

aUan o eglwys Llys-y-frân, nid gymaint am afreoL^eth, ond am na allai y
gynuUeidfa oddef yr hyn a lefarid ganddo. Ni chyfarfu y gr parchedig

hwn â gwrthwynebiad cn-fach oddiwrth neb, nag a gafodd oddiar law ei

frodyr eglwysig yr ofFeiriaid. Ac er nad oedd eto yn pregethu }ti un man
ond yn yr eglwysi a fyddent yn agored i'w dderbyn, eto cafodd yr eglwysi

hjTi yn fuan yn gauedig yn ei erbyn, fel yr oedd yn rhaid iddo, os pregethai

hefyd, bregethu mewn lleoedd anghysegredig. Yr un modd hefyd y bu

gyda'r Parch. P. "\YiUiams. Trowyd ef aUan o eglwys Cmun gan y periglor,

am ei haUtrwydd yn pregethu yn erbyn anfoes y trigoUon ; ac heb fod t,ti

foddlaì^Ti ar hyny, gosododd achwyniad yn ei erbyn wrth jt esgob hefyd, sef

ei fod yn pregethu mewn plwj-fydd eraiU. Ceryddwyd ef yn Uym gan yr

esgob ;
gwaharddwyd iddo bregethu am dair blynedd, a'i }tu aUan o ydd

ei arglwyddiaeth, gydag ychydig neu ddim hynawsedd.

Cafodd Daniel Eowlands arosiad liwy na'r brodyr uchod o fewn muriau

yr eglwys sefydledig ; ond myned aUan a fu raid iddo yntau. Llafuriodd

ynddi am 28 mlynedd, fel curad yu gyntaf i'w frawd, y Parch. J. Eowlands,

yr hwn a fu farw yn ananiserol mewn modd gakrus yn y fl. 1760, trwy iddo

foddi wrth ymch-ochi yn Aberystw^-th ; a thrachefn i'w fab hynaf, yr hwn a

gafodd y plwyf ar ol ei e^v^thr. Yr achos o droad Eowlands allan, fel y

rhai a grj'bfl'j-Uwyd eisoes, oedd ei fod yn pregethu mewn lleoedd na chy-

segrasid, a'i fod yn myned oddiamg^lch ar hyd y wlad i bregethu.

Gwnaeth iddo elynion trwy ddywedyd y gwir. Cenfigenai yr ofFeiriaid

dilafur a diles wrth ei Iwyddiant a'i boblogrwydd ; teimlent yn dramgwydd-

edig oblegid yr athrawiaeth a bregethai, ac oblegid yr ciddigedd a ddangosai

yn erbyn drygfoesau gwreng a boneddig. Ymddengys ddarfod ei alw o

flaen yr esgob amryw weithiau, mewn canlyniad i'r achwynion a wnaethid yn

ei erbyn. Dywedir i'r esgob ymresymu ag ef amryw weithiau yn nghylch

yr hyn a dybid yn afreolaeth, gan ei gyrahell i roi heibio yr arfcr o wibio

yma ac acw i bregethu. Dywedai Eowlands mewn fifordd o esgusawd, fod
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•nmíîylcbiadau y wlad yn gofyn am y fath ymdrecliìadau ; ei fod yn credu fod

arddeliad y nef ar y gwaith, ac am hyny na allai lai na pharhau ynddo.

Gan fod yr ymddyddan a fu rhwng yf esgob a Eowlands yn gyífelyb,

îraeddai mab Eowlands, i'r ymddyddan a fii rhwng €Ì esgob a'r diweddar

îíarch. íohn Berridge, am yr hwn y soniasom eisoes, nid anfoddhaol gan y

darllenydd, yn ddiau, a fydd cael golwg ai- y cyfryw ymweliad, modd y gallo

ganfod yT holioíi a wneid ar y gweinidogion h}-£ gan tu beiniiaid, a'r modd

yrymddygeut hwythau dan yr aragylchiad.

"Yn fuan ar ol i mi ddechreG pregethu efengylCrisf. yn Ererton," meddai

Berridge ei hun, pan yn adrodd yr hanes wrth gyftiiU iddo, *'lianwyd yr

eglT.yí; o'r pentrefydd cyfagos ; a blin oedd g-an y cl-erigwyr cymydogaethoi

fod eu htgiwysi hwy yn gwaghau. Digiodd y boneddwyr hefyd ag oedd yn

fy mhlwyf fy hun. Penderfj-Tiwyd rliyngddynt, os oedd yn bosibl, i geisio

?y nhroi i allan e fy rûhersuíioliaeíh. l'r dyben hwnw, achwynwyd arnaf

wrth yr esgob, fy mod yn pregethu allan o fy mhlwyf. An.foiìödd yr esgob

yn fuan ara danaf; nid rhyw dda oedtl genyf fy neges, eto myncd a wnaeth-

-am. Pan y daeth-am ato, cyfarchodd yr esgob fi yn gwta iawn.

"Wel, Berridge," eb efe, "dj-wedir wrthyf eich bod yn myned allan o'cU

plwyf i bregethu. A gawsoch chwi ryw fywioliaethau genyf heblaw person-

oliaelh Ererton ?"

"Naddo, fy arglwydd," ebe finau, "ac nid wyf yn hòni dìin liawl mewn

un plwyf arall; mwyuheir eu plwyfydd gan y clerigwyr yn ddiwarafun ar fy

rhan i."

"le," ebe'r esgob. "ond yr ydych yn myned yno i bregethu, ac nid oes

genych un hawl i wneyd hyny."

*'Gwir, fy arglwydd, i mi fod un diwrnod ynE- n, a bod yno ychydig

o bobl dlodion yn gynulledig, ac i mi eu cynghori i edifarhau ara eu pech-

odau, a chredu yn yr Argiwydd lesu Grist, fr achubiaeth i'w heneidiau; ac

yr ydwyf yn cofio, fy arglwydd, weled chwech neu saith o glcrigwyr y

tliwrnod hwnw, oU alkn o'u plwyfydd eu hunaiu, ar bowling green E—n."

"Pwl" ebe ei arglwyddiaetli, "nid ocs hawl genych, meddaf eto, i breg-

ethu allan o'ch plwyf ; ac oni ymattaliwch, chwi fyddwch yn dra thebygol o

gael eich arwain i garchar Huntingdon."

"0 ran hyny," fy arglwydd, "ebe finau, nid oes genyf fwy o gariad at

garchar Huntingdon na dynion eraiU; eto, gwell fyddai genyf fyned yno

gyda chydwybod dawel, na bod yn rhydd hebddi."

"Ar h\Ti," meddai Berridge, "edrychodd ei arghyyddiaeth yn galed arnnf,

gan sicrhau mewn modd difrifol, fy mod yn coUi arnaf fy liun, ac y byddwu

yn mhen ychydig o fisoedd yn well neu yn waeth."

"Os felly, fy argiwydd," ebe finau, "chwi ellwch fod yn berfTaith dnwcl

yn y peth hwn ; am y dysgwyliwch, os byddaf yn well, y rhoddaf heibio fy

nrfer o honof fy hun ; ond os gwaeth a fyddaf, nid rhnid i chwi fy anfon i

garchar Huntingdou, gan y darperir i mi letty yn Medlam."

Ar liyn, newidiodd yr esgob ei ddull. Yn Ue hygtcih, dechreuodd dde'isyf.
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"Berritlge," ebeefe, "chwi wyddocli i mifod yngyfaill ichwi, adymunwn
barhau i fod felly. Yr wyf yn cael fy syfrdanu yn feunyddiol gan glerigwyr,

ag achwynion yn eich erbyn. Ehoddwch i mi eich gair, yr ymgedwch o

fewn eich plwyf eich hun ; a chwi a gewch wneyd a fynoch yno. Nid oes

genyf ond ychydig o amser i fyw ; na ddygwch fy mhenwyni mewn gofid

i'r bedd."

Gydag iddo ddywedyd hyn, dywedwyd fod yno ddau r boneddig yn

dymuno cael siarad â'r esgob.

"Berridge," ebe efe, "ewch i'r gwesty yn awr, a dychwelwch yma ymhen
yr awr i ganiawa gyda mi."

"Mi a aethum, ac wedi cyrhaedd fy ystafell, syrthiais ar fy ngliniau yn y
fan. Gallwn oddef cael fy mygwth, ond ni wyddwn pa fodd i wrthsefyll

deisyfiad, yn enwedig deisyfiad lien r parchus.

"Dychwelais yn ol yn yr amser a nodasid. Ymddygwyd tuag ataf ar

giniaw yn barchus iawn. Ciniawai y ddau foneddwr gyda iii. Deallais y
rhoddasid gwybod iddynt pwy oeddwn, gan y gwelwn \my weithiau yn

bwrw golwg arnaf, fel pe buaswm yn rhyw anghenfil. Wedi ciniaw, cymer-

odd ei arglwyddiaeth fi i'r ardd."

"Wel, Berridge (ebe efe), a ddarfu i chwi ystyried fy nghais?"

"Do, fy arglwydd, ac mi fum ar fy ngliniau yn yr achos."

"Wel, aydych chwi ynaddaw na phregethwch mwyach aUan o'ch plwyf?"

"Ehoddai i mi wir foddhad (ebefinau) allu cydsynio â chais eich arglwydd-

iaeth, pe gallAvn wneyd hyny gyda cliydwybod bur."

"Cydwybod bur !" ebe'r esgob, " oni wyddoch chwn fod hyny yn groes i

reolau'r eglwys ?"

" Y mae un reol (canon), fy arglwydd, yn dweyd, 'Ewch a phregethwch

yr efengyl i bob cueadtjb,."

" Ond p'am y mynech chwi ymyraeth â dyledswyddau dynion eraill. Nid

oes neb rhyw ddyn a all bregethu yr efengyl i bawb."

"Pe pregetheut hwy yr efengyl eu hunain (ebe finau), afreidiol fyddai i

mi bregethu i'w plwyfolion hwy ; ond gan na wnant hyny, ni aUaf finau

beidio."

" Ymadawodd yr esgob yn ddigllawn. Dychwelais inau adref, heb wybod

beth oedd yn fy aros ; ond teimlwn yu dtliolchgar i Dduw am fod fy nghyd-

•wybod heb ei halogi. Ni chymerais ddim moddion tung at hunan-ddiífyniad,

ond dygodd rhagluniaetli fy nymuniad i ben mewn modd annysgwyliadwy.

Pan oeddwn yn Clare-hall, yr oeddwn yn dra chyfeillgar ag un ofellows yr

ysgol hòno, ac yr oeddym ill dau yn gyfeiUgar â Mr. Pitt, sef y diweddar

arglwydd Chatham, yr hwn hefyd oedd ar y pryd yn y brif-ysgol.

" Pan y dechreuais brcgcthu yr cfengyl, troes y cyfaill hwn o CLarc-hall

yn wrthwynebwr i mi, a pharodd bcth colled i rai mewn rhyw ragorfreintiau

a fwynheid genyf gynt. Pan glywodd, pa fodd bynag, fy mod yn debyg o

ddod i helbul, ac o gael fy nhroi allan o fy mhcrsouoliaoth, toddodd ei galon.

Meddyliodd, tybygid, ynddo ei hun fel hyn, 'ni a ddygwn ddinystr rhyngom
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ar y truan hwn.' T$-oedd. byn tua'r amser yr anfonwyd am danaf gau yr

esgob. Ysgrifenodd o lionoei him at Mr. Pitt, heb yngan gair am fy Meth-

odistiaeth, i'r perwyl yma :
—

'Mae ein hen íí'rind Berridge yu meddu persouoliaeth, yu swydd Bedford,

a deallwyf ei fod yn cael peth blinder oddÌAvrth ryw squire yn ei blwyf, yr

hwn sydd wedi achwyn arno wrth yr esgob, a dywedir y caiff ei droi allan

o'i le : dymunwn i chwi roi attalfa ar hyn.' Dyn ieuanc oedd Mr. Pitt y
pryd hwnw ; a chan nad oedd yn dewis anfon at yr esgob ei hun, gosododd

hyny ar ryw bendeíig, i'r hwn yr oedd yr esgob yn ddyledus am ei ddyrchaf-

iad. Yn mhen ychydig ddyddiau, fe gyfarfu y pendefig â'r esgob yn Llun-

dain.

*'Fy arglwydd," ebe'r peudefig, "hysbysir i mi fod genych yn eich esgob-

aeth ddynan bach pur onest o'r enw Berridge, a'i fod yn cael cam ar law

rhyw foneddwr yn ei blwyf, yr hwn a gais ei droi ef allan o'i bersonoliaeth.

Byddaf yn rhwymedig i chwi, fy arglwydd, am beidio rhoi chist i'r boneddwr

hwnw, ac na oddefwch i'r dyn gonest gael sarhad.' Synodd yr esgob at y
gais, ac ni allai ddychymygu pa fodd y bu hyn ; ond ni allai ]ai na phlygu i

gais y pendefig ; a chefais inau louyddwch byth wed'yn i aros yn fy Jle, a

chyda fy ngwaith."

Ond ni ddygwyddodd fod gan Daniel Eowlands y fath gyfaill i ddadlu

drosto gyda'r esgob ; am hyny, bu gorfod itldo droi allan. Bernir mai

tua'r fl. 176-3 y bu hyn. Yn hanes ei fywyd gau y Peirch. J. Owcn ac

E. Morgan, fe ddywedir mai yn Llanddewi-bi'cfi yr oedd Rowlands yu

gweinidogaethu ar y pryd y daeth y swyddogion ato, gyda gorchyuiyn

oddiwrth yr esgob, i roddi taw arno; a'u bod wedi myned i mewu i'r eglwys

tra yr oedd Rowlands yn darllen y gweddiau, ac iddo gaei ei fwrw allan cyn

pregethu; ond iddo, ar gais taer y gynulleidfa, bregcthu iddynt oddiallan i'r

eglwys, neu oddiar fur y fynwent.

Ond fe ysgrifena gr cyfrifol ac oedranus ataf, yr hwn sydd yn awr yn

un flaenoriaid yr eglwys Fethodistaidd yn Llangeitho, gan ddatgan nad yw
yr hanes uchod ddim yn gywir. Swm yr ysgrif sydd fcl liyu :

" Yu Nadolig

y fl. 1763 y trowyd ef alJan gau swyddogion yr esgob. Tybiwyf Ibd cam-

gymeriad yn hanes ei fywyd gan y Parch. J. Owen, pan y dywed raai o

Landdewi-brefi y trowyd ef allan Canys y mac yr hanesion a gefais i yu
sicrhau mai yn Llangeitho a Nautcwnlle yr oedd ef yn gweinidogaethu ar y
pryd. Bum yn ymddyddan â heu r o'r enw Johu Jenkins, yr hwn, pan yn

hogyn tua 15 nilwydd oed, a aethai gyda'i rieni i NantcwuIIe i wrando

Eowlands ar ryw Sabboth ; ac i ddau swyddog oddiwrth yr esgob ddyfod

yno, i droi Rowlands allan, a bod Rowlands wedidechrcu yr addoliad cyn eu

dyfod. Attaliodd y bobl y gwr wrth y drws, nes iddo orphen pregethu

;

yna aeth rhyw un ato i hysbysu iddo ddyfodiad y gwjr, a'u dyben. Ar
hyn, disgynodd Ilowlands yn ddioed o'r pulpud, a daetii atynt i'r drws, gan

ofyn eu neges. Hwythau a fynegasant iddo. '0,' ebe Eowlands, 'gallasai

ei arglwyddiaeth gymeryd Uai o boeu arno, ua'rh daufon rliwi yma ; o'm
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rhan i, nid âf bytb o fewn i'w muriau mwy ; os mylÄ'ch chwi, hi gaiff focl

yn Uetty dylluanod. Mae y bobl yn barod i ddyfod gyda fi,"

"Tystiai yr hen wi- ei fod ef yn bresenol ar y pryd, yn gweled ac yi>

elywed hyn oll, ac mai yn y modd a ddarluniwyd y bu yr amgylchiad. Ac
fe yr pawb sydd mewn oedran i gofìo hefyd, mai yn gwbl anghyfanedtl

ymron y bu y rhaii fwyaf o'r llanau, yn y cj'mydogaethau hyn, am amser

maith, ar ol troad My. Eowlands allan."

Mewn cauh'niad i'r weithred hon, codwyd addoWy arall iddo, o faintioli

helaeth, yn Llangeitho, lle y bu yn gweinidogaethu gan mwyaf o hyny hyd

ei farwolaeth, ara ysbaid, medd Mr. Owen, o 27 o flynyddau, a hyny gyda

llwyddiant hyuod iawn. Cyduabyddir gan y Parch. Edward Morgan, yF

hwn hefyd a ysgrifeuodd hanes bywyd Eowlands, "mai y weithred fwyaf

wallgof ysgeler oedd ci droad ef allan, a'r un a roddes yr areholl dyfnaf o'r

un erioed i'r eglwys wLidol yn Nghymrtt." Hysbysa yr un gr parchedig

íbd y Farch. Howel Davies, am yr hwn y soniasom eisoes, wedi datgan ar

gyboeád yn nghapel Llangeitho, ei fod wedi clywed gan wt geirwir, mai

blin a- fu y weithred i'r esgob a'i troes ef allan, ar ol hyny ; ei fod mewn ing

naeddwl o herwydd hyny ar ei glaf-wely, ac iddo ddolefain, " Ymdrechais yr

ymdrech, gorphenais fy ngyi-fa, ond coUais fy enaid, ac yr wyf, bellaeh, ynk

andwyoU" Ba farw, medd yr hanes, mewn duìl arswydus gan gnofeydd

eydwybod, o hei'wydd y weithred arswydus hon.

Ond nid attaliadd yr amgylchiad hwn fymryn ar gynydd IMethodistiaeth

;

yn hytrach, rhoes ysgogiad mwy grymus iddo yn mhien. Parodd, raedd yr

hanes, radd o iselder, dros iyw dymhor, yn amgylchiadau bydol Eowhmds.

Yr oedd ganddo deulu i'w cyiial, ae nid oedd ganddo tuag at eu cynaliaeth

ond y weinidogaeth. Os gwir a ddywedir ara ei gyflog blaenorol yn y llan,

lìid oedd raid íbd y golled a dderbyniai yn effeithio rliyw lawer arno, gan na

dderbyniai, gan ei frawd, ond £10 yn y ílwyddyn, am Avasanaethu yr eglwysi

drosto. Pa fodd bynag, honir mai isel oedd ei amgylchiadau, a dygir yr

amgylchiad canlynol i brofi hyuy. Pan oedd unwaith yu myned o Langeitlio

i LanddoAvror i ymweled â'r Parch. Griffìíh Jones, yr hon oedd daith faith,

nid oedd ganddo ond teisen yn ei logell, yr hon a fwytáai efe ar hyd y ftbrdd,

gan yfed dwfr o'r fi'ynnon i'w ddisyehedu. Prin yr wyf yn meddwl fod yr

amgylchiad hwn yn brawf teg o dylodi ei sefyllfa ; fe ddichon fod rhyw

amgylchiadau eraill yn tueddu Eowhmds i ddewis y duU hwnw o deitliio av

y pryd. Eto, y mae yn ddigon hysbys ua fu Daniel Rowlamls erioed yn

gyfoetbog, ac nid oes sail i feddwl fod casgiu cyfoeth yn un ameau yn ei

olwg. Y'r oedd j\íethodistiaeth y pryd hwTiw, mewn cydmharin«th i'r hyn

jdyw yn awr, yn wanaldd ; nid oedd y rhan fwyaf o lawer o'r dysgyblion

ond tlodion ; ac wrth efcngyUi ar hyd y wlad, y mae yn ddilys y cyfarfyddai

V prcgethwyr cyntaf â chroe3aAviad tra ehanolig. Ni iyddai y tai y disgynent

ynddynt ond gwaelion gan amhif, yr arhvy ond gwhidaidil ìawu, a'r tâl

arianol a dderbynid yn gyffredin, ond bychan a plirin.

í.r hyny, ieg ydyw dyweyrl yma, fod Ue i feddwl fod ìíowlandÿ yn
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derbyn llawer mwy oddi'Wrth ei Fetbodistiaetli, nag y dywedir ei fod oddi-

wrth ei guradaeth. Dywedir y cymuuai rhai miloedd yn Llangeitlio bob mis,

c}ii ac ar ol ei droad aUan ; ac arferol ydoedd i'r cymunwyr gyfranu rhyw

gymaint o'u heiddo ar ddiwedd y cymundeb. Yr oedd Uaw^er o honynt yn

dlodion yn ddiau ; ond yr oedd cryn nifer yn eu mysg yn alluog, ac yu

ewyllysgar i gyfranu yn ehelaeth. Pa faint a allai y cyfanswm fod, sydd

anmhosibl dyweyd, ac afreidiol ymofyn. Teilwng iawn i'r gweithiwr bwii

ei gyflog, pa faint bynag ydoedd. Yr oedd arian y cymun, mewn amrywiol

leoedd yr oedd cyfranu ynddynt, heblaw Llangeitho, yn cyrhaedd cryn swm.

Am y Parch. David Jones o Langan y bydd genyf air i'w ddweyd eto

;

ond tra y mae erlidiau eglwysaidd o'r fath a soniwn yn awr ani danynt, dau

sylw, cystal fydd i iii gyfeirio at amiywiol esiamplau eraill. Pel hyn y bu

gyda Mr. Jones o Langan. Pan oedd yn giu'ad yn Nhrefethin, yn sir Fynwy,

yr oedd yn dda rhyngddo a'r periglor, tra yr oedd Joues yn pregethu yn

ddifywyd, ac yn byw yn ddiofal ; ond yn y fan y deífrowyd ef am ei gyflwr

fel pechadur, ac y dechreuodd bregethu gyda difrifwcli ac egni, gwgodd ei

feistr arno, a gorfu iddo ymadael. Yr un niodd y bu arno eilwaith yu sw^dd

Caerodor. Y^r oedd ei weinidogaeth â gormod o wir ynddi i'w dyoddef, ae

ymaith \y oedd yn rhaid i'r curad flyddlawn fyned. Wedi iddo ymsefydlu

yn Llangan, ni chafodd berft'aith lonyddwch. Achwynwyd amo wa-th yr

esgob, ei fod yn gwibio allan o'i blwyf, ei fod yn pregethu yn ddifyfyr, neu o

leiaf beb lyfr, ac raewn raanau anghysegredig ; a phan y galwodd yr esgob,

Dr. Barrington, ef i gyfrif, eb efe, "Mr. Jones, dywedir wrthyf eich bod yu

pregethu mewn licoedd aììfjhjmjred'uj'' " Naddo erioed, fy arglwydd (ebe

yntau): pan y rhoddes Mab Mair ei droed ar y ddaear, darfu iddo gysegru

pob modi'edd o honi ; oni buasai hyny, yi- wyf yn ofni na wnai unrhy

w

gysegriad o eiddo eich arglwyddiaeth ddaioni yn y byd." Yr oedd yr esgob

hwn yn ddigon call i adael llonydd iddo ar hyn, Ehoddwyd achw^nion

eüwaith yn ei erbj-u i'r esgob Watson, yr hwn a ddaeth ya. olynwr i'r llall

;

ac o'r braidd y cafodd Jones ddiauc hel) orfod myned ar ol y brodyr cry-

bwylledig ; eto goddefwyd iddo fyned rhagddo fel o'r blaeu, ar yr ammod

iddo ymgadw allan o ryw un neu ddau o blwyfydd neillduol.

Yn mlaen ar gynydd yi- oedd Mcthodistiaeth yn imiied er hyn oU. Cy-

nyddu a wnaeth tnvy nacâu urddau i WiUiams o Bant-y-celyn ; cynyddu a

wnaeth tnvy erlid Peter WiUiaras o bost i bentan—rhagddo jí aeth y

dÌAvygiad er bwrw Rowlands allan, a rhagddo \x aeth er cadw Jones, Llangan,

i mewn. Yn mlaen yr âi, gwnaed a fynid. Nid oedd nacâu urdd i un, a

bywiolaeth i arall, a bwrw y tndydd allan, a chadw y pedweiydd i mewn,

ond yn cydweitliio er daioui jMcthodistiaeth, Yr oedd Uymder y naül esgob,

a thynerwch esgob arall, yn cynyrchu yr un fi'rwyth. Duw a rocs orchymyn

i Gymru gael efengyl, ac nid oedd bosibl i neb ei attal.

I'r dybcn o lethu yr hyn a elwid yn Fethodistiaeth, trowyd Mr. Charles

o'r Bala allan o dair eglwys, ac o'r diwcdd canfyddai, os eAvyllysiai gadw

cydwybod i Dduw ac i'r gwirionedd, nad oedd dim amgen i wncyd, nag
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ymadael ag eglwys Loegr ; a bu ei j-madawad yn foddion o'r mwyaf
eifeithiol i beri i Fetliodistiaeth wreiddio ac ymledaenu yn y tir. Yr im

Hiodd y bu yn fuan gyda'r Parch. Simon Lloyd o'r Bala.

Yn y modd yma yr erlidid y rhai hyny ag oeddynt weinidogion eglwy&

Loegr, yn raysg y diwygwyr cyntaf ; oud pan na fyddai y pregethwr yn

perthyn i'w chymundeb hi, neu pan nad oedd Avedi derbyn urddau oddiwrthi,.

nid oedd, o angenrheidrwydd, yn gyfrifol i esgob yn y byd am ei waith yrt

pregethu, ac ofer, gan hyny, a fyddai achwyn wrth esgob yn erbyn neb o'r

eynghorwyr. Ond nid oedd y cynghorwyr, er hyny, ddim yn dianc rhag

erlidiau. CoJai oífeiriad y plwyf ei lef yn y fan yn erbyn y fath annhrefn, a

bod dynion diddysg a diurddau yn cymeryd arnynt gynghori eu cyd-ddynion.

Edrychai y gr parchedig arno ei hun fel yr unig athraw awdurdodedig yn

y plwyf, a bod y plwyfolion, mewn ystyr grefyddol, gymaint yn eiddo idd»

ef, ag oedd tir neu dai, mewn ystyr wladol, yn eiddo euperehenog; ac ni

allai, gan hyny, lai nag achwyn ar y pregethwyr direol hyn, o fod yn "ys-

beilwyr teralau," ae yn ceisio am yr hyn na pherthynai iddynt.

Ni íynwn er dim roíldi amlygrwydd mwy nag sydd deg i wrthwynebiad

jr urdd eglwysaidd i fynediad y diwygiad yn ei flaen ; eto y mae yn anmhos-

ibl, heb attal y gwirionedd mewn anghyfiawnder, gelu y ffaith, fod Uawn

cymaint o'r erlidiau a syrthiasant i ran y tadau, wedi cyfodi oddiwrth offeir-

iaid yr eglwys sefydledig, ag oddiwrth neb arall. Ceir tyst o hyn yn hanes-

ion eu bywyd ; a phan y cawn wynebu ar hanesiaeth y siroedd, fe wel y
darllenydd mai feì hyn yr oedd. Y'n bur fynych, fe geid offciriaid y plwyf

yn annog ac yn blaenori y weria afreolus i aflonyddu yr addoliad, ae i

faeddu y pregethwr. Y'r oífeiriad, gan amlaf, a fydilai y cyhuddwr wrth y
gT boneddig, neu berchenog y tir, fod y fath draha yn cael ei wneyd gerllaw

ei balas, neu ar ei dir. Mewn llawer amgylchiad o'r fath, yr oedd mwy o

fai ar y bradm- nag ar y boneddwr. Edryehai yr lesn ar yr luddewon yn

fwy euog o'r «'eulondeb a Avnaed ag ef, nag ocdd Pilat ei hun : "Yr hwn a'm

traddodes i ti, sydd fwy ei bechod." Y'r un modd y gelh'r barnu fod Dawer

o offeiriaid Cymru yn fwy eu pechod yn yr erlid a fu ar y diwygwyr, na'r

boneddwyr. Y^r oedd y gwr mawr eu hunain dan anfantais fawr i wybod

y gwir. Anfynych y byddent hwy yn dystion eu hunaii\ o'r hyn a wnaethid ;

eithr gweithredent, gan amlaf, oddiar dystiolaeth rhai eraill ; a mynych iawn

y camarweiuid hwy, naiU ai trwy ddichcll, neu trwy dwyll a chelwydd, i

wneuthur yr hyn na fynasent. Darlunid y Methodistiaid yn ddyhiriaid o'r

fath waethaf, yn ymgyfarfod â'u gilydd yn ddirgel i gynllwyn yn crbyn y
llywodraeth, neu yn erbyn yr eglwys ; rhai yn cyfiawni y brynti ffieiddiaf yn

ddirgel, ac wedi gosod eu biyd arhudo dynion anwybodus i hercsi dinystriol,

neu i ymarfcrion pcnrhydd a phenchwiban. Nid annaturiol oedd i'r bon-

eddwjT wrando ar yr offeiriaid. Yr oeddynt o ran swydd a dysg yn wr y
gellid dysgwyl gwirioncdd ganddynt, ac yn ymgymysgu â'r bobl gyffredin

yn fwy na'r boneddwyr, ac felly yn fwy cyfarwydd yn helyntion y wcrin.

Defnyddiai y clerigwyr y pulpud hefyd i dduo a darostwng y scct ucwýdd
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liyd y gallent. Wrtb ddarllen yr hanes, ni allwn erbyn hyu lai na gwenu,

gan yr anwydau a ddangosid gan rai o'r gwr parchedig yn yr areithle ! a'r

olwg ddû ofuadwy a roddent ar y trueiniaid diiiiweid. Gwneir i ni feddwl

am bhaut wedi eu dychryuu gan ryw ymddangosiad, yn dysgTÌfio y bwgan

wrth eu cymdeithion bychain, gan eu rhybuddio i gadw draw oddiwrth y
peth hyll! Ac ar y cyntaf, eífeithiai y fath ymadroddion yn ddwys iawn ar

y gwrandawyr ofergoelus ac ehud. Coelient eu hathrawon priodol, bid

siwr ; a chan raor ofnadwy y darlunid yr ellyll, ymosodeut ar unwaith ac o

un galon, i'w ymlid o'r wlad. ìsìd ydym yn rhyfeddu cymaiut at y gwrth-

wynebiad ífyrnig a roddid gan yr oflFeiriaid, pan yr ystyriom fod gwaith y
pregethwyr yn troi allan i gynghori dynion mewn pethau ysbrýdol, ynddo ei

hun, yu awgrymu yn gryf, fod yr athrawou gosodedig yn esgeulus o'u dyled-

swydd : gellid dysgwyl, gan liyny, y teimlcnt. Hefyd, yr oedd y pregeth-

wyr newydd hyn yu pregethu athrawiaeth wahanol i'r hyn a glywid yn y
Uauau. jN'id gwahauol i erthyglau eglwys Loegr, ond gwahauol i bregethau

y clerigwyr. DyweJasom eisoes, mai nid yn fynych y pregethent yn y llauau

y dyddiau hyuy,—uuwaith yn y mis fe allai, neu anamlach, am ryw ugain

myuyd neu lai ; a phan y pregethid, nid oedd yr athrawiaeth ond rhyw

sothach dilês : nid mêr a brasder efengyl a osodid gerbron eneidiau newyn-

llyd, ond rhyw fíiloreg ffol, rhyw gibau gweigion, rhyw swn heb sylwedd, îe,

rhyw frygawtha didduw. Nid oedd yma air oddiwrth Dduw at y bobl, dira

dynoethi eu harferion atgas, dira rhybuddio aruynt i ffoi rhag y Ihd a fydd,

dim gwahodd ar bechaduriaid coUedig at Geidwad, a'u galw i brysm-o i'r

uoddfa cyn i'r digofaiut ddisgyn.

Fel hyn yr ysgrifena Howel Harris yn ei ddyddlyfr am weinidogaeth

offeiriaid ei oes ; a chau ei fod ef yn aelod o eglwys Loegr, ac yn dwyn cryn

sêl drosti, ac iddo barhau yn ei chymundeb dros ei oes, ni ellir meddwl fod

ei dystiohieth amgen na chywir:—"Nid oedd (meddai), mcwn llawer o

eglwysi, o fewn i'm cydnabyddiaeth i, un bregetli dros rai misoedd ynghyd

;

ac mewn rhai eraiU, byddai pregeth Saesonaeg ddysgedig yn cael ei thraddotli

flaen cyuulleidfa uuiaith, aullythyrenog ; a phau y byddid yn traethu

pregeth ddealladwy, byddai hòno yn rhedcg mor ddeddfol yn iaith yr hen

gyfamod, gan ddyrchafu galhi a gweithredoedd dyn, &c., heb gymaint a son

am Gyfryngwr, mwy na phe buasai heb un yn bod ;—a phe buasai eu gwran-

dawyr yn dal ond ychydig o sylw, galUisent yn hawdd gaufod nad ocdd y
cyfryw athrawiaeth yu tueddu dim i'w harwain at Grist, yr hwn yw yr unig

ffordd newydd a bywiol at Dduw. Wrth ganfod hyn, a theimlo cariad Crist

yn fy nghymhell, angeurheidnvydd a osodwyd arnaf i fyned o amgylch i

daenu ar led efengyl fy anwyl Arglwydd a'm Pryuwr."

Yn y fl. 1800, ymwelodd y Parch. John WiUiams, mab yr enwog fardd o

Bant-y-celyn, â Gwynedd; a chan gyfeirio at y daith, efe a ddywed mewa
llythyr at ci frawd, yr hwn oedd r urddasol yn Lloegr, "Yr ydwyf newydd
ddychwelyd o daith, o 600 niiUdir o leiaf. Pan ysgrifcnasoch chwi eich

Uythyr diwcddaf, yr oeddwn iiicwn cymanfa yn NoIgeUau, sir Feiriouydd.
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Yn y daith hon, yr oeddwn yn llefaru yn gyffredin dair gwaitli yn y dydd,

yn gweinyddu swper yr Arglwydd ddwy waith, ac yn trafaelu tua phymtheg

milldir, y naill ddiwrnod at y llall. Yn fy holl daith, ni cJilyicais am gymaint

ag îin gweinidog effro yn yr eylwys sefyâledig ! mor drwm ydyw, pan y mae

yr Arglwydd yn dy wedyd, 'Yr offeiriaid a ddywedant, Ta le mae yr Arglwydd?

a'r rhai sydd yn trin y gyfraith, nid adnabuaut íi." Ond y mae yr Arglwydd

yn cyfodi iddo ei hun fiigeiliaid o blith y crefftwyr a'r ffermwyr, y rhai sy'n

ei law ef yn afionyddu y byd. Nid yw Satan yn cynhyrfu dim wrth bregethu

moesoldeb a rhinweddau ; iachawdwriaeth yr lesu sydd yn afionyddu ai'uo

ef ; dyna sydd yn cloddio ei allorau i lawr, yn gwaredu y caethion, ac yn

dattod gweithredoedd diafal. Nid rhyfedd i'r apostol ddywedyd, ' Nid. oes

arnaf gywilydd o efengyl Crist.' Nid oedd. arno gywilydd o'i chredu fel

dyn, o'i phroffesu fel Cristion, o'i chyhoeddi fel apostol, nac o farw yn ei

hachos fel merthyr."

Yr oedd y gwahaniaeth mor fawr rhwng pregethau yr offeiriaid hyn ag eiddo

y diwygwyr, fel yr oedd y bobl gyftrediu, er maint eu tywyllwch, yn deall

ar unwaith y dygid rhyw bethau neicyddion a dyeithr i'w clustiau hwy

—

pethau na chlywseut mo honynt o'r blaen ; a rhaid oedd, naill ai bod eu

hathrawon gynt wedi eu camarwain a'u twyllo, neu fod yr athrawiaeth new-

ydd, a bregethid iddynt yn awr, yn gau a chyfeiliornus. Naturiol iawn, gan

hyny, oedd i'r offeiriaid ddarogan, os Ilwyddai y sect newydd hon, y collent

hwy eu parch a'u dylanwad gyda'r bobl ; am hyny, nid oedd i'w wneyd,

mewn ffordd o hunan-ddiffyniad, oud ceisio gwrthdaro y dyeithr-beth hwn

yn y modd mwyaf egniol ; Iladd y baban Methodistaidd yn ei gryd ; a Ilethu,

trwy ryw foddion, yr ymgyrch dyeithrol a wneid ar lonyddwch y wlad.

Pan yr achwynwyd unwaith wrth esgob yn achos rhyw weinidogion mwy
efengylaidd nag eraill, mwy egniol eu Ilafur, a mwy gweddus eu rhodiad,

rhoddwyd ateb iddyut gan ei arglwyddiaeth, "Ehodiwch a phregetliwch

yn well na hwy." (Outline tîiem and outpreach them.J Ond hyn ni allai

offeiriaid Cymru yn y ddeunawfed ganrif mo'i wneuthur. Deallasant yn

fuan, fod yr afael oedd ganddynt ar y bobl, trwy dalentau gwych a thrwy

rodiad hardd, yn bur fychan. Te ddaeth yn bur fuan i'r golwg, fod y bobl

ddyeithr, neu y penau cryniaid, fel y'u gelwid, yn fwy miniog cu gwciuidog-

aeth, ac yn fwy gweddus eu rhodiad, o lawer na hwy; ac mai yr unig obaith

a feddent am oruchafiueth oedd eu llethu trwy rym cyfraith, neu trwy nerth

braich. I'r dyben yma, rhaid oedd iddynt gael gwyneb y boneddwyr, a

gwasanaeth y werin, a Ilwyddasant i raddau mawr, dros ryw dymhor, i gael

eu hamcan.

Pan aeth Ilowel Harris i Bont-y-pool i bregethu am y tro cyntaf, daeth

ustus heddwch i'r mau cyn iddo orpheu Ilefaru, a darllenodd y Riot Act, gan

awgrymu fod y fath ymgynulliad yn peryglu heddwch y tir ; a gorchymyn-

odd yn awdurdodol i'r bobl chwalu mewn ysbaid awr. " Ni a chwalwn,"

ebe Harris, 'o ufydd-dod i'r brenin." Ar hyn, rhocs y gr mawr orchy-

myn i'r hedd-geidwad gymeryd gofal am Harris, yr hwn, crbyn hyn, oedd
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\u dadebni o'r Uwfrdra a ddaethai drosto. " Nid wyf," ebe Harris yu hyf,

"yn aufoddlawn i fyned. i garchar, ac i angau, er mwyn eneidiau dyniou , ac

nid ydym, syr, yn y lle hwn yn codi terfysg na gwrthryfel yn erbyn gwlad

nac eglwj^s. A fyddwcli chwi, syr, yn dorllen y Riot Aci mewn cyfarfod

ymladd ceiliogod, neu ryw gyfarfodydd cyflelyb ? " Ond i hyn nid atebai

eithr bytheiriai fygythion yn erbyn Harris, ac yn erbyn y gynulleidfa.

" Mi a gymeraf sylw o hyn aüan," eb efe, "o gynifer o honoch ag a allaf

;

ac oni ymwasgarwch oddiwrth eich gilydd, chwi gewch farw heb wasanaeth

olFeii-iad na chlochydd,"

Gan fod y dyrfa yn parhau i aros yu llonydd a digyffro, ebe Harris wr'.ho,

"Ni a ymadawn, syr, â'n gilydd, oni i ni gael Uouydd i weddio drosoch,

na ddisgyno melldith y bobl hyn arnoch, ac na osoder hyn yn eich eibyn

gan Dduw yn y farn, Ue y bydd raid i chwi sefyll, nid fel ustus beddwcb,

eithr fel un rhwym i roddi cyfrif, pa fodd y darlu i chwi ddwyn cleddyf

cyíiawnder, a gwneuthur bani union."

"Nid yw hvny yn bliuo dim ar fy meddwl i yn bresenol," ebe yntau.

"Yna nyni a aethom (meddai Harris) i Aveddi, a thra yr oeddwn yn deisyf

ar i Ddüw gyfarfod ag ef, fel â Saul gynt, â'i gadwedigol ras, efe a aeth

ymaith, a ninau ar ol dybenu a ymadawsom, a Uawer o'r bobl yn wylo,"

Yn y pi-ydnawn, aeth Harris yn meddiant yr heddgeidwad at yr ustus,

ac wedi peth ymddyddan, rhoes ddau feichiau dros ei ymddangosiad yn

sessiwn Mynwy. Pan ddaeth yr amser, i'r sessiwn yr aeth, a daeth i'w

gyfarfod yno, heb yn wybod iddo ef, lawer o gyfeillion crefyddol iddo, o

Lundain, Caerloyw, a Chymru, i sefyll o'i du ; ond ni roddwyd y cyfleusdra

iddynt, oblcgid ni thybiodd y pen-swyddogion, ar ol cydj-mgynghori o honynt

yn nghylch y mater, yn addas sefyll yn ei erbyn ; a gollyngwyd ef yn rhydd.

Nid yw gyrfa Howel Harris, ara rai blynyddau ar ol iddo ddechreu preg-

ethu, ond cyfres ddifwlch o lafur calcd o'i du ef, ac o erlid flyrnig o du ei

elynion,

Y'^n y fl. 1740, ni a'i cawn yn Nghastell-newydd-ar-wygg, lle y rhuthrodd

y werin derfysglyd arno gydag eithaf cynddaredd. Torasant ddwy lawes ei

gôt, un honyut ymaith yn Ilwyr ; cipiasant ei hencig oddiar ei ben, a gad-

awsant ef yn bennoeth yn y gwlaw, Ar waith Harris yn myned yn mlaen

yn yr ystum oedd arno, dechrcuasant floeddio a gwneuthur cynwrf drachefn,

gan ei ergydio ag afalau, a lluchio tom a cherig ato, a tharawyd ef unwaith

yn ei dalcen, nes oedd y gwacd yn flrydio. Acth oddiyma i Gaerlleon ; ac

ar ei waith yn dechreu pregethu yn y lle hwn hefyd, dechrcuodd y Uuaws
derfysgu a rhuo yn ofnadwy, gan luchio tom a Ilaid, yau gorllyd, a defn-

yddiau eraill, i'w wyneb. Cafodd un Mr. Seward, yr hwn oedd gydag cf ar

y daith hon, ergyd tost ar ei Iygad dcau, yr hyn a barodd iddo boen dirfawr

;

a bu gorfod arno gael un i'w arwain dros rai dyddiau, gan i'r llvgad arall

glafyehu ; ac o'r diwcdd, coUodd un Ilygad yn hollol. Cyflelyb driniaeth a

gafodd Mr. Harris yn nhref jNIynwy, Ile yr aeth ef a Mr. Seward o Gaerllcon,

Yr oedd yno gyfarfod i redeg ceflylau ar y pryd. Cafodd Harris gyfleusdra
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yn nghanol y terfysg a'r twrf, i ddwyn tystiolaeth yn erbyu oampau yr oes,

difyrwch ffol ac isel y boneddigion, ac yn erbyn puteindra a meddwdod, yu

nghlyw y gwreng a'r boneddig ag oeddynt yn gynuUedig yuo ar y pryd.

Nis gwyddom pa un a bâr fwyaf o syndod, ai yniroad a gwroldeb ysbryd

y cenadwr, ai dygasedd a chreiüondeb y rhai y ceisiai eu Uesâu. Nid gwrol-

deb bychau oedd yn angenrheidiol yn y dyddiau hyny, i sefyll i bregethu y
gwirionedd, er cael pob hamdden ar y pryd ; ond gwroldeb llawer mwy a

ofynid, i l\'ned i ganol cynulliadau y Uuaws, yn eu ffeiriau, gwylmabsantau,

a'u chwareu-gampau, i ddynoethi eu harferion, ac i alw arnynt eu gadael.

Eto, fe roddid i Harris, ac eraill o'r hen ddiwygwyr, w^yneb fel y pres, gogj'fer

â gAV)'neb y bobl ; cynysgaethid hwy ag ymroddiad diblygii, a chaent nerth

yn cyfateb i'r amgylchiadau. Archwyd unwaith ar Harris fyned i wylmab-

sant yn sir Faesyfed, Ue yr arferai lluaws mawr o bobl ymgasglu yn flynyddol,

i ganu, dawnsio, a meddwi. "Byddwn arferol (meddai) o fynych gyrchu i'r

cyfryw gyfarfodydd, er mwyn cael cyfleusdra i lefaru wrth y bobl ; a Duw,

trwy hyny, yn gweled yn dda fendithio y gair, er troedigaeth i rai, ac argy-

hoeddiad i eraiU, y cyfryw na fynent wrando pregeth byth mewn un Ue

arall." I'r jd, gan hyny, yr aeth y gwron dewrwych hwn, a dechreuodd

lefaru wrtli y bobl, gan osod allan wagedd, ffolineb, a pherygl y fath arferion

diles, ac annog y bobl i ymadael â hwynt, a dyfod at lachawdwr pechadnr-

iaid. O'r diwedd, cymerwyd ef i fyny gan ddau ustus heddwch ; ac wedi

dyoddef llawer o waradwjdd a dirmyg, gwnaethant ysgrif i'w roddi yn

ngharchar; ond wedi deall nad oedd hynynemawr bethganddo, rhwymasant

ef, dan feichnion, i ymddangos yn y chwarter sessiw"n. Ond ar ei ymddang-

osiad yno, taflasant ei brawf i chy.arter arall. Ymddengys fod bwriad gan

ryw ddyhirwyr i ddwyn ymaith ei einioes ar ei ymddangosiad yn y llys. Yr

oedd y dadleudy, Ue y cynelid y Ilys, yn oruwch-ystafell, a rhes o risiau

uchel i fyned iddi. Cyfleodd y terfysgw-yr eu hunain ar ben y grisiau, gyda

bwriad i'w wthio i lawr ; a hyn yn ddiau a wuaethid, oni bae i un o swydd-

ogion y llys ddeall eu hamcan, a chipio Harris o'u cyrhaedd, a'i gjmeryd

gydag ef i'w letty. Ymddaugosodd eilwaith yn y chwarter canlynol, pryd

yr oedd gr boneddig o'i gydnabod wedi gosod dadleuwr i sefyll drosto, a

gollyngwyd ef yn rhydd. Arafodd y prawf hwn lawer ar eraiU, y rhai

oeddynt barod gyda'u gwarantau i'w ddal, a chanfy'ddent mai ofer fyddai eu

gwaith yn ei erbyn yn y modd yma. hyn allan, ni chafodd Mr. Harris

nemawr o aflonyddwch oddiwrth yraosodiadau cyfreithiol ; ond cafodd flbrdd

fwy agored i lefaru yn nhrefydd mwyaf Deheudir Cymru.

Y boneddwjT a'r clerigwyr a gymerent y blaen yn y dull cyfreWúol hwn o

erlid. Nid oedd y dull hwn yn nghyrhaedd y werin ; nid oeddynt hwy yn

gwybod y gyfraith ; ac nid oedd ganddynt fedrusrwydd, na moddion, nac

amynedd i'w defnyddio ; cyfraith y pastwn oedd cu cyfraith hwy, ac o'r

gyfraith hon y gwnaent ddefnydd helacth. Ond er mai y werin anwybodus

a nwydwyllt a aflonyddeut y eyfarfodydd, ac a faeddeut y prcgethwyr, eto, y
rhan amlaf, fe'u gosodid hwy av waith gau wýr uwch eu gradd, a mwy cu
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gwybodaeth, îe, a mwy eu dygasedd. Arweinid y werin, a chymerent eu har-

wain, gan y rhai a elwid ya athrawon, y rhai o herwydd eu swydd a'u man-
teision, a ddylasent wybod yn well, ac yraddwyn yn amgen. Mewn llawer

amgylchiad, fe ddarfu i'r werin, wedideall pwyoedd y rhai diniweid, a phwy
oedd y rhai ar fai, droi ar eu cefnogwjT, a phleidio y trueiniaid y dysgwyl-

iasid iddynt eu baeddu. Fe fii yn drwm iawn ar beriglor Nantglyn yn y
modd yma. Daeth i'r odfa i aflonyddu, a galwodd ar y bobl i'w gjmorth-

wyo ; ond yn lle hyny, ac oddiar argyhoeddiad ei fod yn erlid rhai cyíìawn-

ach nag ef ei hun, hwy a ddechreuasant ei wasgu ef, y naill yn erbyn y Uall,

ac yn erbyn parwydydd y t, nes oedd y gr boneddig yn Uefain am ei

fywyd, ac yn addaw, os rhyddheid ef y pryd hwnw, na aflonyddid arnynt

byth mwy ganddo ef.

Gan yr ystyriai y Methodistiaid cyntefig eu hunain yn ddosbarth o eglwys

Loegr, ac nid mewn un modd yn ymneiUduwjT, teimlent anmharodrwydd i

lechu dan gysgod Deddf Goddefiad (Toleration Act), yr hon oedd yn am-

ddifí"yn ymueiUduwyr profí"eseüig. Ond nid oedd ein tadau, tybygid, yn

ewyllysgar i hyn ; edrychent arnynt eu hunain, fyth a hefyd, yn aeìodau yu

eglwys Loegr, a dysgent i'w canlynwyr gyfrif eu hunain yr un modd. Y
canlyniad o hyn oedd, eu gosod i raddau mawT yn ddiamddiflyn, pan y mynai

erlidwjT eu gorthrjmu. Fe ddywed awdwr y Welsh Metliodists Findicated,

yr hwn oedd y Parch. Mr. Charles o'r Bala ;
— " Carcharwyd un o'n

pregethwyr, 'dyn tlawd, diniwed, a duwiol, yn dra anghyfreithlawn, yn

ngharchar Dolgelley am chwe mis. Costiodd eiu hymlyniad diymod ni wrth

eglwys Loegr, mewn dirwyau, mewn un flwyddyn, yn agos i gan punt, gan y
petrusem restru ein capelau, a thrwj'ddedu ein pregethwyr yn ol y gyfraitli,

fel ymneilldiacyr."*

Gwuaeth gT mawr yn sir Ddinbycli ei hun yn amlwg yn hyn o orchw^l

isel a chreulawn, sef dii-wyo a gorthrj'mu y trueiniaid a ymgasglent at eu

gilydd }Ti ardal Adwy'r Clawdd, plwyf Gwrecsam. At hyn y cyfeiria Howel

Harris, yn ei lytliyr dyddiedig Hydref 20fed, 1748, at un o'r enw Mr.

Baddington, wrth son am ei daith yn y Gogledd, "Bum saith noswaith

olynol yn y daith hono heb ddyosg fy nillad ; trafaeliais o un boreu hyd yr

hwyr dranoeth, heb ddim gorphwysdra, dros gan miUdir, gan bregetlm ganol

nos, neu yn fore iawn, ar y mynyddoedd. Yr oedd gorfod arnom gyfarfod yr

amser hwnw, i ochel erlid. Gorfu i un gT, yr wythnos cyn i mi fyned

yno, dalu ugain punt, yn agos i Wrecsam, i Syr W. W. W— ; ac amryw o'r

gwTandawyr bum swllt, ac un ddeg swllt, a dalasai o'r blaen felly unwaith.

Hwn oedd y trydydd tro y gwasanaethasid y bobl dlodion yu y gyraydog-

aeth hòno, am ymgasglu ynghyd. Y tro diweddaf, nid oedd yno ond un o'n

brodyr, yr hwn a aethai i weddi gyda rhai cymydogion yn y teulu ; Syr W.
a orfoleddodd fel hyn ar y bobl druain, ac a ddywedodd, ' Ni a geisiasom

gyfraith arnynt, ond nis gallasom eu dal hwynt.'" Fel hyn yr ysgrifenai

* Tudal. 5, nodiad.
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Harrís at ei gj'faill. Gallwu gasglu ddarfod siomi Syr "W. y tro diweddaf y
cj'feirîa Harris ato, am nad oedd yn y cynuUiad mj'er digonol yn ngliyd i'w

gosod dan y Conventicle Act, yn agored i ddirwy.* Cawn gyfeirio at hya

eto yn lianes y sir. Nid liir y bu yg boneddig hwn fyw ar ol liyn.

Ysgrifena Mr. Harris at Mr. Whitíìeld, yn mhen blwyddyo ar ol ysgrifenu y
ìlythyr uchod, a dywed, "Chwi a glywsoch ara ddiwedd truenus y gwrthwy-

nebwr mawr hwnw, Syr W—." Ei ddiwedd oedd syrthìo oddiar ei geífyl

wrth ddychwelyd o hela, a marw yu y fan. Yr oedd y gr hwn wedi tyngu

y dialai ar bob Methodist yn sir Ddinbych. Fe ddichou fod ei gynddaredd

yn fwy ífymig, am y bu gorfod aruo ddychwelyd yn ol }t ariau a gymerasai

efe oddiar y trueiniaid mewn ífordd o ddirwyau, a hyny trwy orchymyn y
Uywodraeth. Hysbysir i ni, yn hanes bywyd larlles Huutingdoii, ei bod

wedi gosod gerbron y llywodraeth y gorthrymder yr oedd y Methodistiaid

dano, trwy ymddygiad anghyfiawn yr ynadon, mewn amrywiol barthau o

Gymru, a'r canlyniad a fu yn aehos Syr W. y bu raid iddo ddychwelyd y
dirwyau yn ol. Siomedigaeth a darostyngiad chwerw i'r gT mawr ffroen'

uchel ydoedd hyn ; a diamheu ei fod, oherwydd hyu, yn gosod ei fryd ar

ddial ar y Methodistiaid yu mbob modd y gallai ; ond Duw a'i hattaliodd,

trwy alw aruo yn ddisymwth iawn i ymddangos o'i ílaen ef yn y byd anwel-

edig, lle nad yw tosturi at y tlawd, na derbyn wynelj i'r cyfoethog, yn peri y
g\vyriad Ileiaf ar gyfiawnder. Teg ydyw chwauegu am hiliogaeth y gr
uchod, na rodiasant hwy yn nghamrau eu hynafiaid ; eithr dangosasant

garedigrwydd lawergwaith, oddiar ryw egwyddorneu gilydd, tuagat olynwyr

y bobl a erlidiasid gynt, trwy ganiatâu iddynt ryddid cydwybod i addoli, a

thrwy roddi tir yn achlysurol i adeiladu capelau arno. Argoelion hynod o

garedigrwydd ydoedd y pethau hyn, pan y cyferbynid hwy â'r gorthrymder

a'r dial a ddangosasid flynyddoedd yn ol.

Yr ydym yn barod i addef hefyd, nad oedd holl foneddwyr Cymru yn

ymddwyn jti yr un dull sarhaus a haerllug a'u gilydd. Mae coffâd aurhyd-

eddus wedi ei wneyd o Avr boneddig o'r enw Marmaduke Gwynne, Ysw., o'r

Garth, yn sir Prycheiniog. Dysgwylid Howel Harris i'r ardol hòno i breg-

ethu; a chan y chwedlau cethin a glywsai yr ynnd hwn am Harris, pender-

fynodd roddi terfyn ar ei bregethu. Edrychai ar Harris fel gelyu y wlad a'r

eglwys, a thybiai mai ei ddyben oedd auuog dynionach diwybod a diegwyddor

i godi terfysg a chythrwfl yn y wlad. Aeth allan, gan hyny, â'r l\iot Act yn

ei logell, gan fwrîadu ei darllen, ac yn ol hyny wasgaru y gynulleidfa. Ond

wrth fyned allan, dywedai wrth ei wraig, "Mynaf glywed y dyn fy hunan,

cyn y rhoddaf ef mewn dalfa." Hyn hefyd a wnaeth. Yr oedd pregeth

Harris, pa fodd bynag, mor efengylaidd, yn tueddu i ddeffro dyuion diofal, i

osod arswyd ar ddynion drwg, ac i ddyddanu }t edifeiriol, n'i dduU mor

effro a serchog, nes peri i Mr. Gwynne feddwl ei fod yu gyffelyb i'r apostol-

* Yn ol y ddeddf hon. os b^'ddai pump o ddynion dros IGcg oed yn gynulledig,

heblaw teulu y t, i addoli yn .amgcn n.ig yn ol fìurf yr cglwys scfydledig, carcherid

jriob nn am dr"i mi!«, ncii dalu Í.5 : y prcgcthwr i dahi £20, a gr y t i dnhi t2ü.
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ion. Barnai mor dda am buredd dybenion, a cliywirdeb athrawiaelli Ilarris,

fel yr aetli ato ar ddiwedd y bregeth, i ysgwyd llaw ag ef, gan fynegu iddo

y modd y camarweiniwyd ef trwy chwedlau celwyddog, ac addef y bwriad

oedd ganddo yn dyíbd i'r oedfa. Yna gofynodd i Hanis faddeu iddo ; ac

er mawr syndod i'r gynulleidfa, gofynodd iddo ddyfod gydag ef i'r Garth i

swpera. Fe fu gwyneb a dylanwad Mr. Gwynne a'i deulu, yn y canlyniad,

yn nodded gwerthfawr i achos crefydd. Safodd yn gyhoeddus yn mhlaid

Mr. Harris, gan ddibrisio y sarhad dirgel a chyhoeddus a roddid arno ; a bu

ei ddylanwad o wir wasanaeth i achos yr efengyl. Bu un o'i ferched ar ol

hyn yn briod â Mr. Charles Wesley.*

Ond "nid Ilawer o'r cyfoethogion a alwyd ;" rhyw eithriad anghyfanedd

oedd hon. Yn y cyífredin, ni chaed nemaAvr o wyneb y mawrion; ac yn y
peth hwn, yr un fath yr oedd yn Nghymru ag y mae wedi bod hyd yma yn

mhob man arall. Ni chaifif neb le i ddweyd nac i feddwl fod crefydd Mab
Duw wedi ei sefydlu trwy gyfoeth y cyfoethog, nerth y cadarn, na gwybod-

aeth y dysgedig. "Nid trwy lu,. ac nid trwy nerth, ond trwy fy Ysbiyd i,

medd Arglwydd y lluoedd." Fc ddengys Duw y medr ef wneyd defnydd o'r

mawrion i ddw-yn yn mlaen ei amcauion, pan y gwelo hyny yn dda ; ac fe

ddengys hefyd y raedr ef wneyd hebddynt, îe, yn waethaf iddynt. "Ara

hyny, freninoedd, byddwch synwyrol ; barnwyr y ddaear, cymerwch ddysg

;

gwasanaethw^ch yr Argiwydd raewn ofn, ac ymlawenhewch mewn dychryn."

Moddion arall a ddefnyddid gan y boneddwyr i lethu Methodistiaclh,

oedd hwrw allan ou tydJìjmd y rhai a dderbynient bregethu i'w tai, neu a

flaenorent mewn un dull cyhoeddus i ddwyn yr achos yn ei flaen. le, mor

fanwl a gwyliadwrus oedd y mawrion yn hyn yma, fel os rhoddent rhwym-

ysgrif ar dyddyn i amaethwr am ryw nifer o flynyddoedd, rhoddent hefyd yn

ammod ynddi, nad oedd iddo, na neb o'i deulu, dderbyn y penau cryniaiíl i

d, na myned i'w cyfarfodydd i dai rhai eraill. Fe Avnaed hyn û thad y

Parch. Evan Griffiths, sir Drefaldwyn ; a phe buasai cyfraith y tir, neu

ddylanwad perchenog y tyddyn, yn abl Ilcsteirio crefydd i'r teiüu hwnw, ni

ddaethai iddo oll. !Mae yr hwn sydd yn preswylio yn y nefoedd yn

chwerthin, a'r Arglwydd yn gwatwar yr ymdrechion a wneir gan ddynion y

ddaear, nad pa mor uchel y gallai eu sefyllfa hwy fod, yn erbyn teyrnasiad

Eneiniog Duw. Amser a ballai i ni grybwyll yn y Ue hwu yr amgylchiadau

y gwnaed ymdrech i lethu lledaeniad Methodistiaeth trwy y falh foddion a

hyn; ac afreidiol a fydd gwneyd hyny ar hyn o bryd, gan y daw hyny dan

sylw yn hanes y gwahanol siroedd, ac yn mywydau gwahanol bersonau.

Ond yn hyn hefyd, fe "ysigwyd pen y sarfl^'," trwy ddyrysu ei amcanion,

a'i ddal yn ei rwyd ei hun. Fe fu codi dynion o'u tyddynod, yn foddion

arbenig i ledaenu, ac nid i lethu, Methodistiaeth. Trwy erlid y Cristionog-

ion yn Jerusalera, y chwalwyd Cristionogaeth i wledydd eraiU. Yr oedd

Cristionogaeth yn rhwyra o fyned gyda hwy, gan ei bod yn eu calonau ; ofer,

* Jjife and Times of the Countess of Iluntingdon,
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gau byny, oedd ceisio dileu crefydd trwy chwalu y crefyddwyr. Nid oes

modd ei dileu, heb ei dinystrio yn^ y galon. Fel nad oes modd ei lledaenu

ond trwy nawseiddio y galon â'i hysbryd; felly, nid oes modd ei dyfetha,

oddieithr trwy ei chodi o'r gydwybod ae o'r serch. Profwyd hyn yn

Nghymru. Pa faint a ennillwyd wrth godi WiUiam Pritchard o Lasfryn

Pawr? Dim ond ei anfon i blanu yr un grefydd yn Mon. Pa faint a

ennillwyd wrth wasgu ar ryddid crefyddol tnvy y Contenticle Act, ond dwyn

i mewn fwy o ryddid dan y Toleration Act ? Pa beth a ennillai y pabyddion

pan mewn awdurdod, trwy eu gormes ? Dim, oud colli yr awdurdod a

feddent. Fel hyn yr ordeiniodd yr Arglwydd, fod ysigo sawdl Crist, trwy

unrhyw ormes, yu dybenu mewn ysigo peu y saríf.

Y ífynnon o'r hon y tarddai Ilawer o'r ymddygiadau gormesol a nodwyd o

«iddo y boneddwyr, neu y werin, ydoedd y chicedlau celwyddog a daenid ar

hyd y wlad am y crefyddwyr boreuol hyn. I'r dyben i roddi rhyw liw o

degwch ar y creulonderau, rhaid oedd gosod. y dyoddefwyr allan fel drwg-

weithredwyr. Nid dan y broftes o geisio llethu daioni, bid siwr, yr erlidid

hwy ; ond dan y fautell o letlui anuhrefn, terfysg, a drygioni, I wneyd

hyn yn amlwg, rhaid oedd Uedaenu chwedlau am danynt, trwy y rhai y
dangosid hwy yn annheilwng o gael uu gefnogaeth ; ond yn hytrach, mai

gwaith canmoladwy ydoedd ymdrechu hyd yr eithaf i attal eu lluosogiad o

leiaf, ac yn wir eu cosbi hwythau yn mhob modd : mewn gair, eu dileu o

fod. Fe ddichon fod Ilawer ar y dechreuad yn credu y chwedlau drwg a

glywsent, ac yn gydwybodol, gan hyny, yn eu hanghefuogi ; eto, y mae lle i

ofni mai nid cydwybod i'r hyu oedd dda, oedd yn cymhell y rhan fwyaf o

erlidwyr Methodistiaid Cymru, mwy nag erlidwyr Cristionogaeth yn mhob

oes, a than bob ífurf. Nid yw yn anmhosibl fod ambell un yu tybied mai

gwasauaeth i Dduw a fyddai lladd y Cristionogion. Tybiodd Saul o Tarsus

fod. yn rhaid iddo, neu ei bod yn ddyledswydd arno "wneuthur llawer o

bethau yn erbyn enw lesu o Nazareth;"—"yn ddiarwybod" y gwnaeth hyn

trwy anghrediniaeth. Fe allai hefyd, fod rhai yn mysg y pabyddion yn erlid

y protestaniaicî o gydwybod, a rhai protestaniaid yn eu herlid hwythau yr un

modd.

Y mae yn beth syn, ar yr un pryd, pa fodd y caed achles i'r fath chwedlau

adgas gael eu Iledaenu am y Cymry. Gelwid hwy yn "benau cryniaid,"

gan gyfeirio at ddylymvyr Cromwel, y rhai, tybygid, a eillicnt eu gwallt

mewn rhyw ífurf neillduol, fel ag i beri eu galw yn Hound-lieads. Yr oedd

rhoi yr enw hwn, gan hyny, ar y Methodistiaid, yn awgrymu mai dynion

anffyddlawn i'r brenin a'r Ilywodraeth oeddynt,—rhai a fyuent werinAyvfoàx-

aeth yn Ile ôraíiM-lywodraeth. Ond pa achles a roddwyd erioed i'r îùt\\

ddrAVg-dybiaeth ? Gwir eu bod yn cyd-ymgyfarfod mewn tai, neu ysgubor-

iau, neu ar fynyddoedd ? a gwir hefyd y gAvnaent hyn weithiau yn hwyr y
nos, neu yn gynar y boreu, neu mewn Ileoedd dirgel, ac ar gîl ; ond gwir

hefyd mai ofu y storom a barai iddynt lechu fcl hyn. Ehaid ocdd iddynt

ymgj'null at eu gilydd,—yr oedd yn perthyn i'r addoiiad ; a gorfyddai iddynt
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weithiau ymgyiiull mewu lleoedd dirgel, rbag ofn eu gelyuiou: nid am fod

yr egwyddorion a ddalient yn ddrwg, ond am fod Uaw eu gortlirymwyr yn

dost arnynt. Digon i'r werin anwybodus a nwydwyllt, oedd rlioddi enwau

drwg arnynt, na cliyflroid y lluaws i ymosod arnynt yn y fan, er na wyddent

yn y Lyd am ba betb, nac o ba lierwydd. Felly yr oedd lii gynt yn Ephesus
;

"rliai a le.fasant un peth, ac eraiU beth arall; canys y gynnìleidfa oedd yn

gyraysg; a'r rhan fwyaf ni wyddent o herwyddpa beth y daethent ynghyd,"

Act. xix, 32. Xi wydfLni y Cymry yn gytfredin pa beth a feddylid wrth

íengncn, ond yn unig ei fod yn air yn cael ei ddefnyddio i osod allan ddyn

peryglus, yr hwn y byddai dda ei ymlid o'r wlad, ae o'r byd hefyd, os byddai

modd. "kx pengricn wytti?" gofynai rhyw erlidiwr i bregethwr. " Yn
wir (ebe y pregethwr, gan dynu ei het, a dangos ei ben, yr hwn oedd yn

wyn gan henaint), nis gwn a ydyw fy mhen i yn grynach na phen rhywun

arall, edi-ychwch cliwi." Dyhaddodd y digrifwcli diniwed hwn lid yr erlid-

iwr, a safodd yn bhdd i'r pregethwr yn erbyn ei gymdeithion digofus.

Rhoddid pob peth yn erbyn y Cristionogion gynt; "edrychid arnynt (medd

Tertullian) fei gelgnion dymlryw" Hònid mai hwy oedd yr achos o hoU

drallodion y wlad, ac mai o'u herwydd hwy yr oedd fod disdedd yn erbyn

amherodraeth Rhufain mor fynych. Os byddai dinas dan warchae, ac i ryw

anffawd ddygwydd o fewn neu o faes, dywedid yn y fan raai y Cristionogion

oedd yr achos. Os dygwyddai a.fon Tiber lifo dros èi glanaii, neu i'r afon

Nilus beidio (er ffrwytho y dolydd).: os byddai arwydd drwg yn y nef, neu os

crynai y ddacar ; os na ddygai y maes ei ffrwyth, neu os Uaddai yr haint y
preswjdwyr, gwaeddent o un galon, "Ymaith â'r Cristionogion i'r Uewod."

Sicrhäai y paganiaid gyda haerllugrwydd diblygu, fod y byd yn waeth o

lawer iawn, er pau anwyd Cristionogaeth ynddo. Ar yr uu sylfeini yn

gymhwys y gellid proíì yr haeriadau hyn yn erbyn y Cristionogion, ag y
gellid profi yn erbyn y Methodistiaid, eu bod fel y cyfryw yn euog

o'r troscddau erchyll a roddid yn eu herbyn hwy. Gyda'r un cyfiawnder y
gaUai Nero gyhuddo y Cristionogion o osod Ehufain ar dân, ag y gaUai

gwrthwynebwyr y diwygiad Methodistaidd yn Nghymru gyhuddo y crefydd-

wyr gynUwyn yn erbyn y Uywodraeth. Yr un mor briodol hefyd oedd y
cyhuddiad o losgach a godineb yn eu cyfarfod'ydd cglwysig, y rhai a alwyd

y tceddi dywyll, i ddynodi y brynti a wncid ynddynt. Nid ocs un ateb

cymhwysach i'w roddi i'r cyfryw gabledduu, na dweyd mai y gwr a haerent

y fath bethau a fuasai y rhai cyntaf i yrauno â'r fath gyfarfodydd, pe y cred-

asent mai i'r cyfryw ddybenion y cedwid hwy : prawf teg ydyw nad oedd y
dyhiriaid a haerent y fath gabl-chwedlau am bobl ddiniweid, yn meddwl yr

hyn a ddywedent, am yr ymgadwent hwy eu hunain mor ofalus oddiwrth y
cyfarfodydd. Ond ofer yn awr ydyw treuHo amser, a sarliau synwyr y
darUenydd, i brofi peth y mae pob dyn yn Nghyraru yn ei wybod eisoes.

Diamheu y rhoddid aden i'r cyfryw chwedlau drwg a chelwyddog, i'r dybeu

i attal Uedaeniad y diwygiad, a rhybuddio y trigoU'on i gadw yn mhell oddi-

wrth y pla ; ond yn y gwrthwyneb y bu lawer tro. Deuai y gwirionedd
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allan trwy iyw foddiou neu gilydd
;

ymddangosai y rhai cyliuddedig ar ol

hyny yn fwy hawddgar, a'r eyhuddwyr yn fwy gwrthun : ennillai diniweid-

rwydd serch a chydwybod ddynion diragfarn ; a disgyuai y gwartli ar y cel-

wyddwyr inaleisus.

Pan oedd y gymdeithasfa gyntaf ar gael ei ehynal yn Beaumaris yu Môn,

yr ydym yn cael fod yr hen lord. Buckley, Baron-hill, gerllaw y dref hòno,

mewn pryder maAvr o'r achos; ac ar ddyfodiad goruchwyliwr iddo o'r enw

Mr. Richard Jones, Trewyn, i'w vvydd, ryw ddiwrnod cyn y cyfarfod dys-

gwyliedig, ymddangosai y pendeíìg yu di-a chyífrous, a chyfarchodd Mr. Jones

ef fel arferol:

"Pa fodd yr ydych, fy arglwydd?"

"Yr ydwyf yn dra digalon," ebe yntau, "o herwydd fod y penau eryniaid

yn myued i gadw cyfarfod yn Beaumaris ; a'u harfer ydyw cynal y cyfryw

gyfarfodydd i gynllunio rhyw ddiygau, megys codi terfysgoedd yn y wlad,

ac ymosodiad ar y llywodraeth, ac nid oes un math o sicrwydd genyf na

fydd Baron-hill ar dân eyn bore yfory."

"Na, fy arglwydd (ebe Mr. Jones), ui wna'r bobl hyn ddrwg yn y byd;

y bobl oreu yu y byd ydynt ; mae y cyfarfod yn llawer mwy dibeiygl na phe

buasai hall yn cael ei gynal yn y dref."

"Nid felly ychwaith (ebe yr hen bendeíìg), pobl yr eglwys ydyw y bobl

oreu."

"le," ebe Mr. Jones, "ond y mae y bobl yma yn bur debyg i'r eglwys, ac

yn bur barchus o'i herthyglau a'i gweddiau, er y byddant weithiau yn dweyd

vn l]\Tn yn erbyn rhyw fath o weinidogion annheilmig sydd ynddi, y rhai

sydd yn taenu chwedlau cas a disail am danynt. Coeliwch fi, my lord, na

ddaw drwg yu y byd oddiwrth y cyfarfod."

Addefa y gr boneddig ei fod heb gysgu nosweithiau, gan ofn y bobl a

elwid wrtho yn benau cryniaid, trwy y chwedlau a draddodid i'w glustiau

gan wr a ddylasent wybod yn well. Bu geiriau ei oruchwyliwr o gysur

mawr i'r hen bendefig pryderus, gan y sicrheid iddo na ddymchwelid mo'r

Uywodraeth, ac na roddid mo Baron-hiU ar dân, gan Pethodistiaid Mon

!

Nid hawdd a fuasai genyf goelio yr hanesyn hwn, oni bai fy mod yn adnabod

y gwr a'i mynegodd. Gwel y darllenydd trwy yr amgylchiad uchod, pa

mor ddiwyd yr oedd rhyw ddynionach a gymerent arnynt wybod niwy na

chyfî'redin, a dysgu y bobl i daenu cyhuddiadau celwyddog a phenchwiban

am bobl gyfiawnach na hwy eu hunain. Ni allai fod hyn yn amgylchiad hen

iawn ychwaith ; ac nid oes amheuaetb nad trwy foddion o'r fath y gwen-

wrynwyd meddyliau boneddwyr eraill, yn neillduol yn sir Peirionydd, fel ag

i'w cyffroi hwy i wneuthur pethau y bu yn edifar ganddynt eu cyflawni yn ol

llaw. Cafodd yr hen arg. Buekley welcd mai gwir a ddywedasai ei oruch-

wyliwr wrtho ; ac mai disail a fuasai ei holl ofnau, ac annheilwng o gred

oedd y chwedlau a fynegasid iddo : yn y canlyniad, fe fu y pendefig clodwiw

hwu yn serchog tuag at grcfyddwyr tra y bu fyw.

Mewn rhyw amgylchiadau, defnyddiodd yr Arglwydd y chwedlau disail a
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ílaeaid am y crefyddwyr yu íbddion dycliweliad dynion; ac felly acliosodd

i fwyd ddod o'r bwytíiwr,' ac o'r cryf felysder: daliodd y gelyn yn ei i-w}d ei

luui. Tybiodd rhyw ddyn ag oedd yn byw yn agos i Langocd, yn Mon, y

mynai wybod pa gyuUuiiiau drwg a ífurtìd gan y peuau cryniaid, yn eu

cyfarfodydd neiUduoI, modd y gallai acliwyn arnynt wrth ryw swyddog

gwLidol, a dwyn arnynt ryw echrys gosp, a gwobr fe allai iddo ei hun.

Tybiodd mai y moddion sicraf iddo gael gwybod, oedd ymwrando ar eu

hymddyddaaion o'r tu ol i'r clawdd, pan yr aent i'r, neu y dychwelent o'r,

cyfarfodydd hyny. Hyn, gan hyny, a wnaeth, a chlybu ryw dri neu bedwar

o'r brodyr yn ymddyddan â'u gilydd wrth íyned o Langoed i'r Caenewydd,

ìle yn agos i'r fan y mae capel Peu-y-garnedd yn awr ; a'r Ue, y pryd hwuw,

y cynelid y cyfarfod eglwysig. Wrth i'r dyn crybwylledig ymwrando, efe a

glywai sou mynych ani enaid—mater enaid—myned o flaen Duw i'r farn

—

wynebu tragwyddoldeb—iachawdwriaeth i'r colledig, a'r cyflTelyb. Daliwyd

efynyfan âsyndod; methai gael y geiriau a glywsai alLnn o'i feddwl; yr

oeddynt yn glynu wrtho fel sacthau yn ei galon; daeth arno ystyi-iaeth a

dwysder; Uanwyd ef â braw, nes y bu nosweithiau heb gysgu ; ond daeth i

brofi y waredigaeth sydd yn Nghrist, a bu yn grefyddwr da dros weddiU ei

oes. Wele yma law Duw, a gras y Cyfryngwr. Cafwyd yr Arglwydd yn yr

amgylcliiad hwa gan un nad oedd yn ei geisio, a gwnaed ef yn eglur i un

nad oedd yn ymofyn am dano. Efe a fwriadodd y peth er drwg, eithr Duw

a'i goruwch-lywodraethodd er daioni, Ceisiai ef ddrwg i'w gymydogion

;

ond cafodd iachawdwriaeth i'w enaid ei hun. Yn y tro hwn, fel mewn

Uawer o rai cyfí'elyb, fe fu y moddion a luniwyd i attal crefydd yn ei blaen,

yn foddion ei hyrwyddiad. "O'r Arglwydd y daeth hyn, a rhyfedd yw yn

ein golwg ni."

Maw^r y cyffro a gymerodd le yn ngwersyll yr offeiriaid ar ymddangosiad

y Melhodistiaid yn y wlad. l'a mor ddiofal bynag y buont o'r blacn, teiml-

ent ei bod yn awr yn bryd i ddeffroi o gwsg. Nid oedd yraladd ceiliogod,

a chyfarfodydd dawnsio a chanu gyda'r tànau, troedio y bêl ar hyd y maes-

ydd, a'i churo yn erbyn pared yr eglwys, ar ol gwasanaeth y Sabboth, yn

peri dim aflonyddwch ; ond yr oedd fod dynion cyfi'redin yn ymgasglu at

eu gilydd i weddio, ac i ddarllen y Beibl, yn beth annyoddefol. Nid cyfar-

fodydd meddwi oedd yn eu blino, ond cyfarfodydd pregethu. Yr oedd fod

gr cyffredin o araaethwr, neu greft"twr, yn cymeryd arno gynghori ei gyd-

ddynion yn ffordd bywyd tragwyddol, yn disgyn arnynt fel tân ar eu cnawd,

ac ni allent ymattal. Yr oedd y pulpudau dystaw gynt, yn adsain yn awr

gan dwrf y rhybuddion; y cynulleidfaoedd a gysgent gynt gan ddystawed y
llais, yn cyffroi yn awr gan rym y floedd. Pa beth sydd ? A bregethir

rhyw heresi ddinystriol gan yr estroniaid gormesol? Na wneir
; y raae eu

hathrawiaeth yn gyson ag erthyglau eglwys Loegr. Pa bcth ynte? Gwr
heb urddau ydynt: gwr heb eu tynu trwy Ehydychain, ac heb eu hordeinio

gan esgob. le, y mae y dygascdd yn cyrhaedd yn ddyfnach. Nid gwell

croesaw y maent yn ci gael, er iddynt fod yii lihydychain, ac er eu hordeinio
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gan esgob
;

gau eii bod yn gwibio allau o'u plwyfau eu hunain, gan eu bocì

yn rhybuíldio y bobl ddiofal, yn dyuoethi drwg-arferion y wlad mor ddiarbed,

ao yn condemnio y bugeibaid aníFyddlawn.

Oblegid hyn, rhaid oedd pregethu yn eu herbyn, ac arfer pob moddion,

têg neu hagr, i'w rhwystro a'u llethu. Darllenwn yn ''-Nrì/ch yr jJmseroedd,''

fod canghellwr Owens, periglor Lhuior, gerUaw PwUheli, mewn cysylltiad â"i

frodyr parchedig, wedi llunio cyfarfod i fod bob bore Mercher yn Dyneio, yn

agos i Bwllheli, o flaen y farchnad, i bregethu yn erbyn y cyfeiliornadau

dinystriol, yn eu tyb hwy, oedd yn ymdaenu ar hyd y wlad. Yr oedd y rhan

fwyaf eglwyswyr yr ardaloedd i ddyfod yno, a phob un yn ei dro i breg-

ethu, gan ymdrechu yn egniol i wrthsefjll yr liereúau dinystriol ag oedd yn

codi yn eu rnysg. Eu testynau fyddai y rhai hyn a'u cyffelyb, "Ymogelwch

rhag gau-broffwydi,"—"A chanddynt rith duwioldeb, eithr wedi gwadu ei

giym hi,"
—"Y rhai hyn yw y rhai sydd yn ymhisgo i deiau, gan ddwyn yu

gaeth wrageddos Ewythog o bechodau," &c. Ac nid digon oedd pregethti

yn eu herbyn, a lledaenu chwedLiu celwyddog am danynt, ac am eu cyfar-

fodydd; ond rhoddid yr argraftwasg hefyd ar waith, jí\. Saesonaeg a Chym-

raeg,* i'w dynoethi. Ki fuasai yr ysgrifenydd prin yn gallu ci-edu y buasai

gan neb wyneb i argi-affu y fath haeriadau disail, nac i gyfansoddi y fath

sothach busth^idd, oni bae iddo weled yr ysgriíion â'i lygaid. Baich y
cyhuddiad wedi y cwbl ydyw, fod dynionach diddysg yn ymwisgo â'r offeir-

iadaeth, heb íbd o'r olyniad apostolaidd. Y'r un cyhuddiad a roddir yn

erbyn y Methodistiaid, ag a roddir gan y pabyddion yn eu herbyn hwythau,

sef y diffyg mawT a sylfaenol sydd yn eu hurddiad, am nad 3-w yn dêg yn jt

olyniaeth. Cymherir hwy i Corah a'i g^-nulleidfa am sefyll yn erbyn yr

ofteiriadaeth, a dygid ar gof i'r bobl mai nid Corah ei hun yn unig a gospwyd

am y traha hwnw, ond €w holl (jynuUeidfa ddiscjyn yn fyw i ìtffi'rn ; "ac am

hyny (meddir), chwi a w^elwch y peiygl o wrando ar y crwydriaid rhyfygus

hyn, ac fod yn gyfranogion o'u pechodau." Sonid llaweriaTra am y pechod

o sism; a gelwid y diwyg"wyr yn sismaticiaid, sef ymranwyr, am eu bod jti

peri anghydfod neu sism yn y corff. D_Niioethid y pechod sism mewa

modd cethin iawn, gan ei osod, wrth gwrs, wrth ddrws y JMethodistiaid ; ac

yna cyhoeddir uwch eu penau yr holl felidithion ag sydd ysgrifenedig yn y

llyfr. Haerir mai ymadael a ff'urfiau sefydledig crefydd, ac anmharchu ei

gweinidogion, a fu yr achos o'r holl ddifrod, ysbeiliad, gorthrymder, a

gwaed, a flinodd Ewrop am lawer flynyddoedd; hyny yw, yn ol a fedraf fi

ddeall yr yraadrodd, gwrthwynebu pabyddiaeth a fu yr achos bob cj-flafan

yn Ewrop! Gresyn na fuasai y Parch. T. E. Owen, periglor IJandyfrydog,

Môn, yn babydd; buasai cysoudeb felly rhwng ei ysgrif a'i broffes.

"Y cyfryw yn ein dyddiau ni," medd yr awdwr hwnw, "ydyw y dosbarth

rhyfygus liwuw ddynion ag4ydd yn peri cyffro ac afreohìeth dan rith lled-

• "Hints tc Hea<1? of FamilieF." a "Chynghor (ìifrifol l'orig'or iV Bh^yfolion," a

"Metho'iism Unniasfced."'
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aenu crefydd , dinnygaiit bob dysgyblaeth awdurdodedig, rhutliraut i I0

fcweinidog y plwyl', ymgyuullant mewn Ueoedd auinhriodol, ac av amserau

an«hymhwys ; maent yn cablu nrddas mewn geiriau bustlaidd yn erbyn llyw-

odraethwyr a bugeiliaid yr eglwys wladol, ac yn erbyn sefydliadau yn tueddu

at harddwch, trefn, ac adeiladaeth, gan draethu nodiadau difrîol ar ffurf o

addoliad a gymeradwyir gau reswm a Beibl.'"'

Mae yr ysgi"ifion chwerwon y cyfeiriwn atynt belhìch \^nron mewn tir

anghof, a'u hawdwr er's Hawer dydd wedi dystewi, fel mai afraid ydyw

trculio amser yn hwy gyda'r naiU na'r llall. Fe ysgrifefiodd ^Mr. Charles o'r

Bala, mewn undeb a Mr. Jones o Ddinbych, lyfiTn bychan yn ateb i'r ddau

gj'ntíf, mewn ffordd amddiff\Tiiad i'r trueiniaid ag oeddynt yn cael eu

di-wg-liwio mor echryihis a' yhe buasent yu períliyu 1 fôr-îadrou Algiers,

Sicarîi Palestina, neu Thugiaid India. Kid ydym ar un cyfrif yn tybied fod

yr egwyddorion a hònir gan yr awdwr uchod, am olyniad apostolaidd, ac

effeithiohleb y sacramentau, wedi darfod eto, îe, yn Nghymru. Mae'r

amgylchiadau wedi newid Uawer yn y wlad er y pryd hwnw, ac nid oes

cymaint, hwyrach, eofndra a haerllugi'wydd yn awr ag a fu, o leiaf yn y

dywysogaeth, i bregethu a chyhoeddi egwydcoriou uchel-cglwysaidd ; eto,

njd ydynt wedi marw, ac nid yw y duedd a'r parodrwydd i roddi yr egwydd-

orion hyny mewn grym, trwy roddi taw ar bob pregethwr ymneillduol, a'u

gosod oU dan deyriiged i'r grefydd wladol, yn parhau. Yr ydym yn gwir

barchu dynion efengylaidd yn eglwys LoegT, fel y parchwn ddyuion da yn

mhob phnid greíSddwyr yn mysg y rhai y ceir hwynt, nid am eu bod yn

eglwi/swyr, ond am eu bod yn ddmciol; nid oblegid eu bod yn perthyn i

eglwys wladol, ond am eu bod yn perthyn i gymanfa a chynulleidfa y rhai

cyntafanedig, y rhai a ysgrifenwyd yn y nefoedd. Gwyddom yn dda fod yn

ei chymundeb hawer wr enwog eu dysg, eu dawn, a'u defnyddioldeb, y
rhai iia raid i neb, i'r dyben i'w parchu, oad eu hadr.abod ; eto, nid olyn-

iaeth aposiolaidd, yn yr ystyr a roddir i'r ymadrodd yn y dyddiau hyu, a'u

cymhwysodd i'r weinidogaeth, ond Ysbryd Duw^ ; a hyny nid trwy arddodiad

dwylaw yr esgob, gan eu bod, hawcr honynt, wedi derbyn y cymhwysder

cyn i esgob osod ei ddwylaw arnynt erioed, a buasent yn meddu y cymhwys-

der goruchel hwnw, pe na roddasid dwylaw esgob arnynt l)yth.

Gwarthruddid y cynghorwyr, fel y'u gelwid, sef y prcgethwyr hyny ag

oeddynt heb urdchiu esgobawl, am eu rhyfyg yn cymeryd arnynt swydd

bwysig yn afreolaidd, a gwrthwynebid y pregethwyr a gawsent urddau, am

y tioseddent ganonau; y gwir ydyw, yr oedd gelyniaeth yn y galon yn erbyn

y gwirîonedd : cysgu yr ocddynt, ac ni fynent cu deffro
;

yr oedd eu hau-

wybodaeth yn fawr, ac ni fynent i neb wybod hyny
; yr oedd eu moesau yn

Ilygredig, a ffyrnigent yn erbyn y rhai a'u dynoetheut. Moddion cyífredin

a ddefnyddid gan yr erlidwyr i ddwyn eu hamcan i ben, oedd aflonyddu ar y
cyfarfod crefyddol. Gwneid hyny yn ndiob dull ymron ; weithiau trwy

gyflogi dyuion ofer, a'u meddwi, a'u hanfou i ganol y bobl i derfsgu, a

gwawdio yprpgethnrr; weithiau trwy ddefnyddiorhyw offer trystfawr, meg^'a
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adgyni, a phadelli fFiîo ; weithiau trwy lusgo y pregethwr trwy drais, a'i

luchió yn ddidrugaredd, iies ei ymjid o'r ardal; weithiau trwy chwythu mwg
drewsug i'r ystafell lle yr ymgynullid, nes rhoi gorfod ar bawb gilio o'r

ystafell, gan rym y sawyr dréwedig; weithiau cynllw;ynid am y pregethwT,

pan y ceid allan i ba le y byddai ar fedr mjTied, gan ei faeddu a'i archolli yn

y modd creulouaf, a phrin y gadewid ei einioes iddo. Lluchient gerig

weithiau ti-wy ífcuestr capel gyda'r fath rym nes jt aent allan drwy ffenestr

arall, a hyny ar amser addoliad, fel y byddai y gwrandawyr meì\ii perygl

bywyd. Ar eu gwaith yn dyfod allan o'r eapel, ymosodent arnynt drachefn.

Ni rusent eu Uuchio â cherig nes y byddai eu gwaed yn llifo. Ymguddient

y tu ol i'r cloddiau, er mwyn cael gwell mantais i ergydio at y trueiuiaid pan

yr elent heibio.

Ond er maint oedd creulondeb yr erlidwyr, yr oedd rhyw araddiffyniad

rhyfeddol dros eu bywydau; dygwyddodd llawer amgylchiad i roddi siom-

edigaeth chwerw i'r erlidwyr; a llawer gwaith yr ymddangosodd troion

nodedig, fel gorchwyliaethau barnol, yn cyfarfod â dynion a flaenorent yn yr

erlidigaeth. Yr oedd pregethu mewn Ile a elwid Bryn-Tani, yn mhlwyf

Llanor, sir Gaernarfon, yn fuan ar ol cychwyniad y diwygiad; a byddai y
canghellwr Owens y souiasom o'r blaen am dano, a'i íìntai, yn ddyfal yn eu

hymosodiadau yn erbyn y crefyddwyr, ac yn gwylied pa bryd y byddai

moddion ya cael eu cynal yno, er mwyn erlid y crefyddwyr. Yr oedd yn y
plwyf r boneddig o'r enw Mr. Llwyd, Ty-newydd, yr hwn oedd ysgolhaig

rhagorol; ond yr oedd y canghellwr ac yníau mewn Uid anghymodol i'w

gilydd. Pan y deuai y canghellwr a'i blaid i erlid, byddai y gv boneddig

yn sicr o fod wrth y drws; a gofynai iddo, "Beth yw dy neges di yma, John

Owen?" Yna troent i ymgejîru yn Saesouaeg, a thracheíh yn Lladin, ac

eilwaith yn Groeg ; a phan na allai y canghellwr ddal yr ymddyddan i fyny

yn Groeg, gwawdiai y boneddm- ef yn y modd mwyaf trahaus, a dywedai,

"John, goUyngais yn anghof fwy nag a ddysgaist ti erioed." A thra y
byddai y gwr hyn yn ymryson oddiallan, cynelid y cwrdd crefyddol oddi-

fewn mewn heddwch, ac o dan fendith. Yr oedd yma olygfa fel pe buasai

"Satan yn bwrw allan Satan, neu Satan wedi ymranu yn ei erbyn ei hun."

"Yr oedd y canghellwr yn ddyn hyf a gwrol," meddai Eobert Jones, "ac

yn rhagori o ran doniau naturiol ar y rhan fwyaf o'i frodyr parchedig ; a

thrwy hyny, daeth lluaws ar y cyntaf i Avrando arno; a meddyliodd y werin

anwybodus, nad oedd ei fath ef yn y byd. A chan fod y gyfryw dyb dda

gan y wlad amdano, cafodd ei athrawiaethau cableddus rwyddach derbyniad.

Dygwyd amryw o raigwirion a diniweid o'iflaen ynachos eu crefydd; yntau

a ymddygai tuag atynt fel Uew creulon, gau daranu bygythion yn eu lierbyn,

a'u cospi cyn belled ag y goddefai y gyfraith, os nid yn rahellach. A diau,

pe buasai Uywodraeth y pab heb ei diddymu o'n gwlad, y buasai ef gyda

hyfrydwch, fel Bouer gynt, yn eu Uusgo yn ddidrugaredd i'r ffiamau tân."

Yr oedd ganddo yn y cyfamser arddwr, yr hwn oedd hefyd yn ddyn medrus,

yn ysgolhaig, ac yn brydydd. Yr oedd y gr yma yn glochydd i'r cang-
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hellwr yn Llanor, yn byw yn gryno a chysurus, ac yn ^yfaill uiawr ai feisti'.

Annogwyd hwn gan ei feistr i gyfansoddijCoeg-cliwareu (Interlnde), a dai-

lunio ynddi brif bregethwyr Methodistiaid Cymru a Lloegr, sef Whitfiehl,

Harris, ac amryw eraill, yn y modd mwyaf gwarthus ag a allai dawn a dyfais

yr awdwr eu darhmio. Anfonwyd y gân i'r Amwythig i'w hargraíFu; ac fel

yr oedd y clochydd, ar ei ddychweliad adref o'r Amwythig, yn gorphwys

mewn melin gerllaw y Bala, â'r gân argraífedig gydag ef, gofynwyd iddo gau

rywrai ag oedd yn y lle, pabeth oedd ganddo yn ei ysgrepan? ''lnterlude,'"

ebe yntau, '•yn erbyn y Cradocsy "Y dystryw mawr," ebent hwythau, "pa

beth a wuaethant hwy i ti? Yn mha le y mae y rhaíF? ni a'i crogwn ef yn

y fan." Dysgwyliodd yn ddilai mai ei ganmol a wnaethent, ond yn lle

hyny bygythient ei grogi. Nid oedd y dynion hyn ddim mwy cjillion i

grefydd nag oedd yntau ; eto, o ryw ddireidi, neu dan ddylauwad rhyw wn
dyeithr a byrbwyll, bygythient ddial cam y diniweid; pa fodd bynag, syrth-

iodd arno arswyd am ei fywyd, a da iawn oedd cael dianc yn rhyw fodd o'u

dwylaw. Cafodd y clochydd lawer o arian am y gàn gableddus hon. Dyg-

odd ei feistr ef un tro i gyfarfod oedd gan íoneddigiou, mewn paLas a elwir

Bodfel, yn agos iBwllheli; athan guro ei gefn, a'i ddangos iddynt, dywed-

odd wrth y cwmni, "Gwelwch, foneddigion! dyma'r gr a wnaeth y gân."

Ar hyn, cyfranwyd iddo yu y Am ddeg gini a deugain. Ond gwobr anghyf-

iawnder ydoedd; eunillwyd hi ar draul y diuiweid, trwy anwiredd a thwyll

;

yr oedd ynddi gamddefnyddiad halogedig o dalentau gwych, a gwgodd Duw
ar y tro. Y'n raddol, fe oerodd serchogrwydd ei feistr tuag ato, yn fwy,

mae'n debyg, oddiar ddi-wg-dybiaetli ei fynwes ei hun, nag o herwydd un

aníFyddlondeb iddo yn y ch)chydd; a rhyw dro, pan ynrhodio j-n y fynwent,

rhuthrodd y canghellwr arno fel arth yn Hawn cynddaredd, gan ci gyhuddo

yn haerllug o geisio ei ladd trwy daíiu y gloch ar ei gefn. Tybygid nad

oedd un sail i'r fath ddrwg-dybiaeth, ond oedd yn nychymyg y canghellwr

ei hun, Mor ansicr ac anwadal ydyw cyfeiUgarwch gclynion Duw! Tucdd

pechod ydyw ysgar a tharfu dynion oddiwrth eu gilydd: yr eíengyl sydd yu

eu cyd-gysylitu, ac yn eu crynhoi ynghyd. Ni all fod dim gwir gyfeillgar-

wch rhwng gweithredwyr anwiredd íi'u gdydd. Y rhai a fo yn anftyddlawn

i Dduw, a fyddant hefyd yn aníFyddlawn i'w gilydd. Felly y bu rhwng y
canghellwr a'i was. Wcdi bod o'r blaen yn ymgynghreirio û'u gilydd yn

erbyn y diniweid, wele y ddau yn awr yn Ilawn gelyniaeth yn dechreu cnoi a

thraflyncu eu gilydd. Methodd y clochydd a dyoddef rhuthriad diachos y
canghellwr arno, a rhoes yntau arllwysiad gomyllt i'w nwydau cyfí"rous yn

ol. Y canlyniad a fu ei ddiswyddo. Ar ol hyn, acth y clochydd i ynigyf-

reithio â rhyw un, a thrwy ryw amryfusedd collodd y cynghaws; a chyda

colli y gyfraith, collodd lawer o'i arian ; dechreuodd gwobr ei anghyfiawnder

ehedeg ymaith ; a syrthiodd yn raddol i dlodi ac afiechyd, a bu farw yn

druenus.

Yr oedd rhwysg a rhi y canghellwr hefyd yn dynesu lua thcrfyn. Gwel-

som pa mor íFyrnig yr ymddygaituag at HowelHarris, a William Pritchard;
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Eûor {íieulon yr ymddjgai at bawb y cai lc i í'cddwl eu bod \n bleidiol i'r

penau cryniaid. Ond y mae yu rhaid i'r raôr gael ei derfyn, ac i weddill

cynddaredd yr annuwiol gael ei wahardd, Mae gan Dduw ei amser a'i offer

i osod tcrfyn i rwysg ei eiynion, ac i ddyoddefaint ei blant. "Adeiladodd y
canghellwr felin wynt, a chyn iddo gaei dim budd oddiwrthi, daeth rhyw

gorwynt dychrynllyd, ac a'i drylliodd yn chwiifriw yn ddisymwth. Adeilad-

wyd Uong iddo gerliaw Pwllheli, ond methwyd ei chaei i'r môr niewn modd
yn y byd tra y bu ef byw; ond ar oi ei farw, cafwyd hi i'r môr fei ilestr

araU."* Dichon i'r dyfynion hyn godi gwên ar wyneb llawer uu, gan dybied

mai ofergoeledd digymysg ydyw priodoii y cyfryw anífodion i farn Duw;
fod yr uu ddamwain yn dygwydd i bawb, ac na vvyr neb gariad neu gas

wrth yr byn oU sydd o'i fíaen. Addefwn yn rhwydd fod perygi mawr i ni

gyfeiliorni i ofergoeledd penchwiban ar y naili iaw, ac i annuwiaeth

dideimlad ar y liaw arall. Y perygi ydyw i ni farnu dygwyddiadau nen

orchwyliaethau rhagluniaeth wrtliynt eu hunain, ac nid mewn cysylìtiad ag

egwyddorion y Beibi. Pan y cymerir gorchwyiiaethau amser niewn cysyilt-

iad ag egwyddorion datguddiad, fe'n cynorthwyir ni, i fesur mawr, i ochel y
ddwy graig, sef rhyfyg y dyn didduw, ac amryfusedd y dyn ofergoelus. Yn
ngoieu datguddiad, nyni a weiwn y dichon i'r un fath oruchwyliaeth fod yn

hraiöf ar ysbryd dyn,—fod yn gerydcl ar blentyn Duw,—neu ynte yn farn ar

eiyn Duw ; ac wrth oieuni yr ysgrythyrau y mae i ni farnu pa un. Gwyddom
yn ddiau fod Duw yn profi ysbrydoedd dynion trwy ryw oruchwyiiaethau o

wên neu g yn ei ragluniaeth; gwyddom hefyd, yn ddiau, ei fod yn ceryddu

ei blaTit trwy oruchwyliaetìiau o'r fath, ac hefyd yn barnu ei eiynion. Nid

yw yr oruchwyiiaeth ynddi ei iiun yn amlygiad digouoi o ddyben ei hanfon-

iad, pa un ai er prawf, er cerydd, neu o fai-n; ond fe adnabyddir hyny mewn
GysyUtiad ag amlygiadau y Beibi. Pan gyfarfyddo gr â rhwystrau iawer

oddiwrth ddynion, neu â thrailodion law^er mewn rhagluniaetli, yn ei ffordd

o wneuthur daioni, a gwasanaethu Duw% hawdd ydyw iddo ddeali mai goi--

uchwyliaeíh i'w brofi ydyw; ond os bydd cydwybodoirwydd yn ei fynwes,

wrth gyfarfod â tbraUodion, fod ynddo ef waeieddau a cholüadau, dylai

edrych ar y trallodion hyny yn gerydd arno, neu yn farn, yn oi yr effaitli a

gânt arno : os cerydd, y mae yn caei ei weUa a'i iacliâu, ac yn bendithio

Duw ara danynt; os barn, y mae yn caledu danynt, ac yn cael ei ddinystrio

ganddynt. Nid oes wahaniaeth trwy ba foddion y dygir yr anfibdion arno;

trwy ddamweiniau disymvvth a dyeithî', ai trwy foddion cyffredin a graddol;

nid yw Uaw Duw ddim yn Uai yn eu cynyrchu, na'i ewyllys ef yn Uai yn

caei ei amlygu. Ond pan y myn yr Arglwydd i'r oruchwyliaeth effeithio ar

eraiU mewn ffordd o rybudd, rhaid iddi fod mewn rhyAv dduU hynod, onide

ni ddeaiiir ei iais. Weithiau fe fydd yn hawdd canfod cyfiawnder barnoi

Duw ar ei elynion, pan y byddatt yn medi ffrwyth naturiol eu ff'yrdd pech-

adurus, mewn ti-allodion amgylchiadol, neu gystuddiau corff, neu gyfyngder

• "Drych yr Amscrcedcl," tudal. 81.
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ysbryd; bryd arall, fe fydd yr oruchwyliaeth yn ym\visg-o nipwn ffuif Uai

naturiol, a rnwy dyeithr a disymwth, eto, yn mhob ffuif yn farn ar y dyodd-

efwyr cyndyn, ac yn rhybuddiou i edrychwyr diofaL j\íae edrycbwy-r yn

natiu-iol yn edrych ar oruchwyliaeth hynod a gyferfydd â dyn, yn ei cliysyllt-

iad â rhywbeth hyuod yn yr hwn a fydd dani. Os cyferfydd goruchwyliaeth

hynod â dyu hynod mewn anuuwioldeb, naturiol ydyw edrych ar yr onich-

wyìiaeth hòno yn farn arno ef, ac yn rhybudd i erailL Oiul os cyferfydd

gorachw-yliaeth hynod â gT enwog ei ras, da ei gymeriad, a defnyddiol ei

fywyd, y mae mor natm-iol edrych ar y gyfi\yw oruchwyliaeth yn brawf arno

ef, ac yn esiarapl i eraiU.

Dichon fod y sylwadau uchod yn angenrheidiol i ddangos i'r darllenydd

yn mha ystyr yr ydym yn edrych ar ryw oruchwyiiaethau a ddeuant yn awr

ac eilw^aith dan ein syW yu ystod y gwaith hwTi. Nid ydym yn gweled fod

dim gwyrthiol ynddo ei hun yn ninystriad melin wynt y caughellwr ; ond os

ei eiddo ef yu imig a ddinystriwyd, a hyny mewn duU hynod a dyeitlir, a

hyn hefyd mewn cysylltiad â chreuloudeb hynud yuddo yntau tuag at ddyn-

ion diniweid, y mae yn yr oruchwyb'aeth duedd naturiol i beri i ui feddwl

fod dyben neiEduol gan Dduw yn y tro. Yn achos y llong, yr hon ni eUid

ei chael i'r môr mewn un modd tra y bu ef byw, a'i cbael ar ol hyny yn
ddirwystr, y mae gwedd fwy gwyrtbiol ar yr amgylcbiad. Nid oes genyf yn

ngwyneb hyn, fel Uawer o droiou hjiiod o'r cyfl'elyb, ond dweyd mai gormod
a fyddai genyf wadu na ddichon y Goruchaf, îe, dan oruchwyliaeth y
Testament iSewydd, gyfryngu dan ryw amgylchiadau neillduol, ac i ryw
ddybenion neiUduoL mewn duU mor hynod ag a baro galondid nodcdio- i'w

boW, a dychryn arswydus ar ei elynion. Ac am ddim a wn i yn amo-en, na

aUai fod y tro hwn jii gyfi'yngiad o'r fath. Diau genyf na anturiasai awdwr
"Brycli yr Amseroedd" i ysgrifenu y peth heb ei fod ef, o leiaf, yn credu ei

fod yn ffaith anwadadwy.

Dygwyddodd i'r cangheUwr anffawd araU. Trw^y ryw amgylchiad, cod-

odd ymrafael rhyngddo â rhyw hen ferch gythreuUg ei naws ag oedd yn byw
yn mhlwyf LhTnor, o'r enw Dorotby EUis, neu Dorti Ddii, fel y difenwid hi

yn gyffredin. Hon ni adawai lonydd i'r cangheUwr mewu un man, ynmysf
na boneddig na gwreng, ond rhegai a meUditbiai ef yn ddiarbed, gan haeni

ei fod yn ceisio ei threisio. Safai ar ei gyfer yn yr eglwys pan y byddai vn
pregethu, gau ei feUdithio â'i hoU egni. A thrwy orcb.est fawT y geUid ei

chael aUan. Rhwymid hi weithiau wrth bost y fynweut, rbag aflonvddu

yr addoUad ganddi; ond yn y fan y goUyngid bi, rhuthrai i gyfarfod y
cangheUwT, gan syrthio ar ei gUniau noetliion i'w regii, ac ni eUid mewn
modd yn y byd ei dofi. Cyhoeddwyd ysgymundod yreglwys arni. Gosod-
wyd cadair bwrpasol iddi yn yr eglwys i ddwyn ei phenyd, a chyfaddef ei

bai; hitbau, yn Ue adrodd y geiriau ar ol y person, a ddyw^dai yn y o-wrth-

wyneb, ao yr oedd beUach yn fwy cytbreuUg, os oecbl yn bosibl, na"- o'r

blaen. O'r diwedd, gwaclodd iechyd y cangheUwr, o herwydd ei bod vn ei

boeni yn ddidor, a dybenodd ei daith yn nnghysurn^; yn nglianol ei ddvddiau.
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Ac er pob gofal a íu i gadw ei gorff rliag ei aumharcliu ganddi, ac er iddo

yntau cyn ei farw orchym^Ti cludo ei weddülion i Lanidloes, ei le genedigol,

eto, metliwyd ag attal y fenyw ystyfnig hon i fwrw ei Uid ar ei gorff marw

cyn ei gladdu, ac ar ei fedd, er pelled ydoedd, ar ol ei osod jTiddo.

Ehoddid nodded i'r pregethwyr a'r crefyddwyr yn í'nych rhag dialeddau

yr erlidwyr, mewn dull a thrwy foddion tra annysgwyliadwy. * Ymddangosai

weithiau fel pe buasai Satan yn bwrw allan Satau, neu fod Satan wedi

ymranu yn ei erbyn ei huu. Disgynai dychryn weithiau ar yr erlidwyr, fel

ua byddai mwyach nerth yn eu breichiau. Codai yr Arglwydd ambell waith

ryw noddwr galluog iddynt, yr hwn, er nad oedd yn un o honynt, a'r hwn,

efallai hefyd, nid oedd yn meddu grjTU duwioldeb, ac ofn Duw, eto yu caru

gwneuthur yr hyu oedd deg a cliyfiawu.

Yr oedd yn ughjTuydogaeth Ehyd-y-clafd, ger Pwllheii, r lled ieuauc

yn byw mewn t ar laiu o dir cyffrediu jti y gymydogaetli. Yr oedd y dyu

yma yu peri ei arswyd yu nhir y rhai byw. Paffìwr cethin ydoedd, ac yn

cael ei ystyried yn brif ymgecrwr y gymydogaeth. Deailwyd fcd pregethwr

i'w ddysgwyl i'r pentref ar brydnawn Sabboth, dros gan inlynedd yu ol;

ond nid oes enw wedi ei gael amo, uac adnabyddiaeth o ba le y daethai.

Erbyn ei ddyfod i'r lle, ui chauiateid iddo d neb i sefyll -uTtho. Yr oedd

trigoliou y pentref, gan mwyaf, yn denantiaid i foneddwr ag oedd yn byw

yn y Weru-fawr y pryd hwnw, yr hwn ei huu oedd yn erlidiwr creulawu ar

y crefyddwyr. Anfonodd hwn ei was, yr hwu a elwid Harri deneu, i'r Ue, o

ddyben i aflonyddu ac erlid. Pau welodd y paíììwr fod pawb yu ymosod ar

y pregeth-«T druan, a chanfod, oud odid, le cyfleus idJo ddangos ei wroldeb

a'i ddyL-mwad, fe waeddodd allan, "Pe gaiff bregethu j-n ymyl y ddâs

dowpch wrth fy nh i, er gwaethaf pawb ; ac mi edrycha' i am chwareu teg

iddo hefyd." Hon oedd y bregeth gyntaf gan y Methodistiaid yu y gymyd-

ogaeth hòno. Gwisgai y pregethwr, medd yr hanes, uapcyu neu gadach

glâs ar ei ben, gau ei bod yn bwrw gwlith-wlaw yu ddwys ar y pryd. Sìvper

y pregethwr dyeithr y uoson hòno, yn nh yr ymhiddwr, oedd frechdan o

fara ceirch, a thatws oeriou, a'i foreufwyd dranoeth oedd siccm (jicyn a hara

ceirch. Daeth i'r pregethwr ymwared o le nad ellid ei ddysgwyl, ac oddiwrth

greadur tra annhebyg; yr hyu a brofai fod calonau dyniou yn Uaw Duw, ac

y dichon efe ddefuyddio ofteryuau Ucd chwythig yr olwg i ddwyn o amgylch

ei amcaniou ei hun. Dywedir hefyd mai yn nh yr ymgecrwr mawr uchod

y bu y cyfarlbd eglwysig yn cael ei gadw hyd ues y codwyd y capel.

Dywedir hefyd fod mwy ua chau mlynedd er pan godì^yd y capel cyntaf yn

yr ardal hon. Adroddwyd yr hanes uchod gan r 75 mlwydd oed, yr hwu

a glywsai y chwedl lawer o weithiau gan ei daid.

Dygwyddodd tro lled gyflelyb i John Davies, Nantglyn, yn Ninbycli, yn

fuan ar ol iddo ddechreu pregethu. Am y tro hwu, dywedai Johu Davies

ei hun, wedi heneiddio o houo, wrth gyfaill iddo : "Aethum i Ddinbych

ryw Sabboth, i edrych a gawu i lonyddwch i bregethu yno. Can gynted ag

yr aethum i'r dref, aeth yn gyfl'ro ac yu ferw mawr trwyddi. Y crach-
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foneddigion a annogent y weriu i aflonyddu, fel na cliawn lefaru, pryd yr

oedd pregethu ar fy nglialon ; rhoddaswnunpetli a feddwn am gael pregetliu

iddynt." Nid oedd y pregetliwr ar y pryd ond dyn ieuanc tua 25 oed, ac

yn awr wedi ei amgylcliu â dynion tebycaeh i eUyllon ar y pryd, na dim
arall. Sychedai yntau yn faw^r yn ei galon am ryw gyfleusdra i hysbysu

iddynt "gynghor .Duw," ond nid oedd eto un olw^g y caniateid iddo agoryd

ei enau; ac os meiddiai wneuthur felly, y tynai yn ei ben y Ilu mileinig o'i

amgjdch. "O'r diwedd," meddai yr hen %vr, "daeth un ataf, yr hwn a

ystyrid yn flaenor pob camp, ac yn ymladdwi- penar dref, ac a ddywedodd,

"Beth, fy machgen, a wyt ti am bregethu?"

"Ydwyf," ebe yntau, "da iawn fyddai genyf gael llonyddwch am enyd

amser i lefaru ychydig."

"Wel, myn d—1," et)e y pafflwr, a'r pastwn mawr yn ei law, "llonyddwch

a gei."

Ar hyn esg\Tiodd i ben gorsin, a llefodd fel udgorn nes adsain y lle, a chan

godi y pastwn yn fygythiol yn uwch na'i ben, gwaeddodd, " Ho ! hist! y
mae y bachgen jTna yn meddwl pregethu yma yran ; a phwy bynag a'i

haflonydda, nac a wna un math o derfysg i'w rwystro, dyma fi yn diceydy

myn d—1, dyma ei feistr," gan ddangos y pastwn. Ar hyn daeth i lawr, a

dywedodd wrth John Davies, "Dos i fyny bellach, fachgen, mi edrycha' i am
chwareu teg i ti.", Felly y gwnaeth ; ac meddai John Davies, " Mi a breg-

ethais gyda rhwyddineb mawr."

Cyfarfu John Davies â tliro arall tua dechreuad ei weinidogaeth, yn yr

liwn y Uedodd rhagluniaeth ei haden drosto, gan roddi drws agorcd iddo i

bregethu yr efengyl, yn groes i'w ddysgwyliad ei hun, ac i fwriad cyntefig y
gwrthwynebwyr. Daeth ar ryw Sabboth i dref Ffliut, yn mhell cyn bod yno

un capel, a chyn bod yno nemawr un yn adnabod ac yn caru yr efengyl.

!Nid oedd chwaith air da i breswylwyr y dref hòno, y pryd hwnw, am eu

moesgarwch a'u hynawsedd. Yr oedd Mr. EIlis, o'r Wyddgrug, wcdi bod

yno o'r blaen, a chafodd lonyddwch gweddol i bregethu, wedi i'r gwrthwy-

nebwyr ddeall fod ganddo drwydded. Ond yr oedd John Davies heb

di-wydded ; ac wedi i'w gyfeillion ddeall hyn, ac ofni am y canlyniad, os efe

a antui-iai bregethn, aethant at r boncddig o gyfreithiwr, yr hwn a adwaenid

fel un pleidiol i'r Methodistiaid, ac wedi arfer eu gwrando ar dymhorau ; a

hysbysasant iddo yr amgylchiad, gan erchi amo gymeryd eu plaid. Aeth

ítlr. WiIIiams (oblcgid dyna oedd ei enw,) gyda hwy ; ac erbyn dyfod i'r

fan, yr oedd yno haid fawr o erlidwyr yn gynulledig, a chyda hwynt yr ocdd

cyfreithiwr a hedd-geidwad. " Pan gyrhaeddasom y Ile (meddai hen r ag

oedd yno ar y pryd), gwnacth yr erlidwyr gais i gymhell yr hedd-geidwad i

ymaflyd yn y pregethwr, ond ni wnai, am mai dyn o dymhcr lonydd ydoedd.

Gofynodd uu o honom i John Davies, a âi ef i'r carchar os byddai raid?

"Af," ebe yntau, "yn union, os cymerant afael ynof." Ond ni phrysurent i

ymaflyd ynddo, rhag ofn, fe allai, gosod eu hunain yn ngafael y gyfraith,

yn enwedig gan y gwelent Mr. Williams gyda hwy."
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Ar liyu cyfurcliodd j\Ir. Wiliiums y g\vr a tìafnorai y toTysgwyr, gatt

ddweyd, " Cymerwch y gr, a rhoddwcli ef yn ngliarcîiar
;
gan ei bod yn

Sabboth, nid â neb o honom i geisio eich Uuddins ; ond yfoiy chwi gewch

fyned ato i gadw cwmpeini iddo." Gwylltiodd y gr ar liyn, gan roddi y

niawr hv, a dywedyd nad âi ef ddim yno."

"Aoesgan y pregcthwr drwydded?" gofynai y cyfreithÌM-r ag ocdd yn

rahlith yr erlidwyr.

"Nid i chwi y perthyn gofyn y cwestiwm," ebe Mr. Wiüiaü.s, "ond i

ustus heddwch, ac am hyny nid ydym yn rhwym i'ch ateb."

Ar hyn, wele floethl fawr aUan gan yr erlidwyr, fod eu cyfreithiwr hwy

wedi coUi y dydd, ac y rhoddid caniatâd i'r pregethwr bregethu yn y man

a fynai o'r dref, ond iddo fyned encyd oddiwrth d- y person.

"Wel, ynte," ebe Mr. WiUiams wrth yr im a flaenorai ar y fintai, "gan

eich bod yn caniatîai iddo fyned i'r lle a fynai, ni a ddeuwu^ i'ch parlawr

chwi, oblegid dyna y lle goreu y gwn i am dano yn y dref."

Yna, gyda llwon lawer, ac mewn digter mawr, gwrthodwyd hyn, a chafodd

Mr. Williams le i edliw iddo nad oedd vvr at ei air. Ar hyn, gofynai

cyfieithiwr yr erliduyr, a âi y pregethwr at y dafarn a elwid y Swan? Ac

os âi yno, y deuent oll i'w wrando. Felly y cyíunwyd ; daeth y fintai

erlidgar i wrando y bregcth, a buant yn eithaf Uonydd hyd ei diwedd, ac

wrth yraadael, gofynent pa bryd y deuai y gr yno dracliefn ; a dywedent,

"pa bryd bynag y daw, ni a ddeuwn i wrando arno." " Yn ddiau cynddar-

edd gr a'th folianna di ;
gweddill cynddaredd a waherddi."

Dygwyddai weithiau yn lled anftbdus i erlidwyr. Cymerent eii harwain

bob amser wrth nwyd, ac nid wrth farn ; a chan faint eu gorphwyUder i

faeddu y penau cryniaid, syrthient weithiau i'w rhwyd eu hunain. Hyrddid

hwy gan y fath frys i ddisgyn ar eu hysglyfaeth, fel na chymerent bwyll bob

amser i adnabod eu gwrthddrych; a thrwy hyny disgynai arnynt hwy eu

hunain yr anfri a'r sarhad a fwriadasent i eraiU. Dywed awdwr "Brìjch yr

Jmseroedd," fod amgylchiad o'r fath yma wedi dygwydd yn rhyw dref yn

Nghymru. "Yr oedd rhyw r wedi addaw dyfod yno i bregethu, ac aeth y
gair ar led am ei ddyfodiad. Ymgasglodd torf o oferwyr y dref, yn Uawn o

sel erlidigaethus, i ddysgwyl am dano. Yn y cyfamser, daeth gr boneddig

inawr ar ymdaith i'r dref, a dygwyddodd fod gan y gr gadach (ffiinen)

wedi ei rwymo am ei ben, o herwydd rhyw afiechyd, mae'n debygol. Barn-

odd y dorf yn ddiamheuol mai hwnw oedd y prcgethwr, oblcgid y byddai

amryw o'r pregethwyr y dyddiau hyny yn gwisgo cadachau am eu penau ; a

thyna y nôd a fyddai gan hvwer ar bregethwyr. Pa fodd bynag, rhutlirasant

ar y gvvr boneddig, gan ei luchio a'i guro, a'i faeddu yn ddidrugaredd ; ac

yntau wedi synu, ac ofni am ei fywyd, yn methu gwybod na deall pa beth

oedd ar y gwallgofiaid. Nid oedd wiw iddo waeddi, Gosteg, arnynt, mwy
nag ar dònau y môr; ond dylynasant ef nes iddo gael tafarn, neu ryw le i

ddianc oddiar eu ff'ordd. Bu arswyd a dycliryn mawr arnynt, pan wybuant

pa fath vvr a driniwyd ganddynt mor atgas; ac nid wyf yn sicr a gnfodd
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rliai huiiynt eu cosbi am y fatli ymddygiad gwarthus. Camgymeiyd y
diwi'nod a fu yr aclios iddynt ymosod ar y gr boueddig. Drauoeth, yv

oedd addewid i'r pregethwr fod yu y dref ; ac o herwydd y braw a gafodd

pobl y dref yu achos y gr boueddig, ui feiddiodd neb ei erlid, ond cafodd _

fyned a dyfod yu heddychol, heb neb yu aflonyddu arno."

Gwir a ddywed ja- heu ddiareb, "Drwg y ceidw y diawl ei was." Cafodd

y gwr uchod brawf o galedi y gwasauaeth yn y tro hwn ; eto, goruwch-

lywodraethwyd ef i ganiatâu llonyddwch i'r diniwed drauoeth, ac i beri, ond

odid, radd o ddiflasder i'w wrthwyuebwyr ar y gwaith o erhd.

"Bu tro lled debyg yu Nghorweu," medd yr un awdwr. "Yr oedd dau

ddyn a fyddeut yu arfer prynu moch, yn myned trwy'r dref ar ibre oer iawn,

a chauddyut gadachau am eu penau. Dechreuodd pobl y dref yraosod arnynt

yn eguiol, gau dybied mai pregethAvyr oeddynt. Ond beth a wnaeih y
rhei'ny ond troi arnynt yn wrol, heb brisio beth a gaent gyntaf i'w dwylaw

i'w taflu atyut, nes y ftodd pawb i'w pebyll, megys y gwnaeth yr ysbryd

drwg gynt â meibion Scefa."

Defuyddid pob math o ddyfais ymron, i flino a niweidio y crefyddwyr.

Ymddygai dyuion fel pe buasai ganddynt hawl i'w haflonyddu hwy, a chy-

merent ryddid i'w drygu, y fath na feiddient ei gymeryd, er dim, gyda neb

arall. Cymerid yn ganiataol mai creaduriaid i'w herlid oeddynt, fel yr

ysgyfarnog gan y ci. Clywais fod chwedl wedi myned ar led, fod y draenog

yn arfer suguo y gwartheg; coeliwyd y chwedl, a phenderfynwyd eiddyfetiui.

Creadur llariaidd ac amyueddgar ydyw mewn gwirionedd, oud aeth yu arfer

gyflredin ei faeddu, ac yn syniad mai hyny a ddylid. Yr un modd yma
;

yraledaenasai y dyb mai gwr oedd y pregethwyr a'r crefyddwyr Method-

istaidd cyntefig i'w dal ac i'w dyfetha. Nid oedd y gwr mawr yn rhy

foneddig i'w herlid hwy, a thybiai y werinos y gallent hwythau wneyd yn

hyf arnynt. Gan amhaf, digon a fyddai gan yr erlidwyr eu haflonyddu, a'u

dirmygu; dyrysu eu haracauion crefyddol, a bwrw saihad ar eu cymeriad fel

dynion; gan eu gosod allau fel rhai a fyddai yn cynllwyn yn ddirgelaidd yu

erbyn heddwch y wlad a'i sefydliadau. Eto ar ryw achlysuron, ni phetrus-

ent fyned yu llawer pelkch, gau ddefuyddio raoddion tra niweidiol a

pheryglus.

" Yr oedd cyfarfod rywbryd," medd awdwr Dr>/c/i yr Jmseroedd, "wedi ei

gyhoeddi yn Khos-y-Tryfan (nid yn mhell o dref Cacruaifou), ar brydnawu
Sabboth, a daeth lUuiws ynghyd i wrando. Yr oedd gan r yn y gymyd-
ogaeth darw a fyddai yn arfer rhuthro yn erchyll, fel yr oedd yn berygl

bywyd myued yn agos ato. Trödd y gv\T yr anifel yu union at y gyuuli-

eidfa ; ac yr oedd yu dyfod yn mlaeu dan ruo a lleisio yu ddyclirynllyd, tuag

at y bobl. Oud cyn ei ddyibd atynt, canfu fuwch euyd oddiwrtho
;
gadaw-

odd bawb yu llonydd, a rhedodd ar ol hòno. Addawodd Duw wneuthur
amraod dros ei bobl ag anifeiliaid y maes, &c. Ond yn mhen tro o amser,

rhuthrodd y creadur afreohis ar y gr ei hun, gan ei gornio yn ddychryn-

llyd: ac o'r braidd y cafodd ddianc gyda'i einioes." Ehaid fod naw»
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mileiuig ar ysbryd y dyn a allai droi anifail o'r fatli i blith cyuuUeidfa o bobl.

Ymddaugosai liwn fel un yn gwir sycliedu am waed ; ac y mae i waed yn

aml lef ag a fydd yn cyrbaedd clustiau Arglwydd y lluoedd, yr hwn a ddy-

wedodd, " Myfi bia dial, myfi a dalaf, medd yr Arglwydd."

Fe ddichon y byddai dynion yn fwy hyf i erlid, am y tybient mai pobl

lonydd oedd y crefyddwyr, ac y ceid gwneuthur â hwy fel y mynid; ac fe

allài hefyd fod crefyddwyr yr oes dan ddylanwad y syniad mai ymaros a

dyoddefgarwch a weddai i'r efengyl, a chan ystyried mai braint oedd iddynt

gael dyoddef anmharch er mwyn enw Crist, wedi rhoddi achles iddynt dybio

felly, llawn cymaint hwyrach, mewn rhyw amgylchiadau, ag oedd yn ddoeth

iddynt ei wneyd.

Tua'r fl. 1769, cynaliwyd cymdeithasfa ar faes gerllaw pentref Llaullyfni,

sir Gaernarfon. Yr oedd oífeiriad y llan, fel yr oeddynt ymron oU, yu fìin

arno o herwydd y Methodistiaid, ac yn fawr ei benbleth a'i ffwdan ya

ymofyn pa fodd y gallai rwystro i'r cyfarfod gael ei gynal. Gwnai fanwl

mofyniad, ai nid oedd neb ar gael a gymerai arno y gorchwyl o aflonyddu

yr odfaon, trwy guro padell, neu wneuthur rhyw drwst mawr trwy ryw ofl'er

nea o-ilydd. Yr oedd y gwasanaeth a ofynid gan y gr parchedig, pa fodd

bynag, yn rhy isel gan amryw ei wneyd : nid yn rhy isel ganddo ef ei gynyg,

eithr yn rhy isel gan ei blwyfolion ei wneuthm-. Ond ar ol methu gydag

amryw, fe Iwyddodd gyda rhyw ddyn mwy ei ystryw a'i ddireidi na'i gilydd,

o'r enw Evan Thomas, i gyflawni y gwasauaeth anrhydeddus (?) drosto, ar yr

ammod ei fod i gael ei wala o fwyd a chwrw cyn dechreu. Gwahoddwyd

Evan i'r t, a chafodd fwyta ac yfed hyd y mynai. Yna aeth i'r cae â'r

badell gydag ef, tua'r amser y tybid y gallai yr aflonyddwch fod yn fwyaf

€fl"eithiol; ond yn lle curo y badell, trödd Evan yn ei ol yn ddisymwth

oddiwrth gwr y gynulleidía
;
piyd y gofynai y person iddo,

—

"Paham y bu hyn, Evau?— paham na fuasit ti yn curo y badell?"

"Ofn a'm rhwystrodd, fy meistr," ebe Evan.

"Ofn yn wir! paham yr ofnit?"

"Pobl fFyrnig a chreulawn ydynt, syr, ac ofuwn mai fy nghuro yn ddidru-

o-aredd a gawswn i ganddynt, pe buaswu yn anturio curo y badell."

"Nage, Evau," ebe y person, "pobl ydynt y cewch eu triu fel y mynoch."

" le, meistr, rhai felly ydynt hwy ; ond y mae yn eu mysg bobl ganol, nad

Ydyut na hwy na ninau. Dyma y rhai a ddeuant am ein penau, ac a'n

ìladdant. Gwell, yr wyf yn meddwl, ydyw eu gadael yn llonydd."

"Wel," meddai y person, "hwyrach mai cu gadael hwy yn llonydd ydyw

y goreu."

Ymddengys yn yr amgylchiad hwn, mai amcan Evan oedd llenwi ei gylla

ar fwrdd y person, ac nid erlid y crefyddwyr, Gwyddai cystal a'r person,

mai pobl lonydd a diniwcd oedd y crefyddwyr, a fiugiai ofn rhag eu luiflou-

yddu. Ond uid oedd y gr urddasol mor dyner ei deimhadau; eithr wedi

methu yn ei aracan gydag Evan, llwyddodd gydag un arall, yr hwn a aeth

i'r maes, ac a gm-odd y badell mor eífeithiol, nes gorfu i'r pregethwr roi
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heibio pregetliu. DvgAvyddodd fod yn y cyfarfod liwn r o Gymro, yn

iigliyfimdeb larlles Huiitingdon, yr hwn a ddaethai trwy y wlad i bregethu.

Esgynodd hwn i le y Hall, ac a ddechreuodd bregethu; a chan ei fod o wedd

mwy boueddigaidd, a clianddo wisg fel offeiriad am dano, cafodd lonydd i

fyned yn mhaen hyd ddiwedd y cynuUiad.

Yn yr enghreifftiau a osodwyd i lawr, y mae digon o brofion wedi eu

rhoddi o'r anhawsderau a osodid ar flbrdd y diwygiad yn Nghymru i fyned

rhagddo, ac na etifeddodd ef ddim tir yn y dywysogaeth ond a ennillodd

trwy yr amlygiadau diddadl a roddid o amddiffyniad y Goruchaf arno,

Gollyngwyd arno bob traha a chreulondeb, hyd y goddefai cyfreithiau y
wladwriaeth, ac yn fynych gosodid y rhai hyny o'r neiUdu, i'r dyben i arllwys

gelyniaeth y fynwes yn erbpi y seet newydd. Yn mysg y werin, y mae yu
amlwg y codai yr erlid yn aml oddiar anwybodaeth, a thybid gan rai, fe

allai, mai gwasanaeth i ])duw a wneid gauddynt. Ond y mae yn anhawdd

barnu yr un peth am y boneddwyr a'r clerigwyr hyny a fuant mor hynod yn

eu dydd am erlid y Methodistiaid. Yr oedd yn mysg y dosbarth yma, pa

fodd bynag, rai yn Uawer mwy diniwcid na'u gilydd. Ehai a ymosodent ar

y trueiniaid oddiar gredu y chwedlau a daenid am danynt, ac mai gwir les

i'r wlad a fyddai eu diwreiddio o'r tir. Ymgyfodai gwrthwynebiad rhai

eraill oddiar sel dros grefydd awdurdodedig y genedl, ac mai annhrefn na

ddyhasid ei oddef, ydoedd caniatâu i neb ddynion ddysgu eu gilydd mcwn
pethau ysbiydol, heb eu gosod i hyny yn ol y drefn arferol yn eglwys Loegr.

Nid oes amheuaeth chwaith nad oedd gelyniaeth rhai eraill yn cyfodi oddiar

ddygasedd naturiol y galon at wirionedd pur : cysgu yr oeddynt, ac ni fynent

eu haíionyddu; yr oedd eu gweithredoedd yn ddrwg, ac ni fynent eu

dynoethi. Gwelai eraül, os llwyddo a ^vnai y crefyddwyr ncwyddion liyn, y
rhoddid teffyn ar bleserau rhai, a lleihad ar elw y Ueill, yr hyn a barai iddynt

ymgynddeiriogi yn eu herbyn. Yn raddol, pa fodd bjiiag, fe ddaeth

egwyddorion y diwygwyr, a'u gwrthwynebwyr, yn fwy adnabyddus ; ac i'r

un graddau yr oedd yr erlid yn lliniaru ac yn darfod. Daeth y rhai a erlidient

oddiar gamsyniad am egwyddorion y bobl, i ddeall eu hamryfusedd ; a daeth

y rhai a erlidient oddiar egwyddorion maleisus, hunanol, a sectaidd, i gywil-

yddio arddel yr egwyddorion hyny, ac felly i gilio o'r maes; nid ara eu bod
wedi eu cymodi â'r gwirionedd, ond am ei bod yn rhy oleu bcllach iddvnt

orthrymu dynion cyfiawnach na hwy eu hunain.

Yn awr y mae yr erlid wedi darfod. Ni fyn rhai ddim erlid pe gallent,

ac ni all y lleiU ddira pe mynent. Nid ydyra yn amheu, er hyn oll, nad oes

rhai a erlidient eto, îe, yn Nghymru, pe goddefid iddynt gan gyfraith y tir.

Mae honiad balchaidd rhai o'u Ijod hwy yn olynwyr priodol i'r apostolion, ac

felly yn warcheidwaid rheolaidd crefydd, ac nad oes neb felly ond hwynthwy,

yn cynwys ynddo ei hun egwyddorion erlidigaeth ; a'r un peth genym, nad

gan bwy y gwneir y fath honiad haerllug,—pa un ai gan weinidogion pab-

yddiaeth, oeu gan weinidogion rhith brotestaniaeth,—y mae yr honiad, os
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gwneir ef yu gywir, yn arwaiu y neb a'i gwnelo i bob eithaiion o dralia a

thrais, ag a oddefir iddo gan y wladwriaeth y mae yn aelod o honi. E-hag

yr honiadau arglwyddaidd ac uchel-eglwysaidd hyn, gwareded yr Arglwydd

ein gwlad, îe, a'r byd oll.

Eto unwaitli, coHed y darllenydd, fod i ni bcrygl oddifewn, ef;dlai, llawer

mwy na'r un oddiallau. Pa faiut bynag a allai fod eiu perygl oddiwrth

orthrwm a thrais rluii eraill, y raae Uawn cymaint oddiwrth gwsg a marw-

eidd-dra yuom ein hunain ; ac fe allai, os llochi difaterwch a ffurfioldeb

difywyd a wneir yn ein hymarferiadau crefyddol, y gwel doethineb Duw yn

dda, er mwyn ein deffroi a'n diwygio, oUwng arnom eto dymhestl arswydus

o erlidigaeth ; îe, a mwy dymunol a fyddai hyny nag i ni fwynhau tawelwch

y bedd, ac i ni ddisgjn i adfeiliad Uygredig raarweidd-dra ysbrydol. Yr

unig feddyginiaeth rhag y naiU, a'r unig gynaliaeth dan y llall, a fyddai eia

bedvddio â'r Ysbrvd Glfui ac â thnn.

PENNOD X.

yMOSODIADAU TÜFEWNOL AR GYNYDD Y CYFUNDEB.
CÎNWTälAD :

YSTRYW Y Gr;LY.V YJ)YW LLYGRÜ CREFi'DD, YX GYSTAL A'I LLETHU—YR AXGHYD-
FOD A FU RHWNG HARRIS A ROWLANDS—DYLANWAD Y DDAU—XEWrDIAD YX
XULL HARRîS O BREGETHU—YR YMRANIAD YX TORI allan YX LLANIDLOES
YX Y FL.I7.Jl—EI EFFAITH AE HARRIS EI HUN'—SEFYDLIAD TREFi;CA—PROP-

EDIGAETHAU HABRIS—TEULU TREFECA—HARRIS YX FILWR—El GYMODIAD A'I

HEX FRODYR— EI I.AFLR, EI XODWEDDIAD, A'I FARWOLAETH.

Mae hanesiaeth eglwysig pob oes a gwlad yn profi mai aracan y gelyn, pan

na allo letliu y daioni a fyddo, ydyw ei lygru;—pan na allo sycliu y ffynnon,

•^ày\f tìllwydo. Hyd y gall, rhydd attalfa ar ddyfodiad yr efengyl i whnd

;

ond os aflwyddo a wna i'w hattal, fe gais ei haflwyddo trwy ddwyn cyfeil-

iornadau mewn athrawiaeth, neu ymiysoniadau yn mysg y dysgyblion. A
mynych iawn y ceir fod yr ystryw olaf yn fwy eff'cithiol na'r un fiaegaf. Yn
ngwisgoedd augcl goleuni, fe wna fwy o ddifrod yn ngwersyll y saint,

nag^'u ei wisg briodol ei hun. ISÍid Uawer a euniUodd gelynion crefydd un

araser trwy orthrwm a thrais, ond enuillasant lawer chwaueg trwy dwyll a

dichell. I lethu crefydd, rhaid cael awdurdod cyfraith, dylanwad yr uchaf-

iaid", neu ffyrnigrwydd y werin ; oud i'w Uygru, rhaid defnyddio ei deiliaid

proffcsedig, a'i hathrawon cyhoeddus. Daroganiad trwm oedd yr un a

wnaeth Paul, pan y dywedai wrth henuriaid eglwys Epliesus, "Canys rayfi a

wn hyn, y daw, ar ol fy ymadawiad i, fleiddiau blinion i'ch plith, heb arbed

y praidd. Ac o honoch chici eich hnnain y cyfyd gwýr yn llcfaru pethau

gjT-draws, i dynu dysgybliou ar eu hol." Gelynion mwyaf crefydd ydyw

tylwyth ei th ei hun.

Maecyfundcb y Mcthodistiaid Calfinaidd Cymreig, yn hyn, wedi cael ffafr

gan Dduw, yn anad Ilawer. Hyd yma, y mae wedi ei gadw yn rhyfeddol

rhag ynuaniadau ac yragyrchion tufewnol. Cafodd ei ran o erlidigaeth. Ni
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cliyfarfu yr un cyfundeb o'i faint â mwy o wrthw\Tiebiad oddiwrth ymosod-

iadau oddiallan, na'r un â Uai o rwyíriadau oddifewn. Oud yn nghanol

erlidigaeth a thrais y gelyn, cafodd amddiflyniad Preswylydd y berth, fel na

ddifawyd hi er Hosgi yn angherddol gan dân. Ar y llaw arall, er cadw y
eyfuiideb yn nodedig gyda'u gilydd, yn undeb yr Ysbryd, ac yn nghwlwm

tangnefedd, rhoddwyd iddo brofi pa mor chwerw ydoedd ymraniad o ran ei

flas, a ph.i mor ddinystriol o ran ei efleithiau. Do, fe fu ymrauiad yn y
corff hwn hefyd; a hyny pan ydoedd eto yn ei wendid babanaidd ; a chododd

oddiwrth y rhai mwyaf eu dylauwad a'u defnyddioldeb. Dychymygem, pe

deilliasai oddiwTth, neu pe codasai yn mhlith, aelodau anghyhocdd, er amle !

eu rhif, neu pe dygwyddasai wedi i'r cyfundeb gael amser i ymwreiddio yn y
tir, ac i ymgorÔbri mewn gryniusder, y buasai yn haws dal ei ymosodiad; yn

lle hyny, ymddangosodd yn mhlitìi y rhai a "dybid yn golofnau," ac mewu
adeg pan oedd y dysgybHon yn auaml eu rhif, yn dyner eu teimladau, ac yn

isel a gorthrymedig eu scfyìlfa. Bu gorfod i'r cyfuudeb ddyoddef erlidigaeth

danllyd, ac ymraniad chwerw, ar yr uu pryd. Wrth gra.Tu ar yr amgylch-

iadau yr oedd y diwygiad ynddynt ar y piyd, a bwrw golwg ar y ILiw arall

ar y wedd oedd ar yr ymosodiad ei hun, peth rhyfedd na Iwyddasai y gelyn

i'w lethu yn Wwjr. Gweddus ydyw codi maen coö'adwriaeth, ac argi-aífu

arno, "Ebenezer, hÿcl yma y cynortlmyGdd yr Arylwydd nyni : tcedi i ni

(jael help gan lìduw, yr ydym yn aros hyd y dydd hwn"
Mae yr hanes a ddaeth i lawr i ni ara y tro chwerw y cyfeiriwyd ato uchod,

yn brin ac anmherflaith iawn. Mae can mlynedd ymron ar bcn er pan ddy-

gwyddodd ; a chan chwerwed a fu ei eft'eithiau, prin yr oedd calon yn neb

ag oedd y pryd hwnw ar y maes i y§grifenu ei hanes. Ymddengys mai blin

ganddynt oedd ei goflFâu, ac yn neiUduol ei draddodi i oesoedd dyfodol.

Deonglwn eu dystawrwydd trwy iaith o'r fath yma, "Oh ardderchogrwydd

Israel, efe a archollwyd ar dy uchelfaoedd di : pa fodd y cwyrapodd y
cedyrn ! Nac adroddwcli hyn yn Gath, na fynegwch yn heolydd Ascelon,

rliag Ihiwenychu merched y Philistiaid." Mynent, tybygid, gladdu yr

amg\*lchiad diserchmewnbedd o anghof. Ond fe allai, mai oddiar deimladau

y cyfodai y dyrauniad hwn, ac nid odddiar farn. Nid oedd ei groniclo yn

beth hofl^, mae'n wir, ond fe allai y buasai yn beth buddiol. Ac fe gafodd

ei groniclo hefyd yn nghof y rhai a brofasant ei chwerwder, a thraddodwyd

rhyw gymaint o'u syniadau i oesoedd dyfodol, mewn ymadrodd os nad mewn
ysgrif : cymaint, fe ddichon, ag a wasanaetha i gyftYoi ein gwyliadwriaeth, er

nad digon i foddhau ein cywreinrwydd. Pa betliau bynag a allai lesteirio

ocs gyntefig y Methodistiaid i ysgrifenu a chyhoeddi hanes jt ymraniad;—pa

un ai tynerwch teimladau y rhai oedd yn aros, ai traragwydd ac anniddig-

rwydd y blaid a giliodd, ai ynte a allai fod cymaint^ fai a byrbwylldra wedi

bod ar bob ochr, ag a barai ibd pawb yn teimlo anmharodrwydd i ddim ond

i gladdu y coffa am dano, ac i iachâu ei effeithiau raor ebrwydd ag oedd yn

bosibl, nis gwyddora; ond hyn a wyddom, nad yw yr amgylchiadau a bcr-

thynent iddynt hwv, ddim vn hanfodi vn awr ; ac fe ddichon v gallai hyshysu

c'2 '
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yr amgylchiad galarus fod yn fuddiol i'r oes bresenol, ac effeithio yn dda ar

oesoedd ar ol hyn. Priodol, tybygem, ydyw codi arwydd yn y fan lle y gor-

wedd y graig a barodd y fath long-ddrj^lliad alaethus.

Nid yw yn beth syn, ar lawer o gyfrifon, i anghydwelediad gj'fodi yn
mysg ein tadau. Codasai yn mysg yr apostolion eu hunain. Cafodd Peda:

ei wrthwynebu yn ei wj-neb gan Paul, am ei fod i'w feio (Gal. ii, 11) ; a bu
cjTnaint cynhwi-frhwng Paul aBarnabas, ar rywachlysur, fel yr ymadawsant
oddiwrth eu gilydd (Act. xv, 37

—

^O. "Nid yw y goreuon o ddynion ond
dynion ar y goreu." Dywedir hyn, nid i liniam y drwg, nac i'w esgusodi,

ond i'w ochel. Dylem jTndeimlo cymaint â gwendid a Uygredigaeth ein

natur, fel ag i ochel rhoddi dim achlysur i gyffroi ei drwg-anwydau, a dylem

hefyd fod mor gyduabyddus bob un â'i golliant ei hun, fel ag i allu cyd-

ddwyn â choUiadau rhai eraill. Nid oedd y diwygwyr ar y prjd y dechreu-

odd yr ymrysonfa, ond lled anghynefin eto â chydweithrediad corfforedig

;

yr oeddynt oll hefyd o dan ddeugain oed : cynysgaethwyd hwy â Uawer o

dân yn eu cyfausoddiad : codasid hwy yn uchel gan y llwyddiant a roddasai

yr Arglwj-dd ar eu llafur, a'r anrhydedd a roddasid iddynt gan y brodyr, fel

nad yw yn rhyfedd genym i'r gelyn, yr hwn sydd hen a chyfrwys, allu lluchio

gwreichion anghydfod i'w plith.

Gelwir yr }-mraniad hwn yn '•'ymraniad rhwng Harris a Rowlands," a

galwj-^d y pleidiau, ar ol yr ymraniad, yn bobl Mr. Harris, a phobl Mr.

Eowlands. Yr oedd y diwjgiad wedi dechreu er ys ya agos i 15 mlynedd.

Yr oedd rhai cannoedd o egh^Tsi bychain bellach yn britho üe a Gogledd.

Yr oedd cryn nifer hefyd o offeiriaid eglwys Loegr wedi ymimo, heblaw

araryw ugeiniau o gynghorwyr, mwy neu lai eu doniau a'u cyrhaeddiadau.

Yn yr arloesiad rhyfeddol hwn, Mi*. Harris oedd y pri/ offeì-yn. Yr oedd

wedi teithio Uawer mwy na Mr. Eowlands ; ac yr oedd ei dduU a'i ddawn,

ei sel a'i wroldeb, yn ei gymhwj-so i wynebu ar y fath anialwch gwyllt ag

oedd Cymru y pryd hwnw. Bendithiasai Duw ei weinidogaeth mewn modd

ac i raddau anarferol. Gwnaethpwyd ef yn dad ysbrydol lluaws mawr o'r

dysgyblion, ac iddo ef y rhoddasid y gwaith o bLmu yr holl eglwysi bychain

trwy y dywysogaeth. Bernid Rowhinds yn llawer uwch nag ef yn y weinid-

ogaeth ; ond yr oedd RowLinds yn treulio Uawer o'i amser yn ei lyfrgell, ac

yn llafurio llawer i ddarllen, ac i gyfansoddi pregethau. Yr oedd ei weinid-

ogaeth yn fwy sefydlog hefyd, ac yn gymhwysach i eangu deall ei wrandaw-

wyr, ac i adeiladu y saint. Nid oedd Harris, ar y Uaw arall, wedi derbyn

urddau eglwysig ; a phregethai yn fwy direol, ac fel y rhoddid iddo ar y
prj'd ; ond yr oedd ei weinidogaeth yn gyffredin yn nerthol iawn ; disgynai

ei yraadroddion ar ei wrandawyr fel tân, nes y parai iddynt oll yn ddüai naill

ai plygu neu yragynddeiriogi. Gan faint oedd ei Lifur, ei deithiau, egni ei

feddwl, a thanbeidrwydd ei ysbrj'd, yr ocdd ei ddefnyddioldcb a'i ddyLnnwad

yn fawr ac eang. herwydd ei wib-deithiau parhaus a chyson, rhoddid

jnantais iddo ymgyfeiUachu mwy â'r cynghorwyr yn yr amrywiol eiroedd, ae
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ymgyduabyddu yn fwy â'r Diân-eghvysi. Meddai WilliaLüs, raiit-j-celvn,

yn ei farwnad ;

—

"Yntau Howel, heb arddodiad
Dwylaw dynioD o un rlijw,

Na chael cenad gan un esgob,

Ag sy'n Uawer llai na Duw ;

Fe brcgethodd }t efengyl,

A'i hanfeidrol dd^\wfol stor,

O derfynau Hafreu dawel,

Obry i'r gorllewin fór."

Dros ystod rhai blynyddoedd cyn i'r ymraniad dori allan, oanfuwyd cyf-

newidiad mawr yn ngweinidogaeth Mr. Harris. O'r blaen, yr oedd ei

weinidogaeth yn daranllyd iawn, ac yn cael ei chyfeirio at bechaduriaid diofal

a rhyfygus; ond yn awr dechreuodd bregethu mwy i broíTeswyr. Souiai fod

dau beth yn neillduol o ddiífygiol ynddynt, sef adnabyddiaeth o bersou Crist,

a gwaith ífydd yn marweiddio pechod ynddyut, ac yu eu tueddu i ymgysegru

}Ti llwyr i'r Arglwydd. Ymddeugys iddo gael golygiadau gogoneddus

oddeutu yr amser hwn, m-^-j nag a gawsai o'r blaen, ar fawredd pcrson y
Cyfryngwr, fel Duw-ddyn. "Ac fel y byddai gogoniant Duw yneiu uatur,"

meddai ef ei hun, "fel h)-!! yn taeuu ei belydrau dwyfol ar fy enaid, yr

oeddwn yu teimlo ei fod yn cynyddu fy ffydd, ac yn helaethu fy ughariad,

daeth fy liawenydd yn fwy cyflawn, a'm hymroddiad yn fwy diysgog, fy

ysbryd yn fwy tawel a llonydd, a mwy o ymysgaroedd tosturi a thrugaredd

tuag at bechaduriaid truenus."

Tua'r fl. 1745, ni a'i cawn yn cyfeirio at ryw wrthwynebiad a brofai wrtli

bregethu Crist oddiar y goleuni newydd a gawsai ar ogoniant ei berson.

"Ac fel yr oedd fy ysbryd yn cynyddu fwy-fwy wrth weled gogouiant y
Duw-ddyn hwn (jt hwn a welais erbyn hyn yn amlwg, yn ddychryn cyth-

reuliaid, yn hyfrydwch angylion, ac yn wir ac unig obaith pechaduriaid

truenus), yna dechreuais ganfod f/tcrthicynebiad mawr a chryf im, gicailh yn

pregethu ei Dduwdod à'i farìcolaeth ef ^c, YN enwedig yn Nghymuu :

ennillodd y gwrthnyuebiad hwn dir, nes iddo o'r diwedd dori allan yn

gyhoeddus ;—a hyny gan lawer a'u galwasent eu huiiaiu uuwaith yn bhint

ysbrydol i rai." Gan na thorodd yr ymraniad allan yn llwyr hyd y fl. 1751,

pryd yr ymadawodd ]\Ir. Harris yn hoUol oddiwrth ei frodyr, y mae yn

rhaid y bu y lefain hwn yn hir yn ymweithio cyn liyn, îe, er ys tua chwe

blynedd. Mewn llythyr o'i eiddo at y Parch. G. Whitfield, dyddicdig

Gorph. 16, 1745, yr ysgrífena :
" Yr wythnos ddiweddaf y bu genym gyf-

arfod gweinidogion a chynghorwyr, sydd yn cynorthwyo yn y gwaith, pryd

yr oedd yr Arglwydd yn eu plith mewn modd neillduol. F rhicyg ag oedd

yn dehyg o gael ei wneuthur, a gauwyd, gobeithiwyf, yn cfí'eithiol. Boddlon-

wyd y brodyr a fynent ymddadleu."

Wrth y Uythyr hwn, gwelwn fod argoelion bygythiol am rwygiad yn croui

er's blynyddau cyn iddo ddod i addfedrwydd, ac iddo gael ei attal ara iyw

dymhor trwy foddloni y brodyr anniddig. Yn y cyfarfod uchod, yr oedd

Eowlands yn absenol, ar ei hynt yn Llundaiii. Yn Chwefror, 1716, yr ysgrif-
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ena draehefn o Lundain at frawd yn Ngliaerloyw :
—"Yn awr, y mae pethau

yn myned rhagddynt yn rhwydd : y mae y brawd Edìoards wedi ymuno â ni,

ac yr ydym yn ddedwydd gyda'n gilydd. T praidd gwasgaredig sy'n

dechreu ail-ymgysylltu mewn undeb. Yr ydym yn scfydlu y gymdeithas,

ac yn adscíydlu y cyfarfodydd. Drysau uev."yddion sy'n agoryd, ac angen

sydd am fwy o lafurwjT."

Tybiai Eowlauds ac eraill fod Mr. Harris yn arfer ymadroddion anghy-

mhwys am y Cyfryngwr wrth son am ei ddarostyngiad, raegys, I'od Bmo
wedi marw. A sicr ydyw fod ymadroddion o'r fath yn cael eu defnyddio

ganddo, oblcgid ni a gawn rai tebyg iawn iddynt mewn Uythyr o'i eiddo

yu y íl. l"!?. Meddai,—"0! pa galon ua thoddai, wrth weled y Duw
tragwyddol yn gorwedd yn y preseb ! ei weled yn flinedig, yn chwysu, ac yn

gwisgo y goron ddrain !" &c. Ond pa un a ddefnyddid yr ymadroddion

hyu mewn cysylltiad â golygiadau ar berson Crist a wahaniaethent niewn

gwirionedd oddiwrth erail], sydd auamlwg. " Tybygaf," mcdd Mr. Charles

am dano, "fod Mr. Harris yn r o dymher gowresog; a pheth bynag a

gymerai le yn ei feddwl, yr oedd yn ei dderbyn ac yn ei ddylyn gyda byw-

iogrwydd poethlyd. Tebygol fod y bobl heb eu haddysgu yn fanwl yn y
pynciau mawrion hyn ;

gan fod yr athrawiaeth, gan mwyaf, yn cerdded

llwybr cw^bl wahanol. Dywedodd un o'r hen brofteswyr wrthyf, ei fod ef

ac amrj'w frodyr gyda'u gilydd mewn cymdeithas neiUduol dros bum mlyn-

edíl, heb wybod dim am Grist, hyd yn nod yn hanesiol; a phan glywsant

ryw bregethwr yn son yn neilhluol am dano, nid oeddynt yn ei ddeall, nac

yn gwybod am bwy yr oedd yn pregethu. Gofynais i'r hen r duwiol,

beth oeddynt yn ei bregethu iddynt? Atebodd, nad oeddynt yn clywed am
ddim ond am ddrwg pechod, tân ufí'ern, a damnedigaeth, nes byddent yn

crynu gan ofuau mawrion, a dychryn calon. Hwyrach nad oedd hanes yr

hen r hwn yn gwbl gywir am y mater; er hyny, y mae yn ddilys mai dyna

oedd llwybr cyfl'redin yr athrawiaeth y dyddiau hyny ; a mawr oedd eff"eith-

iau y weinidogaeth i ddeft'roi y wlad ag oedd yn cysgu yn drwm mewn
tywyllwch a llygredigaeth. Cafodd Mr. Harris ei wrthwynebu gan rai

brodyr oedd yn cael eu blino gnn ei dduU yn llefaru am berson a marwolaeth

Crist, sef bod Duw wedi maric, 8:c. Barncnt fod y dywediad yn anysgryth-

yrol, ac yn tueddu at Sabeliaeth. Yr oedd gwilhwynebiad oddiwrth ei

frodjT crefyddol yn beth hollol anadnabyddus i Älr. Harris ; hyd yn hyn yr

oeddynt yn gwrando arno fel tad ^ plien-athraw ; fel yr oedd yn wirioncddol

i'r rhan fwyaf o honynt. Yn lle ceisio arafu, a phwyllo, ac ystyried yn ddi-

frifol a oedd ei ymadroddion yn addas am y pynciau uchod, chwerwodd

ei ysbryd tuag atynt, a pheHasant yn raddol oddiwrlh eu gilydd, hyd nes

y diweddodd raewn ymraniad goíìdus."

Y cyfryw yw yr hanes a ddyry Mr. Charles am yr hyn a arweiniodd i'r

ymraniad. Yn y íl. 1750, sel' y tlwyddyn cyn yr ymraniad, y cììwn Harris

yn ysgrifenu fel hyn : "Fel y danfonodd yr Arglwydd fi o anigylch y wlad

ar fy mynediad cyntaf allan, ac a roes i mi ewyllys i ryngu bodd iddo ©f yn
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unig, ac a'in cyiiorthwyodd i lefaru gwirioneddau eglur ; felly ar y pryd

hwn, angeurlieidrwydd a osodwyd aruaf i bregethu y gwiriouedd mawr

hwnw, a ddadguddiodd efe Vm Iwnaid fy hun, sef rhyfeddol ymddarostyng-

iad Duw, yu cymeryd arno eiu uatur ni, yn cymodi y byd ag ef ei huu, heb

gyfrif iddynt eu pechodau :—Ei fod ef yu Dduw yn nghroth Mair, pan

gymerodd eiu natur arno, ganosod ynddo ei hun sylfaen ein hiachawdwriaeth

a'n gwaredigaeth ni ;—a'i fod ef yu Dduw goruchel yu ei euedigaeth wael,

a'i gadachau, yn y preseb ! ac yn ei holl ddyoddefiadau, niai efe ydoedd yr

Ydwíf mawr, yr Alphä, a'r Omega ! ac uid oes Duw arall ond Efe. Y
mae tri pherson, ond uu Diiw. A'r rhai a addolant üduw arall heblaw efe,

sy'n addoli eilun, oblegid "ynddo ef y mae holl gyflawnder y Duwdod yn

preswylio yn gorffoi'ol," Col. ii, 3. A phan ddaeth yr amser i wneuthur

cymod dros ein pechodau ni, pau ddyrchafwyd ef, yr Aberth mawr, ar allor

y groes, yr oedd holl naturiaeth, a daear ac utfern, mewn cyffro, neu derfysg

;

yr haul a dywyllodd, y ddaear a grynodd, y meirw a ddeffroisaiit, ac a gy-

fodwyd, Síc, fel yr ymofynai pawb, Pa beth ydyw achos ac ystyr hyu olir

"Y CHEAWDWR galldog sy'n marw."—Z);-. Watts.

" iVIi aethum yu mlaen fel hyu dros rai blynyddau trwy Gyunu, gau

ddwyn tystiolaeth i'r gwirioncddau hyn yn ngwyneb profteswyr ciiartdol,

Ariaid, a Sociniaid, y rhai a'm difenweut, ac á godent oU yu fy erbyn. Er

i hyn droi allan yn achos llawer o rwgnach, ymryson, ac ymraniad; eto yr

wyf mewn bywiol oI>aith y bendithia yr Arglwydd ei wirioneddau ei hun, yn

ei araser cyfaddas, hwyrach wedi i rai 'fyned, ac na byddwyf mwy."

Ymddengys oddiwrth y dyfyniad uchod, fod jMj-. Harris yu baruu iddo

gael rhyw olygiadau ar berson Crist, gwahanol i, neu yn rhagori ar, qjddo ei

frodyr ; ond yn mha beth yr oedd y gwahauiaeth, nid yw yn ymddangos.

Fe ddywed fod proffesicyr cuawdol, yu nghydag Ariaid a Sociniaid, yn ei

ddifenwi, ac yn codi yn ei erbyn; ond pa uu ai yn mysg ei gyd-lafuncijr yr

oedd ef yn tybied fod y cyfiyw, ai yn raysg ei wrthwynebwyr cyhoeddus, nid

yw yn dywedyd. Temtir íì i ddychymygu fod y gr dahwu, gan deimladau

angherddol, oddiar y golygiadau a gawsai ar y gwirioneddau y cyfeiiir afynt,

yn arfer ymadroddion cryíìon iawn ; a chan ua allai gael ei gyd-lafurwyr i

gydweled ag ef yn gwbl am gy wirdeb neu briodoídeb rhai o'r ymadroddion,

ei fod wedi ymosod arnynt, fe allai yn anfrawdol, a bod eiddigedd taubaid ei

ysbryd dros yr hyn a farnai ocdd wedi ei ddadguddio iddo, wedi ei demtio, o

bosibl, i ddynodi ei frodyr yn dilynion cnawdol, îe, gicyrog eu syuiadau.

Hwythau, o'r ochr arall, a dybicnt, ond odid, fod Mr. Harris yn cario ei

olygiadau yn rliy bell, a'i fod yn defnyddio ymadroddion anmhriodol, ac

oddiar y dyb hon gwrthwynebent ef, a hyny, fe allai, mewn yslu'yd a dull

ag a duedílai i'w archolli, ac nid i'w argyhoeddi. Yr oedd gwrthAvynebiad

oddiwrth ei frodyr yn beth dyeithr hollol i ]\ír. Harris ; hyd yu hyn perchid

ef, a gwraudewid arno leltad; a thad ydoedd mewn gwirionedd i'r rhan

fwyaf Ijroffcswyr y dyddiau hyny. Y'r ocdd Mr. Hanis wcdi ei ddewis

yn olygwr dros holl Gyraru, pryd yr oedd yr holl frodyr ciaill wcdi eu gosod
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i olygu rliyw ddosbartli neillduol, neu i gynortliwyo y golygwjT. Ac er mai

George Whitfield a ddewiswyd jti gymedrolwi- gan y gymdeithasfa (y gyntaf,

mae'n debyg) a gynaliwyd ya Watford, yn swydd Morganwg, a Howel
Harris i g^meryd ei le yn ei absenoldeb ; eto Harris oedd y cyraedrolwr

gwirioneddol, gan na allai Whitfield, o herwydd aragylchiadau, fod yn gymed-

rolwr oddieithr mewn enw yn unig. Anhawdd iawn, gan hj-ny, ydoedd i

r ysbryd tanbaid ae anhyblyg Harris, yn jt amgylchiadau yr oedd ef

jTiddynt yn mysg ei gyd-lafurwyr, oddef yn ddiddig ei wrthwynebu gan-

ddynt; a methu dyoddef a wnaeth. Chwei-wodd ysbrydoedd y cyfeillion

hyn, yn ddiau, tuag at eu gilydd, a phellhasant y naill oddiwrth y llall i'r

fath radd, nes i'r cweryl addfedu i \auraniad cyhoeddus.

Mewn cymanfa fechan yn Llanidloes, yn y fl. 1751, y dywcdir i'r ymran-

iad ddyfod i hollol benderfyniad : o hyny allon, aeth y bobl yn ddwy blaid,

dan jT enw pobl Mr. Eowlands, a phobl Mr. Harris. DyhTiwj'd yr ymran-

iad hwn ag eíTeithiau galarus iawn tn\-y holl Gymru. Aeth y pleidiau i

ymddadleu ac i ymryson â'u gilydd, hyd nes y drylliwyd y cymdeithasau

bychain ar hyd y wlad yn chwilfriw, ac yr aeth crefydd i wedd isel a diflan-

edig mewn llawer o ardaloedd lle y buasai arwyddion tra gobeithiol unwaith.

" CJywais lawer o'r hen bobl (meddai Mr. Charles) yn siarad yn alarus am
efi'eithiau niweidiol a dychrynllyd yr ymraniad hwn : bu amseroedd meithion

ar ol hyn, deg neu bymtheg mljTiedd, heb ddim diwygiad neillduol jn. un

pai'th o'r wlad, ac achos cref'dd yn isel a gwywedig iawn." Gellid ofni,

gan mor alaethus yr efi'eithiodd yr ymraniad ar yr achos yn ei fabandod a'i

wendid, y dygwyddasai iddo fel y gwnaethai g\Tit i'r diwygiad a gjchwynasid

gan ml\-nedd yn ol, trwy weinidogaeth Mr. Wroth a'i ddyl\aiwyr. Ymra-

faelion, yn anad dim, a arafodd gamrau hwnw, a bygjthid y diwygiad

Methodistaidd yr un modd. Gan na ellid ei lethu trw}' di-ais a gorthrech,

nid oedd ond ceisio ei wenwpio trwy anghycKod ac ymraniad ; a sicr ydyw
i'r ymraniad fod yn ganwaith mwy dinystriol a difaol i grefydd yn Nghymru,

nag a fuasai yr holl erlid blaenorol. Gellid dweyd fod y wlad o flaen yr

ymraniad fel gardd Paradwys mewn cydmhariaeth, ond ar ei ol fel diffeithwch

anghyfaneddol.

Efleithiodd yr ymraniad hwn yn niwcidiol ar Harris ei hun ; o leiaf, fe'i

harwciniodd i gylch Uawer cyfyngach ei ddefnyddioldeb, ond amlach o lawer

ei brofedigaethau. Ciliodd Harris ya fuan ar ol yr ymraniad i'w d ei hun,

Ue y progcthai gan amlaf údvrv waith neu dair yn y dydd i'r rhai a ddeuent

i wi'ando arno. Fe gjmerodd rai teithiau ar ol hyn yn ystod y blynyddoedd

cj'ntaf ar ol ei ymneillduad; eto cyfyngodd ei wcinidogacth gan mwyaf, yn

gjutaf, yn ei d priodol ei hun, a thrachefn mewn adeilad a godasid i'r

penvy].

Yn Ebrill, 1752, y gosododd sail yr adeilad hòno, a gwuacth hyut, medd
yr hane«, pr\'d nad oedd ganddo na cliyfeiUion nac arian. Yr oedd wedi

cap\ rhyw dystiolaeth, yn ol fel y bíiniai ef ei hun, er ys rhai blynyddau yn

ül, y rhoddiíi iddo gat^l adeiladu t i Ddnw ; ac yraosododd ar y gorchwyl
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mewn Uawn hyder fod y Duw a'i daiifonasai allan i bregethu ar y cyntaf, yn

ei ahv yn awr at y gorchwyl hwn. "Fe'm cymhellwyd i adeiladu (meddaief

ei hun), gan yr un ysbryd ag a'm daufouodd o amgylch i bregethu, a hyr.y

ar amser nad oedd genyf na chyfeiUion nac arian i'm cynorthwyo ; canys y
cyfeillion a'm gadawsant, ac yn Ue arian, yr oeddwn mewn dyled, a chenyf

oddeutu deugain o weithwjT i dalu iddjTit a'u cynal ;—eto ni ddefnyddiais

foddion yn y byd i gael cymaint a swllt, ond ymbil yn ostyngedig ar Dduw,

a hyderu yn yr addewid, yr hon yr ymddiriedwn an\i am bob peth amserol

ac ysbrydol." Fe allai fod yr amgylchiadau yr oedd Harris ynddynt yn

tueddu mewai gradd i'w ddwyn ef i'r penderfyniad hwn, o gael adeilad o'r

fath. Dywedir fod hyn i ryw raddau yn ei fryd er ys blynyddau. O ba le

y codasai hyn? A oedd dim yn amgylchiadau y proíFesAvyr, ac pi amgjlch-

iadau Harris ei hun yn arwain i hyn? Yr oedd Harris yn ymlynu yn gryf

wrth yr eglwys wladol, gan ei ystyried ei hun o hyd yn aelod o honi ; ac ni

fynai mewn un modd, tybygid, gilio oddiwrthi. Eto nid oedd mewn urddau

eglwysig
;
yr oedd pidpudau yr eglwys sefydledig yn gauad rhagddo. Yr

oedd ei hoU lafur ymron hyd yma mewn tai anedd, ysguboriau, a'r awyr

agored. Y'r oedd y proíFeswyr hefyd y pryd hwmv yn wasgaredig iawn

;

ychydig o honynt a geid i'r un lle, er fod eu nifer oU trwy y dywysogaeth yn

Uawer. Dan amgjdchiadau fel hyn, nid peth annaturiol a fuasai i HaiTÌs

lochi y dymuniad o gael rhyw adeilad, lle y gellid casghi nifer o'r crefydd-

wyr gwasgaredig ac erlidiedig hyn at eu gilydd, Ue y gallent gael moddion

gras cyson, a lle y diogelid hwy rhag rhuthriadau eu gelynion, a lle y gallai

yntau gael mantais i'w hadnabod yn well na thrwy ymweliad damweiniol

ar ei daith, a gweinyddu iddynt air y bywyd, heb fod dan anfantais lle, nac

o dan orthrwm eu caseion.

Nid oedd ond prin 30 mlynedd er pan fu fai-w yn Germani gr o'r envr

Augustus Herman Frank, cyn i Harris ddeehreu pregethu ; ac nid oes

amheuaeth nad oedd Harris wedi cael hanes y gvvr hwnw, a hanes y sef-

ydliad a godwyd ganddo jti nhref HaUe }T1 Gerraani. Diwygiwr oedd y
gT hwn hefyd yn ei wlad, enwog am ei ddysg, ei dalent, a'i dduwioldeb.

Yr oedd hefyd wedi profì peth o chwerwder erlidigaeth. O'r diwedd, ym-
sefydlodd yn nghr tref HaUe. Cafodd fod y preswylwyr yn dj-a anwybodus
a didduw ; tosturiodd wrth eu sefyllfa, a chymerodd nifer o blant diymgel-

edd i'w dysgu a'u hymgeleddu. Lluosogodd y nifer yn fuan, a chynorth-

wywyd yntau i'w cynai, gan dd\Tiion elusengar }ti ninas Halle. O'r diwedd,

adeiladodd d mawr, yr hwn sydd eto ar gael, yu ddwy res hir, 800 troedfedd

o hyd. Cafodd arian at y gwaith hwn mewn dull rliyfeddol a rhagluniaethol;

pan y byddai y gr da ymron a dyr\'su gan gyfyngder, codai Duw ymwared
iddo ryw gr neu gilydd, yn annysgwyliadwy a rhyfeddol. Y mae yn
peiihyn i'r sefydliad hwn yn awr, Nawddle i blant amddifaid

;
ysgolioa

Lladin a German; argraffwasg Beiblaidd, a llyfrgell. Fe ddichon, meddaf,

fod Hariis yn gydnabyddus â hanes y sefydliad daionus hwn, gan nad oedd
llawer o flynyddoedd er pan godwyd y sofydbad ; ac fe ddichrm fod Harriä
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yn ddystaw yn lloclii y bwriad anaddfed o sefydlu rhyw nawddle o'r fath, er

ys bfynyddau. Yn y fl. 173S hefyd, cyfarfu Whitfield ac yntau â'u gilydd

jnr Nghaerdydd. Yr oedd Whitfield ar y pryd yn casglu arian ar hyd

trefydd Lloegr, i godi llcty i'r amddifaid yn Georgia yn America. Ac nid

oes un amheuaeth na fu y sefydliad hwmv dan sylw y ddau ddiwygiwr yn

eu hymddyddanion â'u gilydd. Cyfarfuasant â'u gilydd jti fynych ar ol

hyn; ac yn y fl. 17i3, yr ydjTU joi cael fod Whitfield yn bresenol }"n y
gymdeithasfa gyntaf yn W^atford, ac yn gymedi-ohvr ynddi. Erbyn hyn, yr

oedd "Llety yr amddifaid" v.edi ei godi }-n America, er's agos i dairblynedd.

Erbyn cymeiyd yr holl ystjTÌaethau hyn i sylw, ni a wehYn mai natmiol

oedd i'r meddylddi-ych, am gael rhyw sefydliad o'r fath yn Nlirefeca, godi yn

mynwes Mr. Harris. A phan y profodd wrthwynebiad cryf oddiwrth ei

frod}^', ac i'r demtasiwn i ymneülduo oddiwrthynt gael ei llawn eífaitli amo,

natiu-iol oedd iddo yìuosod at y gorchwyl i roddi y bwriad diigelaidd hwnw

mewn gweithrediad.

Cafodd y bm:iad hwu gi-yfhad chwanegol oddiwrth amgylchiad arall. Y'^r

oedd ei weinidogaeth, fel y soniwyd, wedi cael ei bendithio i gannoedd

lawer o eneidiau, y rhai a deimlent y serchogrw^ydd mwyaf tuag ato; a pharod

oeddynt, pe buasai raid, i roddi eu heinioes drosto. Ar ei waith ef, gan

hyny, yn ymneillduo, amddifadwyd y wlad o'i weinidogaeth; a chan fod y

svniad yn fiynu yn mysg Uuaws mawr o'r proffeswyr, ei fod wedi cael cam

ar law yr ofleiriaid, ac jm tueddu yn fwy i'w ochr ef nag o blaid ei ^Tthwy-

nebwyr, amddifadwyd hwy hefyd o weinidogaeth rhai eraill.. Parodd hyn

yn natm-iol awyddfryd ynddynt, gan na ddeuai Hams atynt hwy, iddynt

hwy fyned ato ef, Ac ato ef yr aeth lluaws mawT. Yn y fl. 1753, yr yd-

oedd yr adeüad newydd wedi ei gorphen ; a dechreuodd nifcr ma^\T o bobl

pngasglu j-no o bob parth ; llaw^er dan argj'hoeddiadau dwysion i glywed

gair y bywyd, ac eraill yn ddiau er mwy^n gweled a chlywed ; obleg-id yr

oedd yn hysbys, bellach, fod Mr. Harris yn pregetlm yn Nhrefeca bob dydd.

Deuai rhai yno am ryw dymhor byr, ac wedi profi dros rywysbaid ei wein-

idogaeth, i ddychwelyd, am na oddefai eu haragylcliiadau iddynt aros yno i

barhau. Daeth rhai yno hefyd mewn bwriad i aros , ond aethant yn ol, gan

achwyn yn dost, rhai am fod yr ymborth ^ni rhy galed, eraiU fod y weinidog-

aeth yn rhy liallt, a'r ddysgyblaeth yn rhy fym. Eithr rhai, yn enwedig

rhai heb briodi, a ddaethant ac a ymsefydlasant yno y flwyddyn gyntaf, gan

ymg^segm i'r Arglwydd ja hollol. Yn y fl. ganlynol, sef 175 i, yr oedd

teulu sefydlog Trefeca yn gant o rifcdi, heblaw y rhai a gyrchent yno yn

achlysurol. Mawr oedd gofal Harris i ddarbod dros yr holl deiüu yma,

—

gofal ag a fuasai \ir ddigonol i lethu pob dyn cyfl'redin. Ond nid dyn cyff-

redin oedd Howel Harris, mewn na nerth corff na chadcrnid meddwl ; ac

oni bae ei fod ef felfy, ni allasai gyflawni y gorchestion a wnaetli. "Pa

fodd ynte," medd y darUenydd, "y gaUai ddarpar tuag at angenrheidiau

tculu mor fawr? Anmhosibl ydyw i neb d(fychyniygu pa galedi ei faint yr

aeth ef trwyddo y pryd hwn, yn unig mewn dai-paru i'r hoU bobl hyn, heblaw
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acliosion pwysig eraill. Pregetliai yn gyhoeddus, a chyngliorai yn ddirgel,

bob dydd ; treuliai nosweithiau mewn gweddiau ac ymdrech gyda Duw tros

ei deulu mawr; ac yn foreu dranoeth, pregethai drachefn, a hyny, medd ei

fuch-draethwr, gyda gallu ac ysbryd newydd oddiwrth yr Arglwydd.

Y modd y cyfarfjddai Howel Harris â'i holl ofynion, ni a adawn iddo

lefaru ei hun:—"Yn fynych mewn caledi yn nghylch pethau amserol, ac

eisiau ugain punt, neu hanner cant, neu gant, ac heb un lle genyf i droi

ato am gymhortli ond at yr addewid, yr Argiwydd heb fy Uaw i, hyd y
cyfyngdra eithaf, îe, y pryd hyny hefyd, a ymddangosai o gr na allasai neb

ddysgwyl ; rhai yn rhoddi, a rhai yn anfon i mi ddeg, neu ugain, neu gant o

bunnau, er y byddent yn byw 70 neu 80 o filldiroedd oddiwrthyf ; eto yn

teimlo eu hunain dan nvymau i wneuthur felly, yn unig trwy fod y gair yn

swnio yn eu cydwybodau ddydd a nos, pryd nad oedd neb arall yn gwybod

nac yn meddwl tlim am dano. Felly yr ymddangosodd yr Arglwydd dros-

wyf hiwer gwaith. Dichon hyn ymddangos yn rhyfedd i lawer, a da y gall;

eto y gwirionedd diledrith ydyw."

Nid oedd gan Mr. Harris weithdy wedi ei godi eto, lle y gallasai aelodau

y teulu ddefuyddio eu hamser gyda gwahanol orchwylion a chrefîtau. Cy-

merasai ddwy íferm yn y gymydogaeth dan ardreth ; a chynyrch y tyddynod

hyn, yn nghydag ychydig o wlan wedi ei brynu, i'r nierched ei weithio, oedd

y cwbl, heblaw y rhoddion damweiniol y soniwyd am danynt, oedd ganddo

at eu cynaliaeth.

Yn y fl. 1755, daeth amryw o deuluoedd o Wynedd i gyf;nieddu i Drcf-

eca, a'r gymydogaeth ; rhai i fyw yn mhlith y teulu, ac eraill a gymerasant

dyddynod o fewn cyíleusdra i gfywed Mr. Harris yn pregethu. Yr oedd gan

rai o'r dyfodiaid hyn feddiannau, ond y UeiU oeddynt dlodion, a chanddynt

lawer o blaiit : yr oedd seí'yHfa Mr. Harris, rliwng pawb, a phob peth, yn

chwanegu ei chyfrif. Gan ei fod yn cael rhai a meddianuau ganddynt, ac

yntau yn derbyn y meddiannau hyny tuag at gynorthwyo y sefydliad, rhaid

oedd iddo, yn ol pob tegwch, dderbyn y tlodion hefyd. Yr oedd y teuhi,

gan hyny, yn Uuosogi, eu hanghenion yn amlhau, a baich ^Mr. Harris yn

cynyddu. Nid gorchwyl bach oedd darparu i dcuhi mor fawr, mewn llety,

ymborth, a gwaith, heb son am eu Uywodraethu a'u bugeih'o. Tua'r amser

hwn yr ysgrifena Mr. Harris, "Y mae yn awr dros gant, rhwng hen ac

ieuainc, yii byw yn y t, ac yn eu plith ddeg o deuluoedd : mae deg eraiU o

deuhioedd yn byw mewn tyddynod yn y gymydogaeth." Chwyddodd y
nifer erbyu diwedd y flwyddyn i chwe ugain o fewn y teulu, hcblaw y rhai a

berthynent iddo yn y gymydogaeth. Pregethai Mr. Harris ddwywaith neu

dair yn y dydd iddynt, heblaw y cyfarfodydd a gynaliai gyda rhai o hoiiynt

o'r neiUdu.

Yr oedd yn mysg teulu Trefoca rai wedi dyfod yno yn ngwaethaf eu pcrth-

ynasau, ac feily, fel y gellid dysgwyl, yn tynu arnynt eu hunain, ac ar

Mr. Harris, g ac anfoddlonrwydd y pertliynasau hyny. A chan fod gan rai

o'r cyfryw feddiannau, haerid mai eu Uithio a wnaed er rawyn eu cyfoeth.



394 CYNYDÜ METHÜDISTIAETH. [dOSB. III.

Ehocldid yn erbyn Mr. Harris y bai o'u hudo yiio, ac o'u hysbeilio o'u

meddiannau wedi dyfod yno. Taenwyd y chwedlau hyn ar hyd y gwledydd,

a duwyd cymeriad Mr. Harris fel un a driniai ei deulu yn galed a gormesol.

Nid yw yn ymddangos, pa fodd bynag, fod y gr da hwn wedi gwneuthur

twyll bwriadol â neb, nac wedi arfer moddion i lithio neb ato, a llawer llai i

hudo benywod i'r teulu i ddybenion ffiaidd a halogedig. Pa amryfusedd

bjTiag a fu, ymddengys iddo godi yn fwy oddiar gamsyniad nag oddiar

fwriad dricg, oddiar annoethineh nag oddiar dwyll. Ymddengys na elwodd

Harris ddim oddiar y sefydliad ;
gwariodd, o debyg, gymaint, os nad Uawer

my, nag a dderbyniodd. A chan nad oedd yn arfer dim twyll i ddenu rhai

ato, ond yn unig yn derbyn y rhai a ddeuent yn wirfoddol ; a chan nad

oedd ganddo awdurdod i'w cadw yno ddim yn hwy nag y dewisent eu hunain,

gellir dadleu mai nid ei fai ef oedd eu dyfodiad na'u harosiad yno : os bai

hefyd, mai wrth eu drysau hwy eu hunain yr oedd yn gorwedd. Peth arall

ydyw doethineb a buddioldeb y fath sefydliad, a pheth arall ydoedd y dull

a'r modd y Uywodraethid ef. Nid oedd a wnehìi y Methodistiaid fel y cyf-

ryw â'r sefydliad, o'i ddechreu : mewn enciliad oddiwrth y Methodistiaid y

bu yr achlysur o'i gyfodi
;
gan hyny, ni pherthyn yn briodol i hanes y j\Ieth-

odistiaid olrhain dim ar hanes Mr. Harris yn mhellach na'i ymneiUduad

oddiwrthynt. Tybygwn, er hyny, mai teg ydyw dadgan na fu dim a wnelai

y Methodistiaid â'r sefydliad, boed dda boed ddrwg: os da ydoedd, ni

pherthynai y clod iddynthwy; ond os drwg, nid Avrth eu drysau hwy yr

oedd y bai. Teg hefyd, tybygem, o gyfiawnder â choffadwriaeth Mr. Harris,

ydyw dadgan y syniad, nad yw yn ymddangos iddo yn yr amryfusedd hwn

fwriadu na thwyllo na gorthrymu neb ; ond ei fod wedi rhoddi argraff dwfn

ar feddyliau y rhai a wyddent fw'yaf am dano, mai dyn gonest a duwiol

ydoedd. Nid oes amheuaeth nad oedd yn perthyn iddo lawer o gryfder

meddwl, a llymder ysbryd ; ìe, mai hyn a'i harweiniodd i gilio oddiwrth ei

frodyr. Ni fynai ei wrthwynebu, ara y credai ei fod yn ei le; ond yr oedd

yn anghofio, ond odid, y tybiai y blaid wrthwyneb iddo, eu bod hwythau yn

éu lle hefyd ; ac i'r graddau yr oedd y ddwy ochr yn dal gafael yn uniondeb

eu hachos, i'r graddau hyny yr oeddynt yn rhwym i ymbellhau oddiwrth eu

gilydd.

Y cwbl a dybiem yn angenrheidiol i ni ei chwanegu o haiies y gr hynod

hwn ar ol yr enciliad, a ddywedir bellach mewn ycliydig o le. Yn y fl. 1759,

ysgrifenai Mr. HaiTÌs fel hyn :
—"Er dechreuad y gwaith yn Nhrefeca, ni a

gladdasom ddeugain o bobl, ac y mae eto yn ngliylch yr un rhifedi yn y

teulu, ac yn nghylch deg-ar-hugain eraiU mewn ffermydd yn y gyniydogaeth

yn perthyn iddo. Yr wyf yn gobeithio i'r gair gael ci bregcthu yma gydag

awdurdod a nerth, dair gwaith bob dydd, a phcdair gwaith bob Sul, dros

saith inlynedd. Diau y gallaf ddywedyd inai gwaitli yr Arglwydd yw hwn,

canys gwelodd yn dda ei arddcl hyd yma, trwy anfon a chadw pobl yma, a

thrwy roddi i minau ysbryd ffydd i sefyll yn erbyn fy mhechodau fy hun a'r

eiddo eraill, trwy lawer o rwystrau caled:—efe n'n hanrhydeddodd ni, trwy
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sefyll o'n plaid, a'a hamddiíFyn yn nghanol tymhestloedd trymion, digon yn

wir i lethu pob nerth naturiol, ac i ddadymchwel yr hyn na adeiladasid ar y
graig."

Ymddengys fod ]\Ir. Harris yn cwbl gredu ei fod wedi cychwyn a dwyn
yn mlaen y sefydliad dau arweiniad dwyfol, a bod amddiflyniad dwyfol wedi

bod arno. Codai y grediniaeth, tybygid, oddiar y gogwyddiad a gaed mewn
cynifer i ddod iddo ; ac oddiar y cynorthwy a gaed ynddo, ac wrth ei ddwyn
yn mlaen. Ymddengys wrth amryw o'i ymadroddion, fod Mr. Harris yn

cymeryd ei arwain gan ryw ogwyddiad neu gynhyrfiad tufewnol ynddo ei

hun. Gwrandawai ar y tueddiad tufewnol hw^n fel ar lais Duw. Tybiai fod

}T Arglwydd yn amlygu iddo ei ewyllys yn y modd yma, ac mai pechod

ysgeler ynddo a fuasai ei wrthdaro, neu ei esgeuluso. A diau genyf, pan y
byddai y teimlad hwnw yn cyd-daro agewyllys datguddiedig Duw yn ei Air,

y dylasai ufyddhau iddo, a dysgwyl amddiffyniad Duw drosto ; ond pan y
teimlid rhyw gynhyrfiad cryf at beth nad oedd cymhelliad ato yn y Beibl, yr

oedd yn wahanol. Peryglus, tybygwu i, a fuasai galw un sefydliad yn

ddicyfol ar sail y cyfryw gynhyrfiad. Ac os camgymerodd Mr. Harris hefyd,

tybygwn mai oddiyma y cododd ; edrychai ar gynhyi-fiad ei feddwl yn ormodol

fel rheol ei yraddygiad. Y^r oedd egwyddorion yr efengyl yn nerthol

weithio ynddo ef, mae'n wir, fel na ruthrodd i bethau ysgcler ac atgas ; ond

yr oedd ynddo ddigon o anmherffeithrwydd i beri camsyniad ac annoethineb.

Ar ol hyn, arweiniwyd ef yn yr un modd i gymeryd arno swydd milwr,

di-os y brenin. "Efe a gwbl berswadiwyd yn ei feddwl fod Ysbryd Duw,"

medd ei fuch-draethwr, "yr hwn a'i hanfonodd gyntaf i bregethu y gair,

mewn modd anghyffredin, yn ei ddanfon yn awr mewn modd anarferol i

araddiftyn y gair, ac i offrymu ei einioes, os rhaid fyddai, dros y gwirionedd

a bregethai, a thros y rhyddid a fwynheid yn y deyrnas hon." Brawychid

y deyrnas ar y pryd, rhag ei goresgyn gan y Ffrancod ; a rhai o fonedd-

igion sir Frycheiniog a gynygiasant iddo swydd neu gommuiwn yn Militia

y sir hòno. Gwedi gosod yr achos o flaen y teulu, a cherbron yr Arglwydd

mewn gweddi, cytunodd i dderbyn y swydd, ar yr ammod i gael rhyddid i

bregethu yr efengyl Ile bynag y dygwyddai ei fod. Yn y canlyniad, yn y
fl. 1760 efe a ymunodd â'r Militia, gan ddwyn gydag ef bedwar-ar-hugain o

wr ewylIysgaTyddion o blith y teiilu yn Nhrefeca. Yr oedd deuddeg o'r

gwr hyn ar draul Mr. Harris ei hun. Cafodd swydd banerwr (vmi(jn) ar

y cyntaf; ond wedi hyny, gwnaed ef yn gadbcn. Wedi bod dair blynedd yn

y Militia, yn symudol mewn gwahanol bartliau o Loegr, a chael cyfleusderau

i bregethu yr efengyl yn rahob man yr arosent, efe a'i wr a ddychwelasatit i

Drefeca. Treuliodd weddill ei oes gyda'r teulu yno, oddigerth ychydig o

deithiau a gyraerodd wcithiau i bregethu yn Llocgr a Chyraru. Ai ef a'i

hoU deulu i eglwys y plwyf yn rheolaidd bob Sabboth; a gweinyddid swper

yr Arglwydd i'r teulu ar eu penau eu hunain, gan y ficer, bob mis, er y fl.

1764, a tbrefnwyd iddynt gael y llofft i ganu ynddi yn yr addoliad bob

Sabboth.
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Yr oedd Howel Harris, íel y souiasora o'r blaen, yii dra adnabyddus i'r

larlles Huntington er ys llawer blwyddyn. Yr oedd wedi Uafurio llawer yn

ei cliapelau raewn gwahanol fanau yn Lloegr, yn gyfaill mynwesol gan ei

cbapbm, y Parch. G. Whitfleld, ac wedi pregethu llawer yn ei chlyw bi ei

hunan. Daetb i feddwl yr larlles sefydlu coleg i addysgu gwi* ieuainc o

ddawn a duwioldeb, fel y cyuihwysid hwy i waith y weinidogaeth, a syrth-

iodd ei llygad ar Drefeca fel mangre iach a cbyfleus, Ue hefyd y preswybai ei

hen gyfaill ífyddlawn a llafurus How'el Harris, yr hwn a allai fod o wir

wasanaeth i'r efrydwyr trwy ei esiamplau, ei weinidogaeth, a'i gynghorion.

Penderfynwyd ar Trefeca Isaf. Hen adeilad oedd hon, a gyfodasid gan

Harri II mor fore a'r fl. 1176, ac a dybid i fod yn rhau o hen gastell. Wedi

deall pa beth oedd bwi'iad yr larlles Huntingdon, Ilarris yn llaweu iawn a

ddeclu-euodd adgyweirio yr hen adeilad, yn y bl. 1767-S, ac a'i gosododd

dan ardreth iddi, i fod yn goleg. Ar agoriad y coleg hwn, yr hyn a gymer-

odd le ar y 24ain o Awst, 1768, dydd genedigaeth yr larlles, pregethodd

Mr. Whitfield ar Exod. xx, 2-1, "Yn mhob man y rhoddwyf goftadwriaeth

o'm henw, y deuaf atat ac y'th fendithiaf." Y flwyddyn gaulynol, 1769,

cadwyd cylcbwyl gyntaf agoriad y coleg; ac ni a gawn amiywiol weinidogion

Loegr a Chymru yn cydgyfarfod yno, ac yn cydweithredu ar yr achlysur.

Yr oedd bellach tua 18 mlyuedd er pan yr ymneillduodd liarris oddiwrth ei

frodyr Cymreig; ond pa faintbynag a allai y teimlad angbysurus rhyngddynt

â'u gilydd fod ar adeg yr ymraniad, fe ymddengys fod yr hen ymrysonau

wedi lliniaru Uawer erbyn y fl. 1769, oblegid ni a gawn fod yn bresenol yn

y gylchwyl hon, ac yn cyfranogi yn y gwasanaetli crefyddol ar yr achlysur,

Daniel Rowlands, William Williams, Howel Davies, a Peter Williams.

Pregethodd Rowlands ar y geiriau, "Ai ychydig yw y rhai cadwedig?" i

gynulleidfa luosog yn nghapel y coleg. Gweinyddwyd swper yr Arglwydd

yn y prydiiawn, pryd y cyfarchodd Älr. Pletcher o Madeley y gynulleidfa, a

phregethodd Howel Harris yn y cyntedd, oddiwrth, "Daeth yr amser i

ddechreu o'r farn o d Dduw," &c. Y Sabboth caulynol, pregethodd un

Mr. Shirley ar, "Ymarfer, atolwg, ag ef, a bydd heddychlawn :" deg o'r

gloch y bore oedd byn. Am un o'r gloch, gweinyddwyd swper yr Arglwydd

eilwaith, a chyfarchid y gynulleidfa gan Piowlands a Fletcher bob yn ail, a

dybeuwyd â chyfarcbiad oddiwrth Mr. Williaras. Yn y prydnawn eilwaith,

safodd Mr. Pletchcr yn y cyutedd, ac a lefarodd wrth gynulleidfa luosog

iawn yn Saesonaeg, oddiwrth, "Canys nid oes arnaf gywilydd o efengyl Crist,

oblegid gallu Duw yw hi er iachawdwriaeth." Ar ol y cyfarchiad hwn, a

chanu hymn, areithiodd Rowlauds odxliwrth y gair, "Gosodwyd i ddyniou

farw unwaith."

Ddydd Mercher caulynol, pregethodd Mr. Wcsley ; a thiauoeth g\\ eiiiydd-

wyd swper yr Arglwydd gan ]\Ir. Wesley a Mr. Shirley, yn gyntaf oU i'r

offeiriaid ag ocdd gynuUedig ar yr achos, yua i'r efrydwyr, Avedi hyny i'r

larlles Iluutingdon, larlles Buchan, Lndy Anue Erskine, Miss Orsoii, ac

aelodau eraill o'r teulu. üdeg o'r gloch, wedi i dyrfa anarferol yingasglu,
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darllenwycl gwasanaetli cglwys Loegr gan Daniel Rowlands a Howel Davies

;

yna pregetliodd Mr. Fletcher yn ardderchog yn y cyntedd, gan fod y gynuU-

eidfa yn llawer gormod i'r capel. Wedi iddo ef ddarfod, pregethodd William

WiUiams yn Gymraeg hyd ddau o'r gloch. Ddau o'r gloch, ciniawent oU

gyda'r larlles Huntingdon, a dosbarthwyd bara a chig yn fasgeidiau yn mysg

y bobl yn y cyntedd, y rliai a ddaethent, lawer o honynt, o bellder mawr.

Dechrenodd y gwasanaeth cyhoeddus drachefn am 3 o'r gloch, pryd y preg-

ethodd Mr. Wesley, ac ar ei ol Mr. Fletcher, a dybenwyd tua 5 o'r gloch.

Dechreuodd y cariad-wledd rhwng saith acwyth o'r glnch: yn ystod y wledd

hon, rhoes Shirley, Davies, a Rowlands, gyfarchiadau byrion, a gweddiodd

Peter Williams a Howel Harris. Yr oedd yraa wyth o oíFeiriaid yn bresenol,

Tranoelh, sef dydd Gwener, aetii Mr. Wesley i Fristol, a Eowlands a

Davies a ymadawsant â Threfeca ; ond yn y prydnawn, pregethodd Mr.

Shirley drachefn yn y cyntedd, oddiwrth Heb. vii, 25, "Efe a ddichon yn

gwbl iachâu;" "ac ar ol hyn (meddai larlles Huntingdon), ni a gawsom
bregeth bob dydd am 4 o'r gloch, tra yr arosai Meistri Shirley a Fletcher

gyda ni. Cawsom gaw^odydd helaeth o fendithion ysbrydol ar bob Ilaw.

Diau da yw Duw i Israel."

Y cyfryw ydoedd cylchwyl gyntaf coleg Trefeca. Gwelwn yma y fath

ymgysegriad Uwyr i waith yr Ârglwydd a feddiannai y dynion hyn !—y fath

undeb a brawdgarwch oedd rhyngddynt!— ac yn ncillduol, y mae yn

amgylchiad i graffu arno, y modd y cydweithredai y Methodistiaid Cymreig

â'u hen frawd a'u cydlafurwr Howel Harris. Ymddengys fod yr hen ymra-

fael wedi diflanu, o leiaf yn nwydau pob ochr. Yr ocdd Harris, erbyn hyn,

yn dechreu heneiddio, a chanddo lawer o ofal a llawer o lafur yn disgyn

arno yn feunyddiol, fel naallai, pe mynasai, ymroddi cilwaith i deithio Cymru
fel cynt, a chydweithredu â'i hen frodyr fel blynyddoedd cyntaf ei weinidog-

aeth. Edrychid yn barchus arno ef yn ddiau, fel dyn duwiol a defnyddiol,

pa mor gamsyniol bynag o ran y sefydliad yn Nhrefeca. Gallwn feddwl

nad oedd ei hen frodyr ddim eto mewn cymod â hwn, wrth a ddywed \YilIiams

yn ei farwnad,

—

"Pa'm y treuliaist dy holl ddyddiau,

I wneyd rhyw fynachlog fawr,

Pan y tynodd Harri frcnin

Fwy na mil o'r rhai'n i lawr?
Diau buasit hwy dy ddyddiau,
A mclusach fuíusai ' ngliân,

Pe treuliasit dy holl amscr
Yn nghwmpeini'r defaid mân.

•* Ond mae pawb yn maddeu heddyw,
Mae rhyw arfaeth faith uwchben

Ag sy'n trcfnu pub materion

A "ddych'mygo dj-n îs nen

:

Ac mae bywyd, ac mae angau,

A'r gorchwylion llcia'u rhyw,
Cyn cenedlu dyn na'i 'nabod,

Yn nirgelaidd gwnnel Duw."
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Ni fu Howel Harris fyw yn liir ar ol hyn. Bu farw ei wraig yn mhen

dwy flynedd ar ol y cyfarfod crybwylledig, ac yntau ei him yn mhen llai na

phump, sef yr 21ain o Orphenhaf, 1773, yn y 60ain flwyddyn o'i oed.

Claddwyd ef yn agos i fwrdd yr allor, yn eglwys Talgarth, yn y fan lle yr

argyhoeddasid ef o bechod, ac y cawsai yr amlygiad cyntaf o Grist i'w enaid.

Gadawodd un ferch ar ei ol.

Er prawf chwanegol fod hen archolliou yr ymrafael gynt wedi eu hiachau,

a bod yr hen dadau Methodistaidd ac yntau yn llochi teimladau tyner tuag

at eu gilydd, hysbyswyd i mi amgylchiad arall, yr hwn a ddygwyddodd pan

oedd Harris yn gadben yn y Militia. Cyhoeddwyd y cynelid cymdeithasfa

y Methodistiaid yn Llanymddyfri ar ryw adeg benodol, a daeth rhyw nifer o

bregethwyr yuo i'w chadw, gan fwriadu pregethu allan yn heol y dref, oddiar

gareg fawr a ddefnyddid y pryd hyny, ac yn mhell ar ol hyny, yn gareg

farch. Penderfynodd gelynion crefydd rwystro y cyfarfod, ac ymbarotôdd

nifer o ddynion i aflonyddu yr addoliad, ac i faeddu y pregethwyr, a'u hymlid

allan o'r dref. A phan y gwnaed cais ar bregethu, ymosodasant yn ffyrnig

ar y pregethwyr, a deallwyd yn bur fuan fod pob gobaith llonyddwch yn

diflanu, ac ymroisant i gilio o' • dref, gan gyfeirio eu camrau gyda brys tua

Phant-y-celyn, i lechu ac i oi-phwys. Ond ar y fl'ordd, cyfarfu â hwynt

Cadben Howel Harris, mewn hugan fawr yn cuddio ei ddillad milwraidd.

"Ho !" ebe efe ar ei waith yn adnabod y pregethwyr, ac }ti deall eu fí"oed-

igaeth, "pa beth yw hyn ? Deuwch gyda fi yn ol." Gydag ef y dychwel-

asant, a gwmaed ail gais ar bregethu. Deallodd yr erlidwyr hyn hefyd ; ac

ja. fwy ff"yrnig nag o'r blaen ymosodasant ar y penau cryniaid. Safodd

Harris i fyny, gan geisio eu darbwyllo i wrando arno, ac i fod yn Ilonydd.

Ond ni fynent roi clust iddo mewn un modd, nac mewn gradd yn y byd

;

ond dechreuent chwyrn-daffu y cerig ato gyda ffymigrwydd cythreulig. Ar

hyn galwodd Harris am osteg yn enw Bretiiu y nefoedd; ond nid oedd neb

yn gwTando. Yna diosgodd yr hugan, a datguddioud ei wisg filwraidd, gan

waeddi vn awdurdodol, fel y gwnai äx ei wr, "Llonyddwch! yn enw brenin

Lloegr." Llwyddodd hyn i lonyddu y dorf gyffrous mewn mynyd ; delid

hwy oll â sjTidod disymwth, ac â braw mawr ; a chafodd Harris fantais i

edliw iddynt leied oedd eu parch i Prenin breninoedd, pryd na roddent

osteg iddo ef am fynyd ; ond yn Ilonyddu yn y fan ar ei waith yn defnyddio

enw brenin daearol. Cafodd y pregethwyr eraill lonyddwch i gynal y gym-

deithasfa yn ei gysgod.

Mae cymeriad Howel Hnrris, pa faint bynag a gcblid arno gynt, a pha

faint bynaff o achlysur a roddasai yntau oddiar ganisyniad neu oddiar uwyd,

yn sefyll yn uchel eto fel diwygiwr enwog, a Christion gloyw. Dechreuodd

ar ei waith pan oedd eto ond bachgen ieuanc, bychan ei wybodaeth a'i gyr-

haeddiadau yn mhob ystyriaeth ; ond efe a aeth rhagddo oddiar uniondeb eî

galon, gyda gwres a nerth anarfcrol, heb gymeryd ci ddychiynu gan fygyth-

ion, na'i hudo gan ddeniadau byda chnawd. Ufyddhäai yn y fan i gynhyrf-

iadau ei galon at ryw ddaioci; ac er i hyny ei fradychu, o ddiffyg pfl^ll ac



PBN. 1.] RHWYSTRAU AC YiIRAMAUAC. S'J9

yingj'ngboriad, i rai amryfuseddaii ; eto fe fu hyny yn foddion i osod ysgog-

iad ar gychwyn yn Nghymru, y cyrhaedd ei effeithiau y wlad oll hyd oesoedd

maith. Yraddengys fod ynddo nodau gwir weision yr Arglwydd yn amlwg
iawn, sef gwasgfa meddwl am iachawdwriaeth dynion a gogoniant Duw ; a

medriisrwydd yn ngweinyddiad y swydd i gyrhaedd yr amcan hwnw. Yr

oedd materion, ymadroddion, a dull Howel Harris, yn addas at wybodaeth

ac arferion ei wrandawyr, a llwyddai yn anad neb ymron i ddeffro eu cydwy-

bodau. Nid ceisio dangos ei hun fel pen-athraw a dysgawdwr doeth yn

ngolwg dynion yr oedd; ond o 'wir wasgfa meddwl, ymdrechai i lefaru dros

Dduw wrth ddynion, i achub eu heneidiau, i ddangos eu perygl yn ddcffrous,

ac i'w rhybuddio i ffoi rhag y Uid a fydd.

" Dewch, g^\Tandewch ef yn pregethu
Calon ddrivg lygredig dyn,

Ac jn oh-hain troion aniiü,

A dichellion sy' yno y'nglyn
;

Dod i'r golau â dirgelion

I'r rhai duwiol oedd y'nghudd,
Agor hen 'stafelloedd tywyll

Angau glàs i oleu'r dydd.

"De'wch, gì^raiidewch ef jti agoryd,
Dyfnder iachawdwriaeth gras I

Gosod allan y Messia
Yn y lliw hyfryta' maes

;

Ac yn dodi'r cystuddiedig
Ag sy'n ofni ei ras a'i rym,

Fel i chwerthin o orfoledd,

Ac i 'mado heb ofni dim ."

Yr oedd agwedd Cymru yn isel a digalon iawn ar y pryd yr ymosododd

Harris ar ei orchwyl ; ac efe oedd y cyntaf o bawb a ddefnyddiwyd i wynebu

yr anialwch gwyllt. Arno ef y disgynodd blaen y gawod erlidus ; efe a

alwyd i arloesi y ff"ordd o flaen ei frodyr ; ac fcl loan Fedyddiwr gynt,

gwnaeth hyny gjdag egni a ffyddlondeb, a chiliodd yn fuan i dir neillduaeth.

Pryd y cododd Harris, yr oedd caddug o anwybodaeth yn gorchuddio Cymru
yn gyffredinol, ymarferiadau crefyddol yn anaml, a phob oferedd ac anfoes

yn fawr eu rhwysg, ac yn uchel eu penau. Yr ocdd creulondeb y preswylwyr

tuag at Harris yn mhob man ymron, \ti arwydd o'u dallineb mawr, ac o'r

ysbryd cythreulig oedd yn eu llywodraethu. Y pryd hwnw, fel y dangoswyd

o'r blaen, nid oedd un dyn mewn llawer o blwyfydd yn medru darllen, nac

yn ymgyrhaedd at hyny ; a chyn amser y Parch. Griffìth Jones, nid oedd yr

ymdrechiadau a wneid at oleuo y wlad ond ychydig, a'r rhai hyny yn wanaidd

ac aneffeithiol. Gannad oedd gwybodaeth o Dduw yn y wLnd, yr oedd drwg
foesau, ofergoeledd, twyll, ac amryfusedd, effeithiau naturiol anwybodaeth,

yn ffynu yn y tir, ac yn Uygru yn arswydus bob parth o'r wlad. Mcdd
bardd Pant-y-celyn,

—

Tan '©edd Cymru gynt yn gorwedd
Mewn rhyw dywell farwol hûn,
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Heb na pliresbj'ter na 'ffeiriad,

Nac 1111 esgob ar ddihiin
;

Yn y cyfnos t^-n'yll pygddu,
Fe ddaeth dyn fel mewn twA-m iâs,

Yu llawn gwreichion goleu, tanllyd,

() Drefeca fach i ma"s.

" Gwerin fawT o blant pleserau

Y pryd hwu a gafodd flas,

Ag nad â tra fyddo auadl,

O'u hysbiydoedd ddim i ma's.

'Hoedd ei eiriau dwys, sylweddol,

Heb eu studio 'mlaenllaw'r un,

Wedi cwffitto gan yr Ysbryd,
I gyflyrau pob rhyw ddyn."

*' Efe sydd ganwyll yn Uosgi ac yn goleuo yn y partliau liyn," ebe Mr.

Whitfield pan yn ysgrifenu am dano yn ei ddydd-lyfr, pan oedd unwaith yn

Ngliaerdydd ;
" gwrthglawdd yn erbyn halogedigaeth ac anfoes, a cliyhoedd-

wr diflino o efengyl wir ein Harglwydd lesu Grist. Tueddodd Duw ef, dair

neu bedair blyuedd yn ol, i fyned o amgylch i wueuthur daioni. Y mae yn

awr, (y-n y fl. 1739) uwchlaw 25 ml. oed. Ddwywaith y ceisiodd urddau

eglwysig, gan fod yn mhob modd yn gymhwys ; ond gwrthodwyd ef, dan yr

esgus gwag ei fod dan oed, er ei fod y pryd hyny yn ddwy-ar-hugain a cliwe

mis. Mis yu ol cynygiodd drachefti ; ond rhoddwyd ef heibio. Ar hyn

penderfyuodd, ac felly y mae eto, i fyned rhagddo yn ei waith, a dangosodd

sel anghcrddol yn ngwasanaeth ei feistr. Dros y tair blynedd hyn, yu ol a

ddywedodd wrthyf ei hun, y mae Avedi pregethu ddwywaith ymronbob dydd,

am dair neu bedair o oriau ; nid yn awdurdodol, fel gweinidog, ond fel dyn

anghyhoedd yn cynghori ei gyd-Gristionogion. Y raae wedi bod, tybygwyf,

mewu saith o siroedd, a'r unig nùd ganddo oedd myned i yhnabsautau, &c.,

i droi dynion oddiwrth y fath oferedd cclwyddog. Mae gwaeddi tost yn ei

erbyn gan dafarnwyr, crythwyr, a thelynwyr, fel Demetrius gynt, am iddo

ddyrysu eu gorchwyliou. Gwnaed ef yn destyn Iluaws o bregethau, bygyth-

iwyd ef ag erlyniadau cyfreithiol, a hedd-geidwaid a anfouwyd i'w ddal ef.

Ond Duw a'i bendithiodd â gwroldeb anorchfygol. Ehoddid iddo yn y fan

nerth ebrwydd o'r nef, ac yn mlaen y mae eto yn myned, gan orchfygu ac i

orchfygu. Y mae ci ysbryd o'r un mwyaf haelfrydig, yn caru pawb ag sydd

yn caru ein Harglwydd lesu Grist : ac ara hyny, gelwir ef gan ddallbleidwyr

yn ymneillduwr. Dirmygir ef gan bawb ag sydd yn caru melus-chwant yn

fwy nag yn caru Duw ; eto Duw a fawT fendithiodd ei lafur. Llawer a'i

harddelant aca'ugalwant ef yn dad ysbrydol iddyut, acmigredaf y rhoddent

eu bywydau drosto. Pregetha weitliiau mewn raaes, bryd arall mewn t,

oddiar fur, bwrdd, neu uupeth arall. Planodd ddeg-ar-hugain o gymdeith-

asau yn Neheudir Cyniru, ac ymeauga cylch ei faes yn feunyddiol. Y mae

yn Uawn o fi'ydd, ac o'r Ysbryd Glân."

Y cyfryw ydoedd y dystiolaeth a ddyry "Whitfield iddo, pan nad oedd eto

ond 25 mlwydd oed. Nid oedd eto wedi bod ond unwaith, a hvnv mewn
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owr, Wynecld, Ue y bu ei lafur ar ol li\'rìy mor fendithiol, a lle y dyoddefodd

ef gjanaiîit o erlidiau.

iSi allwn ddybeau ein hanes am yr liybarcli Howel HaiTÌs, heb osod i lawr

ddyfyniad o bregeth a draddodwyd joi Nghapel Surrey, Llundaiu, gan yr

enwog William Jay, ar yr Sfed o fis Mawrth, 1835 :
—"Yn nechreuad

]\Iethodistiaeth, yr oedd Howel Harris yn byw jn Nghymru; yr oedd ef nid

yn unig yu bregethwr, ond hefyd yn gymwynaswr; yr oedd yn berchen cryu

lawer o ddâ, ac a'i defuyddiodd i wneuthur daioni. Mynegwyd i mi gan Tivr

fig oedd yn bresenol yn ei gladdedigaeth, ddarfod ei roddi yn y bedd heb y
gwasauaeth arferol. Yr achos oedd hyn:—Ni allai y person ddarllen y
gwasauaeth, o herwydd ei Iwyr orchfygu gan ei deiraladau; estynodd y Hyfr

i arall, oud ni allai yntau fyned yn mlaen; estynwyd ef i'r trydydd, ond ni

allai hwn chwaith ei ddarllen; ac felly, gosodwyd ei weddillion yn y ddaear

heb y íFurf arferol, oud gyda dagrau ac ocheneidiau tyrfa fawr, jt hyn oedd

yn Ilawer gwell."

Gosodwyd yr argraff canlynol er coffadwriaeth am dano :

—

" Yn agos i fwrdd jr allor, y mae yn gorwedd y gweddillion o

HowEL Harris, Yscwier.

A anwyd yn Nhrefoca, loiiawr y 23, 1713-14, 0. S-

Yma lle y mae ei gorph yn goris'edd, y cafodd ei argj-îioeddi o bechoJ,

Ac y cafodd selio ei bardwn,

A thcimlad o rym gwerthfawr waed Crist, yn y cymtin santaidd.

Wedi profi gras ei hun, efe a ymroes i ddatgan i eraill yr h)Ti a wnaethai Duw i'w enaid.

Efe ocdd y pregethwr teithiol cyntaf a dorodd allan heb urddau eglwysig,

Yn yr adfywiad diwcddar yn Lloegr a Chjmru.

Pregethodd yr efengj-1 dros ysbaid pedah- blynedd ar bymtheg ai- hngain,

Hyd oni chymcrwyd ef i'w orphwysfa dragwyddoí.

Efe a dderbyniodd y rhai a geisiasaat iachawdwriacth i'w dý

:

^Yrth hyny y cododd teulu jti Nhrefeca, i ba rai y darfn iddo ífyddlon weini hyd ei

ddiwedd, fel dyfal weinidog Duw, ac aelod cywir o Eglwys Loegr.

Ei ddiwedd oedd ddedwyddach na'i ddechreuad

:

Gan edr}'ch ar lesu wedi el groeshoclio, efe a orfoleddodd hyd y diwedd,

Fod angau wedicolli ei golyn ; a hunodd yn yrlesu, yn Nhrefeca, Gorphenaf 21, 1773,

Ac yn awr yn gwynfydedig orphwyso oddiwrth ei lafur.

Tan yr un gareg, y mac }ti gorwcdd hefyd gorph ei wraig,

Ann HAnnis,

Merch i John 'Williams o Scrin, Yswaiu,

Yr hon a ymadawodd a'r bywyd hwn, y 9ed o Fawrth, 1770, ei hoed 58.

Hi a garodd yr Arglwjdd lesu, ac ymddiriedodd yu ei waredigol ras a'i waed ef,

A chyda'i hanadl diweddaf, cyhoeddodd ei hyder ynddo ef.

idawsant un ferch gariadus, yrhon oeddoestadol wrthddrych eu gweddiau a'u gofal,

Ac sy'n anrhydeddu eu parchus goffadwriaeth.

Dan. XII, 3.

Judthion a ddysgleiriant fel dyayhirdeb y ffurfafen; a'r rhai a drount lawer
i gyjîawnder, afyddantfely ser byth ac yn dragywydd."

D 2
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PENNOD XI.

EFFAITH YMNEILLDUAD HOWEL HAP.RIS AR Y DIWYGIAD YN
NGHYMRU YN GYFFilEDINüL.

CYNWYSIAD :

RHWYGIADAU YX YR EGLWYSI—LLAWER O'R CYNGHORWYR YN PLEIDIO HARRIS—
EFFAITH YR YMRANIAD YX SIR DD1XBYCH A SIR DREFALDWYN—CHWEDLATI
CAS YN CAEL EU TAENU AM HARRIS—PLAID HARRIS YN GWANYCHU, A PHOBL

ROWLANDS YN CRYFHAU—GWAITH ARBENIG HARRIS WEDI EI WNEYD CYN EI

ENCILIAD—YJIOSODIAD EOFN ANTINOMIAETH AR Y CYFUNDEB—YR ANGHYDFOD

YN ACHOS Y PARCH. PETER W^ILLIAMS.

Effeithiodd yr ymneillduad neu yr ymraniad hAvn yn dra gwenwynig ar y

wlad. Disgynodd yr ymrafael o'r bugeiliaid i fysg y praidd, a cliododd

angliydfod ac ymrysonau yn eu mysg. Drylliwyd y mân eglwysi gwoiniaid

yn clìwilfriw; ílawer cyngliorwr, bellacli, gan wir ddigalondid a siomedig-

aetli, a roes heibiobregetliu; a'r rhaia barhaent i bregethu, gan yrymbleidio

oedd yn mysg y bobl, a ddyrysid i raddau mawr yn nghysonedd eu Uafur,

ac yn llwyddiant eu gwaith. Nid oedd ond ychydig o bregethwyr yn gwybod

.nemawr am yr anghydfod, cyn i'r ymrauiad dori aUan yn gyhoeddus yn

nghymdeithasfa Llanidloês. Aeth amryw o lefarwyr yn Uawn sel o ochr

Mr. Harris; eraiU a lynasant wi-th Mr. E.owlands, o ba rai yr oedd y ddau

Williams, Howel Daries, David WiUiams, Johu Belcher, ac amryw eraiU.

"Wedi ymranu fel hyn (meddai Mr. Eobert Jones), aeth y Uefarwyr oedd

Waid Mr. Harris yn ddiymaros trwy y rhan fwyaf o ardaloedd Cymru, Ue

yr oedd cymdeithasau neillduol wedi eu sefydlu; jnia, ar ol y bregeth, galwent

y cyfeiUion ynghyd, gan.ofyn iddynt, pwy oedd o du yr Arglwydd? a'i bod

yn bi-yd iddynt ochelyd cael eu twyUo, gan sicrhau fod yr offeiriaid, fel yr

arferent alw Mr. Eowlands a'i ganlynwyr, ìccdi colli Biiw. Gan fod hyn yn

beth mor ddyeithr ac annysgwyUedig i'r rhan fwyaf o'r eglwysi, a hwythau

yn dyner eu cydwybodau, ac yn ieuainc mewn proíFes, taflodd hyn y fath

ddyryswch i'w meddyUau, nas gwyddent ar ba law i droi. Ofuodd Uawer

fyned yn agos at Mr. Eowlands a'i blaid, rhag cael eu twyUo fel yi- oedd y

dysgawdwyr eraiU yn eu rhybuddio. Cauwyd y drysau mewn amryw fanau,

fel na chai Mr. Eowlands, na neb o'i ganlynwyr, dderbyniad i bregethu ; ond

o radd i radd, dychwelyd a wnaeth y rhan fwyaf at Waid Mr. Eowlands, y

rhai oedd yn dal y wir athrawiacth yn fwy cyson na'r UeiU; er hyny, bu

ysbaid raaith o amser ar olhyn, tair llynedd ar ddeg o leiaf, heb un diwygiad

neiUduol yn un parth o'r whid. Yn yr ysbaid maith hyny o amser y rhoddes

rhai ag oedd wedi dechreu pregethu, y gorchwyl hcibio dros llynyddau, o

herwydd petrusder a digalondid."

Ymddengys i rai o'r pregethwyr a ìynasant gyda jNIr. Harris, fyned ato i

Drefeca; ond ychydig o honynt a drigasant yno hyd farw. Ccisiodd rhai o

honynt efelychu Mr. Harris, trwy fyned i ffeiriau a gwylmabsantau, fel y

gwnaethai Mr. Harris gynt; ond nid oeddynt, tybygid, yn meddu ei ysbryd

na'i gymhwysderau, a methu a wnaethant gan amhif yn cu cais. Yniunodd

rhai eraiU inewn amser gyda Mr. Eowlauds, ie, y rhau fwyaf o honynt; ond
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îrôdd rl\y\v ycbydig nifer o hoiiynt at yr ymneiUduwyr, ac eraiU, y rhai

rhai poetliaf cu sel, hv>'yrach, a lleiaf eu gras, a droisant at ofer siarad, gan

wyro, rai at Antinomiaeth noeth, ac eraiU at ryw grefydd diemc, o waith eu

ilychymyg eu hunain, y rhai, er iddynt fedru tynu nifer o ddysgyblion ar eu

)iol, mewn pump o siroedd Cymru, a dtlarfu am danynt, a chynifer oU a

ufyddhasant iddynt a wasgarwyd, ac a wnaed yn ddyddim.

Yn hanes Edward Pariy o'r Bryn-bugad, sir Ddinbych, ni a ddarlleuM-n

fod brawd i'w wraig ef, o'r enw Hugh Davies, yn un o'r rhai a ymunodd â

Ilowel Harris yn y sir hòno, ac a aeth yno i fyw. Daeth y grhwn, ar ol ei

ymuniad, trwy y wLid i gynghori y bobl i fyned i Drefeca ; a lluaws o Lan-

•sanan, a rhai manau eraill, a aethant yno. Yr oedd Edward Parry ei hun,

yr hwn oedd bellach wedi bod yn pregethu er ys blwyddyn ncu ddwy, yn

bleidiwr cryf i Mr. HaiTÌs; ond nid âi efe i Drefeca. Parhaodd i dderbyn

tlylynwyr Mr. Harris i'w d, tra y parhnusant hwy i ddyfod trwy y Avhul

;

ac yn y cyfamser, yr oedd ef ei liuu wedi rhoi heibio bregethu. Yr oedd

tad y gr bwn yn bleidiwr i Mr. Eowlands. Yr oedd t y tad a'r mab yn

gysylltiedig wrth eu gilydd, a dcrbynid pregethu i'r ddau d: i'r naill y deuai

pleidwyr Mr. Harris, ac i'r llall bleidwyr Mr. Eowlands ; a chymnint oedd

yr eiddigedd rhyngddynt, fel imd âi y naill i wrando y lleiU. Parodd yr

yrarauiad effeithiau gahnrus iawn yn y lle gobeithiol hwn. Dyeithrodd y tad

y'r mab oddiwrth en gilydd; a chynifer o broffesv.'yr ag oedd yn yr ardal, a

ymadawsant y naill oddiwrth y Ihill. Yr oedd dosbarth o bregethwyr yu

perthyu i'r (Ulwy blaid, y rhai, bellach, a bregethent i wahanol bobl, í>c mewn
gwahanol dai. Parodd yr ymrauiad y fath ddigalondid i feddwl Edward

Parry, fel y rhoes ef heibio bregethu, ac a ail-ymunodd ag cglwys Loegr;

ac raor Uawen oedd person y plwyf am ei adíeriad (?), fel y gwnaeth efe ef

yu warden. Daw hyn dan eiu sylw eto yn hanes sir Ddinbych.

Yr oedd y pryd hyny dri o bregetliwyr jti ardal LUurfair-Caereinion, sir

Drefaldwyn, sef Dafydd Powel, Dafydd Jehu, ac Evan Dafydd. Bu fíirw y
cyntaf yn fuan ar ol cychwyn ar ei waith, a hyny cyn i'r yinraniad gymeryd

Ue. Parhaodd y ddau eraiü i gynghori eu cydgreaduriaid ara ryw nifer o

íiynyddoedd ar ol raarwohieth eu cydKifunvr. Ond pan dorodd yr yinraniad .

allan, a hyny yn Lhmidloes, tref yu eu sir hwy, a hwythau ond odid yn

bresenol, cafodd y fath effaith ar Dafydd Jehu fel y llwfrhaodd, nc yr yraoll-

yngodd gyda'r gwaith, ac ni fu Hawer o lewyrch arno hyd ddiwedd ei oes, er

y bernir hcfyd ei fod yn r ag oedd yn ofni Duw, ond ei fod yn l)yw mewn
amser tpyyll a helbulus. Yr oedd y crefyddwyr ieuainc hyn yn fwy abl i

ddal ymosodiadau gelynion, nag oeddynt i ddal ymrysonau cyfeilliou. Yr

oedd eii tywydd yn fawr eiiwaith oddiwrth y rhai nid adwaenent Dduw ; ond

pan y coUasant y mwynhad arfcrol yn nghymdeithas eu brodyr, ni allent lai

nag yraollwng. Edrychasent ar y tadau Methodistaidd, fcl yr edrycha rhai

(íto ar dadau cyntefig Cristionogaeth, gyda llawn digon o barch, ncu yn
hytrach gyda hyder na pherthyn i ddynion ei gael; a phan y gwclsant fod y

í;wr hyny ag y meddent y fath gred ynddynt, yn llawn anmherffcithrwydâ
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fel dynioü eraiU, syrtliiasapt i Iwfrdra a digalondid. Aent o'r naill eitliafion

i'r llall. Yr oedd eu parcli i'w brodyr unwaith yn terfynu ar addoUad, a

mynai Duw iddynt ddysgu "peidio û'r dyu;" bellach, yr oedd eu gafael yn

y frawdoliaeth yn rhy fychan, fel ag i oeri eu hawyddfryd am ei mwynhau.

Yr oedd Mr. Harris wedi teithio mwy mewn Gogledd a l)e nag a wuaethai

Mr. E,owlands. Yr oedd hefyd wedi bod yu foddion nodedig yn llaw Duw i

ddeffroi lluaws mawr o grefyddwjT yr oes hòno. Efe, yn anad neb, oedd tad

y gymdeithas eglwysig, ac a lu yn foddion i blanu cannoedd o honynt. Y"r

oedd Gwynedd, gan hyny, yn ueillduol yn ei hymlyniad wrtho. Barneut yr

achos, bosibl, wrth a wyddent am y pleidiau, ac nid wrth a wyddent am
destyn y ddadl. Ychydig o sefyll oedd gan neb dros neu yn erbyn y pwnc

mewn dadl; ond safent dros neu ynerbyny gwyreuhunain. Naturiol ydyw

casglu y byddai, dau y fath amgylchiadau, lawer o bleidwyr gan Mr. Harris

yn y Deau, ond mwy íyi\\ jtí y Gogledd. Ar yr un pryd, yr oedd y gwyr

mwyaf eu dawn a'u dylanwad, y rhai y gellid Jysgwyl eu bod yn adnabod

gwir deilyngdod yr achos mewn dadl, a gwir ffynuonell yr anghydfod, yn

tueddu yn fwy i'r ochr arall. Fel hj'^n yr oedd prif weinidogion y Debeubarth

yn sefyll gyda I\Ir. Eowlands; a hwynthwy oeddynt, ar ypryd, y rhai mwyaf

eu llafur a'u defuyddioldeb o bawb. Felly y caulyniad fu i bleidwyr Harris,

ar ol colli Harris ei huu, a cholli swcr a gweiuidogaeth efteithiol y pregeth-

wyr ag oeddynt ynaros gyda Rowlands, Iwfrhau, aci'r eglwysimân wanychu.

Wedi eu hamddifadu o'r moddion ag yr oeddynt eisoes wedi cael cymaint o

fwynhad ynddynt, penderfynodd rhai fyned- i Drefeca; ac yno yr aethant,

rhai dros dymhor, ac eraiU dros eu hoes. Gwanychodd hyn yr eglwysi

bychain ar liyd y wlad, i'r un graddau ag y llwytliìd y sefydliad yn Nhrefeca

â gormod nifer.

Yn y cyfamser, yr oedd y weinidogaeth yn Llangeitho yn effeithiol ac

ai'dderchog. Parai hyn sugu anghyftredin i ddwyn yno, yn awr ac eilwaith,

niferi o wr a gwragedd a garent yr efengyl, o bob cwr o'r wlad; a dychwel-

ent i'w cartrefi, gan son mewn syndod a llawenydd am y pethau rhyfedd a

welseut, ac a glywsent, ac a brofasent yn Llangeitho. Ar yr un pryd, yr

oedd chwedlau yn cael eu Iledaenu am Harris, y rhai a dueddent i gryfhau y
rhagfarn mawr a allasai fod gau bleidwyr Mr. Rowlauds iddo, ac i wanychu

dwylaw ei ddylynwyr ci hunan. Cyhuddid ef o lithio mcibion a merched

o'u gwlad, ac oddiwrth eu teuluoedd, ac o'u hysbeilio o'u meddiaunau.

Acliwynid arno yn dost gan y bwrdd a gadwai, a'r ddysgyblaeth a roddai

yuo ar ei ddysgyblion; dywedid fod yr ymborth yn wael, a'r gosodiadau yu

erwin. Dychwelai rhai oddiyno wedi eu mawr siomi, ac nid rhyfedd, oblegid

aethcnt yuo gj'^la dysgwyliad rhy ehud, a rhai, fe allai, gyda dybenion an-

ughywir, mewn canlyuiad i'r hyn y dychwelcnt yn ol gyda theimladau tra

siomedig. Codai gclyniaeth cryf yn erbyn Harris niewn rhai teuluoedd a

fuasai unwaitli ynlîedblcidiol iddo, am i rai aelodau o'r teuluoedd hyny fynu

myned i Drefeca yn waethaf eu perthynasau, a cholledu eu pcrthynasau

trwy offrymu eu mcddiannau at gynal y sefydliad yno. Gosodid hyu yn
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erbyii Mr. Harris, er na wn.netliai efe tin cais i ddeiiii iieb ato, ac na ddefìi-

yddiodd ddim moddion i feddiannu eulieiddo; yn unig derbyniai yn ddi-

olcligar yr hyn a gyírenid yn wirfoddol tuag at gynaliaeth y teulu. Yr oedd

rhai o'i ddyl^niwyr, mae'n wir, yn myned ar hyd y wkd i wahodd a chymhell

rhai i fyned i Drefeca; ond fe wneid hyn heb yn wybod iddo ef, ac yn ddi-

am.heuol yn groes i'w ewyllys: eto, gan y derbynid y bobl a âi i ffordd

ganddo, rhoddid yr holl fai wrth ei ddrws ef. Addefai na alhii eu gwrthod

pan y deuent ato, gan daer erfyn am gael aros gydag ef, i fwynhau ei weiu-

idogaeth a'i gynghorion.

Tra yr oedd pLìid Harris yn y modd yma yn lleihau ac yn gwanychu, yr

oedd plaid Eowhuids yn cryfhau ac yn chwanegu. Deuai ambeìl un o'r

gwr dawnus ag oedd gydag ef, yn awr ac eilwaith trwy y whtd, a bendithid

eu gweini<Jogaeth nes peri adfywiad ar yr achos^. crefyddol yn y lle hwnw.

Yr oedd yr anhawsder i gael pregethu yn cynyddu yn feunyddiol i'r rhai a

barhaent yn wrthwynebol i Eowhinds, ond yn Ueihau i'r lleill. Yr oedd y
pregethwyr tanbaid a gwlithog a fu unwaith yn teithio trwy y gwledydd, ac

a v;naethpwyd yn dra bendithiol yn ystod eu teithiau, yn dyhëu am ymweled

eilwaith â'u hen gyfeillion, ac. am gael cyfleusdra drachefn i rybuddio dynioii

cysglyd. O'r ochr arall, yr oedd nifer mawr, bellach, o'r proffeswyr ieuainc,

a'r cynulleidfaoedd amddifaid, yn dechreu ymollwng yn eu rhagfarn, ac yn

hiraethu am gael clywed gair y bywyd o enau eu hen frodyr. Fel yr oedd

ymneillduaeth cyfyng Trefeca yn cynyddu, yT oedd cyhoeddusrwydd ac eang-

rwydd Llangeitho yn chwanegu. Fel yr oedd y Uafurwyr perthynol i'r

naill yn Ueihau, yr oecfdynt yn cyuyddu yn y Ihill. Yr oedd cyfundrefn

Trefeca yn eu cwtogi, a'r eiddo LLingeitlio yn eu hestyn. Pan âi gr i

Langeitho, yn enAvedig ar Sul pen mis, neu Sabboth cymundeb, cyfarfyddai

â lluaws o bregethwyr ac offciriaid hehieth eu dawn, a bendithiol eu gwein-

idogaeth, y rhai oeddynt yn ewyllysgar hyd y gallent i wrando ar ei ddeisyf-

iad i ymweled â'i whad; ac yn ychwanegol at y fantais hon, câi wledd hyfryd

ac adfywiol iddo ei hun. Ond yn Nhrefeca nid cedd felly, Yr oedd attyn-

iad cryf yn y naill, a gwrthdafliad yn y nalh Yn y modd yma, disgynodd

yr afiechyd graddol ei gamrau, ond sicr ei waith; y darfodedigaeth ar un,

ac adnewyddid y llall megys wedi ei adferu o lycheden boeth, gan cliAvanegu

ei nerth a'i iachusrwydd i raddau mwy nag a berthynai iddo gyut.

Wrth edrych yn ol ar yr amgylchiad gofidus hwn, nis gallwn lai na raeddwl

mai gwell i'r achos Methodistaidd oedd iddo ddygwydd pan y gwnaeth, na

phe y cymerasai le mewn amser di;veddarach. Mae yn rhaid addef íod Mr.

Harris yn r o dymher anhyblyg iawn. Nid oedd ystwythder ac ymollyng-

iad yn ei gyfansoddiad. Codasid ef i fyny gan raghmiaeth ddocth y nef i

wneuthur gorchwyl arbenig, i'r hwn yr oedd wedi derbyn cymhwysderau

arbenig. Ehoddwyd iddo ef fod yn rhag-flaenor neu yn rhag-redegwr y
diwygiad. Arloesi yr anial gwyllt oedd ei waith neiUduol ef; ac i hyn yr

oedd cymhwysder neillduol ynddo. Yr oedd awdurdod yn ei wedd, a nerth

yn ei lais. Yr oedd cryfder cyfartal yn ei gorff, a gwroUleb yn ci ic(Ulwl.
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Wynebai ar beryglon gydag ysbryd diysgog, ac ymwtliiai rhagddo yn ei

orcby/yl gyda raeddwl dianwadal. Ni throai yn ol er neb nac er dim. Fel

yr oedd ei argyhoeddiadau yn ddyfnion, a'i dymherau yn ystyfnig, felly yr

oedd ei ysgogiadau yn nerthol a phendeifyuol. Hawdd, gan hyny, y gallwn

feddwl mai nid un mor gymhwys ydoedd i gyd-AYeithredu ag eraill, cydradd

leiaf ag ef, os nad uwchhiw iddo mewn gwybodaeth a dawn. Cymhwysasid

ef i fod yn benaeth o fewn y cylch y byddai yn troi ynddo; i arwain eraill,

ac nid i gael ei arwain ganddynt. I allu cydweithredu â brodyr, cydradd

iddo, tyner eu teimladau, a mwy coeth eu syniadau, rhaid a fuasai fod ganddo

fwy o addfwynder ysbryd, a llarieidd-dra tymher; ysbryd i allu rhoddi

heibio ei syniadau ei hun ar lawer amgylchiad, ac i blygu i syniadau rhai

eraill. A phe buasai Harris yn r o'r naws yma, uid mor gymhwys, tybygid,

a fuasai i'r gorchwyl arbenjg y galwyd ef iddo, sef i ddeti'roi dynion o"u ewsg

ysbrydol, ac i arloesi anial gwyllt.

Drachefu, yr oedd yr adeg y ciliodd Harris oddiwrth ei frodyr, yn adeg

fwy cyfleus nag a fuasai un adeg arall, o ílaen nac ar ol hyn. Pe dygwydd-

asai cyn y fl. 1751, cawsai Uawer Uygedyn diSaith o dir Cymru golled fawr

am ei nerth anarferol i'w arloesi. Ehoddasid iddo bymtheg mlynedd i wib-

deithio gyda phendei'fyniad dianwadal bob cwr o Gymru, ac i godi ei grochlef

uwchben y trigolion swrth. Yn yr adeg hon, cafodd yr anrhydedd yn anad

neb, o agor drysau lawer i'r efengyl, ag a fuasent yn nghauad er pawb arall

;

dyoddefodd awch llymaf rhagfiu'u, a daliodd arllwysiad penaf y rhyferthwy, a

pharotôdd y fí'ordd i eraill tynerach eu teimladau, a JLii eu hymroddiad, i'w

ganlyn. Ar y lUiw arall, pe cymerasai hyn le yn ddiweddarach, wedi i'r

eglwysi amlhau mewn rhifedi a chorfí"olaeth, buasai y difrod a wnaethid yn

fwy fyth. Trefnodd doethineb Duw iddo aros, tra yr oedd iddo waith

priodol ac arbenig i'w gyflawni, a chaniataodd iddo gilio pan yr oedd gwaith

i'w gwblhau, yr hwn a gyflawnid yn w^ell gan eraill.

Nid yr ymraniad rhwng Harris a Rowlands a fu yr unig ymosodiad ar y
cyfundeb, o ran ei heddwch a'i Iwyddiant tufewnol, yn ystod y can mlynedd a

basiodd. Fe ddiclion mai hwn oedd yr un a effeitliiodd fwyaf arno o bob un

a fu wedi hyny. Yr oedd yn tueddu i fod felly, gan iddo gymeryd lle yn

mysg y rhai "a dybid yn (jolofnau" Yr oedd y dwfr yn cael ei Iwydo yn y
llygad. Dygwyddodd yr ymraniad hwn hefyd mewn adeg ag yr oedd y
cyfundeb yn ieuauc ac yn wanaidd,—cyn i'r aelodau ddyfod i oedran a synwyr

digonol i farnu drostynt eu hunain. Oherwydd yr amgylchiadau hyn, a'r

cyfíelyb, disgynodd yr anghydfod hwnw mewn dyhmwad mawr ac efleithiau

galarus ar Gymru oU. Ond ar ol hyn fe fu ymosodiadau mwy gwenwynig

eu natur, ond nid mor amlwg, nac mor eang eu lieffeithiau. Dygwyd i

mewn, yn awr ac eilwaith, syniadau anfad mewn athrawiaeth; ond gan eu

eanfod yn fuan, a'u dynoethi yn fl'yddlon, a chan na choleddwyd hwy ond

gau ddynion anghyhoedd mewn cydmhariaeth, fe godwyd argac eft'eithiol yn

eu herbyn.

Ni cllir dywedyd fod un ymraniad wcdi cymeryd lle yn y cyfundeb bylh
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wedi yr un ucliod. Nid y\v eiiciliadau uii neu amryw, pa un bynag ai eu

bwrw allan a wneid, ai ymadael o honynt eu liunain, ddim yn cyfansoddi

ymraniad mewm cyfundeb. Yn lianes Metbodistiaid Calfìnaidd Cymru, ni a

gawn fod rbai yn awr ac eilwaitb wedi eu bwrw aiLan am yro, fel y tybid,

at egwyddorion gau, a bod eraill, ar ryw ysgogiad neilJduol a gymerodd le,

wedi cilio ymaitb , eto ni cbyfrifid y naill na'r Uall yn ymraniad. Golygwn,

gan hyny, na fu dim ond uu ymraniad erioed yn y cyfundeb hwn, ac i hwnw
mewn amser gael ei iachâu, îe, gallwn chwanegu i hwnw fod yu achlysur lles

a sefydlogrwydd mwy yn yr amseroedd dylynol.

Yr ymosodiad mwyaf gwenwynig ac ofnadwy ei duedd o bob un oedd yr

un a wnaed gan fath o henrliyddid neu antinomiaeth. Un o brif nodwedd-

iadau, ac un o ragoriaethau penaf, gweinidogaeth yr hen dadau, oedd yr

arbenigrwydd nodedig a roddid yn eu pregethau i athrawiaeth gras,— i iawii

Crist, fel unig sylíaeu gobaith pechadur,—i gyfiawnhad pechadur trwy ffydd

yn unig, heb weitbredoedd y ddeddf. Arhoent yn hir ac yn hyfryd uwchben

digonoh-wydd perftaith aberth Mab Duw, a'i gyfiawnder, fel nad oedd raid

wrth riuweddau na haeddiannau dynol mewn ffordd o osod dyn mewn fì'afr a

chymeradwyaeth gyda Duw. Dynoethid gjda grym a goleuni mawr, anmher-

ffeithrwydd ac annigonob^wydd cyfiawnder dyn. Dangosid mai "megys

bratiau budron y mae ein holi gyfiawnderau." Datgenid yn gadarn a ffydd-

lawn yr augenrheidrwydd o faric ir ddeddf, am gyfiawnhad na santciddhad

trwyddi ; ac ara ei bod hi yn wan i'r pethau hyn trwy y cnawd, yr anfonodd

Duw ei Fab ei hun, yn nghyftelybiaeth cnawd pecliadurus, fel y cyfiawnid

cyfiawnder y ddeddf yuom ni.

Rhoddid lle mawr iawn i'r egwyddorion uchod : egwyddorion ag sydd,

yn ddiamhcuol, yu cyfansoddi mèr a brasder yr efengyl ; egwyddorion ag

sydd yn goron i'refengyl, ac yn fywyd i bechadur ; egwyddorion, pe gadewid

hwy o'r neilldu, a ddyosgai y weinidogaeth o bob cymhwysder i gyfarfod à

chyflwr colledig pechaduriaid euog. Fe ddichon, er hyn oll, y gallai rhoddi

arbenigrwydd neillduol i'r canghenau uchod, heb ddigon o ofal i'w cyfeibynii

â'r egwyddoriou cysylltiol, roddi achles i ryw fath o ddynion—dyiiion o

feddwl llygrcíb'g, neu ddynion o fympwy hunanol, i dybied nad oedd sant-

eiddrwydd calon, a glendid buchedd, ddim yn angenrheidiol. Gan y bernid

mai i ryddid y galwyd hwy, tueddai rhai i "arfer eu rhyddid yn achlysur i'r

cnawd." Gan nad trwy weithredoedd y ddcddf yr oedd cyfiawnliau dyn, ond

trwy ffydd yn unig, tybid fod y "ddeddf yn ddirym trwy ffydd;" nad oedd

raid wrthi yn rbeol ymddygiad, gan nad oedd achos am dani yn (Ulefiiydd

cyfiawnder: ond fod y credadyn i fod yn ddibris o'i santeiddrwydd, gan ei

fod yn ddiogel oddiwrth ei meUdith. Nid oes achos i ni synu fod y fath

gasgliad a hyn yn cael ei wneyd, ac nid oe.'slle chwaith i synu lUiwcr, osoedd

casgliad o'r fath yuia yn ynigymhell i feddwl dyn craft" oddiar y wcfUl a geid

ar weinidogaeth y tadau. Oblegid yr oedd yr apostol Paul yn dysgwyl y
byddai i'r dull a'r modd y goso(hvi ef ei hun gyfiawnhad pechadur alhiu, fel

yn cymcryd llc trwy ffydd yn unig, yn acJdysuro casgliad o'r fath. "Belh wrth
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hyny a ddywedwn ni? A drigwn ni yn wastad mewn pechod fel yr amlhao
gras?" Gwrthddadl oedd hon naturiól i'w dysgwyl oddiwrth yr hyn a ddy-

wedasai yn flaenorol. Nid fod gwii- duedd yn yr hyn a ddywedasid i arwain

i'r fath syniad, ond fod tuedd mewn dynion Uygredig i dynu y fath gasgliad,

Nid ydym, gan hyny, yn beio ar y diwygwyr, os rhoes eu gweinidogaeth

achlysur i ryw rai dynu casgiiadau cyfeiliornus oddiwrthi. Tra naturiol

iddynt oedd sefyll llawer ar y canghenau hyny o athrawiaeth y cyfeiriwyd

atynt ucliod, gan 6u bod wedi eu celu oddiwrth y bobl yn hoUol ymron, a

bod athrawiaeth cwbl groes iddi îcedi ac yn cael ei phregethu gan hoU offeir-

iaid y wlad. Ehoddid ar ddeall yn wastad i wrandawyr y Uanau, fod

buchedd heb ei llychvvino ag ymddygiadau anfad iawn, talu i bawb eu dyled-

ion, ac arfer mynychu y llan yn awr ac eilwaith, gan ymgadw yn gwbl at yr

eglwys a'i defosiynau, yn arwain yn anífaeledig i ddedwyddwch. Nid oedd

son am edifeirwch tuag at Dduw, nac am fl'ydd tuag at ein llarglwydd lesu

Grist. Md Crist croeshoeliedig oedd testyn mawr y weinidogaeth. Yr
oedd athrawiaeth bywyd yn ddyeithr hollol i'r athrawon, ac felly mewn
canlyniad i'r gwrandawyr. Hyn a wyddai y , tadau yn dda. Yr oeddynt

hwy eu hunain hyd yn ddiweddar yn llochi y cyfi-yw syniadau; ac yn awr,

wedi i oleuni yr efengyl dywynu i'w meddyliau, wedi iddynt hwy eu hunain

gael eu hargyhoeddi o'u colledigaeth a'u dinystr wrth naturiaeth, a phrofi

metysder trefn gras yn nghadwedigaeth dyn, teimlent eu calonau yn Uosgi

ynddynt, mewn awyddfryd i achub eu gwrandawyr oddiwrth y syniadau

cnawdol' a goleddent, a'u harwain i '"'edrych ar lesu," fel Israel ar y sarff

bres, am fywyd a iachâd.

Nid ydwyf, ar yr un pryd, yn amlieu na allai fod rhy fychan o sefyll ar

waith yr Ysbryd yn santeiddio pechaduriaid, trwy eu cyfuewid ar ddelw

Duw; a rhy fychan o wasgu ar y rhai a gredasant i Dduw, i flaenori mewn
gweithredoedd da. Mae yn bosibl fod gadael heibio i raddau y canghenau

hyn o ddysgeidiaeth Crist, pryd y rhoddid amlygrwydd arbeuig i raslonrwydd

iachawdwriaeth, wedi achlysuro gogwyddiad mewn rhai at benrhyddid.

Nid oedd hyn yn cyfodi, tybygid, oddiar fod y tadau mewn un modd yn

gyfeüiornus eu syniadau ar y naiU law na'r Uall; ond oddiar ddiflyg gofal i

gadw maníoliad teg i wahanol ganghenau, fel ag i osod allan "gysondeb y
ffydd." Pa fodd bynag am hyny, y mae y ffaith yn anwadadwy, fod y lefain

o benrhyddid autinomaidd wedi ymgymysgu â phregethau ambell un o'r

pregethwyr boreol hyny, ac wedi ymddangos yn mucheddau rhai o honynt

hefyd. Am y peurhyddid hwn y souia Mr. Eobert Jones, pan y dywed,

—

"Deuodd rai i falchder a choeg-ddigrifwch; Uithrodd eraiU i ddiota yn

ormodol; hudodd amrywi ddylyn chwantau ieuenctyd, nes gwywo eu proffes

i raddau mawr." Torodd y syniadau pcnrhydd hyn aUan mewn gwywdra ar

broffes, a nychdod ar eneidiau rhai y tybid yn dda am cu cyflyrau; ond yi>

eraill, fe dorodd allan mewn anfoesoldeb cyhoeddus, mewn godineb a medd-

wdod, ac mewn twyll a chelwydd, fel y bu raid eu diarddel o gymundeb y
saint.
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Nid oes genyra un hanes cyson a nianwl o'r yraosodiad liaerlîug liwn. Y
cwbl a roddir i ui wybod am ei natur a'i efíeithiau ydyw yr hyn a allwn loífa

yn achlysurol, a hyny yn brin iawn. Tn mysg yr enwau cyhoeddus ag oedd-

jTit yn fwyaf adnabyddus yn Uochi yr heresi hon, yr oedd un T. Meredith, a

M. Lewis, yn Ngwynedd, ac un Thomas Seen, D. Jones, a Mr. Poplíin, yn y
Deheubarth. Nid ydym yn gwybod fod y ddau gyntaf wedi medru llwyddo

i ennill nemam* o ddysgyblion. Adwaenai yr ysgrifenydd M. Lewis. Yr
oedd yn hen wr hanner cau mlynedd yn ol, ac yn perthyn i'r tô cyntaf o

broífeswyr yn Adwy'r Clawdd. Gwywo yn fuan a wnaeth; ac wedi blynydd-

oedd ymneiUduad oddiwrth bob moddion o ras, ac ymddyosgiad Uwyr

oddiwrth bob profl'es o grefydd, efe a fu farw. Fe fu Mr. Popkin yn preg-

ethu rai blynyddoedd gyda'r Methodistiaid: eithr gyrodd at athrawiaeth y
bobl a elwid Saudemaniaid, oddiwrth un Eobert Sandeman, eu blaenor.

Darlunid ffydd gan y bobl hyn, yn "noetli gredu gwirioìiedd 7ioeth ;" a hawdd

oedd llithro oddiwrth y syniad hwn i esgeuhisdra llwyro'r íìrwythau a ddylai

fod yn dyuodi y fí"ydd o "weithrediad Duw," yr hon sydd yn "gweithio trwy

gariad." Yr oedd Da\ád Jones yn bregethwr poblogaidd iawn, ac wedi

ennill lle mawr yn meddyliau rhyw ddosbarth o wrandawyr. Gr oedd hwn
o sir Aberteifi, a bu yn teithio ar hyd ac ar led y dywysogaeth am ryw nifer

o flynyddoedd yn mysg y Methodistiaid. Ond fe ddaeth yn raddol yn rhy

amlwg ac anfad i'w ddyoddef. Chwyddodd yn anferth mewn balchder, ac

ymhyfhaodd mewn afreolaeth, trwy anghymedroldeb ac ysgafnder, nes yr

ymwrthodwyd ag ef yn llwyr. Dysgwyliodd y gr hwn, gau mor boblog-

aidd oedd ei dalentau, y gallai gael nifer Iluosog o ddylynwyr, ond iddo droi

allan yn flaenor plaid. Gwnacth ymgais teg at hyn yma; oud deallodd cyn

Ilawer o amser, fod ei ddylanwad yn llawer Uai nag a ddychymygasai ei fod;

nifer fechan a'i dylynodd, a'r rhai hyny ond am ychydig amser. "Gadawyd

ef gan bawb fel halen diflas, heb fod yn gymhwys nac i'r tir nac i'r doraen."

Dywedir fod y lefain atgas hwn wedi eífeithio ar gryn lawer yn y De a'r

Gogledd. Llyncodd cryn lawer y syniadau penrhydd hyn, o rai na fynent er

dim weithredu yn eu hol. Ni oddefai cydwybod dyuer i'r cyfryw ddefnyddio

y rhyddid a roddai eu credo iddynt. i'r oedd syniadau y pen, a theimladau

y galon, yn wrthwyneb i'w gilydd. Y mae hyny yn fynych yn bod. Pro-

ff"esir syniadau fel eu crcdo gan lawer un, na oddef tynerwch cydwybod eu

rhoddi mewn gweithrediad. Yr achos o hyny ydyw, y dysgir yr egwyddor-

ion gan ddynion, ond cynyrchir tynerwch cydwybod gan Dduw. Eff'aith

dygiad i fyny yw y naill yn aml, a fírwyth gorachwyliaeth yr Ysbryd yw y
Ilall. Clywais am wraig foneddig dduwiol yn dadlu â gr o syniad gwahanol

iddi hi, yr hon a orchfygwyd ganddo, nid trwy ymresymu â hi ar y mater

mewn dadl fel pwnc o gyfi'es, ond trwy alw arni i roi ei syniad mewn gweith-

rediad. Mynai y wraig foneddig fod achubiaeth dyn yn cychwyn mewn
rhyw ysgogíad o'r eiddo y dyn ei hun; a phrofai hyny trwy ymadroddion

o'r fath hyn, "Gofynwch, a rhoddir i chwi; ceisiwch, a chwi a gewch; cur-

wch, ac fe agorir i chwi." Ehaid, meddai, yn ol y cyfarwyddiadau hyn, fod
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y gofyn, a'r ceisio, a'r curo, yu tlisgyn ar y dyn ei liun, a bod hyuy yn rliag-

Jlaenu y benditliion addawedig. Hòuai y gr boueddig, o'r ochr arall, fod

ysbryd gofyn, ceisio, a oliuro, yn deilliaw oddiwrtli Dduw, ac felly mai gydag

ef y cychwynasai yr hoU ddaioni. Hir a raaith, ond g\\ ir foneddigaidd, a fu

yr hoU ddadl, a daeth yr awr o'r nos iddynt ymneillduo bob un i'w ystafell.

"Maegenyfuu gms, madam,'' ebe y gr boneddig, "i ofyu i chwi cyn

ymadael."

"Pa beth yw hono?" gofynai'r wraig.

"Yr ydych, ond odid," ebe yntau, "yn arfer penlinio gerbrou Duw mewn

gweddi cyn myned i orphwys."

"Ydwyf yn ddiau," ebe y wraig; " pa beth a geisiwch genyf?"

"Dim, madam," ebe yutau, "ond i chwi ddweyd wrth Dduw ar eich glin-

iau, yr hyn a ddywedasoch wrthyf íi heno yn ystod y ddadl a fu rhyngom.

Mewu gair, dywcdwch wrth y Bôd mawr, pa ddaioui byuag a wnaed i chwi,

mai chwychwi a wnaeth yr ysgogiad cyntaf tuag ato."

"Na wuaf," ebe'r wraig dduwiol, " ni feiddiaf wneyd hyny."

A chyda hyn, saethodd i'w meddwl ei bod wedi bod yu dadlu dros bwnc

ua feiddiai weithredu yn ei ol ; ei bod yn llochi syniad yn ei phen, a wrthodai

yu ei chalou ; a gwelai yn y fan, nad oedd y credo a broffesai dflim yn

cyfateb yn gyson â'r teimladau a brofai.

Yr un modd y bu gyda rhai o'r hen bobl Fethodistaidd. Caniateid iddynt

gan syniad y pen gryn lawer o rwysgedd penrhydd, ond ni chymerid ef gan

y gydwybod. Yr oedd naws yr ysbryd yn fwy pur nag oedd credo y pen.

Ond os oedd hyn yn attal rhai rhag Uochi afreolaeth ac aufuchedd, yr oedd

eraill yu Ilai petrusgar, ac ymhyfhaent i gyflawui yr hyn nid ydoedd weddus,

oddiar y dyb o'u bod hwy wedi marw i'r ddeddf, ac weithian yn rhydd oddi-

WTthi: nad oedd gan y ddeddf mwyach ddim hawl arnynt hwy yu ei gofyn-

ion, mwy nag yn ei melldithiou. Teganau plant y cyfrifid addoliad teuluaidd,

a chadw y Sabboth yn sautaidd. " Os myni wybod (meddai un o'u prif

athrawon) p.ì un dy fod dan y ddeddf ai dan yr efengyl, dos i'th wely heb

weddio Duw ; os dan y ddeddf yr wyt, yna fe â'r gydwybod yu anesmwyth

iawn ; ond os dan yr efengyl, ti a gysgi yn dawel."

Mae lle i ofni fod y syuiadau hyu wedi ymledaenu cryn lawer dros ryw

dymhor. Effeithiodd ar ryw gyrau o sir Gaerfyrddin ac Aberteifi yn y De

;

disgynodd awelon y gwynt gwenwynig hwn ar barthau o siroedd Dinbych a

Fflint, Arfon a Mon. Ond üuw a drugarhaodd wrth Gymru. Ehoes yn

nghalon ei bobl i scfyll yn wtoI yu erbyn yr hudoliaeth ; dynoethwyd y syu-

iadau pcnrhydd yn eu herchylldra priodol o'r pulpudau. Galwyd y rhai a'u

dalient haerllucaf i gyfrif yn y cymdeithasfaoedd, a diarddelwyd y sawl a

safent yn gyndyn drostynt o gymuudeb. Addysgwyd yr aelodau cyfl'rediu

yn y mater, modd y gallent adnabod pethau sydd â gwahaniaeth rhyngddynt,

a gwylio rhng y ueb a fynai eu harwain ar yr.

Rhaid addcf hcfyd yr ymddangosodd gormod o anwyliadwriaeth lawer trr»

yn mysg anibell un Ued gyhoeddus yn cu hymarferiad â diodydd meddwol.
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Yr oedcl hyii mewn amser yr oedd Uawer o yrni yn syniadau dynion yn

gyfl'redin am lesiant y diodydd liyny,—mewn amser yr oedd meddygon yn

arfer eu liarg-ymhell,—mewn amser yr oedd y dyb yn gref yn mysg pawb fod

yn rhaid eu cael cyn y gellid dal yn hir al hifur caled, a chyn y gellid wynebu

tywydd garw, a cliwblhau teithiau meilhion. Yr oedd hyn hefyd mewn amser

yr oedd caredigrwydd yr ychydig gyfeillion ag oeddynt ar gael ar hyd y
gwledydd yn fawr iawn; a dyma un o'r ffyrdd yr arferid dangos y caredig-

rwydd hwnw. Nid oedd y pryd hwnw, chwaiíh, y fath wrthdarawiad yn

meddyliau y byd yn gyífredin 1 arferiad hyf ac ehelaeth o'r gwiybp-oedd

meddwol ag sydd yn awr. Pan y cyraerom jt holl ystyriaethau hyn at eu

gilydd, nid rhyfedd fydd genym, os dygwyddai i rai o'r enwogion gynt, dan

amryfusedd barn, a charedigrwydd cyfeillion, fod yn anwyliadwrus yn hyn

yma. Ond ni fynem, er dim, eu hesgusodi. Canfyddwyd y pryd hwnw ei

wrthuni a'i berygl. Cododd gwr fl'yddhiwn ac eflro eu llef yn erbyu pob

gradd o anghymedrohleb, a thrwy drugaredd fawr y nef attaliwyd y pla.

Cymerodd eraill rybudd oddiwrth yr amgylchiadau a ddygwyddasant, i fod

yu fwy gwyliadwrus, a chododd oes ar ol hyny a ragorai yn y peth hwn ar

yr oes flaenorol, Y Duw a gadwodd y Methodistiaid rhag deddfohleb Phar-

iseaidd mewn ysbryd ac athraìciaeili, ar y naill hnv, a'i hachubodd mewn
piyd rhag ceulan erchyll rhyfyg a phenrhychlid ar y llaw arall. Nid oes un
cyfundeb yn Nghymru, nac yn Lloegr chwaith—yr ydym yn liyf yn dweyd,

a hyny yu ddiduedd a dihunan—a yraosododd yu fwy egniol a pharhaus yn

erbyn yr hyna fernid yn Uygredigaeth, bydded o'r natura fyddo; îe, cyraaint

ydoedd ac ydyw gogwyddiad y cyfundeb yn y cyfeiriad hwn, ucs eu barnu

gan eraill yn gyro at ormod llymdcr a manyh-wydd. Ond mi dybygwn

nad oes Hawer o berygl yr ochr hòno, tra y cedwir yr aiocan yn gywir yn
erbyu pechod. Üarnu yr ydym fod purdeb cymeriad yn yr aelodau mor
hanfodol i Iwyddiant parhaus pob cyfundeb o Gristionogion, ag ydyw purdeb

athrawiaeth yn eu cyfles; a thra y cadwo y Duw maw raddau hehaeth o'r

ddau, fe fydd hyny yn argoel cywir o iachusrwydd y ccrll", ac yn wystl

gobeithiol iawn ara ei barliad a'i Iwyddiant.

Mae antinomiaeth, neu egwyddorion penrhyddid, yn heresi raor ddinystriol

ag ydyw un heresi, ond nid ydyw gymaint ei pherygi, er hyny, a llawer un

arall. Hwyrach y dyhasem ddwtyd yn hytrach, nad yw y perygi o'i llyncu

ddim cyraaiut, am fod ei gwrthuni yn amlycach. Y mae mor hagr ei gwedd,

fel nad oes cymaint o demtasiwn i neb ei charu. Y mae luresiau eraillmor

wenwynig a'r heresi hon, ond yn fwy teg eu gwedd, a rhesymol eu cyff"e3, fel

y raae y perygl i ddynion anwagelog syrthio i'w magiau, yn fwy. Hona
vSosiniaeth fod rheswm o'i phlaid, a bod dysgeidiaeth yn gadaruhad iddi.

Hòna Tractariaeth neu Buseyaeth, fod traddodiad a henafiaeth o'i pldaid

hithau, a chyraer arai fod mwy o sicrwydd ac efteithioldel) yn ei sacramentau.

Myn Phariseaeth a deddfoldeb fod raauyh-wydd ei rhodiád, glendid ei gwisg,

a thegwch ei phryd, yn ei chanmol wrth bob cydwybod dyn; ond y mae yn
anhawdd gwybod pa ymhoniad a all penrhyddid ei wneyd. Nid yw rheswm
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dynol yn rlioddi un swcr iddi; ni appelia bytli at di-addodiad ; ac am sacra-

mentau a defodau pendaut, lii a'u bwrw hwy i'r gwjTit; nid oes gan hon

cliwaith, ddim hawl i ddadlu glendid ei gwisg, na thegwch ei gwedd. Y
mae yn anfad ei chyffes, hagr ei phrd, a dinystriol ei heffeithiau.

Yr oedd y Parch. Eowland Hill yn fynych iawn yn ei bregethau a'i ysgrif-

euiadau yn dynoetlii y ddau gyfeiHornad gwrthgyferbyniol, deddfoldeb a

phenrhyddid;- y naill yn rhoddi y fath jTnddiried yn y ddeddf, fel ag i esgeu-

luso yí- efengyl; y llall yn proffesu y fath barch i'r efengyl, fel ag i ddirmygu

y ddeddf. Llawer dyrnod atgas a roes y gr duwiol ar ben y ddau
; yr oedd

yn enwedigol drahaus ei ymadroddion am antinomiaeth. Eh^Tv ddiwrnod,

daeth un o'r teuhi eofn yma ato i'w d, i'w alw i gyfrif am ei bregeth, yr

hon a dybid ^ti rliy ddetldfol a llym. Wedi dyfod i ydd Mr. HiU, ac adrodd

ei neges, ebe ]\Ir. Hill, "A ydych ch^TÌ yn dal fod y deg gorchymyn yn rheol

bywyd i Gristionogion?"

" Nac ydwyf, ar nn cyfrif," ebe jt: ymwelydd.

Canodd Mr. Hill y gloch; a phau ddaeth y gwas i mewn i'r ystafel!,

dywedodd Mr. Hill yn dra digyffro wrtho, " John, arweiniwch y g\vr hwn i'r

drws, ac na thynwch mo'ch Uygad oddiarno, nes y byddo yn ddigon pell

tuhwnt i allu cymeryd dim o fy eiddo i."

Trwy y dull digrif a phenderf\aiol h\ra, yn hytrach na thrwy ddadleuaeth

faith, y mynai y gweinidog ddaugos i'r antinomiad, y syniad ocdd ganddo

am duedd atgas ei egwyddorion.

Wrth ystyried tuedd erchyll \y egwyddorion hyn, y mae yn syn genym

ddeall yr afael gref sydd ganddyut ar feddyliau y sawl a'u coledda. Nid

oes neb, meddant, yn mwynhau rhyddid yr efengyl ond hwynthwy; edrych-

ant ar grefyddwyr gwyliadwrus eu camrau, ac ofnus eu teimladau, o angen-

rheidrwydd dan y ddeddf. Ni fynant, er dim, amheu diogelwch eu sefyllfa

gyda I)uw, gan nad mor esgeulus a fyddo eu rhodiad. Ni allant oddef y
pregethu na'r ysgrifenu a fyddo yn galw at hifur ac ymdrech crefyddol,

diwydrwydd, a chysonedd gyda moddion gras, a gwyliadwriaeth rhag pechu

yn erbyn Duw. Yr enw goreu a allant roddi ar y syniadau hyn ydyw

"llaeth i fabauod;" "dechreuad egwyddorion ymadi-oddion üuw ;" syniadau,

meddant, sydd _\ai amaethu "ysbryd caethiwed, ac yn peri ofn;" fod i'r ofn

liwn boenedigaeth, a bod cariad Críst yn ei fwrw ef allan, a bod yr hwn sydi

vn ofni heb ei berffeithio mewn cariad. Y'r effaith y mae y syniadau uchel

hyn yn ei gael ar y rhai a'u coleddaut, y rhan amhnf, ydyw tyb uchel am eu

gwybodaeth eu hunain yn anad neb arall; cyndynrwydd anmhlygedig yn eu

syniadau; dibrisdod perffaith o bawb na chydwehiut îi hwy; proffes pen-uchel

ddiogelwch diffael eu cyílwr, ac ymddyosgiad eofn oddiwrth bob rhwymau

ufydd-dod.

Ni alLif derfynu y sylwadau hyn yn well na thrwy osod gcrbron y darllen-

ydd hanesyn o un a lefeiniwyd yn drwm â'r hcresi hon, oud a ddygwyd, cyn

ymadael íl'r byd, i weled ei chamsyniad, ac i gydnabod y gwirionedd.

Boncddiges yn Lloegr ydoodd, o deulu anrhydeddus a ddygwyd at grefydd
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trwy weinidogaetli gr duwiol yn eglwys Loegr. Yr oedd y cyfnewidiad a

ymddangosai ynddi yn amlwg i bawb a'i Iiadwaenai. Yr oedd ei g\\-Adder

a'i gostyngeiddrwydd yn ddiymwad. Llafuriai yn ddiwj'd o blaid y cym-

deithasau crefyddol, ymwelai â'r cleifion, a gwnai a allai o blaid yr ysgol

Sabbothol. Yr oedd ei hamser, ei dawn, a'i harían, yn cael eu cysegTU at

achosion daionus. Yr oedd esboniadau Heury a Scott jti gymdeithion beun-

yddiol iddi, ac ennillodd air da gan bawb a"i hadwaenai. Ond hi a ddaeth

i gyfeillach rhyw egiwyswyr yr oedd ganddi dyb fawr am eu gwj'bodaeth a"u

gTas, y rhai, bellach, oeddyut wedi rhedeg o un eithaf i'r llall; a chafodd y
gyfeillach eíîaith arswydus a gwenwj-nig ar ei uieddwl. Dysgodd, mewn
gair, egwyddorion antinomiaeth oddiwrthynt; a daeth gwywdra a difianiad

galarus ai ei holl rinweddau. Sychodd fiynnonell ei gAvaed crefyddol, a

therfynodd ei llafur mewn diogi diymadferth, ac mewn mympwy penchwiban.

Bellach, nid oedd Uyfr na phregeth a dalai ddim, ond oedd yn sawrio yu

drwm o egwyddorion antinomiaeth, ac o honiadau uchel y bhiid benrhydd.

Tra yr ydoedd yn ngafael y syniadau hyn, galwodd yn nh gweinidog yr

efengyl, \t hwn y buasai ganddi, amser yn ol, barch mawr iddo. Ymofynai

y gweinidog yn serchog am ei llwyddiant ysbrydol, ac am y lles a dderbyn-

iasai oddiwrth yr egwyddorion a goleddasai ya ddiweddar. Hithau a'i

hatebodd gydag eithaf hyfdra, a sicrwydd lumauol,

—

"Yr wyf mor ddiogel, o ran fy sefyllfa dragwyddol, ag yw y saint yn y
nef."

"Ond a ydych chwi yn teimlo cich bod mor gj'sm-us ac ysbrydol eich

agwedd mewn ymarferiadau crefyddol, ag a fuoch?"

"Yr wyf," ebe hithau, "wedi dysgu byw hebddynt."

"Ond yr ydych yn jTuarfer â gwcddio yu eich ystafell?" ebe y gweiuidog.

"Atolwg," ebe y foneddiges, "am ba beth y gweddiaf?"

Gofynai y gweinidog yn ol gyda braw, " Oni fyddwch chwi yn gweddio

am gael pronad o faddeuant pechod, ac am ras i ymdrechu yn ei erbyn?"
" Yufydrwydd perfi'aith, yn fy nhyb i, a fyddai y fath weddiau, oblegid,"

ebe hi, " cyfrifwyd fy mhechodau ar Grist, a maddeuwyd hwy er tragwydd-

oldeb : ac am weddio i fy nghadw rhag pechu, ni feddyliodd Duw erioed i

mi wneyd hyny. Yr ydwyf wedi fy nghyfiawni yn Nghrist, ac yno y gor-

phwysaf : gorpheuwyd y cwbl."

Cyfarfyddai â phob ymresymiad o eiddo y gweinidog ag yraatb-oddion o'r

uu natur, gan yragadarnhau yu ddibetrus yn ei thybiau ei hun. Aeth rhag-

ddi yn y modd yraa yn raheUach. Pthoes Ifrwyn i'w thueddiadau, ac ymoU-
yngodd gyda'r genlUf o oferedd a gorwychder y byd prcsenol. Parhaodd yn
yr agwedd yma dros rai blynyddau. Ond Duw yn ei ragluniaeth ddoeth

a'i dygodd hi i wely cystudd ; Efe a'i galwodd hi o'r neilldu i'r ystafeU

ddystaw ;
gosododd ei law yn drom ar ei chorfi", trwy glefyd pocth, ac anfon-

odd saeth lem o argyhoeddiad i bigo ei chydwybod. Difianodd ei hyder

gau ; methodd ei hegwyddorion hyderus a phen-uchel ei chynal
; gwelodd

^yda dychi-yn ei charasyniad, a dychwelodd mewn ysbryd cystuddiedig at
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orseddfamc y gras, fel pechadur colledig, ac fel y waith gyntaf erioed, i

ymofyn trugaredd a maddeuant. Adferwyd hi yn ol i'w hiechyd a'i phwyll.

Weithian, jt oedd y drwg a wnaethai trwy ledaenu ei hegwyddorion anfad,

a'r cam a wnaethai i'w theulu a'i chydnabod trwy ei hjTuddygiadau gwael,

yu gorwedd fel plwm ar ei henaid trallodedig, ac ni wyddai pa foddion a

allai ddefnyddio i attal a gwrthweithio y niwaid a -wnaethai. Wedi ei hadferu

i'w hiechyd, a cliael ei thraed }ni rhydd oddiwrth y raaglau, hi a wnaeth ei

goreu i ddadwneyd yr hjm a wnaethai. Ysgi-ifenodd at y gweinidog i gyf-

addef ei chamsynied, a datganai, bellach, fod yr egwyddorion a goleddasai,

wedi dileu pob cydwybod o'i dyledswydd tuag at Dduw, ac wedi ei hamddi-

fadu hithau o bob mwynhad santaidd ac ysbrydol, yn ei mynwes ei hun.

Sonir hefyd fod rhyw nifer bychan o bobl, yn Arfon a Meirion, wedi cy-

meryd eu hudo i ddylyn rhyw dwyllwp- ystrywgar eraiU, megys yr anweled-

igion a Mari y fantell wèn, fel y'u gelwid ; ond gan na chafodd yr heresiau

hyn erioed y lle lleiaf yn mhlith y cyfundeb, na'u llochi gan yr un o'i ath-

rawon, nac ychwaith wcdi eífeithio dim ar heddwch y coríF, na denu nemawr

i'w cofleidio, nid ydym yu golygu y byddai adroddiad am dauynt yn briodol

i hanes Methodistiaeth Cymru, ac ni wnawu, gan hyny, ond cyfeirio y dar-

llenydd a ewyllysio wybod yn helaethach yn eu cylch; at yr adroddiad a

roddii' homiit yn "Nrych yr Amseroedd."

Ond y mae un aragylchiad arall na ddylem, o bosibl, ei ollwng heibio heb

wneuthur crybwylliad am dano, er mai mwy dymunol i'r teimlad a fuasai

hyny. Cyfeirio jt ydym at ymadawiad gofidus y Parch. Peter Williams â'r

cyfundeb.

Am y gr parchedig hwn, yr ydym eisoes wedi son fwy nag unwaith na

dwy, yn y rhanau blaenorol o'r gwaith hwn, a diau genym y daw dan eia

sylw yn y rhanau dyhaiol. Fe ddaethai at y Methodistiaid yn fore, tua'r

fl. 1748, ac a fu yn llafurio yn eu mysg yn ddiwyd, egniol, a llwyddiannus,

am fwy na deugain mlynedd : ac nid gormod a fyddai dwcyd iddo wynebu

mwy beryglon, dyoddef mwy o galedi, ac arloesi m^^y ar Gymni, na neb

o'i frodyr urddedig. Buasai yn dra dymunol gan yr ysgrifenydd allu

chwanegu, ddarfod iddo hefyd orphen ei yrfa yn mynwes ei gyfeiUion, heb

roddi iddynt un achos gofid, na chael oddiwrthynt un archoU ; ond fel y mae

mwyaf y gresyui, ni ellir dweyd hyny. Ein dyben, pa fodd bynag, wrth

alw sylw at yr amgylchiad, ydyw, nid i chlynoethi nac i goÜau gwallau y rhai

sydd wedi myued o'r maes, ond i addysgu a rhybuddio y rhai sydd yn awr

yn aros, ueu y rhai a ddelo ar ol hyn. Un o ddybenion da ysgrifenu hanes

plant Duw, ydyw annog cu holynwyr i efelychu eu rhinweddau, a'u rhybuddio

i ochel eu bciau.

Gyda Hafurio Uawcr iawn yn cgnioi yn ngweinidogaeth y gair diwy y

dywysogaeth, fe ymdrcchodd y Parch. Peter "\Villiams fwy na neb o'i gyd-

oeswyr Äletliodistaidd i lesâu ei geuedl trwy yr argra'wasg. Gorchwyl

oedd hwn nad oedd ond ychydig eto wedi ymosod ato, ond gorchwyl, cr

liyny, yr oedd mawr anghen am dano. Yn ystod y 40 mlynedd a aethai
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heibio, yr oedd doniau ac addysgiadau y pulpud wedi amlhau yn ddirfawr
;

ond nid felly lênyddiaeth y genedl. Yr oedd Ilyfrau da a buddiol yn brinion

iawn, îe, yr oedd yr ysgrytbyrau santaidd yn ananil iawn. Yr oedd pob dyn

tyner ei galon, a chraíi' ei sylw, yn canfod y gwall hwn, ac yn gofidio o'i

blegid. Ond yr oedd cryn anhawsder ar ffordd y dyn a fynai ddiwallu yr

anghen, a'r antuiiaeth gysylltiedig á'i ddiwallu yn ddirfawr. Rhaid oedd i'r

neb a ymgymerai â'r goi-chwyl, fod yn meddu ar lawer o wroldeb meddwl,

ac ymroddiad penderfynol, yn ogystal a medrusrwydd a dysg. Nid llawer

o'r cyfryw oedd i'w cael yn mysg y Methodistiaid cpi y fl. 1770 : y mae yn

amheus a oedd neb yn meddu ar y cymhwysderau priodol, ar y pryd, ond y
Parch. P. Williams. Pa un bynag, efe oedd y gT a ymosododd at y
gorchwyl. Cyhoeddodd argrafHad pedwar-plyg o'r Beibl, gyda nodau cyf-

eiriol ar ymyl y dail, a sylwadau eglurhaol ac addysgiadol ar ol pob pennod.

Ni fu yr un argrafhad o'r Beibl yn Gymraeg erioed o'i fath. Y cais cyntaf

ydoedd yn Gymraeg at eglurhau yr ysgrythyr yn y modd hwn. Cyfarfu â

chroesawiad parod a helaeth gan y genedl. Cyhoeddwyd tri argrafliad o

hono yn oes yr a^ydwr, neu yn agos felly, gan i angau ei ddal cyn bod y
trydydd argrafiìad wedi ei gwbl orphen. Yn y tri argrafíiad hyn o'r Beibl

sautaidd, fe chwanegwyd nifer y copîau o hono yn mhlith y Cymry, fwy na

deunaw mil.

Yn mhen tair blynedd ar ol yr argrafìlad cyntaf o'r Beibl, cyhoeddodd yr

un gr "Fynegeir Ysgrythyrol" (Concordaìice) yn Gymraeg. "Gwaith

defnyddiol iawn i'r Cymry," medd Mr. Charles am hwn, "ag oedd o'r blaen

heb un cyhoeddiad o'r fath i'w gael yn gyfí"redin—trueni fod un teulu heb-

ddo."^ Yr oedd hwn hefyd yn gyntaf o'i ryw yn yr iaith, ac am hyny yr oedd

y gwaith o'i g}'fansoddi yn fwy gorchestol, ac 3^1 gofyn meddwl mwy
penderfynol. Ond yn nghanol y llafur dirfawr hwn, a thra yr oedd defnydd-

ioldeb y gT duwiol yn ei uchafiaeth mwyaf, ymddangosodd cwmwl bychan

ar ei awyr, yr hwn oedd yn darogan ystorm ar godi, Ymddangosodd rhai

ymadroddion yn y sylwiad ar y bcnnod gyntaf efengyl loan yn neillduol, a

barent anniddigrwydd ac anfoddlondeb. Nid yn ebrwydd y craffwyd ar yr

ymadroddion amheus, ac nid oedd ynddynt ddim a aUai dynu nemawr sylw

y darllenydd cyffredin. Eto, parodd y sylwadau hyn, ar athrawiaeth r

Drindod, anfoddlonrwydd i lawer, a chynhyrfodd ddadleuon ac ymrysonau."

Yu mhen tua saith mlynedd ar ol y "Myncgeir," cyhoeddodd argrafiìad

newydd o'r Beibl, mewn plyg llai, cymhwys i'r Ilogcll. Yr oedd Ilythyren

hwn yn fân, a nodau cyfeiriol John Canne ar ymyl y dail, a nodiadau byrion

o'r eiddo ei hun ar eu godrau. Wedi argrafiu hwn, dwyshaodd ei drallod yn

fawr. Yn y Beibl hwn yr oedd wedi ararywio oddiwrth y cyfieithiad awdur-

dodedig, gan feddwl yn ddiau ei wella a'i berfieithio, ond fe wnaeth hyn

hono ei hun, ac heb un cyd-ymgynghoriad â'i frodyr crefyddol. Chwanegodd
hyn, yn ddiamheuol, yr anfoddlonrwydd a gynyrchasid eisoes trwy ei syniadan

ar y Drindod. Ymddangosodd gradd o'r un syniadau yn y Beibl bychau,

heblaw y uewidiad a wnaed yn y cyfieithiad. Te ddywedir i ui gan ei
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gofiantydd,* fod y Methodistiaid wedi addaw iddo bob cyuortiiwy tuag at

ledaenu y Beibl hwn, cyn ei ymddangosiad; ac y mae yn beio yn dost arnynt

am dori ammod ag ef, gan iddo gael, yn l!e cynorthwy, bob gwrthwynebiad

i'w ledaenu. Nid wyf fi ya teimlo un awydd i amddiífyn y tadau mewn
dim ag oedd feius yuddynt, er mai teg â'u coífadwriaeth ydyw iddyut gael

y gwir.

Nid yw yn ymddaugos i mi yn uu toriad ammod ag ef dynu eu dwylaw

yn ol oddiwrth ledaeuiad y Eeibl h.wn, oddieithr iod yr addewid wedi ei

gwneuthur iddo, gan ddeall ei fod yn bwriadu newid y cyfieithiad: a hyn,

mi feddyliwn, ni wnaed. Yr oedd hi yn fwy esgusodol fyth i'r gymdeithasfa

wrthod cyraeradwyaeth i'r Beibl hwn, os oedd syniadan neillduol y cyhoedd-

\¥T ar athrawiaeth y Drindod, wedi ymlithro i'r nodiadau yuddo, yn ychwan-

egol at y newidiad yn y cyfieithiad. O'm rhan i, yv wyf jn synu yn fwy at

Mr. P. WiUiams, pan y gwyddai fod aufoddlonrwydd eisoes i'r syuiadau

hyny gan wr da a dysgedig yn y cyfimdeb, ei fod yn anturio eu traethu

yma drachefu
;
yn enwedig, os oedd yn dysgwyl, ar yr un pryd, am gynortli-

wy i'w ledaenu;—yr wyf yn synu at hyn, meddaf, yu fw^ nag at y gwrth-

wjmebrwydd a brofodd. Weithian, wedi i'r gymdeithasfa wrthod ei chymer-

adwyaeth i'r Beibl bychan, ac i ddynion uchel eu cyfrif, ae eang eu dylanwad,

osod eu hwynebau yu erbyn ei ledaeuiad, arafodd ei werthiad yn fawr, safodd

Uawer o'r argrafliad ar law y cyhoeddwr, a pharodd iddo, yn ddiamheuol,

goUed fawr.

Dywedasom fod dadl wedi bod o'r blaen rhyngdclo â rhai o'i frodyr mewu
perthynas i athrawiaeth y Drindod, ac yn neillduol mewn perthynas i dra-

gwyddol Faboliaeth Crist; ac nid oedd yr amgylchiad anft'odus perthynol i'r

Beibl bychan, yn tueddu dim at iachâu y teimladau, a chyíanu y rliwyg, ond

yn hoUol yn y gwrthwyneb. Fe gyfeiria ef ei hun at hyu yma yn yr ymad-

roddiou canlynol:
—"Oud amheu yr wyf, fod rhj'w rai yn cyífroi cjnhen,

trwy adgoffar hen ddadl yn nghylch maholiaeth ein Hiachatcdicr lesu Grist

;

sef, pa un ai trwy gcnedliad tragwyddol o sylwedd y Tad, fel y dywed rhai

;

ai oherwydd y natur ddynol a genedlwyd trwy yr Ysbryd Glân, o Fair y
Forwyn, fel yc wyf fi yn ostyngedig yn meddwl, y cafodd ei alw yn Fab,"

Sabn ii, 7.

Ymddengys oddiwrth hyu, fod y gr parchedig yn gwybod cyn cyhoedd-

iad V Beibl bychau, a fu mor goUedusiddo, fod anfoddlourwydd cryf i'w

olygiadau ar y Drindod : amgylchiad sydd yn peri i ni synu pa fodd yr

anturiai roddi un amlygrwydd i'r golygiadau hyny drachefn, os oedd yn

dysgwyl cynorthwy ei frodyr yn lledaeniad y llyfr a'u cynwysai. Nid oes

amheuaeth nad oedd yr hen frawd parcliedig yn gydwybodol yn scfyll dros

vr hyn a ystyriai efe yn wirionedd ; ond yr oedd yn angenrlieidiol iddo

gredu, mewn barn cariad, fod ei frodyr yn gydwybodol yu credu y gwrthwyu-

öb, ac am hyny ni allai ddysgwyl eu cydweithrediad.

• Mr. O. Williams, Waun-Fawr, Arfou.
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Parai y nodiad ar yr adnod gjnitaf o efengyl loan dramgwydd ti-wm, ile y

tlywedir am y Gair (LogosJ,—"Nid gair a draetliir â'r genau, ond yr hyn a

iuniaethir â'r meddwl, yw yr ystyr ! Buw yw'r Arglwydd, a'r hyn a arfaeth-

odd a fydd." Salm X5xiii, 11 ; Esay xiv, 24. Tr un modd hefyd y pennill

hwu, cddiwrth Dat. xxii, 13 :

—

Nid ail, ond Alpha, jdyw Ef,

A wiiaeth \ ddaear faith a'r iief

;

Mae'n Dad, jn Fab, yn Ysbryd Glan,
Yn Dduw, yn ddyn, yn ddiwahan !''

Fe gyhuddwyd Mr, Wilüams o fod yn dal egwyddorion Sabeliaeth.* î

bä raddau y profwyd hyn yn ei erbyn, nis gwyddom ; ond fe ymddengys nad

oedd ef yn cymeradwyo credo Athanasius, a'i fod \ti gwahaniaethu cryn

lawer oddiwrth jt hyn a dderbjoiir genym ni, y Methodistiaid diweddar, fel

yn uniongred ar y pwnc. Mae yn defnyddio yîi ei amddiffjTiiad ymadi-odd-

ion fel hyn :
—" Ni feiddiaf fi ddywedyd fod Trindod yn amjenrJieidiol i hanfod

Duw, fel y mae rhai yn rhyfygus haeru; eithr mi a ddywedaf, ac yr ydwyf

yn credu, fod y Drindod yn gwbl angenrheidiol er dadguddio Duw i etifedd-

ion bywyd tragwyddoh" Drachefn,—" Coilwn hyn, fod yr enwau (Tad,

Mab, ac Ysbryd Glân) wedi eu rhoddi, nid i anvj-ddo dull o fod, ond dull o

îceithredu, yn enwedig yn ngwaith iachawdwriaeth." Eto yn mlaeu, yn yr

un amddiffyniad, fe ofj-n, " A ydj-w pob un o honynt yn bersou ? Yn ddiam-

heuol eu bod :—os credwn ni ddim, rhaid crcdu eu bod yn dri phci-son. Pa

fodd yr ymddengys hyny ? Amlwg yw fod yr hyn sydd briodol i bcrson yn

cael ei gyfrif i bob un o honynt jn yr Heu Destament a'r Newydd." A
thrachefn, " Wele, gan hjTiy, y mae y Tad yn Dduw, a'r Mab yu DduAv.

a'r Ysbryd Glân yn Dduw, eto nid ydynt ond un Duw."

Yn mha beth bynag, ac i ba raddau bynag, yr oedd Mr. Williams yn

gwahaniaethu oddiwrth egwyddorion y Sabeliaid, nid oes amheuaeth nad

oedd yn gwahaniaethu oddiwrth eg\vyddorion a gynwysir yn nghredo Athan-

íisius, neu a elwir ar ei enw ; ac felly jii gwahaniaethu oddiwrth yr hyn a

gyfrifir jti uuiongrcd gan eglw^'s Loegr, a chan y Methodistiaid hefyd, Nid

gwaith yx hanesydd, ar h\Ti o brjd, ydyw ymofyn pwy oedd nesaf i'r gwir-

ionedd, ond yn unig olrhain yr hancs, ac arddangos y ífeithiau, Tra yr

üpdd y gwahaniaeth hwn yn aros, y mae yn ddigon eglur y cyfodai anghyd-

fyddiaethau a bhn deimladau rhwng y brodyr hyn, i'r graddau y byddai pob

oclir yn gosod pwysig-nvydd ar y pwnc mewn dadl. A chyn y gellid dysgwyl

fydweithrediad brawdol, yr oedd yn rhaid i un ochr, neu y ddwy, gytuno i

fjd yn ddystaw ar y pwnc dadleuol ; neu yntc, yr oedd yn rhaid apelio at

safon y cyfundeb, neu at y gymdeithasfa, i bendcrfynu pwy oedd yn ei le

;

;ic i'r blaid a geid ar fai, naill ai ymosfwng, neu gilio ymaith.

* " Mae Sabeliaid pi dal nad yw y Gair, a'r Tshrjd Glan, ond rhinwcddau.
deilliadan, neu weithrediadau y Dawdod ; honant mai Efe yr hwn sydd yn y nefoedd
jdyw Tad pob pcth ; ddarfod iddo ddisgyn i'r w^rj-f, dod yn blentyn, a chacl ei eni o

honi fcl Mab, ac iddo, ar ol cytìa\vni dirgclwch ei» hiachawdwriacth, ymdywallt ar yr

apostolion, mewn tafodau o dàn, a gaiwyd ef y pryd byny yn Ÿsbryd Glan,''

—

Ùeiid. Buck.

E 2
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Mae y duU yr ymddygn'yd tuag at Mr. Williams yn beth arall. Mae y

defnyddiau sydd genym yn ein gadael, i raddau mawr, i ymbalfalu mewn
ambeuaeth ac ansierwydd. Ni all yr ysgrifenydd lai na meddwl, pan aeth hi

yn ddadl, na ddaeth drwg-anwydau i mewn. Nid oes un math o sierwydd

na allai fod ambell un yn dangos gormod o barodrwydd i ddarostwng yr hen

frawd; ac yn arfer geiríau rhy chwerwon. Fe ddywed awdwr ''Drychyr

Amseroedd," yr hwn oedd yn fyw ar y pryd, ac yn t craff a chall, ac yn

clj'wed rhyw gymaint o'r drafodaeth a fu,
—" Yn yr ymrysou a'r dadlu yn

nghylch y pwnc, collodd ef a hwythau, i raddau, ysbrj-d addfwynder ; ac

mewn gormod o fyrbwyUdra, yn lle gwmeyd pob ymgais tuag at ei adgyw-

eirio, b\Arriwyd ef allan o'r synagog."

Yr oedd Mr. P. AYilliams, ar y pryd, ymron yn uuig o'r hen dadau cyníaf

ar y maes, Yr oedd Eowlands yn hen pau ddechreuodd yr ymryson, ac

wedi marw cyn ei ddybenu. Yr oedd Howel Harris wedi ymneillduo, íe,

wedi marw yn mhell cyn hyn. Yr oedd Howel Daries, a Williams o Bant-

y-celyn, hwythau wedi mpied i orphwys, a Peter WiUiaras ei hun oedd yn

aros. Yr oedd, beUach, amryw o wr galluog wedi codi, rai o honynt, fe

allai, Uawn cymaiut eu dysg a'u gwybodaeth â'r tadau a enwyd, megys Jones

Langan, a Charles o'r Bala,—gwýr ag y mae eu hynawsedd a'u p\\n,'U mor

adnabyddus a diymwad ag i sicrhau i ni na chafodd yr hen frawd cyhuddedig

ddim cam ar eu dwylaw hwy.

Dywedir i ni gan ei goíianíydd, fod yr hen Eowlands o leiaf jti oddefol

iddo ; a phan y gofynwyd iddo ei wrthwynebu yn y drafodaeth fu arno yn y

Bala, iddo wrtliod ei gondemnio, gan yr ystyriai y testm yn rhy bwysig, ac

nad oedd ganddo ddigon o ddeaU i fíiruu a oedd P. WiUiams yn cyfeiUorni.

Pan y darUenwn mai y fath ydoedd petmsder meddwl yr hen Eowlands,

parod ydym i wjoifydu, na fuasai y brawd cyhuddedig yu teimlo ei hun yn

rhy wan i sefyU yn gadarn dros fater yr oedd ei or-ddyfnder dirgelaidd yn

peri i araU grynu uwch ei beu. Nid oes Uawer o amheuaeth, pe dangosasid

mwy o'r gwylder hwn, a Uai o "gyndyn ddadhi," mai nid fel y gwnaeth y
terfynasai y ddadl.

Achwynir ar Eichard Tibbot am ei wrthwynebu yn nghymdeithasfa y
Bala, ond mai mewn duU eiddil a dieffaith y gwnaeth hyuy. Am gywirdeb

hyn nis gaUwn ddywedyd dim. Gwyddom mai g\vr caU a pliwyllog oedd

Tibbot, eang ei wybodaeth, a iachus ei athrawiaeth ; ond nid oedd ef ar y

pryd yn cael ei gyfrif gyda'r Methodistiaid, oud yn weinidog eglwys yr

Annibynwyr yn Lhanbrynmair. Yr oedd, ar yr un pryd, wedi treuUo Uawer o

flynyddoedd boreaf ei weinidogacth gyda'r Methodistiaid, a hyny cyn i

Mr. P. WiUiams ei hun ymuno â hwy, ac yn arfer wedi hyny, tra fu byw,

ymweled â hwy yn cu cymdeithasfaocdd, a'i weddi yn gyson dros eu Uwydd-

iant. Beìir yn drymach fyth ar y Parch. N. Eowlands, yr hwn, raeddir, oedd

prif wrthwynebwT Mr. W. yn nghymdeithasfa Aberystwyth. Hònir ei fod

yn rhy ieuanc i gymeryd y blacn mcwu achos o'r fath, ac yn Uawer rhy

ysgafn ei brofìad : er hyny, ei fod wedi arfer gciriau calcdion, ac ymadrodd-
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ion liaerlliig, ues i Mr. P. WiUiams fetliu dal j'ü ei hynawsedd arferol ; ac

felly, rliwng y ddau, fod cofta annymunol am y gymdeithasfa hòno ar ol

iddi ddarfod, oblegid yr ymnsonfa. Yn ol a allwn gasglu, dichon fod gradd

wirionedd yn y darluniad hwn. Nid oedd Eowlands ieuanc yn meddu

ysbryd ei dad. Hwyrach y tybiai yn ormodol fod Uywyddiad achos y
Methodistiaid yn dref-dadaeth iddo, a dangosai, yn awr ac eilwaith, fwy o

naws arglwyddaidd nag oedd weddus."* Cawn weled eto yn mlaen, ddarfod

i'r gr mawr hwn ddangos, mewn amgylchiadau eraill, lawer gormod o'r

dyn, a llawer rhy fychan o'r Cristion. Nid rhyfedd, ynte, i'w dad ddweyd

wrtho, ar ol y drafodaeth hon ag achos Peter WiUiams, "Nat! Nat ! ti a

gondemniaist dy well."

Ymddengys i Daniel EowLnnds ymadael o'r byd chwe blynedd o flaen

Peter Williams, a thua'r amser y daeth y Ilogell-Feibl bychan allan o'r wasg.

Yr oedd y ddadl,. pa fodd bynag, wedi dechreu rai blynyddau cyn hyny ; ac

er mor dyner oedd teimLadau yr hen Eowlands tuag at y brawd cyhuddedig,

fe ymddengys nad oedd yr hen dad yn gallu cymeradwyo rhai pethau ynddo.

Ni a gasglwn hyn oddiwrth rj-w ymadrodd a ddefuyddir gan Mv. WiUiams

yn y farwnad a wnaeth ar farwoLieth Eowlands,

—

"O, 'tnrawd Rowlands, ni'th anglioíìaf,

Ti roddaist imi lawër sen

;

Y'níihob tywydd, y'mhob dirrayg,

Vwj ond ti orchuddiai mhen."

Gaa addef yn rhwydd y dichon fod rhyw bersonau wedi ymddwyn yn

annoeth ac anfrawdol tiuig ato, yr ydym er hyny yn methu cael lle i feddwl

fod gan y Methodistiaid, fel y cyfryw, un amcan i ddrygu yr hen frawd, na

bod dim cymbelliad iddynt geisio at hjny, gan y perchid ef yn fawr gan-

ddjTit. Yn hytrach na pharodrwydd i'w ddarostwng a'i ddrygu, ni a allwn

feddwl mai haws a fuasai ganddynt ediTch lieibio ei waeleddau, pe gwael-

eddau hefyd, ar gyfrif ei oedran a'i ddcfnyddioldeb. Pa les a alLai ei ddar-

ostyngiad fod i'r cyfundeb? A pha gysur a allai yrawrthodiad ag ef fod i'r

rhai a gydnabyddent yn rhwydd ei , lafur maith, a'i wasanaeth gwerthfawr?

Os gwnacd cam ag ef, o gamsyniad y bu hyny, ac nid o fwriad;—os bwr-

iwyd ef allan gyda gorraod o flrwst a haerllugrwydd, fe wnaed hyny mewn
poethder dadl, ac oddiar syfrdandod yr yniryson; ac os yraddyeithrio yn

ormodol a wnaed ar ol hyny oddiwrtho, fe wnaed hyny, ond odid, am yr

ofnid y buasai yr amryfusedd diweddaf yn waeth na'r cyntaf, gan fod profion

ar gael fod yr hen frawd yu dal yn gadarn wrth yr egwyddorion a barascnt

yr ymrysonau.

Oddiwrth yr hyn a fedrais gasglu am y drafodaeth annyddan hon, yr wyf

yn cael fy arwain i'r penderfyniadau canlynol

:

1. Fod profion ar gael, nad oedd syniadau y Parch. Pcler WiUiams am y
Drindod ddim yn unol â syniadau y rhan fwyaf o'i frodyr y Methodistiaid.

• ysgrifena gr eglwysig ataf, gan ddywedyd, Fod Mr. Rowland Hill yn tystio am
N. Rowlandÿ, mai y dyn balchaf ydoedd a welsai erioed.
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2. Fod llawer o'r gwjì: blaeuaf yn eu plitli yn golygu y materion mewn

dadl yn rhai pwysig
; y fatli na ellid goddef yn y cyfuudeb neb pwy bynag

a'u dysgai yn gylioeddus, neu a ddadleuai jn gyndyn drostynt.

3. Fod y brawd cyliuddedig yr un modd yn syniad yn gydwybodol mai y

gwirionsdd oedd ef yn ei ddal, ac felly ei fod yn ei amddi%n yn ei ymddy-^

ddanion a'i ysgrifeuiadau.

4. Fod y drafodaeth ar yr aclios, o bryd i bryd, eisoes wedi achosi j'mry-

sonau chwerwon, a theimladau archolledig ; a bod rhai o'r brodyr ar yr

achlysuron hyn wedi arddangos rhy fychan o hynawsedd ac addfwynder

ysbryd tuag ato, a'i fod yntau hefyd wedi s}Tthio i raddau i'r un dymher, ac

yn para i amddiíFyn ei olygiadau, nes oedd y gobaith am heddwch a chyd-

weithrediad wedi coUi ymron yn llwyr.

Yn olaf, Nad all neb lai na gi-esynu na fuasai modd Uiniaru y dymhestl

trwy bob hirymaros a hynawsedd tuag ato, a chael ganddo yntau, o leiaf i

beidio gosod amlygrwydd ar y syniadau a ddelid ganddo ef yn waha»ol i'w

fi-odyr, fel ag iddo barhau yn eu cymdeithas i ddybenu ei yrfa, yn hytrach

na'i fwrw ef ymaith yn llwyr, ac ymddyeithrio oddiwrtho yn gwbl o hyny

allan.

Nid ydym yn cael ddarfod i'w fwiùad ef allan effeithio cjanaint ar y cyfun-

deb ag a allesid dysgwyl : ni fu uemawr o yniadawiad oddiìM'th y corff o'i

herwydd mewn un man, er fod teimlad o dostm-i ato, a pharch iddo, yn gryf

yn meddyliau pawb a'i hadwaenai, ie, yn mynwesau y rhai a fynent ymddidoli

oddiwrtho, gan jv ystyrient ef yn ddyn ag oedd yn ofni Duw, ond ei fod yn

y materion mewn dadl wedi gyro, yn ol eu tybiau hwy, oddiwrth y gwir-

ionedd, ac mai gwell o'r ddau oedd yr ymddidoliad, na bod achles yn cael ei

roddi ymrysonau a dadleuaeth yn y coi-ff.

Yn ystod y gweddill o'i oes, ni chaniatawyd iddo le yn nghyfarfodydd ei

hen frodyr, na gweini yn eu capelau. Dyoddefodd jn drwm, meddir, yn ei

amgylchiadau, gan y golled a gafodd yn nghyhoeddiad y Beibl bychan.

Derbyniwyd ef, pa fodd bynag, i bulpudau yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr,

er nad ydym yn deall ddarfod iddo wueuthur un ymgais ar ymuno ag un

o'r ddau enwad hyny. Efe a wnaeth geisiadau eilwaith ac eilwaith i gael

ei le fel cynt yn mysg y Mcthodistiaid, yn mhlith y rhai y treuliasai gynifer

o flynyddoedd ; ond hyd y deallir, fe wnaed y cais hwnw yn wastad heb

ollwng ei afael yn y mesur lleiaf o'r egwyddoriou a barasent yr ymddidoliad,

ond yn hytrach gan eu datgan a'u hamddiffyn yn ddigêl. Yr ocdd gonest-

rwydd a chwirdeb Mr. Williams yn ymddaugos yn hyn yn dia amlwg; ond

yr oedd y rhwystr ar ffordd ei dderbyniad, trwy hyny, yn parliau. Prawf

oedd hyn o onestrwydd y ddwy ochr. Ni fjaiai Mr. Williams ddychwelyd

yn ol, er cymaint oedd ei awydd, ar draul yr hyn a dybid ganddo yn wirion-

edd ; ac ni fynai ei hen frodyr ei dderbyn chwaith, os gofynid hjTiy ar eu

Uaw^ ar draws cydwybod i'r gwirionedd, er fod yn hawdd ardystio fod y corff

honynt yn gwaedu o dosturi tuag ato, ac yn llochi y meddyliau parchusaf

ara dano.
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Adeiladodd Mr. WilUams gapel ymrou yii llwyr ar ei draul ei hun yu

Heol-y-di', Caerfyrddin, yn jt.* hwn y pregethai, bellach, megys heb gysyllt-

iad neillduol ag un enwad o fobl, dros jt ychydig flynyddoedd y bu fyw. Bu
farw yn dang-nefeddus ar yr 8fed dydd o Awst, 1796, yn 1Q mlwydd oed.

Pnniodd y Methodistiaid y capel a godasai yn Nghaerfyrddin, gan ei deulu,

yr hwn, wedi ei helaethu fwy nag unwaith, sydd yn aros hyd heddyw.

Mae bellach tua thriugain mlynedd er pan ydoedd y dymhestl hon yn

chwythu ar Fethodistiaeth C^anru ; ac nid hir ar ol i hon ddystewi, y bu y
cyfundeb heb deimlo oddiwrth ryferthwy Uawer trymach; ond yr ydym yn

gohirio y darluniad o hwnw dros ychydig, ac yn cyfeirio y darllenydd at ran

araU o'r gwaith am yr hanes, sef hanes Neillduad Gîceinidogion i'r cyfundeb,

pryd y bu ymosodiad trAYm di'achefn ar ei heddwch a'i sefydlogrwjdd.

O hyny hyd yn awr nid oes gan yr ysgrifenydd, trwy drugaredd, ddim

ymosodiad neillduol ar y cyfundeb mewn dim ag a berygiai ei Iwyddiant

mewn modd arbenig, i'w groniclo. Prin y gellid dysgwyl perffaith unffurf-

iaeth yn mysg cynifer ; ac fe ellid dyfalu y byddai rhyw nifer o ddpiion,

mewn sefyllfa anmherffaith, ymron o angenrheidrwydd yn gogwyddo i eithaf-

ion ar y naill hiw a'r Ihill ; ac felly y profodd Methodistiaid Cymi-u jti ystod

y deugain mlynedd diweddaf ; eto nid oedd y gwahaniaeth rhwng y rhai

pellaf y ddwj' ochr, ond y cyûyw a geid yn mysg dynion da a duwiol yn

mhob oes, ac j-n mysg dynion hefyd a gyfrifir, ar y cyfan, yn uniongred,

pryd y cadwyd corff y brodjT i sefyll yn nes i "ganol llwybr barn," ac yn

foddion, trwy eu syniadau cywir, a'u hymddygiadau brawdol, i gadw hedd-

wch a chydweithrediad yn y cyfundeb hyd y dydd hwn.

PENNOD XII.

EFFEITHIAU CYNYDD ÄIETnODISTlAETH YN NGHYMEU.
CTSWrSIAD :

DABOSTYNGIAD HEX ABFERION LLYGREDIG—ANIIAWSDEB Y GWAITH O'U DAFOS-
TWNG—MODDION EU DAROSTYNGIAD—ANSAWDD Y CYFNEY.'IDIAD HWN—FFYN-
lANTYMNEILLDUAETH—RIIAGFABN YN ERBYN YMNEILLDUAETH WEDI SYRTHIO
—DIWYLLIAD MEDDW'L Y TRIGOLION—ADEILADU ADÜOLDAI—ANHAWSDEBAU
AB FFORDD EU CODI—ri'MHORAU Y CODWYD MWYAF O IIONYNT—Y CASGLIAD
DIMAI YN YR WYTHNOS, &c.

Yb ydym wedi ob-hain graddau ar y moddion a fu mor effeithiol i eangu

terfynau, a sefydlu gwTciddiau Methodistiaeth yn mysg ein cenedl. Cawsom

olwg hefyd ar yr ymosodiadau a wnaed gyda golwg ar ei lethu, trwy erbdig-

aethau oddiallan, ac ymi-ysonau oddifewn. Naturiol, beUach, a fydd cymeiyd

trem ar yr effeithiau cyffrediuol a ganlynodd ei gynydd. C}Tiyddu yn ddir-

fawr a wTiaeth, yn enwedig yn ystod yr hanner canrif diweddaf ; ac fel y
geUid dysgwyl, efe a barodd effeithiau er da neu er drwg ar y dywysogacth.

Yr oedd ei gjnydd ya. effeithio ar arferion y wlad, ac yr oedd ei gynydd

hefyd yn galw am ysgogiadau newyddion o fewn y cyfundeb ei hunan. Yr

oedd amcan y diwygwyr o'r fath natur na aUai lai, os Uwyddid i'w gyrhaedd.
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na fyddai ei ol ar y genedl, i raddau mwy neu lai. Yr oeddynt liwy yn

amcanu darostwng yr arferion drwg, y rliai a ífynent yn fawr yn mysg y
werin, a cliwalu y syniadau cyfeiliornus ac ofergoelus ag oeddynt bellach, er

ys maitli ílynyddau, wedi ymwreiddio yn ddwfn, ac ymeangu hyd yn mhell,

yn y dywysogaeth. Mewu gair, eiddigeddent yn augherddol yn achos sefyllfa

ysbrydol eii cydwladwyr, y rhai oeddynt yn eistedd yn dawel a Uouydd

mewn tywyllwch fel y fagddu, ac yn mro a chysgod angau. MjTient eu

gwahodd i ffoi at Geidwad dyn am eu bywyd. Nid oedd dim llai mewn
gwirionedd mewu golwg gan yr hen Fethodistiaid, uag achubiaeth d\Tiion

rhag y llid a fydd ; a boddlon oeddynt i dreulio ac i ymdreulio i gyrhaedd

yr amcan hwu.

Nid peth mor hawdd ydyw darostwng hen arferiou cenedl, a chwalu eu

hen syuiadau. A gormod gorchwyl a fuasai hyu i'r hen dadau Methodistaidd,

a'u holj-uwyr, oui bae i Dduw berffeithio ei nerth yn eu gwendid hwy. Ac

yn wir, uid yw yr amcan yn anrhydeddus a da, os y cwbl y cyrhaeddír ato

yw newidiad, ac uid gwellhad, yu yr arferiou. Amcauai ein tadau at ddar-

ostwng rhyw arferion, yn uuig am y barneut mai arferion drwg oeddjTit, a

chodi rhai eraill gwell ya eu lle. Yr oedd y wlad yn llawn pan y troisant

hwy allan, o ofer-gampau Uygredig. Cynelid y rhai hyn hefyd, gan mwyaf,

ar y Sabbothau. Yr oedd heu ac ieuainc yu cyd-ymroddi i'r unrhyw ormod

rhysedd. Yr oedd hyuy o ddawu a medrusrwydd ag oedd yn mysg y bobl,

yu cael eu defnyddio i roddi Uas lielaethach a melysach ar y campau hyn,

trwy ganiadau masweddgar, ac inlerludiau digrif. Yr oedd y pryd hyny

ambell un ya. medru darllen ac ysgrifenu, ac ambell un hefyd jti meddu ar

athrylith i gyfansoddi barddouiaeth, a gelwid ar y gwr hyn gan lais croch y
weriu i wasanaethu, bob uu yn ol ei fedr, i borthi eu chwaeth isel a llygredig.

Yr oedd yr arferiou hyu wedi heu wreiddio yn y wlad ; ac anhawdd iawu

oedd eu darostwng. Cawsent hefyd wyueb pob graddau ymron yn y wlad.

Yr oedd dysgawd\vj-r y bobl yn fynych yu c^^mei^d rhan ynddynt, neu o

leiaf yn cyd-ymfoddloni â'r sawla'u gyflawnent, Yr oedd henafiaeth a chyff-

rediuoh-wydd hei'd wedi gosod eu sel wrthynt; ac ni a wyddom fod yr hyn

a arferir yu gyffredinol gau genedl, a hyny er ys maith amser, yn auhawdd

iawn i'w ddadymchwelyd. Yr oedd y campau hefyd yn cydredeg â thuedd-

iadau y werin, ac yn gwcini iddynt hyfrydwch a mwyniant, o'r fath ag oedd-

ynt, fel nad oedd modd ymosod yu eu herbyn heb gyffroi nwydau y rhai a'u

hoffent. Pan y cymerom yr holl amgylchiadau hyn i ystyriaeth, hawdd yw

gweled pa orchest ei maiut oedd tynu i lawr hen gampau drwg y Cymry.

Wrth edrych ar y ffaith pna yn dcg, sef darostyngiad hen arferion Hygr-

edig, a chwalu ofergoeliou y gencdl mcr llwyr ag y gwelwn a wnaed, y mae

yu ddigon, ynddo ei hun, i bcri ymholiad difrifol pa fodd y bu y fath beth.

Y mae ynddo ci hun yn amgylchiad anarferol, er, o bosibl, y tueddir Uawer i

edrych arno yn ddisylw. Cydmliarwn yr oes bresenol â'r oesocdd blaenorol,

a gwelwn y g\vahaniaeth. Yn mha ran o Gymru y ceir yr hcn gainpau

Uygredig ar y Sabbothau yn awr? Yn mha le y mae yr holl interludiau?
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Pa le yn awr y ceir y ffeiriau prydnawn Sabbotliaii ? Y nosweithiau Uawen,

pa le maent hwy ? y cardiau, a'r cwi-w gwa'dd? Pa le yn awr y cynelir y

twmpathau chwareu gan yr ieuenctyd, a'r hen bobl hwythau yn eu calonogi

â'u presenoldeb, ac yn eu rhwyddhau â'u cynghorion ? Pa bryd yn awr y
clywir son am un plwyf yn ymryson rhedeg, neu yn ymryson chwareu neu

ymladd â phlwyf arall? Pa bei-son a faidd yn awr aros ar y fynwent, ar al

y gwasanaeth, i arolygu y chwareu a ddylynai, ar dô y llan? Yn mha le yn
awr y mae y bedyddiadau a anurddid mor ofnadwy trwy ymg^^nuUiad Iluaws

at eu gilydd i loddesta a meddwi? Nid oes nemawr ychwaneg na chof am
y siòt cynhebrwng, a'r priodasau gwahodd. Ac os dygwydd fod ambell le

eto yn eu harddangos, gwneir hyny yn íwj anfynych, mewn dull mwy Uechwr-

aidd, ac i raddau mwy cymhesur, fel nad ydynt ond megys digon i adsoíìo i

ni pa fath ydoedd arferion ein henafiaid.

Y mae y gofyniad, bellach, yn dymrhwel arnom yn rymus iawn, O ba le v

daeth y cyfnewidiad? Pa foddion grymus a ddefnyddiwyd i ddarostwus:

arferion mor ddwfn eu gwi-eiddiau, mor hen eu rhwysg, mor fawr eu dvlan-

wad, ac mor Iiyfryd i'r archwaeth ? Pa offerynau a gaed yn ddigon awchlym
i'w dryllio ? pa dalentau yn ddigon gloywon i'w dynoethi ? ueu pa fraieh vn
ddigon cryf i'w bwrw i lawr? Wele gwreiddiasent yn y tir er's oesoedd;

ymdaenasent dros wyneb yr holl wlad; noddasid hwy gan hen ac ieuainc,

gwreng a boneddig, gwi- Ilên a gwr lleg. "Anewidiodd un genedl ei

duwiau, a hwy heb fod yn dduwiau ?" Anaml iawn y mae neb yn newid

eu duwiau, er gwaeled fyddo y duwiau hyny. Nid mor hawdd chwaith

ydyw gan genedl newid eu campau a'u syniadau. Ond fe wnaeth y Cymry
hjTiy mor llwyr, fel mai o'r braidd y gallai un pe codai oddiwrth y meirw,

ar ol can mhiiedd o ddyeithrwcli, ddeall mai yr un bobl a fyddem. Gwelid

y mjTiyddau yn yr un man, yr afonydd yn Uifo yn gyffelyb i lawT y creigiau,

ac ar hyd y nentydd a'r cjTnoedd
;

gwelid crib y brj-niau, a glanau y mor-

oedd, yr un fath a chynt : ond y bobl, oh mor wahanol ! Nid yw eu syniadau

yu gyffelyb, na'u harferion yr un. Parod fyddai y cyfrjw ymwelydd dyeiíhr

i ofyn, Pa adeiladau yw y rhaihyn? gan gyfeirio at y capelau sydd yn britho

pob cwm a phentref. A hawdd y gallai y cyfryw un synu. Pan aeth ef i'w

wely pridd, oddeutu can mlynedd yn ol, nid oedd gan ymneillduwyr Cymru
ond 35 o'r cyfryw adeiladau : yn awr y maent tua 2000! Y pryd hyny, ac

yn mhell ar ol hyny, ni fynai neb gymaint a gwrando ymneillduwr yn preg-

ethu: yn awr, prin y maent yn foddlawn i wrando neb arall! Y prj^d hyny,

un neu ddau mewn plwyf a feddai Feibl, ac a fedrai ei ddarllen : yn awr,

ychydig mewn plwyf sydd i'w cael heb fod yn berchenog anio, ac yn alluog i

wneyd defnydd o hono. Gynt y twmpathau chwareu a sugnent y bobl yn

lluoedd atynt; yn awr, gweinidogaeth yr efengyl. Ceir llawer o lùwyr

MjTiwy a Morganwg, ac o chwarelwyr Arfon a Meirion, yn fwy hyddysg yn

awr yn y gwyddion a'r celfyddydau, ac yn enwedig meAvn gwybodaeth

ysgrythyrol, nag oedd boneddwNT y tir gynt, neu athrawon awdurdodecUg

V bobl.
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Mae y cyfnewidiad yn fawr, pa fath bynag ydyw ei natur; ac y mae y
ffaitli yn anwadadwy, pa fodd bynag, y rhoir cyfrif am dani. l'a syniadau

bynag a goleddir am natur y cyfnewidiad, y mae yu hawdd profi mai addysg-

iant ysgrythyrol a'i cynyrchodd. Nid siampl y mawrion a'r boneddwyr ;

nid grym cyfraith a osodwyd ar waith i ddarostwng un arferiad, a chodi un

arall ; nid dysgeidiaeth anianyddol a chelfyddydol ; nid dim, mewn gair, ond

pregethu yr efengyl, a dysgu yr ysgrythyrau. Aeth yr hen ddiwygwyr allan

heb un amcan ond llesâd ysbrydol dynion—heb un urddiad ond a roes

Ysbryd Duw ariiynt—heb im awdurdod ond a roddwyd iddynt oddiuchod

—

heb im arf ond y gwirionedd dirodres, a diaddurn; a gwenodd Duw ar eu

cais, a bendithiodd eu llafur.

Am natur y cyfnewidiad hefyd y mae yn rhaid dweyd gair. Anhawdd

genyf gredu y ceir neb diragfarn na fydd yn barod i gydnabod mai da ydyw,

16, da iaicn. Pwy hoffai weled amser ag y byddai yr holl FeibLau Cymraeg

wedi eu halltudio; yr holl ysgolion Sabbothol wedi eu dileu; yr holl gapelau

wedi eu cau i fyny ; a'r hoU bregethu wedi ei luddias? Yn mha le y mae y
dyn a ddymunai weled y nosweithiau llawen eto yn cael eu cynal

; y cardiau

yn cael eu chwareu; yr interludiau yn cael eu harddangos
; y twmpathau

campio yu cael eu hadgyfodi ; a'r wlad yn disgyn i'r un ofergoeledd a dyhir-

wch ag a berthynai iddi gan mlynedd yn ol? le, pwy? Nid neb ag sydd

yn caru yr ysgrythyrau; sydd yn hoíR santeiddiad y dydd Sabboth ; sydd yn

hyfryd ganddo swn efengyl hedd ; ac sydd yn eiddigeddu dros achubiaeth

eneidiau dynion.

Gwyddom yn dda fod gi'addau arswydus o ddrygioni yn aros yn y tir heb

ei garthu allan. Gwyddom hefyd mai nid ymarfeiiad defodol â moddion, ac

nid moesau da ychwaith, ydyw duwioldeb. Nid pawb sydd yn mynychu y
capel, ac wedi ei ddwyn i fyny yn yr ysgol Sabbothol o'i febyd ; nid pawb

sydd yn hyddysg yn yr ysgrythyrau, ac yn arfer cofio angau Crist wrth ei

fwrdd, sydd yn gadwedig. Gwyddom hyn yn dda ; a dymunem argraffu

hyn ar gydwybodau "plant y breintiau." Ond er i ni addef hyn, y mae yn

rhaid i ni ardystio yn y modd cryfaf ein crediniaeth, er maint y Ilygredigaeth

sydd eto yn ffynu, mai annhraethol M'ell ydyw Cymru gyda'r Iluosogrwydd o

Feiblau, na'r amddifadrwydd o honynt; mai gwell i ni y weinidogaeth

efeugylaidd sydd yn y capelau, na'r hen druth baganaidd a fyddai gynt yn y
llanau :—mwy dewisol genym ydyw yr ymgynuUiadau nifeiriol i wrando ar y
Sabbothau na'r twmpathau chwareu; gwell cu heffeithiau ydyw yr ysgolion

Sabbothol, na'r coeg-chwareu ynfyd a drwg a fyddai yu yr oesoedd o'r blaen.

A phwy a all ddweyd pa sawl enaid a achubwyd yn y dywysogacth yn ystod

y can mlynedd diweddaf ? pa sawl pechadur a drowyd o gyfeiliorni ci flbrdd,

—ba sawl enaid a gadwyd rhag angau, a phaluaws o bcchodaua guddiwyd?

Ai nid dyn dan lywodraeth anwybodaeth trwch, neu anffyddiaeth noeth, a

wada y Ilesiant a roes Mcthodistiaeth yn nodedig, ac ymneillduacth yn gyff-

redinol, ar Gymru, yn y can mlynedd a aeth heibio?

Pa faint bynag ydyw y cyfnewidiad yn syniadau ac arferion y bobl, y mae
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yn effaith addysg. Pa raor fawr bynag ydyw, fe'i dygwyd ef o amgylch heb

un trais na gorthrymder. Ni roddwyd uu dirgymhelliad ar dueddiad neb.

Yr unig foddion a arferwyd oedd addysgiad. Trwy addysg grefyddol y
goleuwyd y meddwl, ac y deíFrowyd y gydwybod. Cafodd goleuni ddyfodfa

at y meddwl. A phan y torodd gradd o ddydd, ciliodd y pethau diffaith

aUan o'r golwg : diílanodd yr arferion Uygredig fel pethau rhy gywilyddus

i'w harddel a'u harfer. Ac mewn pethau moesol a chrefyddol, uid oes dim a

íydd yn eífeithiol er galw dynion oddiwrth rai pethau at bethau eraill, ond

arddangosiad dirodres o'r gwirionedd, Pan. yr argyhoedder y gydwybod, ac

yr enniUer cymeradwyaeth y farn, y mae y cyfnewidiad yn nnturiol a gwir-

íoddol.

Yn Nghymru, cynyrchodd y 'diwygiad Methodistaidd eífaith arall, sef

chicyddo rhestrau ymutülduaeth. Nid oes un rhan o'r deyrnas gyfunol mor
Uwyr ymneillduol ag ydyw tywysogaeth Cymru, nac un wlad wedi amcanu

at hyny yn llai. Nid anniddigrwydd at y grefydd wladol, fel y cyfryw, a

barodd yr ysgogiad diwygiadol cyntaf, ond eiddigedd di-os ogoniant Duw,
ac achubiaeth eneidiau dynion. Gan mor augherddol yr awyddfryd am
ddwyn pechaduriaid at Grist, ni chafodd y pwnc o lywodi'aeth neu drefn

eglwysig un matli, priu le yn yr ymofyniad. Yr oedd y rhagfarn a'r

gogwyddiad, ar yr un pryd, yn gryf yn erbyn ymneillduaeth, ac o blaid y
grefydd wladol. Eto, er lleied oedd bwriad y tadau i sylfaenu ymneiUduacth

yn Nghymru, eto hyny a fu ífrwyth eu llafur ; ac er cymaint a allai rhagfarn

y Methodistiaid fod o blaid yr eglwys sefydledig, eto ei gadael hi a fu raid.

Nid oes genym sicrwydd nad oedd eu cryfdcr o blaid y uaill, neu yn erbyn y
llall, yn hytrach yn efíaith cyneíìndra a dygiad i fyny, nag yn firwyth ym-
chwiliad dwys, a barn ddiducdd. Ond pa fodd bynag am hyny, gosodasant

eu holynwyr ar lithrigfa, nad oedd modd iddynt beidio bod yn ymneiUduwyr,

oddieithr iddynt fod yn anffyddlawn i'r ymddiried a roddasid iddynt gan eu

tadau. Pa fath bynag ydoedd cgwyddorion y tadau, neu yr eiddom ni ein

hunain, yn hyn o beth, y inae y ffaith yr un, sef nad ocs un parth o'r deyrnas

gyfunol yn fwy Ilwyr a hollol ymueillduol, mewn barn ac ymarferiad, na

Chymru ; na thrigolion un wlad wedi amcauu at fod felly jti llai. Nid yw
ymneillduaeth Cymru, o leiaf nid yw ymnciUduaeth Methodistiaid Cymru,

yn effaith amcaned'uj yanddynt hwy, ond yn ganlyniad naturiol ac angenrheid-

iol i amrywiol amgylchiadau y gosodwyd hwy ynddynt. Os oes diolch,

ynte, yn gwcddu i neb am eu hymneillduaeth hwy, rhaid ei briodoli naill ai i

ddamicain ddall, neu i ragluniaeth ddoeth. Am danynt hwy eu hunain, aeth

deng mlynedd a thriugain dros eu penau, heb fod un gair yn cacl ei ddweyd
yn eu pulpudau, nac yn eu cymanfaoedd, am briodoldeb neu anmhriodoldeb

sefydliad gwladol o grefydd, neu ymneiUduad oddiwrth y fath scfydliad. Nid

oedd y naill na'r Ilall yn bwnc hanfodol yn cu credo, ond cymercnt cu

harwain gan amgylchiadau am y peth hw n, gan benderfyuu na chai fod yn

foddion i'w hattal i fyned rhagddynt yn y gwaith y rhoddasent eu dwylaw

wrtho.
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Gwelodcl yr Arglwydd yn dda, fel y dywedasora, osod ei sel wrth lafiir ei

bobl, nes cliwanegu dysgyblion lawer, a'r cynyddhwn—gwaedd y dysgyblion

liyn, amgylcbiadau yr eglwysi a blanesid fel liyn, ganddynt, ac nid amcan

blaenorol y tadan, nac yn wir teüyngdod y pwnc yuddo ei bun—a barodd yr

ysgogiad. Ac o gymaint a hyny, y mae priodoldeb y cam a gymerwyd yn

íwy amlwg, gan mai llaw ddwyfol a osododd yr angenrheidrwydd am ei

gymeryd yn fwy, nag un bwTÌad neu gyfundrefn ddynoL

EíFaith arall a webr i gyuydd Methodistiaeth ydyw darostyngiad rhagfam

y werin yn ei herbyn. Ar y dechreuad, yr oedd pob gradd yn codi eu

gwrych yn erbyn y crefyddwyr newydd hyn. Yr oedd mawr a bach yn

cytnno i'w herlid. Edrychid araynt yn blanc yn peri terfysg; y rhai y buasai

yn dda i'r byd gael ymwared oddiwrtliynt. Nid mor syn, chwaith, ydoedd

hyn, gan fod yr ysgogiad yn ddyeithr iawn yn y wlad, a'r trigolion anwybodus

dan anfantais fawr i allu fFurfio barn gywir yn ebrwydd am ei deilyugdod.

Hyn sydd sicr, mai pan oedd Methodistiaeth yn newydd, a'r bobl yn anad-

nabyddus o'i natur, yr oedd y rhagfarn gryfaf, a'r gwrthwynebiad íFyrnicaf.

Eel y daeth y bobl i ddeall pa fath ydoedd amcan y diwygwyr, a pha fath

ydoedd eu hegwyddorion, lliniarodd eu gwrthwynebiad. Argyhoeddwj^d

hwy nad oedd dim a wnielai y bobl hyn â Chromwel, er y gelwid hwy yn

benau-cryniaid ; mai chwedlau celwyddog a ddywedid am y weddi dywyll,

ac am eu brad yn erbyn y Ilywodi-aeth ; mewn gair, pan ddeallwyd nad oedd

gan y tadau amcan yn y byd ond achubiaeth eu cydwladwyr, troes eu rhag-

farn yn bleidgarwch, a'u gwrthwynebiad yn gynorthwy. Y dosbarth a safodd

hwyaf yn wrthwynebol oedd y clerigwyr a'r boneddwyr. Ond wedi colli

gw^asauaethgarwch y werin, ni allent hwythau waieuthnr ond ychydig mewn

ífordd erUd. Ac heblaw hyny daeth Uawer o'r boneddwyr yn raddol i

ddeall nad oedd y bobl y dywedid cymaint yn eu herbyn, yu amcanu at

ddim drwg ; daethant i ddeall, os nad oeddynt yn ddysgedig, eu bod yn

Ilafurus a íFyddlou ; os oeddynt yn dlodion, eu bod hwy yn onest ac nfydd

;

ac ar y cyfan yn well tyddynwyr a chyraydogion na Ilawer a'u henllibient.

Ac wedi deall hyn, troes Uawer o honynt yn bleidwyr iddyut, ac i roddi gair

da iddynt. Dewisent hwy yn anad eraül mewnUawer man i drin eu tiroedd;

a pharod fuont i roddi neu i werthu darn o dir i'r dyben o adeiladu capel arno.

Drachefn, parodd y diwygiad Methodistaidd ysgogiad anarferol yn

Nghymm, er diwyUio meddwl y preswylìcyr. Nid ydym yn honi mai i'r

cyfuudeb hwn yn unig y mae y wlad yn ddyledus yn y ftbrdd yma, ond ei

bod i raddau tra helaeth, yn Ngwynedd o leiaf, yn fwy dyledus iddo ef nag i

neb arall. Mae y Methodistiaid wedi cael cu cyhuddo lawer gwaith o fod

yn esgeulus o wybodaeth, os nad yn wrthwynebol iddo ; ac yr ydym yn

addef fod achlysur wedi ei roddi gan ryw ddosbarth neiUduoI i'r cyhuddiad

hwn ; ond y mae y cyhuddiad yn gwbl ddisail ar y cyfundeb yn gyft'redinol,

ac yn fwy disail fyth o ran fod arddeUad yn cael ci wneuthur o'r cyfryw

egwyddorion yn ei safon.

Pa beth bynag ydyw Cymru yn awr, mewn cymhariacth i'r hyn ydoedd
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gan mlynedd yn ol, y mae yn rhaid ei briodoli oll ymron i'r diwygiad liwn
;

yn enwedig pan yr ystyriom ei fod wedi aclilysuro mesur mawr o ddeifroad

yn mysg yr enwadau ymneillduol ag oeddynt eisoes yn y wlad. Yn y Gog-

ledd, fel y dywedasora, nid oedd o ymneillduaeth ond ei fod, gan leied oedd

nifer y dysgyblion, a chan mor salw oedd eu gwedd, ac mor Uwfr cu hysbryd.

Yr oedd yr eglwys wLidol hithau er ys oesoedd mewn cwsg trwm, a'i gwylied-

yddion yn ddeiUion ; a'r wawr gyntaf a dorodd ar y nos gaddugol yma, oedd

gweinidogaeth, ysgolion, a llyfrau y Parch. Grifîlth Jones, LLinddowror. Yn
ymddolenu megys yn ei Lifur ef y daeth Methodistiaeth

;
gan yfed ei ysbryd,

ac ymwisgo â'i fantelL Y canlyniad ydyw yr hyn a welir heddyw. I'r

meddwl ystyrioL y mae y gwahaniaeth ihwng Cymry 1750 â Chymna 1850

yn annhraethoL "Mae tir lawer iawn eto i"w feddianuu." Y'' mae i bob

canghea o eglwys Crist, yn mysg cydífurfwjT ac aughydffurfwyr, lawer o

waith i gael y genedl i'r wedd a'r sefyllfa y byddai dymunol ei chael ; eto,

er hyn, y mae pethau annhraethol eu gwerth wedi eu gwneuthur eisoes.

"Yr Arglwydd a wuaeth i ni bethau mawrion, amhyny yr ydym yn llawen."

Os ydyw gwybodaeth o'r ysgrythyrau o werth hefyd, y mae y diwygiad

wedi llesâa y genedl yn ddirfawr. O'r blaen, yr oedd y bobl yn methu, am
nad oedd gweledigaeth. "Yr oedd gair yr Arglwydd yn werthfawr yn y
dyddiau hyny." Ychydig oedd nifer y BeibL\u, a Uai oedd nifer ei ddar-

llenwyr. Nid oedd gwybodaeth o Dduwyn y wlad. Ond yn awr, fe draddodir

gan y Methodistiaid yn unig, nid Uai, tybygwyf, na 80,000 o bregethau neu

ddarlithiau ar faterion ysgrythyrol, mewn ysbaid un flwyddyn, yn ychwancgol

at yr addysgiant crefyddol a roddir gan y íintai fawr o athrawon yr ysgol

Sabbothol, a swyddogion cglwysig. Ac os oes gwirionedd yn yr holl add-

ysgiadau hyn, pwy all ddirnad eu buddioldeb ? Pa dafod a all draethu eu

lles? Ac nid ydym yn petniso ardystio hefyd, fod gwirionedd Imcer,

gwirionedd pwysìg, a gwirionedd pitr, yn cael ei arddangos yn yr addysgiant

uchod. le, Uawn cymaint o wirionedd pur a phwysig ag a geir mewn dar-

lithiau neu bregethau, coethach eu hiaith, a thlysach eu cyfansoddiad. Ac
os oes pedwar ugain mil, mwy neu lai, o ddarlithiau cyhoeddus, yn cael eu

traddodi bob blwyddyn, a'r rhai hyny yn cynwys gwirioncddau mawrion

bywyd tragwyddol, a rheolau pur ymarweddiad santaidd, pwy na ddiolchai o

galon i'r Duw graslawu am yr ymweliad? Nid anhawdd ydyw canfod ei

ddiífygion, ni a addefwn. Wrth gydmharu yr hyn ydyw y gyfundrefn Feth-

odistaidd â'r hyn y byddai dda ei bod, y mac gcnym achos galaru ac ymos-

twng ; ond er hyny, Avrth edrych ar yr hyn a wnaed, ac sydd yn cael ei

wneyd, trwyddi, y mae genym achos mawr i "ddiolch i Dduw, ac i gymeryd
cysur." Nid yw yr haul, medd anianyddwyr, hel) ei frycliau; eto iddo cf

yr ydym yn ddylcdus am y dydd. Ninau a ddywcdwn, uid gydag ymfì'rost

ond gyda diolchgarwch, pa faint bynag o frychau a berthyn i Fcthodistiaeth

Cyraru, fod y dywysogaeth yn ddyledus iddo fel oíferyn, am ran fawr o'r

dydd sydd ynddi. Er hyn oll, gweddus ydyw i'r ysgrifcnydd ddcfnyddio

geiriau yr apostol ar hyn o bryd, " Yr hyn yr wyf yn ei ddywcdyd, nid ydwyf
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yn ei ddywedyd yn ol yr Arglwydd, eithr megys mewn ífolineb, yn liyn o fost

hyderus. Gan fod llawer yn ymffrostio yn ol y cnawd, minau a ymffrostiaf

hefyd," 2 Cor. xi, 17, 18.

Fe ddywed awdwr y TFelsh Loohiug Glass, sef y Parch. j\Ir. Jones o

Creaton,—gr o dduwioldeb a defnyddioldeb yn ei dymhor, a gweinidog yn

yr eglwys sefydledig hyd ei fedd, a gwr hefyd a ddygai fawr sêl dros ei

eglwj^s ei hun,—am jt effeithiau a ddylynodd lafur y Methodistiaid yn

Nghymru, fel hyn:

—

"Pwy yn y dyddiau o'r blaen a dNiiodd sylw y wlad at grefydd ysbrydol,

ac a wnaethant y bobl yn foesol? Y jNIethodistiaid. Pwy a ddysgodd i'r

bobl gadw y Sabboth, i barchu ordiuhadau cyhoeddus, ac i weddio yn eu

teuluoedd ? Y Methodistiaid. 'P^yj sydd wedi bod er ys blynyddau lawer

yn dwyn eu myrddiynau plant i fyny yn egwyddorion Cristionogaeth ? Y
Methodistiaid. Pwy a ddarostyngodd arferion paganaidd dirif, ac a ddygodd

oferwjT i barchu ceithiau eu Duw ? Y" Methodistiaid, y rhai y gosodir eu

hegwyddorion allan gan lawer o offeiriaid ac esgobion dysgedig, fel rhai

gwrthwynebol i foesoldeb a gweddusrwydd cyffi-edin. Pwy a ledaenodd

gyda di'R'ydrwydd draethodau crefyddol drwy yr holl wlad? Y Method-

istiaid."*

T cyfryw ydoedd tystiolaeth y gr parchedig uchod, yr hwn, ar y pryd,

oedd yn tcimlo yn ddigofus iawn wrth y j\Iethodistiaid Calfinaidd, ac yn

ysgrifenu yn eu herbyn fel "rlmygioyr corff Crist" am idd}Tit neillduo

gweinidogion i weinyddu yr ordinhadau o fedydd a swper yr Arglwydd,

yn eu mysg eu hunain ! Drachefn, fe ysgrifena,

—

"Atolwg, pa fath ydoedd agwedd y wlad o ran crefydd pau ddechreuodd

Methodistiaeth ? Dûwch nos dywyll a gres\-nol ydoedd. Yr oedd y bobl

oll ymron wedi suddo i anwj-bodaeth trwch a phaganaidd am bethau

ysbrydol ; ac nid oedd y gweinidogion yu gofalu am ddim o'r pethau hyn,

ond yn treulio eu hamser gyda phethau mwy cydnaws â'u tueddiadau nag

oedd dyledswyddau eu gweinidogaeth, i'r hon nid oedd ganddynt un

cymhwysder. Gallent, fe allai, ddarllen Groeg, ond nid adwaenent yr

Ai'glwydd; a hwy allent, mae'n debygol, wahaniaethu yn fwy cywir o lawer

rhwug peíhau da neu ddrwg i fwyta ac yfed, na rhwng gwirionedd a chelwydd

mewn materion duwiuyddol. CoUwyd golwg ar sauteiddrwydd y Sabboth

yn y dyddiau h^Tiy ; treulid ef mewn canu a dawnsio, yn mhob math o

gampau a chwareuon : nid oedd raodd cael argoelion g\\-aeth am agwedd

pethau; oblegid fe fydd parch i'r Sabboth ac i Gristionogaeth fyw a marw

gyda'u gilydd. Y cyfryw oedd arwyddiou yr amserau pan clybuwyd gyntaf

am Pethodistiacth ar fynyddocdd Cymru, yr hyn a ddechreuodd, tybygwj-f,

yn y modd canlynol :—Duw a gyfododd ychydig o offeiriaid ffyddlawn, y

rhai a gjmysgacthwyd ganddo Ti gras a dawn, ag oedd anarferol yn mysg

dynion: dechreuodd y rhai'n brcgcthu gjda sel a difrifwch i'w cynulleidfa-

• « Welsh Looking Glass," pp. 30.
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oedd eu hunain, ac mewn eglwysi eraill yo. y gymydogaeth a roddai dderbyn-

iad iddynt ; ond yn fuan cauwyd yr lìoll eglwysi yn eu herbyn, a throwyd y
rhai amlaf o honynt allan o'u heglwysi eu hunain. Gwnaed hyn oll gan yr

awdurdodau eglwysig, i amddiftyn yr eglwys, yn ddiamheu. Ond i amddi-

ffj'n pa eglwys ? Tr eglwys hòno a roddasent hwy i gysgu mewn diofalwch

cnawdol, ac am yr hon y pryderent na aflonyddid ar ei chwsg hyd ddiwedd

amser. Ond yr ychydig oífeiriaid hyn, wedi ysgwyd ymaith y spthni

cyfíredinol, ac wedi dryllio rhwymau marwolaeth, a aethant allan, fel cenadau

oddiwrth yr Ilollalluog, gan gyhoeddi drwy yr hoU dir iachawdwriaeth Duw,
a galw yn uchel ar bechaduriaid i edifarhau a dychwelyd oddiwrth eu dryg-

ioni at santeiddrwydd, ac oddiwrth oferedd celwydd at y Duw byw. Yr
oedd yr Arglwydd gyda hwj^nt, a chynjTchwyd efieithiau mawrion ar bobl y
wlad trwyddjTit ; dechreuai pechaduriaid joi mhob man ymofyn, "Pa le y
mae Duw yr hwn a'm gwnaeth i

!" " na wyddwn pa le y cawn ef !"*

Yn y lle nesaf, fe elwir sylw y darllenydd at efi"aith cynydd Methodistiaeth

t/n y tai aJdoUad a adeiladwyd át wasanaeth y cyfundeb. Ar y dechreu, nid

oedd un o honynt, -wi-th gwrs; ac am flynyddoedd ar ol yr ysgogiad

cychwynol, nid oedd un t addoliad wedi ei godi. Ehoisom olwg ar hyn

o'r blaen,f lle y gwelir pa mor hwyrfrydig a fu ein tadau i adeiladu capelau,

ac oddiar ba egwyddor yr oedd hyny yn cyfodi. Nid oeddynt yn foddlon o

leiaf i broflesu ymadawiad ag eglwys Loegr, hyd nes y'u gorfyddid: ond tj'b-

ient mai dymunol oedd ymgadw ara dymhor heb godi addoldai, ar wahan oddi-

wrthi. Felly yr aeth heibio flynyddoedd o bregethu heb un capel. Yr oedd

un mljTiedd ar ddeg wedi myned heibio cyn codi capel Llanfair-]MuaIlt, ac

wyth mlynedd wedi myned hcibio er pan y penderfynai y gymdeithasfa jù

Mhorth-yr-hyd i adeiladu "t yn Llansawel at ddylenion crefyddol." Yr

oedd y pryd hwn rai cannoedd o gynuUeidfaocdd bychain wedi eu casglu,

ond hwy a yragynullent i addoli mewn tai anedd gan mwyaf, ac weithiau

raewn ysguboriau, ac yn fynych yn yr awyr agorcd. Nid oes un capel yn

Ngwynedd gan y Mcthodistiaid, dros gant oed, ond capel Adwy'r Clawdd.

Tybygid ddarfod adeiladu hwn mor foreu, os nad yn foreuach, na chapel

Llanfair-]\Iuallt. Ond nid wyf jn cael aUan fod yr un araU yn Ngwynedd

cyn y fl. 1750. Yr un boreuaf yn sir Aberteifi ydyw yr un a godwyd tua'r

fl. 1756, sef Llwyn-Adda yn Llechryd. Ugain o dai cyrddau bychain ocdd

yn y sir hòno yn mhen hanner can mlynedd ar ol i Howel Harris ddechi'cu

pregethu, sef tua'r fl. 1786. Yn sir Drefaldwyn, nid oedd ond chwech o

gapclau ar ddechreuad y ganrif bresenol, tra y mae yno yn awr wyth neu

ddeg a thriugain. Tua'r fl. 1770, nid oedd cymaint ag un capel yn hoU sir

Fflint i gyd, l)yny yw, sir Ffliiit wladol. Chwech capel oedd yn hoU sir

Aberteifi, yn mhen agos i bum mlynedd ar hugain ar ol y dcchreuad, tra y
mae yn awr dri-a-thriugain, heblaw purap-ar-hugain o ysgoldai. Ni a welwn

wrth y â"eithiau hyn, mai Ued araf a fu yr hen bobl i adeiladu tai addoliad

;

• " Welsh LoolcÌDg Glaas," pp. 27. f G^el tudal. 180.
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ac ni a gawn weled eto inai yn yr Lanner canrif diweddaf yr adeiladwyd

ymron yr lioll gapelau a berthyn yn awr i'r cyfundeb. Am yr ychydig

addoldai a godwyd yn flaenorol, rliaid a fu eu liail-adeiladu a'u heangu, fel

nad oes odid un o hen gapelau cyntaf y coi-ff yn awr yn sefyll. Fe ddiclion

y cyfyd ymofyniad yn meddwl rliyw un, pa fodd yr aeth cynifer o flynydd-

oedd h.eibio, heb i'r tadau ymosod o ddifrif at adeiladu capelau? Mae yr

ymofyniad hwn yn eithaf naturiol, ac wedi ymgynyg i fy meddwl fy hun yn

fynych wi-tli olrhain hanesion y gwledydd. Yn mhlith yr achosion penaf

o'r oediad, gallwn ystyried y rhai canlynol :

—

Fn gyntaf oll, fel y dywedwyd o'r blaen, oedd y gwrthwyncbrwydd a

deimlid i wneuthur dim a arwyddai ymadawiad ag eglwys Loegr, neu wrth-

wynebiad iddi. Yn ystod y deug mlynedd cyutaf yr oedd y teimlad yma
gryfaf ; ac mor rymus ydoedd, fel nad adeiladwyd ond rhyw un ueu ddau, os

gwnaed hpiy yn wir. Ond fel yr oedd y rliwyg rhwng y diwygwyr a'r hen fam

yn ymeangu, yr oedd y teimlad hwn yn llacio, ac yn gwanychu ; ac o ran y
teimlad hwn, fe allasai yr adeiladu fyned yn mlaen yn Uawer cyflymach ar ol

1750, nag yi* aeth, pe na luddiasid hyny gan achosion eraül.

Yn ail, dygodd yr ymraniad rhwng Howel Harris a'i frodyr, yn y fl. 1751,

ddyryswcli a difrod mawr iawn i biith y Älethodistiaid boreuol hyny, fel mai

prin iawn yr oedd ysbryd yn neb i feddwl am adeiladu. Ymranodd Uuaws

mawr o eglwysi. Dystawodd llawer o'r cynghorwyr, a llwfrhaodd llawer o'r

proffes-R'yr. Parhaodd efteithiau yr ymraniad o leiaf am ysbaid deng mlyn-

edd. Yn ystod y tymbor hwn, yr oedd amgylchiadau pethau y fath, y
buasai yn rhyfyg anturio codi tai addoliad. Pwy a gyfranai at y draul o'u

codi ? Neu, wedi eu cyfodi, pwy a geid i bregethu yuddynt ? le yn wir, pe

cawsid rhai i bregethu ynddynt, prin yr oedd neb a ddeuai iddynt i wrando.

Anmhosibl oedd sicrhau, }ti yr olwg a ymddangosai ar Fethodistiaeth

yn y tymhor liwn, a fyddai angenrheidrwydd oll am dai addoliad. Nidoedd

y cynulleidfaoedd cyn hyn ond bychain ; ond yn awr wele y rhai bychaüi

hyny yn rîianedig. Yr oeddynt o'r blaen, gan amlaf, yn rhy fychain i gapél

;

ond bellach, yr oeddynt yn rhy fychain i d. Gorchest fawr cyn yr ymraniad

a fuasai casglu digon o arian yn mhlith yr ychydig ddysgyblion tlodion 1

adeiladu capel, pan oeddynt yn unedig
;
pa fodd, ynte, y gwneid hyny ar ol

iddynt fyned ar wahan ? Parhaodd effeithiau difaol yr ymraniad hwn, fel y
dangoswyd o'r blaen,* am flyuyddoedd ; a blynyddoedd o ddihoeni mewn
nychdod a gwendid oeddynt ; blynyddoedd yc oedd telynau y saint ar yr

helyg, a sain cân a moliant wedi ei foddi gan anghydfod ac yraryson ; blyn-

yddoedd na fu eu cyftelyb ar Pethodistiaeth ar ol hyny hyd yn awr ; a blyn-

yddoedd na welir cu cyftelyb, gobeitliiwn, byth mwy.

Yn drydydd, nid ocdd y cyuulu'idfaoedd cyftredinol ar liyd y gwlcdydd

onä. byc/iain ; ac fclly, nid oedd cymaint o angcn am gapelau. Yr oedd y
tai anedd yn llawn digon i'w cynal, oddieithr pan ddeuai gr cnwog o'r

• Gwcl tudal. 351—421.
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Deheubarth heibio ar ei dro. Y pryd hyn, fe deimlid eisiau lle mwy cyfleus

ac eang yn fawr iawn ; ond nid _yn fynych y dygwyddai hyn, ac am y tro, nid

oedd ond ymfoddloni i'r anghyfleusdra o bregethu yn yr awyr agored, neu i'r

pregethwr a'r gwrandawyr gael eu hanner fygu mew^n t rhy lawn o bobl.

Er mwyn rhoddi drychfeddwl i'r darllenydd o fychander y cynulleidfaoedd y
pryd hyny, dywedir nad oedd yn nghymdeithasfa y Bala, yn y fl. 1767, ond

prin ddau gant o wrandawyr ! Hysbysir i ni fod cymdeithasfa yn cael ei

chynal yn Adwy'r Clawdd, pryd yr oedd Eowlands, Llangeitho, yn un o'r

pregethwyr ynddi, ac yr oedd digonedd o le i gynwys y gwrandawyr yn yr

hen gapel, yr hwn nid oedd ond 10 neu 12 llath o hd, wrth 5 neu 6 o led!

Tra yr oedd y cynuUeidfaoedd fel hyn yn fychain, yr oedd tai addoliad i

fesur mawr yn afreidiol. Mae y dysgrifiad a ddyry awdwr "Diych yr Am-
seroedd,"* o gyfarfod misol sir Gaernarfon, mewn tymhor bore }tio, yn proíì

leied oedd y cynulleidfaoedd. Am y cyrddau misol yno y dywed,—"Nid
oedd un cyfarfod neillduol yuddyut y dyddiau hyny

\
yn unig y pregethwyr

(rhyw nifer fechan iawn oeddynt) a ddeuent ynghyd, ychydig cyn y bregeth,

i drefnu eu teithiaii Sabbothol di'os y mis i bregethu. Yna fe bregethai un
o honynt i niferfechan o wrandawyr, yn ol hyny âi pawb i'w cartrefi."

Tn bedîcerydd, Achos araU a gadwodd adeiladíad capelaii yn ol am amser

maith, oedd yr anhaicsder o gael tir ac arían i'w codi. Mae gradd o hyn yn

cael ei deimlo mewn rhyw fanau hyd heddyw; ac os teimlir ef yn awr, pan y

mae y cyfundeb mor lluosog mewn cydmhariaeth i'r hyn a fu, a'i adnoddau

gymaint yn fwy helaeth, beth oedd raid fod yr anhawsder y pryd hyny?

Anhawdd iawn oedd cael darn o dir gau un uchelwr am arian nac o ewyllys

da, gan faint y rhagfarn a goleddid yn erbyn y blaid newydd, A phan y
dygwyddai fod darn o dir ar werth, os deallid fod y penau cryniaid ara ei

brynu i adeiladu capel sismaticaidd arno, nid oedd un pris yn ormod i'w

roddi am dano gan wr mawr y fro, er mwyn attal y fath echrys-beth. Ehaid
oedd defnyddio rhyw ddichell diniw^eid yn fynych, ar y fath achlysur, er

mwyn celu yr amcan oddiwrth y gwerthwr, ac oddiwrth foneddwyr y lle,

onide byddid yn sicr o golli y cyfleusdra. Ac wedi cael tir, yr oedd anhaws-

der, drachefn, i gael arian i'w godi. Y'r oedd y crefyddwyr \Tnron oU yn
fobl dlodion iawn, i'r rhai y buasai ugain punt yn swm mawr i'w gasglu; yr

oedd ymosod ar adeiladu capel i'r fath rai yn giyn orchest, yn gymaint feUy

ag yr oedd eu dwfn dlodi, er maint eu sel, }ti eu Uesteirio i'w gyflaAvni.

Y cyfryw oedd y rhwystrau ag oeddynt ar ff"ordd y tadau i godi capelau;

a pharhaodd y rhwystrau uchod, neu rai o honynt, i gario eu heff'aith ar v
gwledydd am faith amser ; ond tua'r fl. 1762, ymwelodd Duw û'i bobl ag
adfywiad grymus ; disgynodd tywalltiadau hclaeth o'r gwlaw graslawn ar

etifeddiaeth Uuw, nes ei bod, ar ol hirfaith sychder, yn blodeuo fel y rhos\Ti.

Trwy yr yraweliad nerthol hwn, fe ddarostyngwyd rhagfarn miloedd o ddyn-

ion ; cododd gyftro yn mysg y rhai mwyaf anystyriol ; arafodd gamrau rhai

• Tudal. 164.
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o'r dynion gwylltaf, a golcliodd luaws mawr o'r rhai aflanaf. Yr oedd eu

hargyhoeddiad mor nerthol a disymwth, a'r cjewidiad arnynt mor fawr ac

mor amlwg, fel y safai canuoedd yn syn i jTiiholi pa beth a allai hyn fod ?

Cerddodd y diwygiad hwn, fel y gwna tymhestl o fellt a tharanau weithiau,

dros rauau helaeth o'r dywysogaeth, gan ddeífroi y trigolion trwy ei gyíFro,

a sirioli y gwledydd â'i gawodydd.

Bellach, yi- oedd y cynulleidfaoedd yn lluosogi yn gyflym mewn rhifedi

;

iachaodd hyn yr archollion a wnaed gan yr ymraniad ; sugnodd hyn y cref-

yddwyr at eu giiydd; gwnaeth eu rhifedi yu amlach, a'u meddyliau yu fwy

calonog i fyned â gwaith yr Argiwydd yn ei flaen. Aeth y tai anedd, gan

hyny, yn rhy fychain, a daeth galwad uchel ar y crefydd\A-yr i helaethu lle eu

pebyll, ac i estyn cortynau eu preswylfeydd. Tn yr adeg hon, gan hyny,

neu yn y blynyddoedd cyntaf a ddylynodd yr jToaweliad grasusol uchod,

adeüadwyd mwy o addoldai nag a wnaethid o'r blaen. Defirôdd y bobl yn

yr ardaloedd ag yr oedd gradd o sirioldeb ar yr achos, i ymofyn am " le i'r

Arglwy'dd, preswylfod i rymus Dduw Jacob."

Gwelsom mewn rhan flaenorol o'r gwaith hwn, mai tymhor jv ysgolion

Sabbothol, yu anad \t.' un arall, a fu tymhor cyuydd Methodistiaeth Cymru.

A dyma hefyd a fu tymhor adeiladu capelau, yn anad jt un arall. Mae yn

ffaith adnabyddus, bellach, fod agos yr hoU gapelau sydd gan y Methodist-

iaid yn awr, wedi cael eu hadeiladu, naill ai y waith gyntaf, yr ail, neu y
trydydd gwaith, o fewn yr hanner can mlynedd diweddaf. Mae ymron holl

gapelau GwjTiedd wedi eu codi, neu eu helaethu, o fewn cof yr ysgrifenydd,

tymhor nid mwj na deugain mlynedd. Tegwch hefyd ydyw dweyd raai

effaith llwyddiant a chynydd y cyfundeb ydoedd hyn. Ynjnhob man, fe

giywid JT un alwad, " Cyfyng yw y Ile hwn i mi, dod le y mi, fel y preswyl-

iwyf'" I'r alwad hon jv ufyddhawyd, a chodwyd Iluaws mawr iawn o

gapelau yn mhob sir yn Nghjniru, ac mewn amryw o drefydd Lloegr.

Hwyrach y byddai yn ormod peth i ui allu gwadu nad allai fod gradd o

annoethineb, îe, a pheth gorphwylledd, wedi ymddangos mewn rhyw fanau

gyda'r gorchwyl,—mwy o ryfyg nag o flydd, a mwy o sel nag o synwyr.

Eto, y mae yn rhaid addef fod Ilawer iawn o haelioni a ffyddlondeb wedi cael

ei ddangos gan y Cymry yn y ganghen angenrheidiol hon o deyrnas y Cyf-

ryngwr. Afreidiol ydyw dadgan fod hyn oll wedi cael ei wueuthur trwy

gyfroddion ewyllysgar y bobl. " Oblegid yn ol eu gallu," fel eglwysi

Macedonia, " ac uwchlaw eu gallu, yr oeddynt yn ewyllysgar o honynt eu

hu»ain" i gyfranu o'u meddiannau yn yr achos hwn. Nid oedd yr un dreth

i'w chael, ac nid oedd ueb yn ei dymuno. Nid arian a suguwyd trwy gyf-

raith, ond a roddwyd o fodd. Yn y raodd yma, mae capelau y ÌMethodistiaid

yn britho trefydd, pentrefydd, cymocdd, a bryniau Cymra, fel cynifer o gof-

arwyddion o'r hyn a wna meddwl ewyllysgar. Am y mwyafrif, y raae yn

liysbys mai gweitliwyr iylodion, a chreû'twyr llafurus, a wnaeth hyn. Nid

llawer o'r boneddigion a alwyd at y gorchwyl. Caed ambell un hefyd o'r

dosbarth anrhydeddus hwn a wnaeth yn ardderchog; ond y mae yn rhaid
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addef, yn y cyffredin, mai ceiniogau y tlodion, a sylltau y canolradd, ac nid

punnoedd y cyfoetliogion, a adeiladodd ein capelau, Ni allwn lai, gan hyny,

nag edrych ar yr adeüadau fel cynifer o dyst-arwyddion o'r Ues a dderbyn-

iasid trwy yr efengyl, ac o'r cariad a fynwesid tuag ati. Ysgrifena un gAvr

ataf, a dywed, "Deugain mlynedd yn ol, y t gwychaf, neu yr adeilad hynotaf,

yn mhob pentref yn Nghymru, ydoedd y dafarn neu y gwestt; ond yn awr,

yr adeilad sydd yn tynu mwyaf o sylw, fel yr helaethaf a'r cryfaf, ydyw yr

addoldy." Ychj'xlig o ddiolclr a fuasai i neb am hyn, pe trwy drais a threth

y gwnaethid y cwbl ; ond gan mai ffrwytli cariad ydjiit, ac mai o'u "dwfn

dlodi" y cyfranwyd atynt, y maent yn anrhydedd i'r preswylwyr, ac yu

ogoniant i'r wlad.

Am y modd yr adeìUidwyd jt holl addoìdai hyn, nid rliaid i'r ysgrìfenydd

ddywedyd dira, yn gymaint a bod hyny yn adnabyddus i bawb. Dechreuwyd

adeiladu tai addoliad trwy gasgliad cyffi-cdinol trwy Wynedd o chwecheiuiog

íi dimai yn y chwarter, sef dimai yn yr wythnos, oddiwrth bob aelod yn y
cyfundeb, Dygid jv arian i'r gymdeithasfa chwartercl, a chyfrenid hwy

yno yn ol yr angen, wrth farn y cyfeisteddwj-r a osodasid ar hja yma. Ni

allai fod sw-m y casgliad hwn yu fawr, yn ystod yr amser y parhaodd, gan

nad oedd nifer y cymunwyr y pryd hwnw yn Ngwynedd ond bychan ; eto fe

adeiladwyd llaw^r capcl ti'wy y moddion hyn. Y pryd hwnw hefyd, nid oedd

raid i'r addoldai fod yn fawrion o ran maintiob', ac nid oedd awydd chwaith

eu cael yn wych a chostus, Y pryd yma hefyd, ni adewid d^led arnynt.

Gwueid hwy fel y gellid talu am danynt,

Mae rhai enghreifftiau hefyd, i'r brodjT o'r Deheudir gyuoríhwyo eu

brodyr yn y Gogledd i ddwjTi ambell adedad yn mlaen. Ehoddwyd cynorthwy

yn y modd yma i adeiladu y capel cyntaf yn Penrhyn-deudi-aeth, ac yn

Nolgellau yn sir Feirionydd. Fe ddichon i'r cyffelyb gynorthwy gael ei

roddi i fanau eraill, er ua ddaeth dim hanes felly i law.

Dangoswyd llawer o ffyddlondeb a haelioni gan luaws dirif,*o bryd i bryd,

trwy Dde a Gogledd, mewn ffordd o gynorthwyo i adeüadu tai addoliad ; ond

er maint y caredigrwydd a ddangoswyd, fe fethwyd eu codi heb gryn lawer o

ddyled arnynt. Fe allai fod lle i gwyno yn erbyn rhyw fanau am ryfygu i

ormod o gostau, a beichio y cynulleidfaoedd yn y manau hyny â rawy o

logau blynyddol nag a allent eu cyfarfod. Ar yr un pryd, y mae ymdrech a

liaeüoni anarferol wedi eu harfer, yn enwedigol yn y blynyddoedd diweddaraf,

i ddileu ymaith yr holl ddyled ag ocdd yn aros ar y tai addoliad, a llawer

gwlad ymron wedi cyrhaedd eu hamcan ; ac yr ydys yn lled hyderus, gan yr

ymdrech a wnaed, ac sydd eto yn cael ei wneuthur, i glirio y capeLnu oddi-

wrth ddyled, a chan y gofal a gymerir joi awr i bcidio chwanegu dira arni, y
bydd y cyfundeb cyn hir yn abl i ganu yn iach iddi.

r 2
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PENNOD XIII.

CYNYDD METHODISTIAETH YN PERI NEILLDUAD GWEINIDOGION.

CYNWTSIAD :

YB AXGEN A5I WEINYDDIAD BEDYDD A SWPER YR ARGLWYDD—Y PWNC YN CAEL
El DHAFOD—DYLANWAD YR OFFEIRIAID—TYSTIOLAETH MR. JONES O DDINBYCH
—TYSTIOLAETH MR. MORGAN, SYSTON'—METHODISTIAETH AC EGLWYSYDDIAETH
YN ANGHYSON—AMGYLCHIADAU GWAHANOL DE A GOGLEDD—YSGOGIADAU CY-

CHWYNOL YN SIBOEDD ABERTEIFI A PHENFRO—YMDRECH I GAEL Y SACRA-

MENTAU I GAERFYRDDIN, 'LLANWINIO, TYDDEWI, AC ABERGWAUN—HANESYN
AM DANIEL ROWLANDS.

Effaith arall a ddylynodd gynydd y Methodistiaid, oedd neillduo hroâyr

o''u plith eu hunain i weinyddu yr ordinhadau o fedydd a swper yr Arglwydd,

Ystyrid hwn yn gam pwysig yn hanes y cyfundeb, ac y mae yn un o gofnodau

hynotaf ei ysgogiad. Yr oedd mwy na deng mlynedd a thriugain wedi

myned heibio ar Eethodistiaeth cyn i hyn gymeryd lle ; ac am yr ysbaid

hwnw, yr oeddid yn dibynu yn gwbl am weinyddiad o'r ordinhadau arwyddol

ar y nifer hyiiy o weinidogion yr eglwys scfydledig a ymimasent â'r cyfundeb,

Ar y dechreu, yr oedd nifer y rhai a elwid yn oífeiriaid, y rhai a dderbyn-

iasent lu'ddau esgobawl, yn ddigon i ddiwallu angenion y cyfundeb, gan eu

bod yn ddynion ymdrechgar a Uafurus, ac ynymweled yn eu tro â phob rhan

o'r wlad. A thros lawer o flynyddoedd, ni theimlid un math o anniddig-

rwydd i'r di'efn hon. Ond pan ddechreuodd y cyfundeb luosogi, fel y

gwnacth yn ddirfawr tua dechreuad y ganrif hon, fe deimlid fod nifer yr

eglwyswyr urddedíg yn y corfl' yn Ilawer rhy fychan, i gyfarfod ag amgylch-

iadau yr eglwysi. Gorfyddid yn fynyeh iawn i rieni gymeryd eu plant at

weinidog y plwyf, neu at weinidog ymneiUduoI, i gael eu bedyddio ; a phan

y daeth hyn i ddygwydd yn bur f\aiych, codai anniddigrwydd yn mysg yr

aelodau, a dechreuent chwilio a oedd yn rhaid i'r ausawdd yma ar bcthau

barhau, neu beidio? A chan na cheid un rheswm cryf a enniUai gydwybodau

dyhion caU a meddylgar, mai fel hyn y dylai pethau barhau, cryfhaodd yr

anniddigi-wydd a'r anesmwythder fwy-fwy. BeUach, ymddyddanai y naiU

bregethwr â phregethwr arall, a'r naiU henuriad â'r llaU ar y mater, ac eíîaith

yr ymddyddanion fyddai cryfhau y farn, fod rhyw gyfnewidiad yn angen-

rheidiol.

Yr oedd, beUach, liiaws mawr o bregcthwyr grymus a bcudithiol yn'y

ddwy dalaeth, y rhai yr edrychid arnyut gan^ yr eglwysi yn ddyuion cymaiut

eu gras, cu dawn, a'u defnydcUohleb, fi neb yu y cyfuudeb ; ac ar yr un pryd,

edrychid arnynt yn anghymliwys i weinyddu bedydd a swper yr Arglwydd,

gan eu bod heb urddau esgobawl. Nid ocddynt hwythau 'yn teimlo yn

rhydd i wneuthur hyny, rluig peri auuhrefn a dyryswch yn y corft"; o leiaf,

ni fynent anturio at y gwaith, oddieithr eu galw yn rheolaidd i hyny gan eu

brodyr; neu eu gorfodi, megys, i wncuthur hyny, gan rym amgyloliiadau.

Nid oeddond dau glerigwr wcdi ymuno â'r Mcthodistiaid trwy hoU Wynedd

i gyd am lawer o flynyddoedd ; ac wcíU i Mr. Lloyd, Caernarfou, ymuuo
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'tua'r fl. 1805, nid oedd oiid tri; a plia beth oedd iiyn rhwng cynifer? Fa

fodd y gallai hyn ddiwallu angenion y chwe sir, a threfydd Lloegr ? Auilwg

ydoedd fod auigylchiadau y cyfundeb yn galw am ryw gyfnewidiad ; ac

ymddangosai arwyddion yma a thraw ar hyd y gwledydd, y byddai raid

cymeryd cam newydd yn rhyw gyfeiriad, os mynid arbed dyryswch a rhwyg.

Yr oedd llawn cymaint, os nad llawer mwy, o anesmwythdra yn mysg

henuriaid ac aelodau yr eglwysi, ag oedd yn mysg y pregethwyr. A naturiol

iawn oedd hyny, oblegid arnynt hwy, raewn modd neiUduol, y disgynai an-

nghyíleusderau y drefn bresenol. A'r henuriaid yr ymofynai yr aelodau yn

ughylch bedyddio eu plant, ac yn fynych iawn yr oeddynt hwythau dan

angenrheidi-wydd i ddatgan nad oedd ganddynt mewn addewid yr un gwein-

idog urddedig, ac i gynghori yr aelodau i gymeryd y plentyn i eglwys y

plwyf, neu i gapel yr ymneillduwyr i'w fedyddio. Gofynai ambell un yn

iiiniweidrwydd ei galon, Pahara na chaiíf John Elias fedyddio ? neu Richard

Lloyd," Beaumaris ? y maent yn llawn cystal pregethwyr a'r oíFeiriaid. Go-

fynent tua sir Aberteifi, Paham na chailf Eben Morris, neu Ebeu Eichards,

weinyddu y sacramentau i ni? yr ydym yn Uawu mor hoíîo'u gweinidogaeth

hwy a'r eiddo neb. Ofer ydoedd dweyd wrth y bobl hyu, nad oedd y gwr
da uchod yn oífeiriaid. Nid ydym yn cael fod anniddigrwydd yn hanfodi

gymaint yn mhlith y pregethwyr eu hunain, eto ni allent lai na chlywed

cwynion y cynuUeidfaoedd, ac uid oeddynt yn canfod pa fodd y gellid

diwallu eu hangenion, y rhai oeddynt yn amlhau bob blwyddyn, heb neiUduo

rhyw rai o blith y rhai ag oeddynt eisoes yn uchcl eu cyincriad, ac yu fcn-

dithiol eu gweinidogaeth, yn mysg y pregethwyr.

Wedi deffro y wlad i ddechreu mcddwl am y pwnc hwu, ac i'r drafodacth

arno gymeryd lle, nid rhwng personau neiUduol yu unig, nac mewn eglwysi

neillduol yn unig, ond yn fwy cyhoeddus mewu cyfarfodydd misol, a chym-

deithasfaoedd, yr oedd yu anhawdd dysgwyl cacl tawelwch mwyaeh, oddi-

eithr fod rhesymau cryfioìi ac eglur yn erbyn ordeiniad pregethwyr, ag oedd-

ynt eisoes wedi codi, neu a allent godi yn y cyfundeb mewn amser dyfodol.

l'r dyben i lonyddu y wlad, yr oedd yn rhaid profi mai gan esgob yr eglwys

wladol yr ocdd aicdurdod ddicyfol i ordeiuio, ac mai trefn y Testament New-

ydd oedd, nad oedd yr un pregethwr, er amlyced ei alwad i'r pulpud, â hawl

ganddo i weinyddu yr ordinhadau o fedydd a swper yr Arglwydd, heb ei

ordeinio i hyny. Yr oedd yu anhawdd iawn gwneyd hyn. Nid oedd y
rhesymau a ddygid yn erbyn yu ymddangos yn ddigou cedyrn ; ac yn wir,

yn y drafodacth a ddygwyddai fod ar yr achos, ymddangosai yn ngwrthwy-

nebwyr y newidiad fwy o nijDyd nag o rmcm, a ehyfeirid yn amhieh at arfer-

iad nag at y Testament Ncwydd.

Pe buasai yn bosibl argyhoeddi cydwybodau dyuiou yn lled gyfìYcdinol,

mai urddiad esgobawl eglwys Loegr oedd y mwyaf dymunol, a'r ucsaf at

gynllun yr ysgrythyrau, buasai yn angenrheidiol yn y fan, er mwyu boddloni

y wlad, a chyfarfod ag angenion yr eglwysi, naiU ai sicrhau uifer digouol, o

brvd i brvd, o oft'ciriaid urddcdig i weinvddu vu <ni mv=g. nru sierliau y
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caffai pregethwyr cymeradn'y o fysg y Metliodistiaid cu hordeinio gan esgob,

a thrwy hyny eu cymliwyso at hyn o orcliw^l. Ond anmhosibl oedd i neb

allu sicrhau y naill na'r Uall. Pa beth, ynte, a wueid? Pe buasid yn

ymfoddloni i osod y ueillduad, fel pwnc, o'r naill du, pa fodd y cyfarfyddid

â'r amgylchiadau? Ni ellid gwadu yr amgylchiadau. Nis gallai_|un cyfrifydd

wneuthur nifer yr offeii-iaid yn y corff yn jSTgwynedd ond tri! Gwnaed a

wnelo, nid oeddynt ond tri ! Nid oedd modd, chwaith, sicrhau y chw^anegid

eu nifer, yn mhen pump, deg, ugain, neu gan mlynedd ! Ni feiddiai neb

fachnio dros un argiwydd esgob yn y deyrnas, yr ordeiniai efe gymaint ag

un pregethwr, eisoes ar y maes, er mwyn iddo ddiwallu angenion y cyfundeb.

Na, yr oedd digon o brofìon i'r gwrthwyneb. Parotach fuasent i dynu yn ol

yr urddau a roddasent i'r offeiriaid Methodistaidd, nag i gyfranu urddau i'r

pregethwyr, oddieithr ar yr ammod, neu o dan yr ystyriaeth, eu bod yn

gadael y Methodistiaid, ac yn ymuno ag egiwys y wlad. Yr oedd anhawsdra

mawr iawn i alw yn ol yr urddau a roddasid nnwaith. Wedi datgan unwaith

yr urdd-ymadroddion uwchben gr, auhawdd iawn, tybygid, oedd galw hyny

yn ol. Os unwaith yn offeiriad, off'eiriad am byth! Ond os na ellid galw

yn ol yr urddau a roddasid, yr oedd yn eu gallu i beidio eu rhoddi ond i'r

sawl a gaent, yn ol eu hewyllys. Pelly nid oedd fawr o obaith cael urddau

esgobawl i neb o bregethwyr y Methodistiaid, er mwyn, ac i'r dyben, iddynt

allu cyflenwi angeuion y cyfimdeb.

Bellach, yr oedd sjiw y corff wedi ei dynu at y mater o ordeinio, fel

pwnc. Ai- y dechreu, fel y dywedwyd, nid y 'pwnc, ond yr nmgyìclúadau,

oedd yn peri anniddigrwydd : nid priodoldeb neu anmhriodoldeb ordeiniad

esgobawl, ond angen yr eghcysi am wr urddedig i weinyddu bedydd a

s-ivper yr Arglwydd ; ond wedi galw sylw y wh^d at yr achos, ac wedi deall

fod gwrthwynebiad cryf gan ryw bersonau i un newidiad gymeiyd lle, bu
chwilio manyLnch i'r mater fel pw^ic duwinyddol ; ac yn yr ymchwihad hwn,

yr jiedd dynion meddylgar yn fwy argyhoeddedig, nad oedd dim angenrheid-

rwj'dd anhebgorol i gyfansoddi g\v'r yu weiuidog cymhwys y Tcstament

Newydd, ei fod yn cael ei urddo gan esgob. Ac nad oedd y Meíhodistiaid

chwaith ddim yn rhwym i ymgadw i barhau o fewn y terfynau cyntefig, yn

hyn, mwy nag mewn lluaws o bethau eraiU. Parodd yr argyhoeddiad hwn,

yn nghydag amgylchiadau angenog y corff, fod meddyliau aelodau, pregeth-

wyr, a henin-iaid, yn addfedu fwy-fwy i gael hyn o amgylch. Ac nid rhyfedd,

os ceid fod rhai yn eu mysg, o naws meddwl lled bendcrfyuol a thanbaid, yn

dangos yn yr amgylchiad fwy o awyddfryd nag o ddoethineb, mwy o sel uag

o bwyll.

Y mae yn rhaid cyfacUlcf fod yr amgylcliiad yn galw am hiwcr o arafwch a

docthineb. Wrth edrych ar y peth fci pwnc noeth mewn duwinyddiaetli,

gaUascm feddwl nad oedd nemawr o anhawsdra yu perthyn iddo ; ac wrth

edrych hefyd ar aragylclu'adau amddifaid y cynullcidfaoedd, yn enwedig yn

Ngwyncdd, temtir ni i ddweyd ei \'oà yn gywilydd i'r tadau na ddygasid

liyn oddiamgylch yu gynt, a chyda mwy o barodrwydd ; ac yn cuwedig, pnn
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edrychom yn mlaen, a chanfod nad oedd ond Ihii o obaith cael parhad gwas-

anaeth eglwyswyr, ac fel'.y y chwanegai tlodi y cyfunJeb, fe ymddengys i ni

yn awr, wedi i]40 mlynedd fyned heibio, mai tramgwyddo wrth y gwelltyn yi

oedd yr hen bobl dda, wrth eu bod yn} petruso gydag achos nior eglur a

diamheuol. Eto y mac yn rhaid edrych ar yr amgylchiad yn ei lioU berthyn-

asau, cyn y gelh'r cael golwg deg arno.

Y mae yn ddigon adnabyddus fod llaw arbenig gau wr eglwysig yn

nghychwyuiad y cyfundeb. Tr oedd Howel Harris, fel y gwelsom, yn aelod

ynddi, a Eowdands, HoAvel Davies, a'r ddau Williams, yn weinidogion urdd-

edig ynddi. Yr oeddjait, fel y gellid dysgwyl, yn teimlo gradd o ymlyniad

wrthi, fel nad oeddynt yn bv.TÌadu ymadael â'i chymundeb yn ddiachos.

Gobeithient, mi feddyliwn, ond nid yw yn ymddangos ar ba sail, y gallent

gael rliyddid i gario y diwygiad yn mhìen, yn ol yr arweinid hwy gan am-

gylchiadau, heb dynu arnynt yvg yx awdurdodau eglwysig ; ac os rhoddid

hyny iddynt, mai boddlawn fyddeut i aros o fewn muriau yr eglwys sefytU-

edig; îe, penderfynent aros yn ei chymundeb, oddieithr eu gorfodi i'w

gadael, neu adael y gwaith y dechreuasent arno. Yr oedd y corff hefyd wedi

cael ei lywodraethu, gan mwyaf, gan y gwr eglwysig o'i fewn o'r dechreuad.

Yr oeddyut yn cael ufydd-dod ewyllysgar gan y cynghorwyr a'r heuuriaid,

fel dynion a anrhydeddid yn ftiwr gan Dduw, ac fel rhai cymhwys, o ran

dysg a doniau, i gymeryd y blaen yn mhob achos o bwys.

Aethai deng mlynedd a thriugain heibio yn y modd yma. Llwyddasai yr

Arglwydd ei waith yn eu inysg yn rhyfeddol, dan yr amgylchiadau hyn.

Edrychent ar y llwyddiant a roddasid yn fath o sel cymeradwyaeth ar y furf

y dygasid y gwaith yn mlaen. A thra yr edrychent arno yn y modd yma,

hawdd ydyw canfod yr anhawsdra a deimlai y cyfryw i wneut,hur un cyfnew-

idiad. "Ni a wyddom lefaru o Dduw wrth Moses," ebe'r luddewon gynt,

ac ni fynent, er dim, beidio a bod yn ddysgyblion iddo : "dysgyblion Moses

ydym ni," meddent. Eelly y dywcdai rhai yn mysg y Methodistiaid y pryd

hyny,—"Ni a wyddom i Dduw Avenu arnom yn y ífurf a'r wedd a fu arnom

hyd yn hyn, ac ni fynwn er dim wneuthur un newidiad."

Yn mysg yr offeiriaid a safent yn erbyn, yr oedd rhai gwr nodedig am
eu gi-as a'u defnyddioldeb, megys Mr. Jones o Langan, Mr. Charles o'r Bala,

Mr. Griffitlis o Nefern,—gwrna raidond eu henwi, i ddangos moranhawdd
oedd ysgogi yn groes i'w teimladau. Nid ydym yn gaUu Uefaru yn groyw

ara y tir y safai y g^vr da hyn arno ; neu oddiar ba egwyddorion y gwrth-

Avynebent y symudiad. Fe allai mai nid yr un syniadau a'u Uywodraethent

oU. Un peth arbenig a barai i Mr. Cliarles betruso (a phetrusder ydoedd

ynddo ef, yn fwy na gwrthwynebiad), ocdd yr anhawsdra cysyUtiedig â'r

symudiad. Teimlai yn anmharod, o bosibl, i ordeinio pawb o'r pregetliwyr,

hen ac ieuainc, o bob gradd a dawn, gwybodacth, a defnyddioldcb ; ac os na

urddid pawb, yr anhawsdra oedd gwncuthur y dethoHad. Ac er amcanu yn

ddiduedd, a gwneuthur dcthoUad doeth a theg, nid oedd sicrwydd na arweiniai

hyny i anesmw^thder ac anniddigrwydd, mwy nag ocdd eisocs yn mysg y
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gwpfldill; ac mai rhwyg neu yiûraniad a fuasai y canlyniad. Yr oedd Uawer

iawn hefyd o'r pregethwyr uwchaf eu cymeriad, a mwyaf poblogaidd eu don-

iau, mewn cysylltiad â rhyw greíFt neu fasnach fydol, ac anhawdd iawn oedd

ymddyosg oddiwrtli y teimlad, fod creift neu fasnach yn anghydweddu â

gweinidogaeth yr efengyl : ac y buasai y cyfundeb yn syrthio dan warth y
byd crefyddol, yn mysg pob enwad yn ngwledydd cred, am alw creíftwyr a

masnachwyr i weinyddu bedydd a swper yr Arglwydd.

Ymddengys fod y dysgwyliad o gadw Methodistiaeth Cymru yn fath o

attodiad, neu ychwanegiad, cysylltiedig ag eglwys Loegr, wedi gwreiddio yn

ddwfu yn mynwesau rhyw ddosbarth yu mysg ein tadau. Pa fodd y gallent

ddysgwyl hyny, nis gwn, gan fod pob urdd yn eglwys Loegr wedi dangos

eithaf anfoddloni-wydd i'r ysgogiad Methodistaidd o'r dechreuad, a chan nad

oedd afreolaeth o'r fath ag y cyfrifid ei fod, ddim erioed wedi cael ei ganiatâu

o'r blaen. Eto, yr oedd y dysgwyliad yn bod; a chwerw y proíid y siom-

edigaeth, pan y bu raid deall fod y dysgw-yliad yn ddisail.

Wrth y sylwadau uchod, fe wel y daiilenydd pa fath ydoedd penbleth y
cyfundeb ar yr aclilysur y cyfeiriwn ato. Yr oedd y cyíFro wedi dechreu

tua'r fl. 1806, er na ddygwyd y cyfnewidiad i ben hyd 181L Mae Mr.

Jones Ddiubych, yn y rhan hyny o hanes ei fywyd a ysgrifenodd ef ei hun,

yn y fl. 1809, yn dweyd,—"Yr oedd amryw o'm brodyr, a minau gyda hwy,

wedi bod â'u hymgais er's blwyddyn neu ddwy cyn hyn, am weinyddiad yr

ordinhad o fedydd yn y corfî, o'r hwn p- ydym yn aelodau, ac am weinyddiad

y swper santaidd yu fwy mynych; ac os byddai modd, yn fwy cyson o ran

amserau. O'r blaen, yr oedd ein pobl yn gyífredinol yn arfer bedyddio eu

babanod yu eglwys Loegr, a chryn nifer wedi bod yn arfer cymuno yuo

hefyd; ond yr oedd nifer y rhei'ny yn myned lai-Iai. Yn eiu mysg ni ein

hunaiu, yr oedd yr ychydig eglwyswyr a ymunasent â'r corff", yn gweinyddu'r

ordinhad hon mewn amryw fanau. Ond gan anamled eu nifer, a chan fod y
coríî hefyd, trvry fam: ddaioni Duw, wedi amlhau yn Nghymru, yr oedd

uiferi gyuulleidfaoedd heb fod yn gyfranogion o honi, am flwyddyn neu

ychwaneg o amser, a chryn nifer heb ei chael erioed. Tel yr oedd yr achlys-

uron hyn yn chwanegu cwynion y corfi', yr oedd rhai eglwyswyr, oedd yn

dadau enwog yn y corfi^, yn petruso ac yn methu cydsynio jti rhwydd, i

ddwyn yn mlaen y cyfnewidiad a farnai eraill yn rheidiol, sef neillduo rhyw

nifer o'r pregethwyr eraiU, i gynorthwyo'r eglwyswyr, a chyflawni augen yr

eglwysi, ran gweinyddiad y ddwy ordinhad. Yn y cyfrwng hwn, dygwydd-

odd yn y modd canlynol i mi gael fy nhyuu i fyned o flaen eraill o'm brodyr,

oedd o'r un Ilais a thueddiad yu yr achos. Wedi i blentyn gael ei eni i un

o'n cyfeiUion, efe a geisiodd help rhai brodyr i ddeisyf arnaf fi, a olygent fel

gweinidog y gynulleidfa, ymroddi i fedyddio'r plentyn. Efe a chwanegodd

amryw ddadleuon a rhesymau o blaid ei gais, ac yn erbyn niyned â'i faban i

un gynulleidfa arall i'w fedyddio. Minau wedi dw^ys-ystyried yr achos, a

cheisio erfyn cyfanyyddyd gan yr Arglwydd, a beuderfyuais, ac a addewais y

gwnawn weinyddu yr ordinhad, os byddai i goríf yr egiwys, neu y gymdleidfa.
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fy ngalw i liyiiy, ar ol cyd-erfyn ar yr Arglwydd am iddo eu cyfarwyddo a'u

harwain, yn ol ei air a'i ewyllys. Wedi iddyut gydgyfarfod, hebof fi, ac

ystyried yr aehos gydag ymbiliau ar Dduw, liwy a hysbysasant im' eu bod

oll, hyd at un aelod oedd mewn gradd o ofn a phetrusder, yn galw aruaf i

wneuthiu' felly.

"Yr oedd yr achos cyn hyn wedi bod gyda dwysder ai' fy meddyliau,

ddydd a nos ; a thrwy ymarfer â gair Duw a gweddi, yr ocddwn yn ymof\n

am addysg ac arweiniad. Wedi i g^'faill neu ddau, oedd yn lled agos atom,

fy ng^Ttliannog gyda math o ddwysder, os uid poethder hefyd, mi a aethum

yn drallcdus fy helynt : eto, wrth ystyried eu dadleuon, gan daer-ymbil

gerbron yr Arglwydd, yr oedd y clorian yn troi yr un íîordd ag o'r blaeu.

Yr oeddwn yn deall fy mod yn groes (os nid i ordeiniad a gorchymyn), eto i

arferiad y corlf o bobl yr ymunaswn o galon â hwyut; ac yr oedd yn ddrwg

genyf, ac y mae yn ddrwg genyf hyd heddyw, dristûu neb o'ra brodyr. le,

yr oedd yn dra gofidus genyf feddwl am dristâu un brawd, a thad yn enwed-

igol
;
yr hwn yr oedd, ac sydd â'i goffadwriaeth heddyw, yn fwy parchus yn

fy meddwl nag un g\\T y bu i mi gymdeithas neülduol ag ef ar wyueb y

ddaear. Ond trwy y pethau hyu i gyd, myned yn mlaen a wuaethum, neu a

fu raid i mi, gan adael y canlyniad ya Ihiw yr Hollwybodol a'r HoUalluog

Dduw. Yr oeddwn yn gorfod meddwl, os oedd efe wedi fy ngalw i bregethu

ei air (yr hyn nis medrwn ei Iwyr-amheu), yna, fod ei alwad hwnw, ynghyd

â'r galwad oedd ahiaf gan gynulleidfa Gristionogaidd, ynghyd ag amgylch-

iadau eraill, yn ddigon o alwad arnaf i weinyddu yr ordinhad o fedydd.

Felly gyda chrYndod, a rhyw fesur o ymdaweliad hefyd yn yr Ârglwydd, fol

yr wyf yn meddw], mi a anturiais at y gwaith. Yn lled fuan ar ol hyn,

darfu i uifer o'm brodyr, mewn cyfiufod misol, adael neu oddef i'r gynulleidfa

ac i minau gael canlyn rhyddid ein cydwybodau, raewn golygiad ar yr ordin-

had arall, swper yr Arglwydd. Yn ganlyuol, ni a dderbyniasom y fraint

hòno, ac a gawsom y mwynhad o honi gyda gradd o ofn duwiol, Ihiwcnydd,

a diolchgarwch. Ac erbyn y cyfarfod chwarterol a ganlynodd yn y Bala

(Mehefiu 1810), yr oedd jt Arglwydd wedi gogwyddo ei was,* yr hwn yr

oedd gan y corff oll y parch mwyaf, a mwyaf teilwng, iddo, a'r ofn mwyaf

rhag ei ofidio : ac er mawr lawenydd i'r brodyr oedd yno yn gynulledig, efe

a ymroddodd yn ewyllysgar a llawcn i ddwyn yr amcan yn mlaen raewn

modd araf a graddol, fel yr oedd pawb o'r brodyr yn cydfarnu ei fod yn

fwyaf cyrahwys. Yn rahen blwyddyn ar ol hyn, y bu i wyth o honora gael

ein neUlduo (ar alwad a dewisiad yr eglwysi oU, yn ol ydrefn sydd i'w gwcled

yn argi-affedig) i weinyddu y ddwy ordinhad santaidd, ynghyd â phregethu y

gair, yn mha le bynag y byddai i'r corff, ncu ryw ganghcn o hono, alw am
ein gwasanaeth. Bu wedi hyn nciüduad cyffelyb ar aniryw frodyr yn y
Deau a'r Gogledd."

Yr hanes a ddyry eglwyswrf caredig a pliarchus am yr aragylchiad, yn y

• Mr. Charles. f Parch, Edward Morgan, Ficar Syston, swydd LeiceBter, pp^, 320.
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cofiant a gylioeddodd yii Saesouaeg o'r diweddar Mr. Charles, sydd fel hyu
,

" Yr oedd un achos wedi cael ei ddwyn i sylw gau rai o aelodau y cyfuudeb^

er ys rhai blynyddau, ac wedi cael ei wasgu yn achlysurol ar ystyriaeth Mr,

Charles. Hyd yma ystyriasid y Methodistiaid yn rhan o'r eglwys sefydledig.

Ni weinyddai ueb swper yr Argiwydd yn eu mysg ond g^veinidogion o urdd

esgobawl, a'u plant a fedyddid gan weinidog y plwyf y trigent ynddo. Ond

yr oedd llawer yn eu mysg yn dymuno dwj-n. i mewn drefn wahanol ; sef

cael ordeinio rhai o'r pregeth.wyr ìlegaidd mwj-af cymeradwy, yn ol dull

ymueillduwyr neu rethodistiaid Lloegr. Grwrthwynebodd Mr. Charles y

cynygiad hwn yn gryf iawn am hir amser, efe a'r holl gierigwyr, yr wyf yu

credu, ag oedd yn eu mysg ; ac mii buasai i ryio amgylchiadau goficlus ddy-

gioydd, y mae yn debygol y lluddiasid i hyuy gymeryd lle yn y diwedd. Y
ddadl gryfiif a feddai yr ymgeiswyr oedd annigonobwydd nifer y clerigwyr i

gyfarfod ag angen y cyfundeb. Yr oedd ymddygiad yr esgobion hefyd yn

chwauegu yr anhawsdra. Yr oedd llawer o glerigwyr duwiol, heblaw y rhai

ag oeddynt mewn uudeb â'r Meíhodistiaid, yn Uafurio yn achlysurol yn eu

mysg, ac yn eu cynorthwyo. Ac yr oedd y clerigwyr hyny yn lluosogi.

Oud yr oedd yr esgobion yn myned yn fwy caeth, ac yn gorchymyn unffurf-

iaeth mwy manyLiidd. Ehoddai hyn fantais fawr i'r rhai a alwent am gj-f-

newidiad, a thaflai Mr. Charles, a Uawer eraiU, i benbleth flin. Ai nid

doethach a fuasai yn ein llywyddion egiwysig osod trefniadau yu tueddu i

adferu y sawl a giliasent ychydig o'u Ue, na'r rhai o angenrheidrwydd a'u

gyrent yn mhellach. Mae gor-gaethder mewn rhyw bethau yn fynych yn

peri drygau mwy na gormod rhyddid. Gwell ydyw llacio y llinyn, na'i dori

trwy ei dynhau. Yr effaith, pa fodd bynag, yn yr amgylchiad hwn, a fu ysgar

oddiwrth yr egiwys ran fawr o'r wlad, a hòno y rhau fwyaf crefyddol o lawer."

Y cyfryw ydyw yi- hanes a ddyry Mr. IMorgan am yr aragjlchiad dan sylw.

Mae yn debyg mai yr amgylchiadaii gofidus y cyfeiria atynt uchod, neu o

leiaf un o honynt, oedd gwaith ÄIi-. Jones o Ddinbych yn gweinyddu bedydd

a swper yr Argiwydd, ar alwad yr eglwys yn y lle hwnw. Yr oedd yr am-

gylchiad hwu yn un gofidús yn ddiau, i'r sawl na fynent y nemdiad. Yr

oedd Mr. Jones yu r o ddysg a dylanwad ; a sicr ydyw, oni bae i Mr.

Charles neidio i'r adwy pan y gwnaeth, y dylynasid Mr. Jones gan luaws o

bregethwyr parchus eraiU, yn ugwahauol barthau De a Gogledd, trwy wrando

ar alwad yr amrywiol gyuuUeidfaoedd, y rhai oeddynt yn dechreu sibrwd,

bellach, fod yr ofl\;iriaid am eu dal mewn caethiwed, yr hyn beth ni ymos-

tyngent iddo ; a bod yn rhaid, bellach, ysgogi yn mlacu ; ae oni wneid hyny,

trwy osod gerbron ryw drefn y cytunid arni, i'r cyfundeb yn gyûredinol, y
byddai gorfod ar y cynulleidfaoedd gymeryd hyny yn eu dwylaw eu hunain.

Ond oddiwrth y ddau ddrwg hjTi y'u gwaredodd yr Arglwydd. Gwelodd

Mr. Charles y perygl, a chynygiodd íbddion i'w ochcl. Fe giliodd rhai o'r

offeiriaid yn y Dcheubarth oddiwrth y cyfundeb mewn canlyniad i'r neiHduad

hwn: ond ni chiliodd yr un o'r tri yn y Gogiedd, eithr parhausant i lafurio

yn ffyddlawn, yn ol eu talentau, ac yu ddiofid i bawb, hyd ddiwcdd eu hocs.
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Yu y dyfyniad ucliod o waitli Mr. Morgau, y mae ymadrodd arall yu

galw am sylw, sef, "Ilì/d i//)ia ystyriasicl y Methodistiaid yn rlian oV eglwys

sefydledig" Ni a wnaethom sylw ar hyn o'r blaen,* oud gan fod yr honiad

wedi cael ei wneyd mor fynych, ac yn ol barn yr ysgrifenydd, yn tueddu o

leiaf i gamarwain, nid aufuddiol, fe allai, ydyw galw sylw at hyn drachefu.

Yr imifj beth y gellir seilio p- haeriad arno, ydyw y íîaith mai gwr mewn
urddau esgobawl a fu yn foddion i gychwyn Methodistiaeth, aC mai yn eu

dwylaw hwy y bu awenau ei lywodraethiad, gan mwyaf, am lawer o ílynydd-

oedd. Nid oedd un ddolen gysylltioi ag eglwys Loegr ond hon. Dyma
oedd yr unig un. Yr oedd y tadau hyn, fel yr oedd yu naturiol, yn teimlo

math jTuljTiiad wrth y sefydliad gwladol, o herwydd yr oeddynt wedi eu

dwjTi i fyny yu aelodau ynddi, ac wedi derbyn eu hurddau swyddol o law ei

hesgobiou. Edrychid hefyd gan y cyffredinolrwydd ar ymneillduaeth fel

bwgan hyll iawn, neu ynte fel pla peryglus iawn, yr hwn da fyddai ei ochel

er dùn, os byddai modd ; ac nid rhyfedd geuym os oedd ein tadau hwythau

yn teimlo iasau o arswyd yn eu cerdded ar ddynesiad y bwgan hwn atynt.

Ond a oedd cysylltiad rhwng Methodistiaeth ag eglwys Loegr ? Os oedd,

yn mha beth? Ni arddelodd eglwys Loegr erioed mo hono; ac ni chymer-

adwyodd ei hesgobion erioed mo'r ysgogiad. Os diswyddo y clerigwyr a

lafurient yn ein mysg a gyfausoddai yr undeb, fe wnaed hyuy, yr ydym yn

cydnabod! Os oedd erlid ein pregethwyr yn brawf o'r cysylltiad, mae digou

o'r profion hyny ar gael ! Gwrthodwyd cyHawn urddau i Williams, Pant-y-

celyn, am ei gysjÿltiad â Methodistiaeth ; cauwyd eglwysi sir Benfro yn

erbyn Howel Davies, am yr un bai; achwynwyd ar Peter Williams wrth yr

esgob, gwaharddwyd iddo bregethu am dair blyncdd, a rhoddwyd ar ddeall

iddo, nad oedd dim a foddlonai ei arglwyddiaeth, ond ymadawiad Ilwyr â'i

Fethodistiaeth. Am yr un bai anfaddeuol y trowyd yr anfarwol Daniel

Eowlands allan, Cafodd Mr. Charles a Mr. Lloyd yn y Gogledd wybod

hefyd, nad oeddMethodistiaeth ac Eglwysyddiaeth ddim i fodgyda'u gilydd.

Pthoddid profion fwy na mAvy, na fynai yr eglwys wladol ddim a wnelai â

Methodistiaeth. Ehaid anorfod oedd ymadael ag un, i fod mewn gwir undeb

â'r Uall.

Methodistiaeth yn rhan o eglwys Loegr! Xaddo erioed, ac nis gallai fod.

Afrcolaeth y cyfrifai swyddogion a rheolau eglwys Loegr holl drefniadau

Methodistiaeth. Ni roddodd ei sel erioed wrth weinidogaeth leýgaidd a

theithiol y Methodistiaid. Ni chafodd ei gweinidogion urddedig erioed

ganiatâd awdurdodedig 1 bregethu yn yr un o gapelau y ]\Iethodistiaid.

Gwnai ambell un hyny megys o oddefiad, ond nid o ganiatâd, a Ilawer llai o

orehymyn. Mae holl drefniadau y Methodistiaid o'r dechreuad yn berífaith

anghyson fi chanonau yr eglwys wladol. Ni anturiodd y tadau ar eu gwaith

hwn, mae'n wir, oddiar wrthwynebiad i cglwys Loegr, 'ond o ufydd-dod i

Dduw ; a da fuasai ganddynt hwý pe gallasent ufyddhau i Dduw, ac i'w

* Gwel tuaal. 182—184.
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huwchraddiaid eglwysig ar yr un pryd ; ond cawsant brofion wrth arfer cyd-

wybod i Dduw yn y gwaith y llafurient ynddo, na allent ddysgwyl amgen ua

Uythyr ysgar oddiwrth yr eglwys wladol. Ehaid a fu, fel y gwelsom, i'r

pregethwyr addef eu huuaiu yn ymneiUduwyr, cyu yr edrychai y gyfraith

arnynt yn foddhaol. Fel deiliaid yr eglwys wladol, ni roddid trwyddedi

iddynt, Nid oedd cyfraith y tir yu adnabod neb oud cydífurfwyr cyson,

neu ymneillduwyr gonest. Nid cydífurfwyr oedd y Methodistiaid, onide

paham yr oedd yn rhaid wrth di-wyddedi y gyfraith? ac os oedd raid wrth

ei thrwyddedi, yr oedd yn rhaid eu derbyn fel ymneiUduwyr. Nid oedd

cyfraith y wlad, mwy na chyfraith yr eglwys, yu cauiatâu undeb ag eglwys

Loegr ond ar dir cydífurfiaeth â'i chanouau, ac ymostyngiad i'w hawdur-

dodau. Ac ni chaniatäai y Uys gwladol di-wyddedu y pregethwyr, na chof-

restru Ueoedd i bregethu ynddyut, oud ar dir ymneillduaeth. Mynai rhai o'r

hen bobl, yn y gwrthwyneb, gael bod mewn rliyw fath o undeb ag eglwys

Loegr, heb gydymffurfiad; a mynent o'r ochr arall gael nodded y gyfraith

drostynt mewn angliydífurfiaeth, heb gymeryd yr euw ymneillduwyr ; ond

hyn ni chaniateid iddynt. Os undeb ag eglwys y wlad, rhaid oedd cyd-

ffurfio; os anghydffurfio, rhaid oedd ymneillduo. Ac felly y bu. Nid oedd

bosibl, meddai y gydwybod, a chydfi'urfio â chanonau yr eglwys, a gorchymyn

yr esgob; "nid oes bosibl, ynte," raeddai y gyfraith, "cael fy amddiffyn i

drosoch, tra y byddoch yn proflfesu eich hunain yn ddeiliaid yv eglwys, ac yn

croesi ei rheolau. Nid wyf yn gwrthod i chwi nodded, os ydych wedi blino

ar osodiadau yr eglwys, ac yn dewis ei gadael; ond ei gadael hi fydd raid,

os mynwch i mi eich amddiffyn mewn anghydífurfiaeth." Y cyfryw oedd

iaith y gyfraith; a'i llef hi, a Ilefau clerigwyr, a orfuant.

Yr oedd gwedd wahanol ar bethau yn y Deheubarth yn yr achos hwn,

wrth yr hyn oedd yn y Gogledd. Nid fod ueb ond yr offeiriaid neu y eler-

igwyr yn gweinyddu y sacramentau yn y Gogledd mwy uag yn y üeheudir.

Yn hyn yr oedd De a Gogledd yn gyffelyb; eto, mewu pethau eraill yr oedd

yn dra gwahanol. Yn y Deheubartb, ni weinyddid y sacrameutau gan yr

offeiriaid eu hunain, ond meAvn ychydig o fauau trwy yr holl wledydd. Cyf-

yngid hyn nid >ai unig i ychydig o bersouau, ond hefyd i ychydig o leoedd

;

eithr üid oedd felly yn y Gogledd. Gweiuyddid yr ordinhadau o fedydd a

swper yr Arglwydd yn Ngwynedd, yn mhob man yn ddiwahaniaeth, o ran un

gwrthwynebiad i'r uaill le mwy uag i'r llall. Mae yn wir i'r Bala fod am
lawer o flynyddoedd yn lle cymundeb i'r holl gymydogaethau cylchynol ; eto

nid oedd hyn yn codi ond oddiar amgylchiadau neillduol, ac yn anad dim,

oddiar yr aniuhosiblrwydd oodd i bob .Ile bychan, ar ei ben ei hun, gael y
cymun, pryd nad oedd oud trí offeiriad yn holl Wyuedd i'w weinyddu; ani

hyny, ac nid am ddim arall, yr etifeddai y Bala y framt hon. Ac yn mhob

mau arall trwy siroedd y Gogledd, uid felly yr oedd, Pan ddcuai y gr
cymhwys heibio, fe weinyddai yr ordiiîhadau o fedydd ueu swper yr Ar-

glwydd, yn ddiwahauiaeth yn mhob capel fel ei gilydd.

Yn y Deheudir yr oedd yn wahanol. Ni fu gweinyddu swper yr Arglwydd
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yn un man yn sir Aberteiíì tra fu Eowlands fyw, ond yn Llangeitlio;—yn sir

Benfro, nid oedd am faith amser ond capel Woodstock, ac wedi deng mlyn-

edd diweddarach, yCapel Newydd;—yn sir Gaerfyrddin, nid oedd ond Llan-

lluan; ac yu sir Forganwg, nid oedd ond Llangau, ac yn mhen enyd amser,

Capel-Gyfylchu, gerllaw Castell-Nedd. Rhaid oedd i'r aelodau hyny yn

mysg y Methodistiaid fyned o bob man i'r naiU neu y llall o'r manau uchod,

os mynent gyfranogi o swper yr Arglwydd, neu ynte gyfranogi o hono o

ddwylaw oíìeiriaid nad oeddynt yn eu hoffi. Ac i'r lleoedd uchod yr âi yr

hen bobl yn lluoedd ar Sabboth pen mis ; a inawr iawn, yn ddiau, a fyddai y
mwynhad a'r sirioldeb a dderbynient ynddyut. Yn y dechreuad cyntaf, nid

oedd, fely dywedwyd, oudLlangeithoeihunyn hoUsir Aberteiíì, lle y gwein-

yddid y sacramentau ; ond yu mhen amser maith, fe ganiatawyd y íraiut i

Aberystwyth a'r Twrgwyn, Ar y dechreu hefyd, Llys-y-frân, ile yr oedd

Howel Davies yn pregethu, oedd yr unig fan y cyrchai Methodistiaid sir

Benfro iddo; ond yn y fl. 1754, yr oedd capel Woodstock yn cael ei adeil-

adu, a gweinyddid yi- ordinliadau bellach yn liwn, gan Howel Davies yn

benaf, ac yn mlaenaf, a chan offeiriaid eraill gydag ef, ac ar ol ei ymadawiad

ef. Tua'r fl. 1763 yr agorwyd y Capel Newydd yn nghwr gogleddol sir

Benfro, yr unig un ar y pryd yn yr holl wlad. Yr oedd capel LlauUuan, yn sir

Gaerfyrddin, yn sefyll yu mhell oddiwrth yr holl gapelau eraill yr oedd cyfranu

ynddynt, a byddai yiîia gyrchfa fawr o bobl bob Sabboth cymundeb, neraawr

Uai, meddir, ar ryw dymhorau, na dwy fil o gymunwyr. Yr un modd y bu

Llangan yn sir Forganwg. Ond yn y Gogledd, nid oedd un man o'r fath,

oddieithr y Bala yn unig. Ni roddid caniatâd, chwaith, jìì y Deheubarth,

ond megys o orfod, i chwanegu at eu nifer.

Yr oedd De a Gogledd yn gwahaniaethu yunifer ac yn nylanwad yr ofteir-

iaid. Nid oedd yn y Gogledd, yn yr amser y bu mwyaf, ond tri o honynt;

ac fe fu y rhan yma o'r dywysogaeth hanner cant o flynyddoedd, yraron heb

gymaint ag un clerigwr o'i fewn, Yr oedd yr achos, gan hyny, yn cael ei

ddwyn yn mlaen yn ystod yr hanner can mlynedd hyny, gan legwyr yn

hollol, yn mhob rhan o hono, ond gweinyddiad yr ordinhadau arwyddol yn

unig. Yn y Deheubarth, yn y gAvrthwyneb, yr oedd cryn nifer o oíTeiriaid,

megys y pedwar hyn ar y dechreu :

—

Parch. Daniel Rowlands I Parch. Pcter Williams
Howel Davies

|

William Williams.

At y gwr hyn fe chwanegwyd cryn nifer, o bryd i bryd, megys,

—

Parch. Christopher Bassett

W. Davies, Castellnedd

D. Jones, Llaiigan

D. Griffiths, Nevera
D. Davies, Cynfil

J. Williams, Lledrod
W. Jones, Llandudoch
W. Davies, Goetre

Parch. D. Jenkins, Llanddewi
—— J. Hughcs, Sychbant

IIez. Jones
Danicl Jones
Howel Howels
J, Williams, Pant-y-celyu
J. Davies, Llanfyrnach

'

Lcwis Lcwis, Canog.

Wele restr o 20 o weinidogion eglys Loegr wedi ymddangos, rae\ru
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rhan, ueu yn gwbl, gyda'r diwygiad Methodistaidd yn y Deheubarth ; ac fe

cldichon fod eraiU llai amlwg heb eii henwi
;
pryd na fu im amser yn y

Gogledd, nac hyd heddyw, ond y tri y rhai y mae eu henwau mor adna-

byddus, sef y Peii-ch. T. Charles, a S. Lloyd, o'r Bala, a "William Lloyd,

Caeruarfon.

Mae yn naturiol i gasglu, y byddai llywodraethiad yr achos yn disgyn yn

naturiol i ddwylaw yr oíieiriaid, nid yn unig o ran eu nifer, ond. hefyd o ran

eu lle, eu dysg, eu dawn, a'u defnyddioldeb. Hwynthwy oeddynt y gwr
bhaenaf yn ei gychw^niad; a chan eu bod yn rhagori llawer mewu cymhwys-

der i flaenori ar y Úegwyr cyntefig, yr oedd yn dra naturiol ac esmwyth

iddynt gael y llywyddiaeth, ymron yn llwyr, yn eu dwyhìw eu hunain. Yn

y Gogledd, yr oedd gwedcì pur w\ahanol. Tr oedd yr holl cb-afodaeth o

angenrheidrwydd yn nwylaw y llegwyr, o leiaf cyn dyddiau Mr. Charles;

ac ar ol hyny ni chyrhaeddai ei ddylanwad ddim pellach nag yr oedd ei

gymeiiad a'i ddefnyddioldeb yn teilyngu, ac nid ar gyfrif ei fod yn ofifeiriad.

Gyda golwg ar neillduo rhai o'r pregethwyr Uegaidd i weini y sacra-

mentau, yr oedd yr angenrheìdrwydd am hyny yn y Gogledd yn fwy, a'r

gwrthwynebiad i hyny jn llai. Yr oedd yma bawb ymron o'r un ochr. Nid

oedd prin un yn y gymdeithasfa yn sefyll dros barhad yr hen drefn, oddieithr

Mr. Charles; a barnu yr ydym fod ei hwyrfrydigrwydd ef yn cyfodi, nid

oddiar dybied fod y cyfnewidiad ya annheilwng, ond ei fod yn anhawdd,

—

anhawdd ei gael o amgylch heb i ganlyniadau niweidiol gymeryd lle. Rhaid

i ni edrych i'r Deau, gan hyny, os mynwn ganfod faint yr ymdrech a fu i

gael hyn o amgylch.

Ysgrifena un gr ataf ar y pen hwn, o ran sylwedd fel hyn :

—"Nid oedd

dim cyfranu sacrameut swper yr Arglwydd yn mhlith y Methodistiaid yn

holl sir Aberteifi, ond yn Llangeitho, hoU ddyddiau Mr. Eowhnuds ; nac

wedi hyny dros ysbaid pedair neu bum mlynedd. Tua'r fl. 1794, neu 1795,

fe farnodd y brodyr yn y wlad hon fod eisieu helaethu cylch y gweinyddiad,

ac mewn caiüyniad fe benderfynwyd ar fod Aberystwyth a'r Twrgwyn i gael

eu chwanegu at Langeitho, i Aveinyddu y sacramentau, fel y'u gelwir, yn-

ddynt. Parhaodd hyn am amryw flynyddoedd, heb fod nemawr gais neiU-

duol am newidiad pellach. Ond fel yr oedd yr eglwysi yn amlhau, a'r

dychwcledigion yn Ihiosogi, yr oedd yr anesmwythder yn cynyddu. Yr

oedd llawcr o'r aelodau yn profi yr anghyfleusdra yn fawr i ddyfod i'r llcoedd

crybwyllcdig, rhai gan bellder fí"ordd, ac amgylehiadau tcuhuddd, ac eraill

gan wendid, afiechyd, ncu henaint, fel ag i genctUu ynddynt awyddfryd cryf

am newidiad chwanegol."

"BcUach, yr oedd rhai o'r brodyr yr oedd llwyddiaut yr achos yn ddwys

ar eu meddyhau yn ymdeimlo yn bryderus a gofidus ii'r amgylchiadau an-

nedwydd hyn, ac yn ymofyn yn bwyllog, ai nid oedd modd cael diwygiad.

Yr ocddid yn eanfod nad ocdd yr un ofíeiriad, yn meddu ar ysbryd y diwyg-

wyr cyntaf, yn ymuno o newydd â'r cyfundeb, pryd yr ocdd Lletliodistiaeth

yn myncd rhagddo yn ryraus iawn ar led y gwledydd, ac arweinid y brodyr
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yn natiaiol i'r penderfyuiad, fod yn rhaid cacl rhagor o oífeiriaid, ncu neill-

duo rhai o'r pregethwyr i gyílawni y gwasanaeth hwn.

"Yr oedd y murmur yn cryfhau o íìs bwy gilydd, ac ymddangosai pethau,

i'r rhai craff eu golwg, yn addfedu yn gyílym i ryw ddyben. Nid hoíf gan

yr aelodau oedd c}Tneryd eu plant i'w bedyddio at weinidog yn mhlith yr

Annibynw^r, yr hwn ni arferent ei wrando; a llai hoff na hyny ganddynt

oedd eu cymeryd at weinidogion anfucheddol eglwys Loegr: a pha beth a

wneid? Yr oedd y gofyniad, beHach, yn cael ei wasgu adref, gyda mwy o

ddwysder, a rhaid oedd ymofyn am atebiad iddo."

Yr un modd y cawn ei bod yn sir Benfro. Erbyn dechreu 1800, yr oedd

y sir hon yn amddiífynfa gref yr offeiriaid. Daethai yr enwog Jones o Lau-

gan yma i fyw. Yma hefyd jt oedd Griffiths o Neferu, Jones o Landudoch,

a Davies o Lanfyrnach. Yr oedd dyL^nwad y gwr hyn yn fawr iawn yn y
wlad hon, ac fe ofynid gr o wroldeb nid bychan, i ymosod ar y castell hwn.

Yn nyddiau Howel Davies, fel y dywedwyd, nid oedd ond "VVoodstock a'r

Capel Xewydd yn gysegredig, megys, at weinyddiad y sacraraentau; ond at

y rhai'n, k chwanegwyd Hwlffordd, ac yn fwy diweddar fe gaed yr un fraint

i Abergwaun a Threfm ; ac fe allai mai dyfodiad Mr. Jones o Langan i fy

w

i'r fro a agorodd y dnps i gael yr yçhwanegiad hwn.

Sylwed y darllenydd, mai nid ymofyn yr oedd y bobl jti y wlad hon, ar

hyn bryd o leiaf, i gael neillduo gweinidogion i weinyddu y sacraraentau,

ond i gael neillduo mwy o gapehiu i weinyddu ynddynt. Er fod eu cais yn

dra chymedrol a rhesymol, hwy gyfarfyddent â gwrthwynebiad cryf iawn, îe, i

gymeryd y cam bychan hwn. Mewn un cyfarfod misol yn sir Benfro, dyg-

wyd c\\'jTi Dyddewi, gan flaenor o gymeriad uchel a chall, yr hwn a ofynai

j-n ostyngedig, am gael gweinyddiad o'r ordinhadau yno, pan y dygAvyddai

íbd un o'r oífeiriaid yn dyfod i'r Ue ar ei daith. I'r cais hwn yr atebodd

Mr. Griffiths o Nefern,—

"Nid eisieu gweinyddiad andach o'r ordinluidau sydd arnoch, ond eisieu

myned yn Ddissenters sydd."

"Nage, Syr," ebe Mr. W. "WiUiams, "deuMch chwi alhm i wcini i ni, ac

ni fydd ordeinio yr un yn y sir hon íra byddoch cliwi byw."

Pigodd hyn y g\\T parchedig; ond yn fuan wedi'n efe a ail ddywedodd,

"Chwi fynwch fyned yn Ddisseuíers .'"

Mewn cymdeithasfa yn Nghaerfyrddin, anturiodd Älr. David Charles, pan

nad oedd eto yn bregethwi*, ofyn am y fraint o gael gweinyddiad o swper yr

Arglwydd yn yr eg1Vys hòno. "Mae yr eglwys yn y lle hwn," ebe efe,

"wedi gosod arnaf i ofyn drostynt, a gânt liwy y fraint o wneyd coffa am
farwolaeth eu Prynwr?"

I hyn yr atcbodd y Parch. Nathaniel Howlands, mab Daniel Eowlands,

Llangeitho,—"Na chewch!—mae capel Llanlluan yn ddigon agos."

Yr oedd tua deng milldir, tybygid, o ffordd i hwnw. Ond ni roes Charles

heibio ar hyn, ond a chwanegodd,—"Eto unwaith yr wyf yn gofyn, a gawn
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ui y fraint hoii? Yr ydym yn cael pregethu Crist, yn cael ei brofiesu, ac yn

cael credu ynddo.—A gawn ni gofio iddo farw drosom?"

"Na chewch yn y lle hwn," ebe Mr. N. Eowlands.

"Nid i c//ìvi yr archwyd i mi ofyn," ebe Charles, "ond i'r Gymanfa."

Ar hyn, methodd Jones o Langan ag ymattal, ond gwaeddodd allan,

—

"Cewch; pa bryd wyt ti am gael hyny, Bio bach?—mi ddof fi i'ch helpio i

gofio am dano."

Ar hyn, rhuthrodd Rowlands ar ofifeiriad Llangan yn llaAvn anwydau;

ond cymundeb a gafwyd o hyny allan, er maint oedd gwrthwynebiad y gr
mawr crybwylledig.

Yr oedd pregethwr parchus iawn yn LLìuwinio, swydd Gaerfyrddin, o'r

enw Dafydd Evau, yr hwn oedd r duwiol a defnyddiol nodedig. Hwn
hefyd ar un tro a gyflwynodd yr un fath gais a Mr. Charles am gael gwein-

yddiad y sacramentau yn ei gartref yntau. Cafodd hwn hefyd ei drin mewn

modd tra annheilwng, mewn araryw gymanfaoedd. Ehuthnvyd arno

unwaith yn flfyrnig iawn, mewn cymdeithasfa yn sir Benfro; a pha beth a

wnaethid iddo, nis gwyddom, oni bae i Ebenezer Morrls, yr hwn bellach,

oedd r o ddylauw-ad cyfartal i neb o offeiriaid ei oes, neidio i'r adwy, a'i

amddiífyn gyda gwroldeb a deheurwydd mawr.

Tua'r fl. 1794, daeth y Parch. D. Jones o Langan i artrefu yn sir Benfro.

Priododd wraig weddw o'r enw Mrs. Parry, yr hon oedd yn byw yn Maen-

orowen, lle o fewn dwy filldir i Abergwaun. Treuliai ran o'i auiser bob

blwyddyn yn Morganwg, sef yn mhersonoliaeth Llangan, er ei fod yu

cartrefu yn Maenorowen. Y mae coífa parchus am ei ddefnyddioldeb yn

mro Abergwaun hyd heddyw, fel un a fu o les mawr i'r achos crefyddol yn

mhlith y Methodistiaid yno. Pan ddaethai i'r wlad hòuo i fyw, nid oedd

ond tua 80 o aelodau yn eglwys Abergwaun; ond yr oeddynt yn 200 cyn ei

farwolaeth. Eithr nid oedd y sacramentau yn cael eu gweinyddu yma am

rai blynyddoedd ar ol ei ddyfod ef i Maenorowen. Gwnaed cais aml dro i

gael hyny i Abergwaun, ond N. Eowlands a safai yn erbyn yn wastadol.

Fe ddeuai EowLinds i Abergwaun i bregethu, ond nid i'r capel; pregethai

yn wastad yn yr eglwys. Wedi pregethu, îiì i d hen ferch weddw, yr hon

oedd yn gorwedd yn glaf; ac mewn ystafell fechan ac ánghyfleus yn y t
hwn, y gweinyddai efe yr ordinhad o swper yr Arglwydd, lle yr âi hoU

aelodau yr eglwys Eethodistaidd ar ei ol i'r dyben hyny. Erfyniwyd llawer

anio i ddyfod i'r capel; ond yr atcb bob amser a fyddai, "Na, na;" ac yn

íN'nych dywedai, "Na ddeuaf byth!" A bu cystal â'i air. Ond cymerodd

Mr. Jones yr achos mewn llaw; ac mewn cymdeithasfa yn Llangeitho yn

1 802, fe Iwyddodd i gael gweinyddiad o'r ordinhadau arwyddol yn nghapel

Abergaun. Y Parch. Johu Williams, Pant-y-cclyn, ocdd y cyntaf, yn ol y

cof svdd gan fy hysbysydd, a weinyddodd yn y modd liyny yn y capel liwn.

\Vedi marwolaetli y Paich. Howel Davies, dacth ei íab-yn-ngliyfraith, y

l'arch. N. Eüwhtnds, i gymeryd arolygiacth yr eglwysi yu sir B^'nfro ar ol ei

dad-yn-nghyfraith, fel pc buasai yn drefdadacth iddo. Yn y fl. Ib07, pcdair
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blynedd cyn y ueillduad, y trowyd y Rowlands hwn allan o'r cyfundeb, fel

na phrofwyd gwrthwynebiad mwyach oddiwrtho ef.

Hi ddygwyddai weithiau yu lled chwith gau y rhodres a ddangosid gan yr

offeiriaid hyn o blaid y llau, ac yn erbyn pregethu yn y capelau, pryd na

fyddai unlle iddynt bregethu pau ddeuent i'r Gogledd ond y capeLiu. TJn

tro, jnewn cyfarfod misol yu Bwlch-y-groes, capel yn nghwr gogleddol sir

Benfro, llefarodd un Mr. John WiUiams, a Mr. Evan Harris, y prydnawn

cyntaf. Erbyn tranoeth, nid oedd yno neb a allasid ei roi i bregethu ond yr

un gwr drachefn. Yr oedd yno offeiriaid ar y pryd, a Mr. Griffiths, Nefern,

yn uu houynt ; eto yr oedd yn anhawdd cael neb i bregethu. Ni phreg-

ethai'r offeiriaid ddim yn y capel, ac nid âi y bobl ddim oddiyno i'r llan, yr

hon oedd tua miUdir o'r lle. Nid oedd dim i wneyd ond galw ar y ddau hen

r i bregethu drachefn, a'r nefoedd a fu boddlawn iddyut ; dyferodd y cy-

mylau eu gwlaw graslawn yn ehelaeth a hyfryd ar y gyuulleidfa. Ac ar

ganol ei bregeth, torodd Mr. Harris allan i ddweyd, "Gadewch i ni, frodyr,

weddio am i'r efengyl fyned atyut hwy yr offeiriaid i'r llanau, neu iddynt

hwy ddyfod ati hi i ben y dommen."

Teg ydyw dweyd, n»d oedd yr holl offeiriaid ddim yndangos yr un ysbryd

ag y gwnai rhai eraill. Yr oedd rhai o honynt yn parhau i fod yn weini-

dogion eglwys Loegr, er llafurio yn raysg y IMethodistiaid. Nid yw yr

ysgrifenydd yn gwybod fod yr un o glerigwyr Methodistaidd sir Benfro ar y
pryd wedi llwyr yraadael ag eglwys Loegr, fel yr oedd pob un o'u brodyr

yn y Gogledd, ac araryw o honynt yn y Deheubarth. Yr oedd Jones,

Llangan, Griffiths o Nefern, Jones o Landudoch, a Davies o Lanfyrnach, eto

yn aros yn weithredol weinidogion i'r eglwys scfydledig, er yn arddel perth-

ynas â'r Methodistiaid ; ac oddiar y sefyllfa ddeublyg hon, fe gyfodai am-

gylchiadau, yn awr ac eüwaith, a roddai brawf ar eu hegwyddorion Uywodr-

aethol, ac ar naws eu hysbryd. Anhawdd, ni a wyddom, ydyw gwasanaethu

dau arglwydd dan yr amgylchiadau rhwyddaf; oud anmhosibl, pan y byddo

gofynion y ddau yn gaethion, ac yn wrthwynebol i'w gilydd. Yr achos

iddynt hwy fedru gwueyd y gorchestwaith hwn ydoedd, fod yr eglwys

wladol yn ymfoddloni ar wasanaeth hanncrog yn hytrach na'u colli, a'r

Methodistiaid yn cymeiyd yr hanuer arall, yn hytracli na'u digio. Yr oedd

rhai o'r offeiriaid yn y Deheubarth, fel eu brodyr yn Ngwyncdd, wedi yra-

ddyosg yn hollol oddiwrth yr iau esgobawl, ac wedi Ilwyr yraroddi i was-

anaeth y Methodistiaid, megys Mr. Wilüams, Lledrod, a Mr. WiIIiaras,

Pant-y-celyn, ac eraill.

Syn genym ganfod cymaint o ysbryd eglwyswr yu y Parch. N. Rowlands,

pau y cofiom y fath a fu ei dad, a'r falh driniaeth a gawsai, a'r fath hefyd a

fu ei dad-yn-nghyfraith, y Parch. Howel Davies. AVrth olrhaiu haues y Parch.

D. E-owIands yn fanwl, yr ydym yn dyfod yn barhaus yn fwy-fwy argyhoedd-

edig, mai llai eglwysyddol oedd ei syniadau, nag yr arwcinir ni i feddwl eu

bod wrth olrhain hanesion ei fywyd. Nid ydym wrth hyn yn bwrw fod ei

fywgraffwyr, i'r rhai y mae genym lawer o barch, yn fwriadol wedi ei gam-
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ddai-lunio, oud barnu yr ydym iddynt gael eu camarwaiu trwy fod tystiol-

aetliau unochrog yu cael eu liaufon iddynt, a'r rliai o'r ochr arall yn cael eu

hattal oddiwrthynt ; ac nid oedd ganddyut hwy oud barnu ac ysgrifenu wrth

y dystiolaeth a ddygid o'u blaen. Yr ydym wedi cael ysgrifiou eraill i law,

o'r fath nad oes fodd i'w hamheu, yn tueddu i liuiaru effaith y tystiolaethau

blaenorol hyny ar feddwl y dyn cratf ac ymchwilgar.

Yr oedd Howel Harris wedi bod yn foddion i gychwyn achos Methodist-

aidd yn sir Fynwy, mewn man o'r enw y ISÍew Inn, ynghyd a mauau eraiJ].

Yr oedd yno un gr arbenig, o'r enw Morgan John Lewis, yr hwn a alwesid

trwy weinidogaeth Harris, yn pregethu gyda llawer o barch a Uwyddiant, yn

y rhan hyny o'r wlad. Ond yr oedd y canghenau bychain o eglwysi yn y
rhan yma o'r wlad yn dra amddifaid, fel y gellid meddwl, o'r sacramentau,

gan na weinyddid hwy ond gan offeiriaid, na chauddyut hwythau ychwaith

ond yn y llanau plwyfol. Ar ddechreu y diwygiad, fel y crybwyllasom o'r

blaeu, nid oedd un man nes na Llangeitho Ue y gallai yr aelodau liyn fwyn-

hau swper yr Arglwydd yn y wedd ag a fuasai ddymunol gauddyut hwy.

Ond yr oedd Lbngeitho yu mhell iawn o'r ÎS^ew lun yn Mynw^y. Pa beth,

ynte, a wneid? Yn mhen tua phedair blynedd wedi sefydlu yr achos yn y
New Inn, parodd y Uwyddiaut i'r brodyr yno ymdeimlo yn bryderus am
weinyddiad ordiuhadau pendant yr eglwys. Wedi dwys ystyriaeth ac ym-

gynghoriad, peuderfynwyd anfon dau genad dros yr eglwys i Laugeitho, i

ymgyughori â'r Parch. D. Eowlands ar yr achos. "Wedi gosod y mater yn

deg flaen Mr. Eowhands, hwy a gyfarwyddwyd ganddo i ahv yr eglwys yn

ûghyd, ac, os ceid ei bod yn unUais yn cydsynio, i roddi galwad i Morgan

John Lewis, yr hwn a Lifuriai yn eu plith, ac a fawr berchid gand(]ynt ; ac

iddynt, ar ol ymroddi i ympryd a gweddi, ei ordeinio feUy i gyflawu waith y
weiuidogaeth : "fe Avna gweddi'r ftydd," eb efe, "lawer mwy nag a aU un

esgob ei wneyd byth." Ac nid yn unig, fe roes y cyfarwyddiadau hyn i'r

cenadon, ond hefyd efe a anfonodd lythyr yu eu Uaw at Morgau John Lewis,

i ddeisyf arno gydsyiiio â.'u cais;—ac feUy y bu.*

re gaiff y darUenydd weled hefyd yn hanes LLingeitho, yn mlaeu yn y
gwaith hwn, fod Eowlands ya achlesu y cynghorwyr a gyfodent yn yr eglwys

hòno ;—mai efe a'u cynghorodd i drefuu yr ysgubor oedd ar ei dir yn d
cwrdd;—y byddai ef ei hun yn myned yno, ond yn ddirgeiaidd, rhag ofn yr

ucliel-eglwyswyr;— a'i fod ef hefyd, gan ddyfaUi mai ei droi o'r LLan a

wneid, lîîpdi rhagddarparu cynUun capel Gwynfil cyn ei droi aUan o'r eglwys.

Pan y cymerom yr amgylchiadau hyn i sylw, ac y cofiom ei eiriau nodedig,

pan y trowyd cf aUau, sef y geiriau a ddywedai wrth y gwýr a anfonasai yr

esgob ato,
—"0," ebe efe, "gallasai ei arglwyddiaeth gymeryd llai o bocn

arno, na'ch danfon chwi yma ; o'm rhan i, nid âf byth o fcwu ei muriau lii

mwy; os myuwch chwi, hi gaiff fod yn Uety dylluanod. IMae y bobl yn

barod i ddyfod gyda fi;"—pan y cofioni, meddaf, hyn oU, yrydym yu gorfod

* Gwol yii liclactlinch ar liyn yn Imiio-; sir Fynwy.
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meddwl fod syniad Rowlands y tad yn gwahaniaethu cymaint oddiwi'th syniad

Rowlands y mab, am y sefydliad gwladol, ac am ymneillduaetli, ag oedd

ysbryd a dawn y cyntaf yn rhagoii ar yr oluf. Ond ni a ddychwelwn at yr

ymdrech a fu i gael gweinyddiad mwy cyson o'r sacramentau.

Y mae yn taro meddwl y darllenydd, yn ddiamheuol, fel yr eiddo yr

ysgrifenydd, o ba le y codai y mawr "wrthwynebiad i weinyddu yn y naill

gapel mwy na chapel arall, yn yr un cyfnndth, i'r un hobl, a chan yr un (jwe.in-

ydâicyr? Yr oeddid eisoes yn gweinyddu yn y capel newydd, ac yn nghapel

Woodstoclc yn sir Benfro, y rhai ni chysegrasid gan yr un esgob ; a pha

Avrthwynebiad a aUai fod i Abergwaun, neu D Ddewi, y mae yn gwbl

uwchlaw ein gallu ni i ddyfalu. Yr ydym yn teimlo anhawsder ar y naill law

i dybied fod gwr da fel Mr. Griffiths, Nevern, a Jones, Llandudoch, mor

llwyr yn meddiant mympwy mor fíbl ; ac ar y llaw arall, yr ydym yn methu

cael allan pa beth ond myrapwy a allasai beri y gwrthwynebiad. Pe cadwesid

o'r dechreuad yn hollol a Ilwyr at y Ilanau neu at gapelau eglwysaidd, ni a

allasem ganfod rywbeth tebyg i rith barn a chydwybod yn y gwrthwyuebiad,

ond nid felly yr oedd. Yr oedd gweinyddu y sacramentau eisoes wedi bod

yn Llangeitho er ys 30 mlynedd, mewn addoldy cyífredin ; chwanegwyd

drachefn Aberystwyth a'r Tr Gwyn. Gweinyddai N. Rowlands ei hunan,

mewn dau os nad tri o gapelau aughysegredig eisoes, yn sir Benfro ; beth,

ynte, amgen na mympwy, neu ryw beth gwaeth na mympwy, a barai nacâu

yr un ragorfraint i eglwysi eraill ?

PENNOD XIY.

GWRTIIWY.\EBIAD I'R NEILLDUAD,
CyNWYSIAD :

YR A.MGYLCHIADATJ CYCHWYNOL—EVAN DAYIES, TWR GWYN, AC EBEXEZER M0RRI9
—GOSOD YR ACHOS I LAWR YN LLANGEITHO—CYFFRO YN Y GYMDEITHASFA—

Y

DRAFODAETH A FU AR YR UN ACHOS YN NGHYMANFA ABERTEIFI—ANSAWDD Y
TEIMLAD YN SIR BENFRO—CENADWRI TYDDEWI I GWRDD MISOL LLANDUDOCH
GYDA THOMAS REES, TREPIUET—Y CYFFliO MAWR A BARODD—DYLANWAD
EBENEZER MORRIS AR HYN O BRYD—YMDDYGIAD MR. WILLIAMS, LLEDROD
—A'R EIDDO MR. CHARLES—PARCH. ROWLAND HILL YN NGHYMDEITHASFA
ABERTAWE—MARWOLAETH MR. JONES, LLANGAN.

Ond yr ydym bellach yn dynesu at ymdrech galetach fyth, sef at y cais a

wnaed i luosogi y gweinyddwyr trwy ordeiniad amgen na'r un esgobaethol,

Nid oedd y cyfundeb, bellach, yn gallu ymfoddloni ar luosogi lleoedd y gwein-

yddiad, rhaid oedd cael ainlhau nifer y gweinyddicyr. Nid oedd nemawr o

obaith y ceid nifcr digonol o glerigwyr, pe buasai y cynulleidfaoedd yn
boddloni araynt, Yr oedd nifer yr eglwysi yn amlhau yn fwy-fwy, a'r alwad

am y sacramentau yn cynyddu mewn grym a phenderfyniad. Erbyn hyn yr

oedd yr Arglwydd wedi codi dynion yn luhlith y cynghorwyr, fel y'u gelwid, y
rhai oeddynt, o ran dawn a gi-as, a phob cymhwysder, yn ogyfuwch a. neb o'r

clerígwyr; a hyny mewn De a Gogledd; a disgynai yr ymofyniad, " Pa ddeddf

sydd i luddias i'r cyfryw wr weinyddu bedydd a swper yr Arglwydd ya
ein plith? " vri rvnius, ar fed(lvliau Uuaws u bobl gaU a grasol,

r 2
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Effeithiai amryw aragylchiadau, bycliain ynddynt eu hunain, yn ngwahanol

barthau y wlad, i roddi ysgogiad i feddyliau dynion yn yr achos hwn ;

—

amgylchiadan gwahanol hefyd, mewn gwahanol wledydd, a gyd-wasanaethent

i wneuthur yr ysgogiad yn rymusach, ac yn fwy unedig. Yn sir Aberteifi,

jT oedd gweinidog ymneillduol o'r enw Mr. Gray, yr hwn ydoedd olynwi- i'i

Parch. P. Pngh, am yr hwn y soniwyd gair eisoes. Yr oedd y Mr. Gray

hwn yn gweinidogaethu mewn amrywiol ardaloedd yn y sir, ac yn dra

chyfeiUgar â Mr. PbOwlands, Llangeitho. YV oedd y gr hwn, wi-th gwrs,

yn gweinyddu y sacramentau, yn ol duU yr ymneiUduwyr, mewn amrywiol

gynulleidfaoedd, megys Llwyn-piod, Abermeirig, a Pfos-ífin. l'r cymun-

deb yn y lleoedd hyn, ymgasglai cryn nifer o ddysgyblion Mr. Gray o'r

amrywiol ardaloedd, Ysgrifena gr cyfarwydd ataf, fod llawer iawn a
ardaloedd Pensarn a manau eraiU cyfagos, yn arfer myned i wrando Mr. Gray

i Pfos-ffin, ac yn enwedig ar Sul y cymundeb ; a chau fod j\Ir. Gray yn

garenydd agos i'r Methodistiaid, er bod ar enw ymneillduwr, fe geid llawer

o honynt yn mysg gwrandawyr Mr. Gray, ac ond odid yn mysg ei gymun-

wyr. Dygwyddodd unwaith, pa fodd bynag, a hyny yn gwbl ddifwriad, i

nifer o aelodau eglwysig Pensani gwrdd â'u gilydd, yn uh un chwaer gref-

yddol yno, pan y disgynodd yr pnddyddan, megys yn ddamweiniol, am waith

Mr. Gray yn gweinyddu swper yr Arglwydd yn Ffos-ffin, ae am y ma^T
ddiffyg oedd o hyuy yn eu mysg hwy ; a gofynai un o'r chwioiydd oedd yn

bresenol, mewn duU ag a barai sylw arbenig, " Paham na chaem ninau ein

pregethwyi', y mae y fath arddeliad ar eu gweinidogaeth, i weinyddu yr ordin-

hadau hyn ? " Wedi gosteg syn dros enyd, atebodd un, " Nis gwn i,"—ac

arall, " Nis gwn inau,"— a'r un modd y dywedasant oU. Yr amgylchiad

damweiniol a dibwys hwn a roes gychwyniad, meddir, i'r drafodaeth a barodd

i Pethodistiaeth Cymru siglo hyd ei sylfaeni. Nid oes i ni feddwl mai hwn
oedd yr unig amgylchiad a barodd y fath effeithiau, oblegid yr oedd amgylch-

iadau eraill, yn siroedd eraiU y Dehcubai-th, ac yn y Gogledd hefyd, yn

cymeryd lle tua'r un amser, ac yn tueddu i'r un dyben ; er nad oedd y dynion

yn y naill ddosbarth o'r wLid yn gwybod dim am y dosbartli arall.

Yr oedd Ebeuezer Morris i fod yn pregethu ac yn cadw cyfarfod eglwysig,

yn ol ei arfer, yn nghapel Pensarn, dranoeth neu dradwy, a phenderfynodd

y cyfeillion cynuUedig ofyn yr un cwestiwn iddo yntau, ar ol i'r gwasanaeth

crefyddol derfynu; ac yr oedd ar hyn o bryd fagad yu ychwaneg o bobl

ynghyd. " Paham ? " ebe ]\'Ii-. Morris, " paham hefyd ? ac ar bwy y mae y bai,

ond arnoch chwi y cymdeithasau eglwysig? na baech yn galw arnomaty

gwaith, ac yn ein gosod yn rheolaidd ynddo." " O'r dydd hwnw allan,"

medd fy hysbysydd, " ni bu gorphwysdra na dydd na nos, nes gorchfygu pob

rhwysti', a chyrhaedd y nod yr amcenid ato."

Yr oedd yn Mhensarn flaenor, o'r enw Evan Davies, yr hwn a elwid

fynychaf a« Twr(jwìjn, tad i'r Parch. Jenkin Dayies; yr oedd y gT hwn

yn ddyn cadarn ncrthol ei feddwl, er ei fod yn fychan o gorpholaeth ;—gr a

feddyliai lawer, ac a ddywedai ychydig, ond a ddywedai yn effeithiol pan y
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Uefarai ;—gr yr oedd ei ysbryd yn wir grefyddol, a'i rodiad yn ddifryclieu-

lyd ;—gr yr oedd ei nwydau yn lled ddigyffro, ond ei feddwl yn beiiderfynol

pan yr argyhoeddid ei farn ;—gr liefyd digon cadarn ei ysbryd i sefyll dros

yr liyn a farnai yn wirionedd, er pob gwrthwynebiad a fyddai. Yr oedd y
gr hwn yn sefyll ynuchel yn meddwl Ebenezer Morris, fel dyn craff ei farn,

a chywir ei ysbryd
;
ymgynghorai y ddau â'u gilydd ymhob peth pwysig

perthyuol i achos crefydd, ac felly y gwnaethant yn yr ymdrechfa hon. Nid

oedd un dyben i neb gymeryd yr achos hwn mewn llaw heb gwbl ymroddiad

i sefyll drosto, yu wyueb gwrthwynebiad cryf a phenderfynol. Yr oedd

yr offeiriaid yn yr o ddysg, o ddawn, o gyfoeth, ac o dduwiohleb ; ac felly

yn meddu dylanwad mawr iawn. Yr oedd hefyd yii eu pleidio hwer o

ddynion cyfoethog ar hyd y gwledydd ; ac oll ymron yn benderfynol i sefyll

yu erbyn y cynygiad. Yr oedd Ebenezer Morris wedi bwriadu cael rhyw un

mwy cyfrifol o ran ei sefyllfa, a mwy ei ddylanwad cyhoeddus, i osod yr

achos i lawr yn y gymdeithasfa, ond methu a wuaeth i gael neb i wneyd

hyny, er ceisio Uawer; am hyny, dywedodd wrth Evan DaYÌes, y disgynai y
gorchwyl hwnw arno ef; ac yu hytrach níi'i ollwng i lawr, yntau a gydsyn-

iodd i wneyd hyny.

"Y dyn cyntaf a glywais," medd hysbysydd arall o sir Aberteiíì, "yn
gosod y mater i kwr yn gyhoeddus (a hyny a wTiaed mewn cymdeithasfa yn

Llangeitho), oedd gr o'r enw Evan Davies, tad y Parch. Jenkin Davies o'r

sir hon. Yr oedd amryw eraill yn cydweithredu íìg Evan Davies, sef Owen
Euos, Blaeuanerch, a Eichard Jeukin, Borth, ac amryw eraill ; eto Evan
Davies a osodwyd yn euau drostynt i osod yr achos ger brou, Gofynid g-r
cadarn nerthol i wneyd hyn, gan y gwyddid yn íîaenorol y teimlad cyffrous

oedd gan rai gwr mawr yn erbyn. GosodAvyd yr achos i lawr yn ostyngedig

gan y genad, ac amneidiai ei fod yn ofni fod cam yn cael ei wneyd âg eglwysi

Crist, gan y diffyg oedd o weiuyddiad y sacramentau yn eu plith."

Edrychwyd ar y gosodiad yn syn iawn gan lawer, ac yn enwedig gan yr

offeiriaid. Dylai y darlleuydd ddeall fod cryn nifer o \vyr, o'r hen bobl yn
enwedig, y rliai a fagesid dan yr oruchwyliaeth hon, yn anfoddhawn iawn i'r

uewidiad. Honent fod yr Arglwydd wedi bendithio y corff mor fawr o dan

y ffurf oedd wcdi bod arno, ac yn neiUduol ei fod wedi rhoddi arwyddion

mor ddiymwad o'i bresenoUleb ar Sabbotliau cymundcb, fel na allent oddef

y meddwl am ddisgyn i uu ffurf arall. Eto nid ocdd nifer y gyr hyn yn
Uawer, mewn cymhariaeth i'r rhai a lochesent syniadau gwrthwyneb.

" Nid yw yn hysbys i mi," medd fy hysbysydd, " a fuasai sylw mewn
siroedd eraill ar y neillduo cyn hyn ai peidio

; pa fodd bynag am hyuy, mae
yn debyg mai Evan Da^-ies a'i gosododd yn gyntaf o flaen y gynidcithasfu.

Parodd y cynygiad gyffro anarferol, yn euwedig yn mysg yr offeiriaid. Yr
offeiriaid y pryd hyny oedd cynrychiolwyr y cymanfaoedd, a liwynthwy a

eisteddent fel Ilywyddion ac arolygwyr ar bob trcfniadau. Ar yr achlysur

hwn, Mr. Jones, Llangan, ocdd cadeirydd y gymdeithasfa. Pan gosododd
F.Tan Davies ei gyn i Inwr, gwaeddodd y '•adciiTdd yn gyffrous :

—
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" Pwy y\v y dyn yna sydd yn siarad?—trowch ef i maes ; mae yn an-

Dheilwng goddef y fatli ddyn yn ein plith ; allan ag ef heb ragor o ymresymu,"

Ar hyn cododd un Mr. James James, Pen-blaen, gT diofn, a phregethwr

enwog, a dywedodd :

—

" Mr. Jones, fe ddichon fod gan y gr genadwri atom ; mae yn afresymol

ei droi allan, cyn ystyried natur a chynwys y genadwri hòno." Gyda hyny,

cyfododd Mr. John Elias i íyny, a dywedodd :

—

" Pe buasai y gr yn rhoddi ei g%n mewn llys gwladol, fe gawsai

wrandawiad ;—a ydym ni, grefyddwyr, yn trin aelodau eglwys Crist yn fwy

didrugaredd nag y gwna gwladyddion y deiliaid ? 'J

Ar hvn ymddangosai'r offeiriaid yn annyoddefol i wrando dim ynychwan-

gT .—amrvw yn siarad yn ucheJ, ac ar unwaith, nes oedd y cj-farfod hwnw

yn debys i gael ei ddifuddio yu llwyr. Ymddangosai Uawer mwy o íurt/íl nag

ofarn—a'r diffyg o reswm a wneid i fynu â helaethrwydd o orphwylledd a

chví}"ro. Yr oedd yma rai gwr call ac arafaidd, er hyny, megys Mr. Jones,

Dinbych, a ì.b:. David Eees, Llanfynydd, ac eraill ; ac un o'r ddau hyn a

gododd, ac wedi cael gradd o seibiant, a gynygiodd, gan fod yr achos dan

svlw yn un tra phwysig, ac yn debyg o fod o ganlyniadau maith i'r cyfundeb,

mai gweddus fyddai fod dinrnod yn cael ei neillduo i ympryd a gweddi, a

bod pawb yn sn'thio at Dduw mewn ymbiliau dros eu gilydd, a thros

Iwyddiant achos y Cyfiyngwr yn eu dAvyh^w. Ar hyn, cododd y cadeirydd

ar ei draed, a dywedodd. " Er mwjn pob daioni, frodyr anwyl, peidiwch a'm

gweddio i allan o'r byd;—mi âf o'r ffordd yu bur fuan."

" xsa wnawn, IMi". Jones bach," ebe un o'r brodyr, "ond ni a'ch gfleddiwn

chwi i'r rhwymau perffeithiaf."

" Yr oedd y cyfarfod hwn yn debycach i resùy y plwyf nag i gyfarfod

crefyddol, ac uid oes amheuaeth na fu y gwrthwynebiad gorwyllt a ddangos-

n-yd y pryd hwn i'r ysgogiad, yn foddion i gyffroi sylw, ac i hwylysu

penderfyniad cyfarfodydd misol pob sir yn y Deheudir; ac yn llawer mwy

fellv, na phe derbyniasid y cynygiad yn bwyllog, ac jt edrychasid i'w deil-

yngdod mewn arafwch a barn. Dygwyddodd y crybwylliad uchod yn

Llangeitho, ryw gynifer o flynyddoedd cyn i'r neillduad gymeryd lle, fe allai

ddwy neu dair blyuedd.

Mewn cymaufa yn Aberteifi ar ol yr un uchod, wele Evan Davies eilwaith

yn codi, ac yn gosod yr un gyn ger bron ; ar hjTi, cododd Mr. Griffiths,

îsefern, i fyny, gan ddywedyd, a hyny mewn nwyd ddigllawn iawn :

—

" Trowch allan y dyn yna, sydd yn dylyn y cymanfaoedd i'w terfysgu, ac

i rwygo yr achos,—allan ag ef."

" Mr. Griffiths," ebe yntau, " mae y ccrbyd mawr yn myned ymlaen,

gwyliwch sefyll ar ei ffordd, rhag eich sathru dan draed, fel y dygwyddodd

i'r tywysog yn mliorth Samaria."

Yma cododd Mr. Ebenezer Morris, yr hwn sydd aduabyddus fcl gr call

ei farn, mawr ei ras, godidog ei ddawn, a hclaeth ei ddylanwad, ac a roes air

i mewn, gan ddymuno ar i Mr. Griffiths a'r offeiriaid eraill beidio a chyffroi,
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ond sefyll yn bwyllog uwcbben yr acbos, ac ymresymu yn deg aruo yu

ysbryd yr eíengyl. Parodd hyn ryw fesur o bwyll, ac ymresymu maitb a i'u

ar yr aclios. Dadleuai yr offeiriaid yn ffraeth, oud yr oedd eu hacbos yn wan.

Yr oedd Mr. IMorris, yr ochr arall, yn meddu ar berffaith feddiant arno ei

hun, ac yn ymresymwr teg a chadarn ; a chydag acho? da yr oedd yn fwy na

digon i gyfcuíod â'u holl ddadleuon, byu a wuaeth ues bu raid iddynt dewi,

gan adael y maesiddo ar y pryd.

Tu y modd jTiia, yr oedd y cwestiwn yu enniU tir, trwy bob trafodaeth o'r

fath a nodwyd. Yr oedd mwy o sylw y bobl yn disgyu arno,—canfyddid fod

grym yr ymresymiad o blaid y newidiad,—fod nwydau yr off'eiriaid yn giytion,

a'u rbesymau yn weiniaid ; ac nid ocdd mwyach prin betrusder yn nghylch yr

angeurheidrwydd a'r priodoldeb o'r newidiad, ond pryder a deimlid pa

fodd ac i ba raddau y dygid ef yn mlaen.

Yr oedd meddyliau y bobl yn prysur addfedu i'r uu penderfyniad yn sir

Beufro, er fod breintiau y wlad hono yn amlach na'r eiddo uu wlad arall yu

y gangeu hon. Yr oedd y lleoedd y gweinyddid yr ordinhadau yn amlach,

a'r gweinyddwyr hefyd ya amlach. Yr oedd pump o leoedd weithian yn y
wlad hon lle y cyfreuid y sacramentau, sef Woodstock, Capel Newydd,

Hwlffordd, Abergwaun, a Threffiu, heblaw Llandudoch, Nefern, a Llanfymach.

Ond er hyn, yr oedd y syniad yn ennill tir yn gyflym, ac yn ymwreiddio yn

ddyfnach, mai cam ag un gangeu eglwys oedd ei hamddifadu o weinyddiad j
.sacramentau,—mai yspeiliad ydoedd ar ei geuedigaeth-fraint. Nid oes

amheuaeth chwaith na buasai y brodyr yn gwasgu am eu hawl-fraint yu

ddwysach, oni bai y parch a fynwesid at yr efengylwr iraidd Mr. Jones,

Llangan, yr hwu a ddaethai i'w gwlad i breswylio bymtheg mlyncdd yn ol; a

theimladau yr hwn ni fynent ar un cyfrif eu harcholii. Gwyddent yn dda ei

fod yu erbyn y symudiad yn fawr, ac wedi gosod ci fryd ar gadw ^Methodistiaeth

yn attodiad clymedig wrth yr cglwys wiadol ; ac er fod y syniadau a goleddid

gan y rhif luosocaf o biwer o'r brodyr, yn llwyr wrthwynebol i'r syniad hwn,

acyn synu fod gvh- mor gall a hynaws a Äíi-. Jones, Langan, yu eu Hochesu, eto

cyd-ddygent yn amyneddgar ag ef, ac anewyllysgar iawn oeddyut i'w groesi.

Yr oedd y Parch. D. Griffiths, Nefern, hefyd, neu Griffiths, Llwyn-y-gwair,

fel yr adwaenid ef yn y Gogledd, yn i- boneddig parchus iawn, ar gyfrif ei

gymeriad crefyddol, ei dalentau gweinidogaethol, a'i sefyllfa urddasol.

Cyrhaeddai ei ddylanwad ymhell, a gofynid meddwl gwrol iawn mewn gr i

godi i fynu i ddadleu un pwnc yn groes iddo. Yr oedd y boneddwr bwn yu cael

ei ystyried yn Uawn cymaiut ei ddoniau â JNIr. Jones, a chan rai cyffelybid ef

i Mr. Ptowlands, Llangeitlio. Yr oedd y ddau r hyn, gan hyiiy, gymaiut eu

dylanwad â gwlad o bobl, a chan eu bod yn Ilwyr benderfynol i sefyll eu

hegni yn erbyn yr ysgogiad newydd, yr oedd yr olwg yn Ued ddû ymlaen, a

meddyliau Ilawer o'r brodyr yn prydeni am heddwch Methodistiaeth. Ac
wrth edrych ar sir Benfro yn neillduol, ymddangosai y rhwystrnu ymron yn

anorfod, a diau fod gweddiau taerion a Iluosog ^n yr achos we( i esgyn at

Dduw lawer calon ddrylliog ac ofuus.
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Tn y cyfamser, cìiangodd Mr. Jones, Maenorowen, i'r nefoedd, i fwynhau

yn berffaitli yr liyn y cafodd flaen-brawf mynycli o hono eisoes. Dygwyddodd

hyn yn Awst, 1810, ac yn mis Hydref canlynol, yr oedd cyfarfod misol i

gael ei gynal yn Llandudoch, ger Aberteiíi, i'r hwn y penderfynví^^d anfon

ceuadwri o D Ddewi, i ddeisyf ar y cyfarfod i misol anfon yn ddioed i'r

gymdeithasfa chwarterol, yr hon oedd i fod yn Abertawe yr wythnos gan-

lynol, i ddymuno ar y brodyr cynulledig yno "i gymeryd sefyllfa y Deheudir,

ac yn neiUduol sir Benfro, i ystyriaeth, gan y prinder oedd yn eu plith o

weinidogion i weinyddu yr ordinhadau sacramentaidd, ac i ddarparu gogyfer

â'r augen hwTi, trwy neiUduo rhai o'u plith eu hunain, i holl waith y wein-

idogaeth." Ymddeugys fod marwolaeth Mr. Jones wedi prysuro hyn nid

yn unig oblegid fod y gwrthwynebiad yn llai ; ond hefyd, neu yn hytrach,

oblegid fod yr angen yn fwy. Yr oedd yn byw yn y wlad dri eraill o offeii-iaid

Methodistaidd, fel y geUid eu galw ; eto, yr oeddynt hwy yn gwasanaethu pob

un ei eglwys ei hun ; a disgynai gweinyddiad y sacramentau yn y capelau gan

amlaf, os nad yn hollol ar Mr. Jones ; o leiaf yn mlynyddoedd diweddaf ei

oes. Wedi ei symud ef i'w orphwysfti, yr oedd sefyllfa y wlad hon, mor

amddifad a gwledydd eraill, a deftrôdd y brodyr i ymofyu am gyfleuwi y diffyg.

Y cyfryw ar y pryd oedd yr amgylchiadau a barai anfon y genadwri uchod

i Landudoch. Ond er fod gan yr offeiriaid ag oeddynt yn aros, eu

heglwysi i'w gwasanaethu, yr oeddynt yn arfer a chymysgu â'r Methodistiaid,

yn.enw^edig yn eu cyfarfodydd cyhoeddus—cyfarfodydd misol a chwai-terol;

îe, edrychent ar lyw-yddiaeth y cyfarfodydd hyny, megys wrth gwrs, yn dref-

dadaeth iddynt. Yr oedd y gyr parchedig yn breseuol yn y cwrdd misol,

hwn ac yn llywyddion arno fel arferol. Pan gafodd y genad o D Ddewi, Mr.

Thomas Eees, Trepuet, gyfle, nid oedodd osod y genadwri ger bron,

Gwrandawyd arno gyda phob dystawrwydd nes iddo draddodi ei neges.

Yna gofynwyd iddo, gan ddisgwyl y buasai yr atebiad yn foddion i ddirymu

effaith y genadwri, neu ynte, y cawsid achles i f^TW y ceuadwr a'i genadwri

aUan, fel un heb hawl ganddo i fod yn bresenol, " Er ys pa bryd yr oedd ef

gj da'r achos ? " Gwelwyd, pa fodd byuag, yn yr atebiad, fod y genad yn rhy

lien i ymddwyn felly tuag ato, a defnyddiwyd yr ateb i ddyben arall, a

dywedent, " Gresyni fod gr wedi bod cyhyd o amser gyda'r gwaith, yn troi

allan yn rhwygwT iddo."

Bellach yr oedd y gwersyll urddasol wedi cwbl ddeffroi, ac yn ymddangos

yn gynhyrfus iawn, a gofynwyd,

—

"Pa fath w^einidogion ydych chwi yn eu ceisio?
"

"Dynion o ddcwisiad a neillduad y corff," oedd yr ateb, " heb i Liw

esgob eglwys wladol fod ar eu penau er eu cysegru."

Os oedd hi yu gynhyrfus o'r blacn, aeth bellach yn Ilawcr mwy. Ymoll-

yngw-yd i fytheirio bygythion yn erbyn y cenadwr a'i gais, gan ei alw, " Y
rhwygwn' ! Y tmfysgwr ! Y cyfeiliornwr ! Y bradychwr ! a'r cyffelyb. Ar-

ddaugosid ef dan y fath enwau, a'r fath gjoneriad, na pherthynent i neb ond i

heretic haerllug, a drwg. Yr oedd yr ystorm yn arswydus; ac oni bui fod
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cydwybod o ddiniweidi'Wydd yn cynal Mr. Rees, yi- oedd y bytheiríad a wneid

o felldithion ar ei ben, yn ddigon i'w suddo mewn llenygfeydd. Nid oedd

lle er ys meityn iddo ddywedyd un gair, ac nid oedd obaitli iddo roddi gair i

mewn, o hyny allan, oddieithr i'r dymhestl fawr linaru ychydig : ond fe

safai yn syth ar ganol y Mawr, yn nod diamddiflyn i'r holl bicellau, eto mor
ansigledig a'r golofu bres.

Yr oedd yn y lle araryw o gyfeiUion iddo, y rhai a allasent ymresymu yu

gadarn dros y pwnc, ac o bLaid y cenadwr, ond yr oedd y rhuthr mor fawr,

fel na fynent neidio i'w chyfarfod, neu na allent gael seibiant i roddi gair i

mewn. Pa fodd bynag, anturiodd rhai cyfeillion o Aberteifi, y rhai, er eu

bod yn agos i'r lle, nid oeddynt yn perihynt i sir Benfro, a chan hyny, nid

oeddynt dan ddyhinwad uniongyrchol yr offeiriaid ag oeddynt yn bresenol, i

roddi gair o gefnogaeth i amcan y genadwri; ond nid oedd y cenadwi-, er yr holl

ymgyrch aruthrol a wnaed arno, yn Uacio dim ar ei gais, uac yn llaesu dim ar

ei dôn. Safai yn dn wrth ei destyn, a chymhellsi briodoldeb yr amcan ar

ystyriaeth, er maint y gwrthwynebiad a roddid iddo. Parhau hefyd yr oedd

y gwi" urddasol i haeru yn groch, " Yr ydych yn troseddu deddfau y tadau ;

—

yn sathru dan draed osodiadau yr enwogion parchedig gynt;—gosodiadau a

hertliynai i'r diwygiad o'r dechreuad ;

—

yr ydych yn ymosod yn rhyfygus ar

yr hyn a anrhydeddwyd gan y Goruchaf ei hun â'i gymeradwyaeth, ac ar

drefn a fii yn foddion iachawdwriaeth i filoedd o ddynion."

I hyn yr atebai y brodyr eraill;

—

" Nid ydym yn gwadu na anrhydeddodd Duw y Mtthodistiaid boreuaf yu

nodedig, ac na wnaed trwyddynt waith mawr ac ardderchog, eto barnu yr

ydym, na wnaed hyn oblegid eu cysylltiad âg eglwys Loegr, ond oblegyd

eu hanfon gan Dduw ei hun, a'u haddurno â doniau anrhydcddus ei Ysbryd.

Anrhydedd ydoedd, nid i urddiad yr esgob, ond i eneiniad yr Ysbiyd ; nid i

drefn ddynol, ond i wirionedd dwyfol. Hcblaw hyny, yr oedd y tadau yn

dysgwyl, neu o leiaf yn di/muuo, am ddiwygiad yn eglwys Loegr. Ond
am hyny, nid oes genym yn awr ond sail wan i obeithio. Mae y dychymyg

hwnw ymron wedi darfod bellach ; mae y deng mlynedd a thrugain, sydd wedi

myned lieibio wedi ei leipio i fynu yn llwyr."

Yr oedd pob arwydd o heddwch beUach wedi ei goUi. Yr oedd y gwr
parchedig yn canfod fod y rhan hon o'u hurdd, sef eu hordeiniad esgobol, wedi

syiihio i ddirmyg, a blin iawn ocdd hyn ganddynt. Yr oedd yr alwad am
weinidogiou trwy bob rhan o'r dywysogaeth yn cryfhau beunydd, a nertli eu

gwTthwyncbiad hwythau yn gwanychu, fel y gwelcnt beUach, ymron gyda

sicrwydd, fod y rhagoriaetli a fwynhasent hyd yn hyn, yn mhlith y Method-

istiaid ar ehedeg ymaith am byth. Dolurus iawn hefyd oeddynt, ar gyfríf

fod yr ymosodiad hwn wedi ei wneuthur amynt, megys yn eu hamddiífynfa

gadamaf ;—amddiffynfa nad aeth i'w meddyUau un dychymyg y cawsid neb

yn ddigon eofn i ymosod arni. Gwnaed bwlch yn y mur, pa fodd bynag,

y tro hwn, na chyfanwyd byth rao hono; a pharotowyd y ffordd i ddwyn y
newidiad amcanedig i mewu.



456 CYNYDD METHODISTIAETH. [dOSB. III.

Yn y cyfarfod liynod hwn, neu ynte mewn un arall ar ei ol, pan oedd yr

\in aclios dan sylw, a phan oedd yr offeiriaid ymron a chilio, dywedodd Mr.

Griffiths;—

" Mae y bobl a welodd y deml gyntaf yn wjdo wrth weled yr ail, gan mor

wael ydoedd yn eu golwg mewn cymhariaeth i'r nall." I hyn atebai Mr.

George WiUiams, T Ddewi;

—

" Nyni a wnawn o'r goreu eto, os cawn ni yr un addewid gyda ni ag a

gawsant hwy. ' Bydd mwy gogoniant y i diweddaf hwn na'r cyntaf.'
"

Ceisiodd yr offeiriaid ei rwystro, ond efe a fynodd ddatgan y geiriau, a

pharodd effaith ryraus ar y bobl. Torodd un masnachwr o Aberteifi allan i

chwerthin, gau mor atgas ydoedd yr ergyd a roddwyd ar y gr mawr.

Yn mysg y pregethwyr yn sir Aberteifi, y rhai y pwysai eu dyhnnwad fwyaf

blaid y ueillduad, oeddynt, Ebenezer Morris, Ebenezer Bichard, a John

Thomas. Ond er fod y tri hyn yn cyd-weled, ac yn cyd-weithredu, i'r

graddau yr oedd yn ddoeth i bregethwyr weithredu yn yr achos, eto nid yn

hollol yn yr un duU. Yr oedd y ddau olaf yn lefeinio y wlad yn fwy mewn
yraddyddanion personol, ac mewn gweithrediadau anghyhoedd ; ond disgynai

y ddadleuaeth gyhoeddus yn fwy ar y cyntaf. Yr oedd gan Ebenezer Morris

rym a nerth meddwl digonol i'r amgylchiad. Nid oedd Mr. E. Eichard ond

ieuanc, dan ddeg ar hugain oed, ac nid oedd chwaith ond newydd ddyfod i

breswylio i'r sir hon ; naturiol, gan hyny, oedd i Ebenezer JMorris gymeiyd

y bLien, oblegid ei oedran a'i le yn y gymdeithasfa, yn gystal ag oblrgid

cjfmhwysder ei feddwl a dyLinwad ei gymeriad. Nid oedd arno ofn wyneb

un gr ; eto nid eofndra rhyfygus ydoedd ;—nid arwydd o ddiffyg ystyriaeth

a gorchw3"ledd ydoedd; ond cadernid barn ydoedd oddiar deilyngdod yr

achos ;—nid hyfdra anianol ydoedd, ond cydwybod i'r gwirionedd, yn cyd-

gyfarfod â gwroldeb naturiol meddwl.

Yr unig offeiriad yn sir Aberteifi yn tueddu dim i bleidio y newidiad, oedd

Mr. Williams, Lledrod (fel y cyfeuwir ef). Nid yw yn ymddangos fod yr

hen frawd ffyddlawn hwn ddim mor wrthwynebol i'r ysgogiad o'r dechreu, ac

fe ymddengys hefyd, pa faint bynag a allai ei betrusder fod, pan y daeth yr

achos i drafodaeth gyntaf, ei fod yn ystod y drafodaeth wedi ei Iwyr argy-

hoeddi o fuddioldeb a doethineb y cais ; a bu yn bob cefnogaeth iddo. Mae
fy mlaen ysgrif, gan frawd * parchus a defnyddiol yn ei ardal, yn dj-wedyd

yr anturiai Mr. "WiUiams bregethu ar y pwnc. Nid wyf wedi deall i neb arall

wneyd hyny yn y Deheubarth. Nid oedd ond ychydig o'r offeiriaid a wnai,

gan eu bod yn erbyn yr ysgogiad',; r,c nid oedd y pregethwyr diurddau yn

hoffì gwneyd, rhag y cyhuddid hwy o hunan-gais: cnd fe wnai Mr. Williams.

Ymddangosai yn weddeiddiach oddiwrtho ef na nemawr un. Ei destyn

unwaith oedd, " Dymunwch heddwch Jerusalem; Uwydded y rhai a'th

hpffant." Salm cxx.ii. 6. Cyfciriai lawer o'i sylwadau at yr amgylchiad y pryd

hyny dan sylw, a hyny mor amlwg nad oedd modd i'r mwyaf anghyfarwydd

lai na deall ei amcan, a gweled ei ogwyddiad. Un tro yr oedd yn pregethu

• Mr. David Jonei», Dolau-bach.
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ar Mat. 14. 24 ;
" A'r llong oedd weithian yiighanol y môr, yn drallodus gan

dònau : canys gwynt gwrthAvynebus ydoedd." Ehediad ei bregeth ar y testyn

hwn oedd yn debyg i hyn :

—

1. Nad yio cyfarfod â gtcrthwynehiadaií mewn peíJi, yn hrawf o hecliadur-

usrwydd y petJi hicnw. Oblegyd aethai y dysgyblion y tro hwn i'r môr ar

gais Crist ei hun, er hyny cyfarfuant â gwynt gwrthwynebus.

2. Nerth a diogeliccJí dysgyhlion Crist, yn ngJiyflaicniad eu dyledsicyddau

ydyw, fod Crist ar y mynydd yn giceddio.

3. Mai y diicedd dedwydd i haici a ddalio yn ffyddlawn yn eu gyrfa yn
wyneh gwrtJiwynehiadau, fydd i Grist ddyfod atynt, a gostegu yr ystorm.

Amcanai y gr parchedig i gymhwyso y sylwadau hyn at yr amgylchiad

dan sylw, "ac yr oedd y sylwadau hyny," medd fy hysbysydd, "\n hynod o

rymus a phriodol."

Dylid crybwyll yn y lle hwn fod aml un yn mysg y pregethwyr a'r aelodau

Methodistaidd y pryd hwn, yn anfoddhiwn iawn i'r syraudiad, yn gystal a'r

nifer fwyaf o'r oflteiriaid. Cyfarfyddai Mr. "\Yilliams weithiau â'r gyr hyn,

a difyrus fyddai ei glywed yu dynoethi eu pengamrwydd yn hyn o beth.

" Clywais ef yn ymddadlu â hen flaenoriaid ag oedd yn selog dros yr hen

drefn," medd ein gohebydd, "ac yn eu dwrdio yn erwin. ' Ni fedraf ddeall,'

meddai, ' beth yn y byd a'ch boddia chwi, y íFyliaid dylion :—ni wna ofteiriad

rJíeolaidd mo'ch tro chwi, na gweinidog ymneillduedig cliwaith ;— hen oSeir-

iad ysgymìüiedig a raid i chwi ei gael, onide ni chymerwch ef."

Dyw^dasom eisoes, nad oedd Älr. Williams o'r dochreuad ddim mor wrth-

wynebol i'r ysgogiad newydd ag oedd y rhan luosocaf o'i frodyr urddedig;

eto y mae yn ymddangos ddarfod ei lithio, yn nghychAV)Tiiad y drafodacth i

gydweithredu â hwy mewn gwrthwynebiad i'r ymgais. Yr oedd ef yn
nghymdeithasfa y Bala, yn y fl. 1810, tybygid, pryd y dygodd Mr. Charles

ei gj'nllun ymhnen o'r modd y byddai yn ddymunol gwcithredu, a'r pryd

hefyd y cytunodd cymdeithasfa y Gogledd yraron yn nnllais, i weithredu yn

ol y cynlluu hwnw. Ar yr achlysur hwn anfonwyd Ilythyr oddi wrth gym-
deithasfa y Bala, at gymdeithasfa y Dehcudir, yr hon oedd yn fuan i ymgy-
null yn Llangeitho, yn cynwys penderfyniad y brodyryn Ngwynedd. A
chyda Mr. Williams yr anfonwyd y llythyr. Naturiol ydyw meddwl fod

teimladau pryderus yn terfysgu meddwl Mr. WiUiams ar y pryd. Yr oedd ef yn
awr yn gydnabyddus ag ansawdd yr achos mewn Dc a Gogledd. Canfyddai

fod y llif yn rhedeg yn gryf yn y Deheubarth o blaid yr ysgogiad, a bod y
brodyr yn Ngwynedd yr un modd o'r un meddwl. Gwyddai hefyd yr

ochr arall, fod yr off'eiriaid yn dra gwrthwynebol i'r un amcan fyned ymlaen,

a'i fod yntau ei hun wcdi Iled addaw sefyll gyda hwy. Pa Iwybr a gymerai,

oedd yn awr yn terfysgu ei feddwl. Y''r oedd peth gofal ganddo yn ddiau am
ei enw a'i gymeriad fel dyn cyson a ifyddlon ; a pharai hyn iddo ymholi pa

beth a wnai i'r cydsyniad a roisai i gais yr offeiriaid ? A phan y gogwyddai

y penderfyniad i ddal at ei ammod i'w frodyr urddedig, gofynai pa fodd y
gallai ymateb cydwybod i Dduw? Yr òedd argrafF y drafodaeth yn y Bala
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wedi suddo i'w feddwl yn ddwfu, a gwelai mor augenrlieidiol a Uesol a fyddai

y newidiad, a theiinlai ei ysbryd yn ymoUwng i gymeryd ei arwain gan

èwyllys yr Arglwydd, bydded y canlyniadau a fyddo iddo ef yn bersonol.

r oe'dd ef, bellach, wedi cefnu ar Ddolgellau, ar ei ifordd adref, ac yn syn

fyíTÌo ar yr amgylchiad wrtlio ei liunan, wrth deithio y iFordd fynyddig

tua Machynlleth, ac yn gofyn iddo ei hun, ai teilwng oedd iddo gydsynio i

ddwjTi y Ùythyr oedd ganddo, oddiwrth y naiU gymdeithasfa at y Uall, os

cefnu a wnai ar y frawdoUaeth? Yn p- amgylchiad uuig hwn, a thra yr oedd

mewn myíyrdod dwys a gweddi ddyfal am arweiniad, fe deimlodd ei feddwl

ya disgyn i'r penderfyniad diysgog o fwrw ei goelbren gyda'r IMethodistiaid,

'deued a ddelo. " Gwnaethum," ebe efe wrth gyfaiU, " adduned rhyngofar

Arglwydd, i ymlynu wrth y corfF, pe gorfyddid i mi gardota fy mara." O'r

dydd ìiwnwaUan ni phetrusodd unwaith yn nghylch yr adduned a wnaethai,

oiadefe a fu yn ífyddlon a hawddgar, yn mysg ei frodyr hyd ddydd ei farwol-

aeth ; er iddo gyfarfod â chryn lawer o anfri a chilwg, oddiwrth y rhai a ym-

adawsant y pryd hwnw â'r coríF.

Heblaw fod yr angenrheidrwydd am nifer ychwanegol o weiuyddwyr y

sacramentau yn fawr, oddiar fod yr eglwysi yn Uuosogi, a'r offeiriaid urddedig

yn hytrach yn Ueihau, yr oedd rheswm cryf araU yn galw am y nemdiad

;

sef, cymideh a phurdeb y ddysgyUaeth. Ymddengys fod Uuaws mawr o'r

Methodistiaid yn arfer myned i eglwys y plwyf i gymuno, yn y parthau

îiyny y dygwyddai fod y periglor yn r o ddawn a bywiogrwydd ; ar yr

achíysuron hyn, dygwyddai yn fynych fod y Methodistiaid yn cyfarfod â

dynion anaddas eu bucheddau wrth fwrdd y cymun. Dygwyddai weithiau

hefyd, y cyfarfyddid â rhai a fuasent yu aelodau gyda'r INIethodistiaid, ond

wedi eu diarddel ganddynt am afreolaeth eu bucheddau ; a theimlid yn ddwys

oddiwrth yr anghysondeb, fod yn rhaid iddynt, ar ol ymwrthod â brawd a

farnent yn anuheilwng o'r gymdeitlias eglwysig, ei gyfarfod drachefn, fe aUai

y Sabboth cyntaf ar ol hyny, wrth fwrdd yr Arglwydd yn Uan y plwyf.

Yr oedd Mr. Eichard, Tregaron, yn cadw cyfarfod eglwysig mewn Ue yn

ei sir, pryd y gosodwyd achos g\\T ger bron, a fyddai yn euog yn fynych o

ano-hYmedroldeb cyhoeddus a gwarthus o ddiodydd meddwol ; ac wedi cael

profion teg mai feUy yr oedd, diarddelwyd y gr o gymundeb. Y Sabboth

cyntaf ar ol hyn, yr oedd y biaenor a ddygasai yr achwTUÌad yn erbyn y beius,

vn ei gyfarfod drachefn wrth fwrdd yr Arglwydd. Hysbyswyd hyn i Älr.

Eichard, ac wedi iddo yntau ymchwilio i'r achos, a chatl fod amgylchiadau

cyffelyb yn fynych yn cymeryd Ue, dywedai, " Ni allaf oddef hyn heb geisio

ei symud."

Y mae crybwyUiad am Mr. Ebenezer Morris, ei fod yn sefyU i fyny yn

nghymdeithasfa yr haf cyn i'r neiUduad gymeryd Uc, ac yn dywedyd,

" Boddlon a thawel a fyddwn i, heb y neillduad y sonir am dano, pe gaUwn

gredu, mai dieuog fyddwn yn y farn fawr, o fod yn fyddar i g-yn, ac esgeulus

o angen yr eglwysi ; ni soniwn air am y peth byth mwy ; ond y mae dychryn

arnaf i fod yn ddystaw neu yn ddiofal, rhag y gofyn Duw yr esgeulusdra
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a fy llaw i a fy mrodyr." Ar yr acUysui- hwn, safai i fyny fel llew ; cj-farcliai

y gynulleidfa oedd yn bresenol gydag awdurdod a barai i bawb deimlo,

" Gochelwch yr ysbi-j-d Doegaidd yna a welii- mor amlwg ynoch,—ysbryd ag

sydd yn eich gwneyd yn ddigon hyfion i ruthro ar oíFeiriaid yr Arglw^-dd."

Pan oedd Mr. Jones, Llangan, yn dadleu yn erbyn yr ysgogiad yn Llan-

geitho, dywedai, "Mifentrais i fy mara beunyddiol er mwyn bod gyda chwi,

a chyda chwi y cefais fod hyd yma ; ond os ydych chwi yn myned i rwygo yr

achos, ewch eich hunain, ni ddeuaf fi gyda chwi mwy." I hyu atebai

Mi-. Elias, Mon :

—

" Ni edy eich tad nefol fod arnoch eisiau tamaid o fara rhagllaw, Mr.

Jones bach, mentrwch ef eto. Am rwygo yr achos, ni wna\\Ti ni ddim o hyny,

eithr ni a awn ymlaen yn ol gair yr Arglwydd, ac yn unol â barn y rhan lu-

osocaf o'r eglwysi, a hyny dan weddio yn ddibaid ; a galwer hwnw yn

rhwygwr, yr hwn a elo yn groes i hyny."

Nid ydym wedi dywedyd nemawr am y rhan a gymerasai Mr. Charles

o'r Bala yn j-r ymdrechfa. Ymddengys ei fod ar y dechreu, fel y dywedasom

o'r blaen, yn gryn wrthwjTiebol i'r cyfnewidiad, ac yn ofni ei ganlyniadau ya

ddirfawr; eto yr ocdd yn r hynaws a phwyllog iawn ; ac ar ryw achlysuron,

fe allai, fe'i ceid yn sefyll yn erbyn, nid oddiar argyhoeddiad o anmhriodoldeb

y peth a elwid am dano, ond oddiar anfoddlonrwydd i'r ysbryd anwyliadwrus

a ymddangosai meAvn rhai, a'r ymadi'oddion cryfion a ddefnyddid ganddynt

ar yr achlysur. Eto, er hyn oU, y mae yn rhaid addef, ei fod yntau, yn euw-

edig ar y cyntaf, yn dra anfoddhiwn i'r symudiad, a chafwyd profion o hyny

mewn amryw gnndeithasfaoedd yn y Gogledd. Sonir yn neillduol ara un a

gynaliwyd yn y Bala, pryd yr oedd ef yn gwrthwynebuyn bur llym, ac yn peri

fod pryder trwm yn cael ei enyn yn mjTiwesau y brodyr, pa un a ellid cael yr

amcan ymhien heb achosi rhwygiad anfeddyginiaethol yn y cyfundeb. Dy-

wedir fod Ebenezer Morris yn y gymdeithasfa hon, a'i fod yn ystod y
ddadleuaeth boeth wedi codi ar ei draed, a rhoi ei bwys ar un o'r pileri a

gynaliai y pulpud ; a phan y cafwyd mymryn o seibiant, trôdd y gynuU-

eidfa oll ei llygaid arno, gan ddysgwyl yn bryderus iawn am ei farn yntau.

Ond am enyd ni ddywedai air, a phawb arall yn ddystaw yn dysgwyl wrtlio,

ac yn edrych amo, gan gwbl gredu ei fod wedi codi ar ei draed gyda bwriad

i roddi gair i mewn, O'r diwedd dywedodd, fod ganddo gwestiwn i'w ofyn,

a'i fod yn dymuno cael ateb cywir a difl'uant iddo. Bellach, yr ocdd pryder

y gynulleidfa yn saith mwy nag o'r blaen ;—pob llygad a chlust yn astud,

a phob mynwes yn dychlamu. " Yr wyf fi," ebe fe, "yn cynrychioli

cannoedd o bobl, yn y gynuUeidfa hon a manau eraill, ac yn galw ar Mr.

Charles (yrhwnoeddy cadeirydd) i fy ateb, gan ei dynghedu i roddi atebiad

gonest a dihoced i'm gofyniad ; a dyma fe,—Pa un fwyaf ai pregethu yr

efengyl, ai gweinyddu yr ordinhadau o fedydd a swper yr Arglwydd ?

"

Weithian yr oedd pob llygad ar y cadeirydd ; ac ymhen enyd o ystyriaeth,

cododd ar ei draed, a'i wedd yn dangos teimladau ei fj'nwes, a dywedodd

mewn modd llariaidd ac eglur, "Ygorchwyl mwyaf yw pregethu \x efengyl."
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" Yr in iii yn un, ynte," ebe Ebenezer Morris, " meddyliodd y diafol ein

rliwygo ni heddyw, ond diolch i Dduw, un ydyra !
" Gyda'r yraadrodd hwn

cerddodd yr un teimlad, fel gyda llewyrchiad raellten, trwy bob mynwes, a

chredodd pawb fod yr ymdrcchfa drosodd.

Ni ddylid celu fod nifer lluosog o Fethodistiaid yn ngwahanol barthau y
wlad, oddiar ryw egwyddorion neu gilydd, yn sefyll yn erbyn y cyfuewidiad,

ac yn eu Juysg rai pregethwyr, a rhai bhaenoriaid eglwysi. Yr oedd y teimlad

hwn yn Uawer mwy yn y Deheubarth nag yn y Gogledd. Gwyddom i ambell

un yn y Gogledd, argoeli anfoddlonrwydd dros ryw dymhor byr, ond pan

welsant fod gobaith cael y neillduad heb ryw hiwer o niwed, syrthiasant i

mewn i'r cynllun; ac nid wyf yn gwybod am gymaint ag un yn Ngwynedd

oll, na swyddog nac aelod, a giliodd oddiwrth y cyfundeb, oblegid y cyfnew-

idiad. Ond nid felly yr oedd pethau yn y Deau. Ymadawodd y rhan fwyaf

o'r offeiriaid,* a rhai pregethwyr. Ciliodd amryw o aelodau ymaith, yn

enwedig yn mysg y cyfoethogion. Paihaodd teimlad anniddig yn mynwesau

rhai eraiU, fel na fynent dderbyn swper yr Argiwydd o law neb o'r gwein-

yddwyr newyddion, er na throisent eu cefnau yn llwyr ar y cyfundeb.

Mewn ambeÙ i ardal, lle yr oedd dylanwad personol neu weinidogaethol un

o'r ofleiriaid yn fwy na chyfí'redin, collwyd corfl:" y gynuUeidfa, a'r tý addoliad

hefyd, ond nid oedd Uawer o enghreiö'tiau o'r natur yma ar gael.

Yn y gymdeithasfa a gynaliwyd yn Abertawe yn y fl. 1810, y dygwyd y
coríf i ryw radd o ífurf benderfynol. Nid yw ein defnyddiau yu rhoddi i ni

nemawr o hysbysrwydd am y drafodaeth a fu yn y gymdeithasfa hon, eto yr

ydym yn deall na ennillwyd mo'r dydd y tro hwn heb ddadleuacth boeth.

Dygwyddodd fod y Parcli. EowLind Hill yn y cyfarfod hwn, ac er ei bartiaeth

adnabyddus at yr Egiwys WLidol, yr ydym yn cael ei fod y tro hwn wedi

sefyll yn "wrol dros yr angenrheidrwydd a'r priodohleb o ddwyn y neillduad

ymhaen. Yr oedd yn y cyfarfod hefyd rhyw ofl'eiriad (nid yw ei enw ar lawr), yn

dadlu yn boethlyd yn erbyn y bwriad, ond gan mai yn Gymraeg y siaradai,

ni ddeallid ef gan Mr. Hill; ond yn ystod ei draethiad, daethy gair Saesonaeg

valid (cadarn, safadwy) alh^n. Deallodd Mr. Hill ei fod yn amheu cyfreith-

londeb y bedydd a weinyddid gan bregcthwr heb urddau esgobol, a synodd

yn ddirfaM'r glywed y fath beth, a chymerodd achlysur drachefn i draethu

mewn modd goleu a bywiog, pa beth ydoedd natur sacramentau y Testament

Newydd, a phwy a ddylent eu gweinyddu ; ac mor rymus ac efleithiol oedd ei

araeth, medd yr ysgrif sydd o fy mlaen, nes peri taw a chywilydd ar y
gwrthwynebwyr, ac ni soniwyd byth ar ol hyny am yr hen resymau.

• Yr oedd y Parch. N. Rowlauds wedi ci fwrw allan flyneddau rai cyn y neillduad,

a Mr Jones, Llangan, a fu farw yn y flwyddyn cyn i hyny gymmeryd lle.

I

Y liIIAI UtN A GIHODD.

Parch. D. Griffiths, Nefern,

„ W. Jones, Llandudoch,

„ W. Daries, Llanfyrnach,

,. W. Davies, Cynfìì,

„ W. Ilughes, éychbant,

„ Hez. Jones, a D. Jones ei frawd.

Y RIIAI HVN A SAFODD.

Parch. T. Charles, Baln,

„ S. Lhíyd, liala,

„ William Lloyd, Cacriiarfon,

„ .John Williams, l'aiit-y-Cclyn,

„ .Jühn \^'illiniiis, IJcdrod,

„ Jlowel IIowcls, Trehill.
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Tr oedd yn ddigon naturiol i Mr. HiU gyraeryd rlian yn y drafodaeth, a

theimlo gradd o agosrwydd at yr hyn a amcenid ei gyrhaedd, o herwydd

amgylchiad a ddygwyddasai yn HwlíFordd,—amgylchiad ag oedd yn dwyu
cysylltiad â Mr. HiU ei hun. Yr oedd y Parch. Howel Davies wedi bod yn

gweinyddu mewn undeb â phregethwyr eraill yn Hwlffordd, er amser boreol

Methodistiaeth, ac yn y fl. 1777 adeiladwydy capel yno a elwir y Tabernacle,

lle bellach yr ymgjnuilai y Methodistiaid. Yr oedd IMr. HiU yn teimlo

rhyw ymlyniad wrth y lle hwn, ac arferai bregethu ynddo, ar ryw adeg o'r

flwyddyn, dros gryn amser. Arryw achlysur efe a anfonodd vvr o'r enw Mr. Joss

yno ibregethu, ac i weinyddu y sacramentau. Nid oedd Mr. Joss wedi derbyn

urddau esgobol, fel yr oedd mwyaf yr anftawd ; a pharodd y tro afreolaidd

hwn dramgwjdd mawr i'r Parch. Nath. Rowlands, yr hwn oedd, ar y pryd,

wedi cymeryd arolygiaeth yr eglwysi yn sir Benfro, yn lle ei dad-ynghyf-

raith, Howel Davies. Weler wedi ei anfon gan Mr. HiU yn pechu yn erbyn

Mr. N. Rowlands. Safai Mr. Hili dros gymhwysder y gweinidog a anfonasai

yno, a safai Eowlands dros hawl offeiriad yr eglwys yn unig i weinyddu y
sacramentau. Y canlyniad, pa fodd bynag, a fu ymraniad yn ngliynulleidfa

y Tabernacle ; safodd y naill ran yno gyda Mr. HiU a'r gweinidog a anfonasai

;

ond y UeiU, sef y rhai a dybid yn Pethodistiaid trwyadl, a lynasant wrth

Eowlands. Collwyd y Tabernacle, gan hyny, i'r Methodistiaid, a chodwyd

capel arall i Eowlands, lle y byddai yn arfer pregethu tra gaUai, tra bu fyw.

Yn a^T, pa fodd bynag, mae capel Nathaniel EowLands yn Hwlftordd, er ys

UawTr dydd, wedi ei droi yn efail gôf. Gan i Mr. HiU yn y modd yma gyf-

arfod ei hun ag amgylchiad a roddasai brawf iddo o syniadau cyfyng yr

offeiriaid, yn y pwnc o weinyddiad y sacramcntau, yr oedd yn fwy parod a

chymhwys i gymeryd rhan yn y drafodacth a fu ar hyny yn Abertawe. Ni a

ddywedasom o'r blaen ddarfod diarddel y Parch. N. Rowland, tua'r fl. 1 807,

am afreolaeth mewn buchedd, a chydag eí y coUwyd y capel a godasid yu

Hwlftbrdd, gan y Methodistiaid, yn ei ddyddiau.

Erbyn diwedd y fl. 1810, yr ydoedd prif rwystr yr neiUduad wedi ei

symud, trwy fod Mr. Charles o'r Bahi wedi addaw ei gydweitlu-cdiad, a

rhngluniaeth ddoeth wedi cymcryd Mr, Jones, Langan, i wLad weU ;—gwlad
" Y mac pawb o'r brodyr yno'n un,

Heb neb yn tynu'n groes
;

Yn nioli'r Duwdod yn y dyn,

A chofio angau locs."

Yr oedd duwioldeb a defnyddioldeb y gyr hyn mor nodedig, a'r tyncrwch

tuag at eu teimladau mor ddiffuant a chryf, fel y buasai yn anhawdd iawn

gan y cyfundeb ysgogi ymlacn ar draws cu tcimladau, hcb o leiaf ddefnyddio

pob moddion yn eu cyrhaedd i'w henniU. Yr oedd Mr. Jones, beUach, wedi

heneiddio ;—yr oedd wedi teithio Uawer tiwy y dywysogaeth ;—yr oedd ei

weinidogaeth a'i dymherau mor enuiUgar, nes ocdd serchiadau y bobl, o fawr

i fân, wedi ymbletlui yndyn am dano, fel nad oedd ond cydwybod i orscdd yr

Hwn oedd uwch, a fuasai yn ddigonol yn ei bwys i ysgogi yn wrtliwynt;bol iddo.

Yr oedd Mr. Charles, yntau bellach, wedi Uafurio am 25 o flynyddocdd gyda'r
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cyfundeb
;
yr oedd ei ddiragritlirwydd, ei ysbryd hynaws, a'i ddefnyddioldeb

digyífelyb, wedi rhoddi pwys anarferol yn ei ddylanwad ; ac heb ei gydweith-

rediad cf, y mae yn anhawdd dychymgu pa fath a fuasai y canlyniad. Ond yr

oedd dyddiau efengylydd Llaugan wedi uesu i farw;— yr oedd y cwmwl

gwlithog hwn wedi bod eisoes yn dyferu ar Gymru grâs am hanner can

mlynedd, a gresyn oedd i un amgylchiad gyfarfod â'r gweinidog íFyddlon, yn

min y bedd, a fuasai yn chwerwi ei gofifadwriaeth yn mysg ei frodyr.

Ond fe'i gwaredwyd ef rhag hyn ; ni chaed ef mwy yn nghymdeithasfaoedd

y Methodistiaid, cauys Duw a'i cymerodd ef ato ei hun. A thrwy fai-wohieth

Jones, a chydweithrediad Charles, fe droes y glorian yn gwbl o blaid y neill-

duad. Yr oedd Mr. Gritîlths, Nefcrn, ynr o ddylanwad helaeth, yn enwedig

yn ei wlad ei hun. Yr oedd ef yn \vr boneddig o gyfoeth, ac yn weinidog o

dalentau helaeth iawn, a chyrhaeddai ei ddyhinwad yn rymus o fewn cylch ei

fro ei hun. Ond nid oedd Cymru yn gyffredinol yn gwybod ond ychydig

mewn cydmhariaeth am dano ;—nid ymroddasai erioed i wasanaethu y cyf-

undeb yn gyffelyb fel y gwnaethai Jones a Charles ;—yr oedd yn anewyllysgar

i weinyddu y sacramentau ond yn yr eglwysi plwyfol, ac wedi dangos mwy o

janlyniad wrth yr eglwys wlndol nag wrth y Methodistiaid fel cyfundeb, fel

nad oedd iddo ef, yn yr achos dan sylw, gyífelyb ddylanwad yn mysg ei frodyr,

ng oedd i'r ddau eraiU.

Nid oes angenrheidrwydd i mi, ond yn unig gwneuthur y crybwylliad fod

y neiUduad, o'r diwedd, wedi cymeryd Ue yn y Deau a'r Gogledd, yn ol y

cynllun a osodid i lawr gan Mr. Charles, yr hwn sydd argraffedig yn safon y
cyfundeb, ac yn adnabyddus ond odid i'r darllenydd eisoes. Cymerodd y
neillduad le yn y Gogiedd yn y Bala yn mis Mehetin, 1811, ac yn y Deheu-

dir yn Lhìndeilo Fawr, yn mis Awst, yr un flwyddyn.

ENWAU Y PREGETI1A¥YR A NEILLDUWYD Y TKO CYNTAF.

DEHEUDIE.

John Evans, Llwyn-ffortun,

David Rees, Llanfynydd,
Artliur Evans, Cj'nvil,

David Cliarlcs, Caerfyrddin,

Jamcs James, Abergaveni,

David Parry, sir Fryclieiniog,

Evan Evans, Ffôs, sir Frycheiniog,

Ebcnczcr iMorris, Twrgwyn,
John Thomas, Aberteifi,

Ebcnczer Eiehard, Tregaron,

Evan Harris, sir Benfro,

IlopUin Bevan, Morganwg,
John Rees, sir Fynwy.

GOGLEDD.

John Elias, Môn,
Richard Lloyd, Môn,
Evan Richardson, Caernarfon,
Thomas Jones, Dinbych,
John Davies, Nantglyn,
.John Roberts, Llangwm,
WiUiam Jones, Dol-v-fonddu,
Evan GriffUhs, Meiföd.

Nid oes yr un o'r rhestrau uchod yn awr yn fyw.
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PENNOD XV.

CANLYNIADAU Y NEILLDUAD.
CYNWY3IAD:

COLLI CAPELAU, YN LLANDUDOCH, CAPEL EGLWYS-ERW, CAPEL NEFERN, CAP-

EL TREFDRAETH, CAPEL DINAS, OLL YN SIR BENFRO—YR YMOSODIAD A FU YN
LLANON, YN SIR ABERTEIFI—NATHANIEL WILLIAMS YN CILIO—CAIS AT GAEL
Y GWRANDAWYR A RHAI O'R PREGETHWYR ODDIWRTH Y CYMUNDEB—YMOS^
ODIAD TRWY Y WASG—Y " WELSH LOORING GLASS," GAN MR. JONES, CREATON.

Ond er i'r neillduad. hwn gael ei ddwyn ymlaen trwy ddirgymhelliad am-

gylcliiadau, ac mewn duU pwyllog, wedi trafodaeth hir, ac wedi blynyddaa

o gydymgyngoriad, eto ni chaed y cyfnewidiad angenrheidiol hwn ymhìen heb

rai efteithiau gofidus, er y mae yn rhaid cydnabod eu bod yn Uawer Uai

helaeth a goíidus nag y daroganid y byddent. Dinystr a dnlliad y cyfundeb

a ragfynegid, ond trwy drugaredd nid fel hyny y bu. Ymadawodd amryw o'r

offeiriaid oddiwrthym yn y Deheul)arth, fel y crybwyUasom o'r blaen, a chil-

iasant yraheU oddiwrth y Methodistiaid o ran eu teimlad, gan ymddyosg yn

Uwyr oddiwrth bob cymdeithas â'u hen frodyr. Ac nid hyny oedd y sarhad

i gyd, eithr cymerasant mcwn amryw fauau y capelau a gyíbdasid, gan haeru

fod cyfansoddiad y cyfundeb wedi hoUol newid.

Mae yn rhaid i'r darllenydd ddeall fod capelau bychain wedi eu codi mewn
amrywiol fanau yn y Deheubarth, fel ysgoldy, yn agos i eglwys y plwyf,

lle y byddai yr otfeiriad yn bleidgar i'r Mefhodistiaid. Yn y cyfryw gapel,

neu addoldy, y byddai y cynghorwyr yn arfer pregethu
;

yno y cynelid

cyrddau gweddio, cyfarfodydd eglwysig, ac ysgol Sabbothol, oud ni wein-

yddid bedydd na swper yr Arglwydd yn y fatli le. Adeiladasid y cyfryw

gapelau ymron i gyd gan y Methodistiaid, ac iddynt hwy, ac at eu gwasanactb,

yr oeddynt. Yr oedd t cwrdd o'r fath yn Llangeithc, yn Llandudoch, yn

Nghastell-nedd, ac yn Llangan. Tybid fod y íath dai cyrddau yn angen-

rheidiol, gan na oddeíid i'r pregethwyr ddringo pulpud y Ilan heb urddau

esgobawl, a chyfleus oeddynt hefyd i gynal amrywiol gyfarfodyJd crcfyddol,

y rhai y buasai fy arglwydd esgob, ond odid, yn wrthwynebol i'w cadw yn

eglwys y plwyf. Ond wcdi y neillduad a fu ar weinidogion i'r corff, collwyd

amryw o'r fath dai cyrddau, yii enwcdigyn sir Benfro ; ac yn wir cymaint ocdd

dylanwad yr offciriaid a giliasant ymaith oddiwrthym, mcwn rhai ardaloedd,

a'r fath ydoedd syniad eglwysyddol y cynuUeidfaoedd, mewn rhai nianau, fel

ag y coUwyd nid y tai cyrddau yn unig, ond y cynuUeidfaoedd hefyd,

Gan fod yr amgylchiadau y cyfeiriwn atynt yn ddycithr i'r rhan amlaf o

Gymry yr oes hon, a'r hysbysiad am danynt ymron yn anhygoel gan lawer,

teg yw gosod rhai o'r amgylchiadau hyn ger bron ; a gwclir ynddynt yr

effeithiau a achlysurwyd gan y neillduad crybwylledig ar y sawl a'u gwrth-

wjTiebent.

Pentref ydyw Llandudoch am yr afon ng Aberteifi. Fe ddaeth i lan y
plwyf weiuidog efengylaidd o sir Forganwg, o'r enw W. Jones. Yn fuan

wedi dyfodiad y gr hwn i Landudoch, y dechreuwyd yno achos bychan gan

y Methodistiaid. Ffurfiwyd yraa gymdeithas eglwysig, ac adeiladwyd yma
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gapel. Parliaodd y Methodistiaid i lafurio yn y lle hwii, fel manau eraill, hyd

oni chiliodd yr offeiriad oddiwrth y cyfundeb, yn eglwys yr hwn y byddai'r

aelodau yn arfer cymuno. Wedi y neillduad yn 1811, cauwyd y capel yn

erbyn pregethwyr y Methodistiaid, ac aeth rhan fawr o'r aelodau at yr oífeir-

iad, fel ag y diílanodd yr achos yn ei gysylltiad â'r Methodistiaid. Nid oedd

yma, bellach, ddim pregethu ganddynt, oni ddamweiniai fod dau frawd, ar nos

y gymdeithasfa yn Aberteifi, yn cael eu gwahodd i bregothu yn nghapel y
Bedyddwyr. rel hyn y bu pethau am bum mlynedd ar hugain. Ond yn y
fl. 1836, cymerwyd ystafell di'achefn i ddechreu pregethu ynddi, gan fod yn

y pentref eisoes rai aelodau yn pertbyn i Glanrhyd ac Aberteifi ; ac wedi dwy

flynedd o Lifur, fe adeiladwyd capel bychan a hardd yno eilwaith, lle y mae

achos siriol a heddychol hyd heddyw. Yr achos o golli y capel cyntaf oedd,

mai gwr eghvysig a'u pleidwyr oedd yr ymddiriedoiwyr arno.

Y lle nesaf a goUwyd oedd Eglwys-erw. Pentref bychan yw hwn tua chwe

miUdir i'r deau o Aberteifi. Tua dechreu y ganrif hon, yr oedd yma ambell

aelod yn perthyn i'r ]Methodistiaid yn cyfaneddu, y rhai a "gadwent gyfarfod-

ydd gweddio yma ac acw yn yr ardal, ac a aent i gymuno i eglwys Nefern,

lie yr oedd y Parch. D. Griffiths yn gweinidogaethu. Ymhen rhyw enyd o

amser, cymerwyd t yn yr ardal, a threfuuswyd ef i fod yn addoldy, a buwyd

yn cadw moddion ynddo am rai blynyddau. Yr oedd yn angenrheidiol, pa

fodd bynag, i drefnu y moddion fel ag i beirlio a throseddu y graddau lleiaf

ar wasanaeth y llan ; ac os dygwyddai yn achlysurol fod y moddiou yn

parhau ychydigyn hwy na'r awr benodol, fel y gwnaeth imwaith pan oedd Mr.

Williams, Lledrod, yno yn pregethu, bygythid y troseddwyr â cliynghaws yn

ls yr esgob. Ar yr achlysur y soniwn am dano, daeth y person heibio a chanfu

nad oedd y moddion yn y t cwrdd wedi terfynu, a rhoes amnaid croew i'r

bobl eu bod yn droseddwyr agored i gosb, ac ar hyn ebe Mr. WiUiams, yr

hwn a adwaenai y ddefod yn dda, " Ewch, ewch, druain, gjTita' galloch."

Daeth yn olyuwr i'r ofifeiriad hwn r mwy tyner a hynaws. Yn y fl. 1807,

adeiladwyd yma gapel bach prydferth, yn yr hwn y cynelid moddion gras

yn gyson, a chyfarfodydd misol yn achlysurol ; ond wedi neillduo gweinid-

ogion, oerodd pobl y lle at y Methodistiaid ; eto ni chauwyd y capel yn hoUol

ac ar unwaith, ond fe ganiateid i ambell un bregethu yiiddo yn awr ac eil-

waith, ac o'r diwedd y moddion Methodistaidd a ddarfuant yn hollol. Eto,

vmhen amser daeth rhai o aelodau y cyfundeb i fyw i'r ardal
; y rhai, mewn

undeb ag ychydig nifer o'r un syniadau, af, ocdd eisoes yn aros yn y lle, a

gawsant gan bregethwyr ddyfod yno drachefn i bregethu mewn l ariedd.

Yr oedd teulu y t hwn wedi eu hennill yn siriol at yr achos ; ond syraud; s:u.t

o'r ardal, a chafwyd t anedd arall i bregethu ynddo ac i gadw ysgol

Sabbothol.

Tra yr oedd y moddion yn cael eu cynal yn y llc diweddaf hwn, cafwyd

rj'W fath ganiatâd i fyned i'r capel, yr liwn, tybygid, oedd yn ddiddefnydd.

Dan^-oswyd cryn lawer o anfoddlonrwydd i ddangos yr ysgrif-weithred, am

fod ynddi, fel y bernid, ryw ymadrodd yn rhoddi hawl eglur i'r Methodistiaid
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o'r addoldy. Pa fodd bynag, cafwyd drws agored i fyned iddo vxw Sabbotli,

a chylioeddwyd y byddai Mr. W. Williams, Abertelfi, yn pregethu ynddo y
Sabboth canlynol. Y Sabboth a ddaeth, a'r pregethwr hefyd ; ond pa beth a

welai erbyn dyfod at ddrws y capel, ond gwarcheidwad arfog, yn gwarafuu

iddo ef a phob un arall fyned i mewn. Ar hyn, apeliwyd at berchen y tir

y safai y t cwrdd arno, sef T. D. Lloyd, Ysw., Bronwydd, swydd Aberteifi.

Yr oedd y boneddwr hwn fel Arlywydd fLord of tlie MauorJ, yn cynal ei ls
yn Nhrefdraeth

;
yno, gan hyny, yr aeth amryw o'r cyfeülion i osod yr achos

o'i flaen. Nododd yntau ddiwrnod penodol i wrando y cwyn, pryd y daeth

tri o frodyr o Abergwaun yno, a daeth o'r ochr wrthwynel)ol, bedwar o

oÊFeiriaid ac araryw eglwyswyr o Eglwys-erw.

Dygasai Mr, Lloyd adysgrif o'r lease gydag ef, a darllenodd hi ; a'r ym-

adrodd ynddi y sylfaenai yr oífeiriaid eu bawl arno oedd, mai erthyglau ath-

rawiaethol eglwys Loegr oedd i fod yn safon yr athrawiaeth a bregethid yn

y capel
;
ymadrodd a berthynai gynt i hiwer o rwym-ysgrifion y capelau.

Swm y ddadl oedd fel hyn :

—

Offeiriaid.—Ni all fod gan y IMethodistiaid uu hawl i'r t cwrdd, am
nad ydynt yn olynwyr i'r gwr a'i hadeiladodd, gan na chawsant erioed

urddau esgobawl.

MeiJiodisüaid.—Nid ydym, syr, yn proffesu bod yn olynwyr iddynt, ond

yr ydym yn hòni, mai ni ein hunain oedd yn y Ue ar ddydd ei agoriad.

Off.—Ond, syr, y mae crybwylliad penodol yn y lease niai erthyglaii yr

eglwys oedd yr athrawiaeth i fod,

Meth.—Nid yw y lease yn son am ddim ond am erthyglau athrawiaethol yr

eglwys ; ond nid oes ynddi air am ei llywodraeth eglwysig.

Off.—Yr athrawiaeth uchaf ydyw y cymun bendigaid ; ac yn ol yr crthyglau,

nid oes gan y Methodistiaid ddim hawl i'w weinyddu.

MetJi.—Nid athrawiacth ydyw ordinhadau ac ymarferiadau eglwys, ac nid

ydym ni yn pregethu dim ond sydd gyson ag erthyglau eglwys Loegr, fel

protestaniaid uniawngred eraül,

Off.—Y maent liwy wedi ymadael ag egwyddorion eu tadau ; mewn gwir-

ionedd nid oes Methodistiaicî yn bod yn awr ;—gynt yr oeddynt raewn undeb

â'r eglwys, a gwr wedi cael urddau esgobawl oedd eu gweinidogion,

A?e//í. — Ni fu un undeb sylweddol erioed rliyngom ag eglwys Loegr,—nid

offeiriad oedd ein sylfaenydd cyntaf,* ac os oífeiriaid fu yn gweinyddu i ui,

rhai wedi eu troi aUan oeddynt, gan mwyaf o cglwys Lloegr ;—ac os ydyw y

ffaith o fod clerigwyr yn gweinyddu mewn unrhyw gyfundeb yn ei gysylltu

a'r eglwys whidol, yna eglwyswyr ydyw holl ymneiUduwyr y deyrnas, gan

mai y BartJíolemeic Act a roes iddynt hanfodiad. Ac heblaw hyn oll, yr oedd

yr offeiriaid Methodistaidd wedi tori eu hunain ymaith o gylch yr eglwys

wladol, yn ol y nawfed Canon, o'r dydd y cynaliwyd y gymdeithasfa gyntaf

ganddynt ;—a mwy na'r cwbl, yr offeiriaid ydynt elynion penaf Methodistiaeth

drwy holl Gymru.

• Cyfeiriad at Howel Hanis, tvljvgid.

G 2
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Yr oedd yuiadrodd yn y weitlired i'r perwyl yma, " Os byddai y capel am
ddeiiddeng mis heb ddim pregethu ynddo, fod y weithred yn ddirym."

Profwyd fod y capel nid am ddeuddeng mis, ond am cliwe' deuddeg, heb

ddim pregethii ynddo.

Off.—Nid yw hyny yn wirionedd,—y mae pregethu ynddo bob wythnos.

Meth.—Gan bwy?

Off.—Gan Mr. P
,
gweinidog y plwyf.

Boneddwr.— A gafodd y capel gysegriad esgobawl ?

C)/.—Naddo.

Bonedd.—Wel, nid oedd. gan Mr. P ddim hawl i bregethu jnddo.

Yna gofynodd i Mr. P ,
" A fyddwch chwi yn pregethu yn y capel ?

"

Mr. P.—Na fyddaf, sjt, ond mi fyddaf yn darllen pennod yn y cwrdd

gweddi weithiau, ac yu esbonio.

MetJi.—Mae y lease yn gofyn hyny yn ychwanegol at bregethu, a hòni yr

ydym mai nid y naill yw y llall,

Bonedd., wrth y Methodistiaid.—A ydych chwi yn cymeryd mantais o'r

ymadrodd (clause) yua i dori y lease.

Meth.—Yr ydym yn cyflwyno yr achos yn hollol i chwi, syr, ac ni ä ym-

foddlonwn i'ch penderfyniad chwi, pa beth bjTiag fyddo.

Bonedd.—Wel ynte, mi a roddaf fy mam, ond nid ar air yn awr, ond mewn
ysgrif, ac mi a anfonaf gopi i'r ddwy-blaid.

Fe fu y gr boneddig gystal a'i air, ac anfonodd at y Parch. D. Meyîer, ei

farn mewn ysgrifen. Ehoddwn adysgTÌf o hono isod, ya. js iaith yr ysgrifen-

^yyd ef,* ac er mwyn y Cymro uniaith, ni a roddwn ei dalfyriad o hono yn

Gymraeg.

* EGLWYS-ERW MEETING HOUSE CASE.

At the urgent request of several persons, I hare carefully and impartiallT examined
the cüYenants of the leasc granted for the use of the above Meeting House,—and I

liave endcavoured to procure every possible information from parties prcsumed to be

acquainted with the original intentions of the donor. I am of opinion tliat the lease

was granted for the benefit of certain ordained ministers who have seceded from the

church on account of episcopal censure, from presumed irregularities of discipline.

Now it is well hnowTi that when this sccession took place (towards tlie close of the last

century), a large bodyofthe laity sympathized with their ministers, considering the

conduct of their episcopal rules harsh and unwarranted ; and I havc tlie best rcasons for

believing that the original donor of the lcase, Mrs. Mary Lloyd, bclonged to this body. I

do not think, froin the tenor of tlie lease, that this JÍceting House was intendcd to bc
theexclusivepropcrtyof thechurchas acliapel of ease, for several rcasons :— Ist. There
is no mention made of its bciu'j attached to, or dependent upon the parish church of

Eglwys-erw. Nor, 2nd, is the preaching confined to ministcrs episcopally ordaincd. And
Sdly.'On thestrongground that the said chapel has never undergone tiie rite of consc-

cration ; nor does it appear to be essentiaily neccssary to thc church, there being at thc

prcsent moment a school-room attached to the cstablishmcnt in that locality. I ani of

opinion that tlie words " Doctrinal Articles," used in thcleasc, ajiply ratlicr to the " spirit,"

than to the " lctter " of tlie church ofEngland's tcncts,and that the discipline of tiic church
Avas not insisted upon in this instance. It appears that on several occasions, thc chapel

has heen used by tlie Cahinistic Methodists, with the free permission of the Trustces,

and althongh the position of the prescnt succcssors ofthose seccding clcrgymcn, is some-
what altercd. froni tlic fact that thc Cahinistic Mctliodist minisícrs of thc prescnt day, arc

not cpiscopally ordaincd ; yct, I am liunil)ly of opinion, that thc Trustccs wotild usc a wise

discretion in taking an eularged and lil)eralvicwofthe piwisions of the lcase, in giviug
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'' Nid wyf yn meddwl mai y bwriad oedd i'r t cwrdd hwn fod yn

feddiant hollol i'r eglwys, fel capel plwyfol {chapel of easé), o herwydd am-

ryw resymau :—laf. Ni wneir un crybwylliad ei fod yn gysylltiol wrth, nac

yn ddibynol ar, eglwys blwyfol Eglwys-erw. 2il. Ni chyfyngir y pregethu

ynddo i weinidogion wedi eu hurddo gan esgob. 3ydd. Y rheswm cryf na

fu un cysegriad erioed ar y capel, ac nid yw yn ymddangos ei fod yn anhebgorol

angenrheidiol i'r eglwys, gan fod ysgoldy eisoes yn gysylltiedig â'r eglwys yn

y rhandir hwnw. Yr wyf yn barnu fod y geiriau ' Erthyglau athrawiaethol

'

yn y weithred, yn golygu 'ysbryd,' ac nid 'llythyren' egwyddorion eglwys

Loegr ; ac na ofynid yn yr amgylchiad hwn, gydymffurfiad â dysgybhìcth yr

eglwys. Y^mddengys fod y capel wedi cael ei ddefuyddio yn fynych gan y

Methodistiaid Calfinaidd, trwy rwydd ganiatâd yr ymddiriedolwyr, ac cr

fod sefyllfa bresenol olynwyr y clerigwyr hyny a ymadawsant â'r eglwys

ychydig yn wahanol, oddiar nad yw gweinidogion presenol y Methodistiaid

Calfinaidd, ddim Avedi eu hordeinio gan esgob ; eto, yr wyf yn ostyngedig o'r

farn, mai callineb yn yr ymddiriedolwyr, a fyddai cymeryd golwg eang a

rhydd ar amodau y weithred, trwy roddi agoriad i'r capcl i weinidogion y
Methodistaidd Calfinaidd, i wneutluir defnydd rhydd hono, ar yr un pryd

yn cadw hawl i vicar y plwyf draddodi darlith wythnosol ynddo. Er fy mod
yu eglwyswr fy hun, yr wyf yn ddilys yn credu, na fyddai y cyfryw drefn yn

un cam â'r eglwys, a diamheuol y byddai yn lles i wir grefydd, trwy adferu

tangnefedd a brawdohaeth Cristionogol. (ArwyddwydJ

Trefdraeth, Medi 24, 1848. Tiiomas Dayies Lloyi).

Ond er i'r boneddwr anrhydeddus argymhell y cynUun ucliod i sylw a

chymeradwyaeth y ddwy ochr ; eto, ni welodd y bhiid cglwysyddol yn dda ei

dderbyn, a ehan eu bod eisoes yn meddiant o'r lle, nid oedd obaith i'r blaid

a gauasid allan gael dyfod eilwaith i mewn, oddieithr idilynt ymroddi i yra-

gyfreithio â'r yraddiriedolwyr ; a hyny, fe allai, ni fuasai ddoeth.

Yr oedd hefyd, yn Nefern, hcn d ancdd wedi ei dachi a'i gyfaddasu at

wasanaetli crefyddol y Methodistiaid, yn yr hwn y cynelid pob moddion gan

wrllëyg. Ond yn y Uan yr oedd yr ordinhadau yn cael eu gweinyddu, lle y
byddai cyrchfíi fawr o bobl bob mis o'r lioU ardaloedd cylchynol. Tua dcchreu

y ganrif bresenol, adeiladwyd yno gapcl hardd iawn, yn yr hwn y bu y Melh-

odistiaid yn pregethu am rai blynyddau, ond ar neillduad gweinidogion,

cauwyd hwn hcfyd, a gwaharddwyd i'r Methodistiaid weinyddu ynddo mwy.

Yr oedd Mr. GriflRths, Nefern, fel y dywedwyd eisoes, yn bregethwr pobiog-

aidd ac enwog, ae wiiho ef a'i blaid y glynodd y gynuUeidfa. Fe allai mai

eiddo personol oedd y capel hwn; os felly, nid mor rhyfedd ac nid mor

chwith fod y personau a'i p'iai, yn hòni awdurdod yn y modd hyny arno.

thc ministers ol'thc Cah'iuistic Mcthodist's pcrsuasioii, a key oí'thc chiipcl fortheir frce

usp, still rcserving to thc vicar of the parisli thc power of holdiiig in it ti wceUIy lectni-e.

A churchman mysclf, I sinccrly bclicvc the intcrest of thc churcli AvouId in no degrce

sufFcr by this arrangcment, and raost undoubtedly, the causeof true rcligion would be

advanced by the restoration of haiinony and Christian brotlicrhood.

Newport, Sep.2^,\^-\9.. (Signcd) Thomas DAvms Lr.oyn.
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Dyoddefodd Trefdraeth hefyd ar yr un achlysur. Dechreuodd yr achos

Methodistaidd yn y lle hwn yn nh gr o'r enw Mr. John Lloyd, yr hwn

oedd yn briod ag un o ferched Castell-y-blaidd. Tmhen rhyw gymaint

o araser, adeiladwyd yma gapel, ar agoriad yr hwn y pregethodd Mr. Jones,

Llangan, a Mr. îsathaniel Eowlands. Testyn y cyntaf oedd " Bjdd mwy
gogoniant y t diweddaf hwn na'r cyntaf ;" a thestyn Mr. EowLinds, " Cy-

merwch phiol newydd a halen, &c.," (3 Bren. ii. 20.) Dywedai, er caeì phiol

newydd, fod yn rhaid cael heii halen ; ac er cael capel newydd, mai yr hen

efengyl a bregethid ynddo. Daeth yma hefyd r ieuanc i fyw o sir Aberteifi,

o'r enw Owen Jones. Ymddengys fod y gT hwn wedi cael dysgeidiaeth dda,

ac }Ti bregethwr rhagorol ; ond ni fu ei ja-fa ef ond bèr ; bu farw yn 33 ml.

oed, tua'r fl. 1777-8. Yr unig goffa am dano ymron y sydd ar gael ydyw,

marwnad iddo, o waith un Siôn Evan, Cenarth, yn yr hon y mae y ddwy

linell ganlynol :

—

Fel Saul wrth draecl Gamalicl, fe gafodd uchel ddysg
;

MewTi bwriad mynai'i weled, e'u otfeiriad j'U ei wisg.

Y mae rhai sydd yn awr yn fyw, yn cofio offeiriad yn gweinidogaethu yu llan

Trefdraeth o'r enw Mr. Pugh. Cyfrifid efyn henr diniwed, siriol a charedig,

ond nid hyawdl ei ymadrodd, na heketh ei ddawn. Yn amser yr hen offeir-

iad hwn, daeth i fyw i Drefdraeth bregethwr o'r enw David Evans. i'r oedd

hwn yn bregethwr da, ac yn gwasanaethu swydd clochydd i'r hen offeiriad.

Wrth yr hanesyn a ganlyn y gallem gael drychfeddwl am dalentau y clochydd

fel pregethwr. Mewn cyfarfod misol j'n Trefin, trefnwyd i David Evan a'r

Parch. N. Eowlands i bregethu ; ac ar ol yr oedfa, daeth gr boneddig call a

chrefyddol, i'r hwn yr oedd parch mawr jti ei fro ac yn mysg ei frodyr, o'r

enw Mr. Wiliiams, Llandegigau, i mewn, ac a ddywedai yn ngwydd Mr.

Eowlands, " Y mae genyf gynygiad i'w osod ger bron, sef bod i'r ofleiriad

gael ei wneyd yn glochydd, a'r clochydd yn offeiriad." Ee fu David Evans

farw tua diwedd y canrif diweddaf. Ar neillduad gweinidogion, pa fodd

bynag, disgynodd gradd o ddyryswch a diflaniad ar yr achos yn ìs hrefdraeth.

Gan fod llan Nefern yn y gymydogaeth, a Mr. Grifíiths ynr o ddawn a dylan-

wad, ciliodd amryw o'r aelodau oddiwrth y Methodistiaid, gan ymlynu wrth

beriglor Nefern, a chauwvd y capel hwn eilwaith yn erbyn y pregethw^r, a'r

rhai a lynent wrthynt. Nid oes sicrwydd a oedd lea^e ar y capel hwn yn bod,

ond fe'i collwyd cf, am mai eglwyswr oedd perchen y tir y safai y capel arno.

Yr oedd nifer o'r aelodau, er hyn, ynghyd â'r boneddwr anihydeddus

James Bowen, Ysw., Llwyn-y-gwair, yn glynu wrth y pregethwyr. Ehoes y
gvv'r boneddig hwn ddarn o dir i adeihidu capel arall arno, yn Ile yr un a goll-

asid, yr hwn adeilad a godwyd yn y fl. 1815.

Nid j^dym eto wedi cyrhaedd diwedd trychni y neilhluad. IMae llc rhwng

Trefdracth ac 7\.bergwaun, o'r enw Dinas, lle yr oedd achos gan y Mctliodistiaid

er yn lled fore. Adeiladwyd yma gapel bychan tua'r fl. 1770, yn amscr yr

hybarch John Harris o Dreamlod.* Tua dechreuad y canrif hwn ail-adoiladwyd

* Gwel Hancs Sir Bcnfro vmlacn.
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y capel, gan fad y gyuuUeidfa wedi lluosogi, ac yn amser y neillduad yr oedd
yma eglwys gryn luosog. Gwnaed cais ar ysglyfaetliu y capel hwn hefyd,

ond fe fethwyd yn yr amcan. Dygwyddodd nad oedd y siabl a adeiladasid^at

wasanaeth y capel ddim yn sefyll ar yr un tir a'r capel, neu yn perthyn i'r uu
perchenog. Daeth ymraniad i fysg y gynulleidfa hon, safodd un rhan gyda'r

Methodistiaid, a chiliodd nifer cyfartal ymron at jt òffeiriaid, ac yn eu myso-

yr oedd un pregethwi-, yr hwn sydd eto yn fyw ac yn cymerýd y blaen gyda'r

blaid hòno. Am y stabl, ni ddaeth hon i feddiant y JMethocÙstiaid byth ; ond
fe fu y bhìid eglwysyddol yn ei defnyddio dros ryw dymhor, i gadw ysgol ac

i bregethu, ond y mae hyny bellach wedi darfod er ystalm. Cafwyd gweitbred

uewydd am dir y capel, dros fil ond un o flynyddoedd, ac adedadìyj^d capel

newydd hardd ar y ile, ac ymddengys golwg siriol a llewyrchus ar vr achos.

Sir Benfro, ni a welwn wrth yr engreifftiau uchod, a ddyoddefodd fwyaf

yn y llwybr crybwylledig ; eto fe ymddangosodd jx un ysbryd mewn manau
eraiU. Cawn grybwyll un esampl yn Llanon, sir Aberteifi,

Yr oedd yn yr ardal hon offeiriad o'r enw David Herbea-t, yr hwn a gyfrifid

yn efengylaidd ei ysbryd a'i farn, a'r hwn a gjTudeithasai gTyn Liwer â Meth-
odistiaid y fro. Arferai ddyfod i wrando pregethau i'r capel yn fynych, ac

ymunai gyda hwy. jti eu cyfarfodydd gweddio, ac yn eu cynulliadau eglwysig.

Y Methodistiaid yr un modd a arferent fynychu y Uan, i wrando yr offeiriad

yn pregethu, ac i gymuno. Yr oedd y llan a'r capel megys yn perthyn i'r un
enwad. Cedwid y cyfarfod eglwysig bob wythnos yn y capel, a'r cwrdd o flaen

y cymundeb ji\ y Uan
;
yr un gwr fyddent yn blaenori yn y cyfarfodydd oll,

a'r un aelodau a'u cyfansoddai oll. Yr oedd yma bregethwr hefyd o'r enw
Nathaniel Williams, gr a gyfrifid yn barchus o ran ei gymeriad a'i weinid-

ogaeth, yr hwn a ddaethai i'r fro hon trwy briodi gwraig o'r ardal. Parhaodd

y wedd unol uchod ar yr achos yn y lle, hyd y flwyddyn 1811 ; ond wedi i'r

neillduad gymeryd lle yn y flwyddyn hòno, cododd cymylau duon iawn, a

thywyllodd yr awyr yn fawr, gan arwyddo tymhestl flin. A thymhestl a

therfysg blin a fu. Dywedir fod Mr. Herbert eisoes wedi ocri gradd at bobl

y capel, am jt aent, yn'ystod rhyw ddiwygiadau, i Langcitho ar Sabbothau

cymundeb ; ond yn awr fe giyfhaodd jt oerfelgarwch nes myned yn wrth-

wynebiad cryf. Yr oedd llawcr o'r aelodau hefyd, yn anfoddlawn iawn i

newid dira ar eu harfer, ac yn eu mysg yr oedd y pregethwi' Mr. N. Williams.

Pa fodd bynag, yr oedd yn angenrheidiol, bellach, i bawb benderfynu eu

hochr
; gan fod y cyfundeb yn gyffredinol wedi penderfynu neillduo rhai o'u

pregethwyr i weinyddu y sacramentau ; rhaid oedd, tybygid, i'r persouau a all-

ent fod yn y lle hwn, neu le arall, naill ai cilio yn llwyr i'r Uan, neu syrthio i

mewn yn heddychol o leiaf á'r oruchwyliaeth newydd
;
yn enwedigol gan fod

yr onichwyhaeth hòno yn unol â sjTiiadau cyfl'redinol y cyfundeb ; ond nid

oedd Ilawer o'r bobl yn y Ue hwn, yn foddlawn i wneud na'r naill na'r Ilall.

Mynent freintiau Methodistiaid, ac undeb â'r Ilan hefyd ; a chan yr anhawsdra

oedd bellach i gael hyny, parent derfysg a chyffro blin yn y gymdeithas

eglwysig. Anghyraeradwywyd yr ordeiniad gan ]\Ii-. Herbert yr offeiriad, a chan
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Mr. WiUiams y pregethwr ; a pha betli oedd i'w wneyd ? Ni ellid galw yu

ol yr hyn a wnaethpwyd, ac ni ellid goddef terfysg ac anghydfod i barhau yn

yr eglwys, a pha beth a ellid ei wneuthur ?

Tra yr oedd y terfysg a'r benbleth yn parhau yn Llanon, daeth Mr.

Ebenezer MoiTÌs yno, i geisio lliniaru y cyffro, a chafodd mai gormod gor-

chwyl oedd hyny heb chwalu y gymdeithas eglwj-sig yn llwyr, a derbyn

eilwaith i gjmundeb y sawl a ewyllysient ddychwelyd ar yr amod o'u bod yn

penderfynu cyd-redeg â sefydliadau y corff. Ar yr achlysur hwn, fel y gellid

dysgwyl, tramgwyddodd rhai yn ddirfawr, a chiliasant yn Uwjt oddiwrth y
Methodistiaid, ganymlynu wrth y llan ; derbyniwyd eraiU yn ol, gan broffesu

eu hymroddiad i gydymffurfio â'u brodyr, o hyny allan. Ni oedd ]\Ir. N.

Williams yn bresenol pan y bu hyn
;
yr oedd ar daith wein'dogaethol ar

y piyd, ond yr oedd ei wraig yn uii o'r rhai a giliasai yniaith. Pan oedd Mr.

Ebenezer Monis yn dychwelyd adref, cyfarfu â ]Mi-. WiUiams yr hwn hefyd

oedd yn dychwelyd o'i daith, a mynegodd iddo pa fodd y bu, gan hysbysu

hefyd fod ei wraig ef yn mysg yr encilwyr. " O'r goreu Mr. Morris," ebe

Mr. WiUiams, " os gwnaethoch felly â Jane, chwi gewch wneyd hyny â

minau." Ac felly y bu
;
ymadawodd Mr. Williams â'r Methodistiaid, ac ni

bu yn aelod gyda hwy mwyach.

Teimlodd y gymdeithas eglwysig goUed am ei wasanaeth, ac o'r braidd nad

oedd y blaenoriaid yn Uwfrhau i fyned yralacn hebddo ; eto ymlaen hebddo

yr aed, a chawsant brofi yn Ued fuan, fod yn rhaid iddynt, nid yn unig, jm-

wroli i fyned ymlaen heb gael dim cynorthwy oddiwrtho, ond ymarfogi i

fyned rhagddynt er cael gwrthwynehiad cryf oddirrrtho. Oblegid fe wnaed

cais eguiol gan y blaid a giliasant at y Uan, i gael y capel i'w meddiant, gan

haeru yn ddiau, fod y Methodistiaid wedi fforjj'dio eu hawl iddo, tnvy'yr

janneillduad diweddar. Yr oedd llawer o rwym-weithredoedd {leases) y
capelau, y pryd hyny, yn nwylaw yr ofleiriaid Methodistaidd fel ymddiredol-

wyr (trustees), a gwnaed defnydd o hyn i geisio eu meddiannu. Felly hefyd,

yr oedd mewn rhan yn Llanon. Parodd yr ymdrech i feddiannu y capcl

gyffro adnewyddol, a bu yn foddion, yn ddiau, i ddangos pwy oedd gyda, a

phwy oedd yn erbyn y Methodistiaid, yn fwy eglur adiamheuol nag o'r blaen.

Tn mysg yr ymddiriedolwyr yr oedd enw un Älr. Daniel Jentins, Llaugeitho,

pregethwr gyda'r jMethodistiaid y pryd hwnw ; ond yr hwn ar y neillduad a

giliasai at y Uanwyr. Dywedir i wraig y gr hwn, gymeryd gyda hi lease rhyw

gapel arall, cyffelyb o ran oed i gapel Llanon, gan bendcrfynu myued â'r

achos mewn undeb ag amryw o'r Uauwyr, at vvr boneddig o ynad, o'r enw

Mr. Lloyd, MabAvs, a chael ei farn cf ar y mater mewn dadl. Penderfynodd

y blaid araU wneuthur yr un modd. Yr oedd lease y capel, trwy ryw fusgreU-

ni, wedi disgyn i law un o'r aelodau, o'r enw Siòn y taeliwr, fel y gclwid cf,

vr hwn heb wybod mai y weithi*ed am y capel ydoedd, a dorasai Unyn incsur

o'r crocn, gan fwriadu yn ddiamhcuol ei ddei'nyddio oU i'r un dyben, o bryd

i bryd ; ond fel y mynai yr hap fod, nid aeth gweìleifyn (scissors) y taehwr

trwy yr un o hanfodion y weithrcd, niegys y Uaw-iio(Had, y dyddiad, &:c.
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Wedi caely weithred, cymerwyd hi gan blaid y capel at un Mr. Morris,cyfruith-

iwr, ag oedd yn byw yu Ehosminiog ;
yntau a'i hadgyweiriodd goreu y gellid,

cyn ei dangos i Mr, Lloyd, Mabws.

Ond tra yr oedd y blaid hou yn ymbarotoi, fe aeth y blaid arall at yr ynad

o'ü blaeu, ac wrtli ddychwelyd cyfarfuant â'r Methodistiaid yn rayned at yr

uu gr y buasent hwy gydag ef ; ac er i'r llanwyr dystio mai ofer fyddai eu

cais gyda'r gr boneddig, trM-y ei fod eisoes wedi rhoddi ei farn o'u hochr

hwy, eto ymlaen yr aeth y capelwyr, a'r cyfreithiwr gyda hwy, i Mabws.

Mynegodd Mr. Morris ei neges, a dangosodd y weithred, a gofynodd :
" Ai

gwir oedd ei fod wedi dweyd wrth y blaid arall mai eu heiddo hwy oedd y

capel?"

" lë," ebe y gvvr boueddig, " tystieut wrthyf fi raai hwynthwy oedd y

Methodistia icl.

'

'

"Pwy ynte oedd y Uanw^r? " gofynai y cyfreithiwr.

" Ni ofynais hyuy iddynt," atebai yr ynad.

" Da fuasai gwneyd hyny," ebe y cjeithiwr, " oblegyd y bobl sydd gyda

fi jTi awi* yw y Methodistiaid, a'r Uauwyr oedd y lleill."

" Chwi wyddoch chwi, Mr. Morris, fwy am gTcfyddau nag a wn i," ebe yr

yuad, "ond y Methodistiaid, pwy bynag ydyut, ydyw gwir berchenogion y
capel."

Edrychid ar faru Mr. Lloyd mewn materion o'r fath, gau yr holl wlad, fel

penderfyniad sicr ; ond gau nad oedd y Uanwyr yu y lle pan y bu yr yniddy-

ddan uchod ; a chan bwyso ar yr hyn a ddywedasid yn fí"aeuorol wrthyut

hwy, rhoddasaut glo ar ddrws y capel. Y dyddiau canlynol yr oedd cyfarfod

misol y sir yu cael ei gynal yn Mhen-y-morfa ; i hwn fe anfouwyd dau genad

i osod yr achos ger bnm y brodyr cyuulledig, ac i ofyn eu cyfarwyddyd.

Dygwyddodd fod un Mr. Davies, cyfreilhiwr yn eu plith, yr hwn wedi clywed

y cynghaws a ofynodd, " A oedd y capel wedi cael ei drwyddcdu yn ol y
gyfraith ? " Atebwyd ei fod, ac mai yr achos iddo gael hyny oedd gwaith uu

John Jones (gr ag oedd yn byw tua Llauddewi-Aberarth, swyddog y gyllid-

fa), yn d\fod i aflonyddu eu cyfarfodydd, ac i wawdio y pregethwyr, yr hyn

a wnaeth unwaith mor efieithiol nes llwyr ddystewi y pregethwr. "Gan fod

y capel wedi ei drwyddedu fel addoldy ymneillduwyr," ebe ìlv. Davics,

" eiddo y Methodistiaid ydyw, ac nid eiddo y llanwyr, a chynghorwn chwi i

beidio cyö"wrdd â'r clo sydd arno, ond erlyn y sawl a'i clôdd cf â chyfraith y
tir."

Yr oedd cyfarfod gweddio w-edi ei gyhoeddi i fod yn y capcl yr un noson

ag y rhoddai Mr. Davies y cynghor liwn yn y cwrdd misol ; a chan fod y ddau

genad heb ddycliwelyd, a rhyw nifer o bobl wodi ymgasglu yu nghyd wrth y
capel, pallodd amyuedd un o'r enw Dafydd Siùn, a chymerodd drosol haiarn

i symud ymaith y clo, ac i ollwng y boljl i mewn. Yn fuan ar ol hyn, yr oedd

Mr. Richard, Tregaron, yn dyfod i Lanon i brcgethu, a phwy a aeth i'w

gyfarfod ond Dafydd Sion. Gofynai Mr. Eichard iddo, "Pa fodd yr aeth

yu ddyn drwg i dori y clo ; a thrwy hyny dori y gyfraith ? " Araddifíynai yr
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yr hen r ei hun gorau gallai, gan ddweyd fod ymddygiad y gwrthwynebwyr

yn rhy ddrwg i'w ddyoddef. Ond ebe Mv. Eichards :

—

" Pe ddywed yr ysgrythyr, ' Na wrthwynebwch ddrwg : ond pAvy bynag

a'th darawo ar dy rudd ddeau, tro y llall iddo hefyd.'
"

" Gwir," ebe Dafydd, ac fe ddywed yi un Uyfr, " A pha fesur y mesuroch

yr adfesurir i chw'ithau."

" relly," atebai Mr. Eichards, "yr ydych oll yn yr un pwll a'ch gilydd, a

deuwch aUan fel y galloch."

Cyfarfu Nathaniel WiUiams unwaitli yn ystod yr ymrafael â'r un Dafydd

Siôn, gan ddywedyd wrtho, mai pobl tlodion oedd y Methodistiaid, ac mai

gwell fyddai iddynt beidio ymgyfreithio â phobl gyfoethog, y fath ag oedd y
blaid wrthwyneboL Ond nid mor hawdd oedd dychrynu Dafydd, ond

atebai yn bnr hoyw, " Peidiwch a chamsynied, nid rhaid i'r' Methodistiaid

oud talu pum punt yn y flwyddyn i gymdeithas yn Llundain, a chant eu

hamddiffyn ganddi yu eu hiawnderau, a'u diogelu hefyd rhag y costau."

Parhaodd yr ymrysonfa yma am ysbaid blwyddyn ; ond tua therfyn yi' adeg

yma, daeth un Mr. Daniel Jenkins, un o'r ymddiriedolwyr, drosodd i Lanon,

ar y dyben o fynu y weithred i'w law, a meddiant o'r capel. Ond yn y cyf-

amser, cymerwyd ef yn glaf iawn, a bu farw ymhen ychydig o ddyddiau ; ac

yn rhyw fodd neu gilydd, Uaciodd yr ymrysonfa o hyny allan, ac ni fu cais

gyhoeddus i feddiannu y t cwrdd mwyach. Cyfrifid Mr. N. "Williams yn r
parchus a duwiol, ond tra phenderfynol ac anhyblyg yn yr ochr a gymerai

;

ac mae yn debyg mai y dymher anhyblyg hon a attaliodd ei dderbyniad yu ol

;

oblegyd ni a gawn iddo wneuthur cais ymhen blynyddau, ar ail ymuno â'r

hen frodyr, ond ar yr amod iddo gael ei dderbyn yn gyflaìvn fel pregethwr ; a

chan na theimlai y brodyr yn Llanon barodrwydd i wneuthur hyn, heb o leiaf,

osod y gais ger bron y brod^T cynuUedig yn y cyfarfod misol, tynodd yntau

ei gais yn ol, a pharhaodd mewm undeb â'r llan liyd ddiwedd ei oes.

Ac nid cymeryd y capelau a enwyd oddiar y Methodistiaid oedd y cwbl a

wnaed i ddangos yr anniddigrìvydd a deimlid i'r neillduad a gymerasai le,

eithr hefyd, fe ddefnyddiwyd moddion i enuiU y bobl oddiar y pregethwyr

mewu un cwr, ac i enniU y pregethwyr oddiar y bobl mewn cwr arall. Cod-

wyd cyfarfodydd pregethu, cyôelyb i gyfarfodydd misol y Methodistiaid, y
rhai nid oeddynt wedi bod o'r blaen mewn cysylltiad â'r eglwys whidol mewn
un man ; ond y mis cyntaf wedi yr ymadawáad fe'u dechreuwyd. Ond yr

oedd yn haws eu dechreu nag oedd eu cynal yn y blaen. Y mae y cyfarfod-

ydd hyn, yn ol a ddealla yr ysgrifenydd, wedi diflanu yn awr, fel nad oes prin

hanes am danynt. Aeth rhai o'r bobl gyda'r ofl"eiriaid i flbrdd, fel y soniwyd,

ac ambell bregethwr hefyd, ond nid llawer. Yr oedd y rhwyg a wnaed yn

ILawer Uai nag a ofnai rhai, neu a ewyllysiai eraiU. Ni ddywcdir hyn

mewn ftbrdd o ymffrosí, ond mcwn flbrchi o ddiolchgarwch, gau gydnabod
" llaw ddaionus ein Duw " arnom.

Gwnacd ymosodiad hofycl ar rai o'n gweinidogion, trwy gcisio ganddynt

gymcryd urddau esgobawl, a throi eu cefnau ar eu brodyr. Llwyddodd hyu
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hefyd gyda rliai, ond aílwyddodd gydag amryw. Llwyddodd hefyd gyda rhai,

iiid o herwydd y mynent o wirfodd ymadael, ond o herwydd eu dirgymhell

gan aragylchiadau, ac megys o'u haufodd. Gwnaed ymosodiad o'r fath a

soniwyd ar Mr, Eichard, ond efe a wrthododd yr abwyd. Fel hyn yr ysgrifena

ei feibion :*—" Tn y blynyddau hyn, dygwyddodd aingyk*hiad, yr hwn a

ddengys mewn modd neiUduol ddianwadalwch cydwybodol ei egwyddorion

crefyddol. Yr oedd John Jones, Ysw., Derry Ormond, yn agos i Lanbedr, yn

berthynas i'w wn-aig ; ac ar ddyfodiad Mr. Eichard i Dregaron, yr oedd y
gr boneddig hwn wedi cymeryd hofl"der mawr ynddo. Yr oedd y cythrwfl

a gyfododd mewn pertlìynas i'r ymneillduaeth yn mhb'th y Trefnyddion

Calfinaidd, yn parhau o hyd i gyffroi meddyliau gweinidogion yr eghvys

sefydledig. Barnent yn uuiawn fod y mef^ur hwnw wedi achosi ymwahaniad

trwyadl rhyngddynt hwy a'r corph rhag-gry bwylledig, a hyn oedd betli yr oedd-

ynt yn dymuno yn awyddus ei ochelyd ; am hyny, arferent bob moddion i

ennill yr ymneillduwyr hyn yn ol. I'r dyben hwn, aeth un o brif ofteiriaid

jT eglwys yn sir Aberteifi, at y boneddwr uchod, i ddeisyf arno ef iymdrechu

cael cyd-syniad Mr. Eichards, i dderbyn urddiad csgobawl. Mewn anwybod-

aeth o wir gymeriad y gAvr oedd ganddynt mewn Uaw, ymrwymodd Mr.

Jones, yn hyderus, i Iwyddo yn yr amcan hwn. Anfonodd am dano yn
uniongyrchol i'r Derry, heb amlygu ychwaneg o'i fwriad, na'i fod yn dymuno
ei weled yn ddioed. Ufyddhaodd yntau y gwahoddiad yn fuan ; ac wedi ei

roesawi yn garedig, dywedodd Mr. Jones, ei fod ef a'r ficar Evans, o Lan-

badarn-fawr, wedi bod yn ymddyddan yn ei gylch y dydd o'r blaen, ac wedi

dyfod i'r penderfyniad o roddi iddo y cynyg o gael ei ordeinio i bei-soniaeth

eglwysig, lle y derbyniai fywoliaeth llawer mwy esmwyth a chyflaAvn nas

gallai obeithio ei mwynhau yn ei sefyllfa bresenol, a'i fod ef (Mr. Jones) wedi

gwystlo ei air i'w droi i gydsynio â'r peth. Atebodd yntau yn gadarn a

dibetrus, ' Y mae y peth yn anmhosibl, syr.' Synodd y gr boneddig yn
ddirfawr, a gofynodd, ' Paham ? ' Dywedodd yntau, ' Y byddai rhoddi can-

iatâd i'r cynyg hwn, yn weithred gwbl grocs i'w gydwybod, oblegyd ei fod

o egwyddor yn ymneillduo oddiwrth yr eglwys sefydledig. Yn ail, ei fod yn
barnu y gallai fod o fwy defnyddioldeb gyda'r gwaith y man yr oedd. Ac yn
drydydd, fod cymaint o undeb ac anwyldeb rhyngddo ef a'i frodyr, ag a

wnelai y rhwygiad yn anoddefol i'w deimladau. Nis gallai y g\vT boneddi"-

feio mewn un modd ar y rhesymau hyn, ond dywedodd, â gwcdd anfoddlon,

ei fod yn ei ystyried yn ö"oI iawn ar ei les ci hun i wrthod y fath gyflcu."

Clywsom am engreifltiau ainryw, y gwnaed cais cyflelyb ar brcgethwyr

craill, ondgannad oes gan yr ysgrifenydd hysbysiad manwl ac awdurdodedig

am danynt, nid yw yn dewis eu crybwyll
; y mae yr un uchod yn ddigon fcl

esampl. Galarus ydyw meddwl y graddau o ysbryd plaid ac ymddial a

ymgymysga â theimladau dynibn da, dan ryw amgylchíadau neillduol. Nid
oes un amheuaeth am dduwioldeb personol rhai o'r gwi- a dcimlent yn anidíh'f,

ie, yn ftyrnig at eu hen frodyr, o hcnvydd y cam a roesent yn yr ymneillduad ;

* Bywyd y Parch. Ebenezcr Richard, gan ci fcibion.
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ac nid oes genym yu wyueb liyu, ond gofidio wrth graffu ar }T eithafion chwith

yr â dyuiou da iddj'nt, pan y rhoddont le, niegys yn ddiarwybod, i deiuihìdau

sectaidd a huuanol ; neu pan yr ymoUyngont megys yn amryfus, i gymeryd

eu llywodraethu gan hoft" opiniynau, ueu hcn arferion.

Bliu ydj'w gan yr ysgriienydd ddynoethi gwendidau dynion da a duwiol;

a mwy hyfryd o lawer a fyddai dadgan eu rhinweddau, nag yd)Tv dynoethi eu

colliadau. Eto, y mae geirwircdd a ffyddloudeb yn fyuych yn galw ar fod y
di'wg a'r da yn cael ei ddadgan ; ac yn enwedig pau y byddo hyuy yn debyg o

fod yn rhybudd neu yn esampl i geuedlaethau eraill. Cyfeirio yr ydwyf yn

y sylwadau hyn at draethodyn a ysgrifenwyd ac a gyhoeddwyd, yu 1812, sef

y flwyddyn ar ol i'r neillduad uchod gymeryd lle, gan a\t parchedig o Gymro,

ond yn byw er ys blynyddau lawer yn Lloegr, sef y Parch. T. Joues, o

Creaton. Gweinidog efengylaidd oedd y gT hwn yu eglwys Loegr ;—un y mae

ei enw yn arogli yn beraidd fel dyn duwiol a gweinidog liafurus. Yr oedd y
gr parchedig hwn yn teimlo ciyn agosrwydd at y Methodistiaid, ac yu dywed-

yd yu dda am eu llafur a'u defnyddioldeb, tra yr oeddynt, fel y tybid, yn parhau

yn nghymundeb yr eglwj's wladol ; oud trwy y neillduad gorchuddiwyd ei

wedd â chwmwl, a gwg trwm a orweddodd ar ei ael. Gwlychodd ei ysgrif-

ell mewn bustl, ac ysgrifenodd yii yr iaith Saesonaeg draethodyn o'r enw

"The Welsh LooRiNG Glass," sef, " Y Gwydr-ddrych Cymreig," i osod

allan ryfyg a phechadurusrwydd y cam a gymerwyd.

Y^n y traethodyn hwu, y mae Uawer o syniadau cywir a chynghorion budd-

iol, fel y gallesid dysgwyl i ddeiUio oddiwrth ysgrifell gweiuidog efengyhiidd,

ac oddiwrth ddyn duwiol; y mae jnddo, hefyd, tybygwyf, amryw o dybiau

fiol a haeriadau disail, a hyny mewn ymadroddion cliwerwon, fel y gallesid

dysgwyl oddiwrth ddyn a fyddai yn berwi o sel o blaid ei sect ei hun, ac a

gyfrifai eraill yn sismaticiaid. Y" bai mawr a roddir yn erbyn y Methodist-

iaid ydyw eu gwaith yn ymadael ag eglwys Loegr. ISid yw yr awdwr pi eu

cyhuddo o athrawiaeth gau, nac o gynyrchu effeithiau drwg ar y wlad trwy

eu pregethau ; oud y mae yu addef, mai y ^lethodistiaid yn anad neb arall,

oedd y bobl a wnaethaut fwyaf o ddaioui yu Nghymru. Kid yw jti beio

chwaith ar eu dysgybhieth eglwysig ; nac yn gwarafun i lëygion gael pregethu,

oud y mae yn ddolurus aughyftredin eu bod wedi cefnu ar ei sect ef ei huu

;

a hyny yn unig, yn ol a ddeallwyf fi, am ordeinio rhai o'u pregethwyr i

weinyddu bedydd a swper yr Arglwydd ;—yn hyn yn unig yr oedd eu sism

yn gyn\v}sedig. I ddarllenydd cyftYedin, neu i ddyn gwylaidd a synwyrol,

rhaid yr ymddeng} s yn chwitli iawn, fod yr uu bobl, ac yn yr un traethodyn,

a liyny gan yr un gm- dysgedig, yn cael eu gwarthruddo fel sismal.iciaid, ac

yn cael eu cydnabod fcl diwygwyr goreu Cymm ! Eto felly y gwneir. Ac

wrth graftu ar yr ysgrif ; tueddir fi o leiaf i roddi y flaenoriaeth i'r blaid sism-

aticaidd, nag i'r un urddedig a rheolaidd, am fy mod yn gweled, îe, yn ol y
darluniad a ddyrj^ yr awdwr, fod y blaid y beia cfe gymaiut arni, yn rhagori

llawer ar y blaid y perthyua cf ei hun iddi.

Mae yr awdwr yu cwyno yu dost yn erbyn dau fath o ddyniou ,—y naill
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am eu bod heb gyiìihwy&der i'r weiniclogaeth, er dyfod iddi ya rheolaidd ;—
y lleill am ymwtliio iddi yn afreolaidd er meddu cymhcysderau. Y mae yn

cyduabod fod lliaws mawr iawn yn yr eglwys wladol o'r rhai eyntaf ;—dynion

wedi eu hordeinio yn rheolaidd, ac yn ol trefn y Testameut Newydd, ond heb

un math o gymhwysder i'r weinidogaeth ; ac y mae yn cydnabod hefyd, fod

ymhlith y ^lethodistiaid lawer o ddynion cymhwys eu hysbnd a'u dawn i fod

yn weinidogion i Grist, ond nad ydynt mewn un modd wedi dyfod i'r sw^ydd

yn gyfreithlawn, a thrwy y drws, y rhai ni ellir edrj^ch arnynt yn ddim anigen

na ' lladroìi ac ysbeihcyr.' * Gwelwn, yute, nad yw yr urddiad rheolaidd

ddim yn sicrhau bod neb a urddir felly, yn gymhwys i'r weiuidogaeth ; a

pharod ydym i ofyn, ai nid mwy dewisol ydyw dynion cynihwys, heb yr urdd-

iad rheolaidd, na'r rhai urddedig anghymwys ?

Dyledswydd y Methodistiaid, yn ol barn Mr. Jones, a faasai aros mewn
undeb ag egiwys Loegr, gan nad pa mor lygredig ydoedd, i "sicrhau y
pethau oedd yn ol y rhai oeddynt barod i farw ynddi " yn hytrach nag ymneül-

duo oddiwrthi,— i fod fel lampau dysglaer, ac fel surdoes pm-edigaethol, yn yr

eglwysi meirwon a llygi'edig hyn, a cheisio adfywio y cyfan oll. " Ar y cyn-

llun ysgrythyrol hwn," meddai, " y gweithredai pobl Dduw yn Nghymru
dros gi-yn amser ; nid oedd gan y Methodistiaid cyntaf un syniad am ymad-

ael ; ond arswydent rhag y meddwl am hyny. Yn ddiweddar, pa fodd bynag,

y maent wedi tyfu yn ddoethach na'u cyn-dadau. Pan y byddo egiwys wedi

colii ei rhagoroldeb, ac nad oes ond ychydig o enwau yn ngweddill ynddi, yn

meddu bywyd a phurdeb duwiohleb, ac i'r rhai hyn arfer pob moddion pri-

odol i adferu yr athrawon a'r bobl at wüiouedd a grym santeiddrwydd, hwy

ysgogent ar hyd ííbrdd apwyntiedig Duw, ac efe a'u bendithiai hwynt. Ond
ymadael yn hoUol, sydd anysgrythyrol hollol." f

Pâr wên yn ddiau ar wyneb y darllenydd, wrth graffu ar y modd y mae

y g\\T da ya. ceisio cyfiawnhau eglwys Loegr am ymadael ag eglwys Ehufain.

" Digon (meddai) o ateb i hyn ydyw dywedyd ;—ni ymadawsom â hi fcl

eglwys, ond ymadawsom yn unig a'i ffieidd-dra. Daliasom afael yn yr hyn a

gawsom, îe, yu Ehufain, yn hanfodol i eglwys apostohiidd, (a'r hyn ocdd yn

Uawer hn na phabyddiaetli,) tra y gwrthodasom ei chyfeiliornadau, ei hofcr-

goeledd, a'i heiluuaddoliaeth."

Ni ymadasom â hi fel eglwys ! Pa beth a all fod ystyr yr ymadrodd hwn?

Ai gwir y dywediad, na yraadawodd eglwys Loegr ag cgiwys lihufain/eí

eglwys ? Fel pa beth ynte ? Ai uid fel eglwys yr oedd hono yn ffiaidd a

llygredig ? Ac onid ymadael â hi fel y cyfi'yw yr oedd yn rhaid, os ymadael

hcfyd? Drachefn ychwanega :
—

" Llifai yr cglwys Gristionogol i waered fel afon loyw o ddyddiau yr apos-

tolion hyd at ddechreuad pabyddiaeth
; y pryd hyny, hi redai drwy gors fudr

;

ond yn y diwygiad, glanhawyd, purwyd, a bywiocawyd hi eilwaith. Ni

wnaethom ni, ond puro yr eglwys a draddodasid i ni ; ond chwi (y Method-

istiaidj a wnaethoch un newydd ; mae hyn yn gwncyd pcth gwahaiiiacth."

• Tu dal. 20. t Tu dal, 12.
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Pa beth, mewn (lifrif, y mae y gr duwiol yu ei feddwl wrtli eghcys?

Eglwys Loegr yn puro eglwjs ÌHiufain, a'r Metliodistiaid yn gwneuthur

eglwys newydd ? Pa beth newydd, atolwg, a geir yn mhlithy Methodistiaid ?

Ni addefant neb yn ben ond Crist—nid oes ganddynt yn sail i'w ífydd ond

yr hen Feibl,—nid ydjoit yn pregethu dim ond yr hen mrionedd a gh-wsom

o'r dechreuad, ac nid oes neb yn cael eu haddef yn aelodau ond a broflesant

eu íFydd yn Nghrist, na dim ordinhadau yn cael eu gweinyddu ond a sefydl-

wyd gan Grist ei hun. Pa beth sydd yn newydd yn hyn oll ? Pan y dywed

ef fod y Methodistiaid wedi gwneyd eglwys newydd, ac na ymadawodd

eglwys Loegr ag eglwys Ehufain fcl eglwys, yr ydym \ti addef, na allwn

wybod gydag un math o sicrwydd pa beth y mae'r awdwr yn ei feddwl wrth

eglwys.

Anhawdd iawn hefyd ydyw gwjbod pa ddrychfeddwl sydd gan jt awdwr

am sism* T mae hwn yn air a arferir yn fynych iawn gan ysgrifenwyr y

naill enwad crefyddol am y Uall ;—gair a arferir gan y naill sect i warthruddo

Y sect arall ;— gair hefyd sydd yn argoeli, yn y defnydd cyifredin a wneir o

houo gan ddadleuwj-r sectaidd, fod mwy o ysbryd sismatic ja. yr ysgrifenydd,

nag yn yr hwn neu y rhai y cymhwysir ef atynt. Hawdd ydyw i eglwys

Ehufain warth-nodi eglwys Loegr trwy haem ei bod yn euog o sism, neu i

eglw}'s Loegr warth-nodi ymneillduwp- yr im modd, ond pa le y mae y

prawf ? Hhaid i ddynion meddylgar gael rhyw sail giyfach i bwyso arni na

haeriad eofn creadur íFaeledig fel hwy eu hunain.

" Dicbon sism fod," medd Mathew Henry, " lle nad oes ymadawiad cy-

hoeddus ; a dichon jonadawiad cyhoeddus fod lle nad oes sism." " Nid yr

hyn," medd Dr. Campbell, "a wna wahaniad neu ymadawiad cyhoeddus

ydyw sism, er hefyd, y gellir dynodi hyaj wrth yr euw, mewn ystyr îs ; ond

yn hytrach, jt hyu a bâr ymddieithriad calon ydyw yr hyn a gyfansodda sism

yn ystyr yi' apostol, oblegyd y mae hyn yn milwrio yn uniongyrchol yu erbyn

hanfodion Cristionogaeth."f Yr oedd jTubleidio neu sismau yn eglwys

Corinth pryd nad oeád i/macla?ciad \n eu mysg, 1 Cor. i. 10. Dichon ynte,

fod sismau ja eglwys Loegr yn awr, pryd nad oes ymraniad ynddi, ac fe allai,

fod y rhai sydd yn ymadael â'i chymundeb y dyddiau hyn, ac yn myned

trosodd at eglwys Ehufaiu, yn llai euog o sism nag ydyw y rhai sydd yn aros

ynddi, ac yn achosi y fath j-mrysonau o'i meAvu.

Oud y mae ein hawdwr yn addef, na ddywedasai efe un gair am sism y

Methodistiaid Calfinaidd, oni bai, meddai, " rhywbeth a ddygwyd i mewnyn

ddiweddar, a elwir Ordeiniad." Ymddengys nad ydoedd Mr. Jones, o

Creaton, ddim yn anfoddlawn i'r ]\Iethodistiaid i alw dyniou i bregethu,

cryuhoi cymdeithasau crefyddol, codi capelau, a chynUunio trefniadau, a hyny

heb ymgynghori ag im esgob, na phrolfesu ufydd-dod i un reol eglwysaidd,

ond i'r Beibl yn unig, pe nas dygasid yr ordeinio i mewn ;—neillduo dynion

a gydnabyddid yn dduwiol ac yn ddoniol, yn amgen na thrwy arddodiad

• Ystyr y gair yilyw, rhwyg, ymraniad, j-mailawiad. f Dr. Gco. Campbcll's Notcs
on the New Tcstament.
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dwylaw yr esgob, oecld y trosecìd annyoddefol ! Fe ediyclia ar yr ordeiniad

hwu yn wawd ac yn ftbleb ar ordiuhadau y nefoedcl, ac mewn gwiriouedd yu

rbyfyg anuwiol ! Y mae yn beth hynod fod dynion da yn gallu arfer y fath

ymach-oddiou ; a chyífry ynom deimkd trist pau y darllenwu frawddeg o'r

fath a ganlyn :
" Yraddengys y bu ganddynt yu ddiweddar rywbeth a alwant

wrth yr enw hwn (ordeiuiad), ac os cywir fy hysbysiad, 'un o'r ftith yma yd-

oedd. Nid oedd cymaint ag un ya breseuol a dderbyniasai ei huu yr uu

ordeiniad erioed mewn un tfurf," Gresyn, cyn ysgTÌfenu hyn a'i gyhoeddi

i'r byd, na ymofyuasid yn gyntaf a oedd yr hysbysiad yu ^^w" o leiaf;

—

gresyn y prysurdeb a ddaugosir i geisio gwarthruddo Cristioiiogion, a addefid

yn iach yn eu hathrawiaeth, ac wedi bod yu llafurus a llwyddiaunus i daenu

gwybodaeth ysgrythyrol, i raddau anarferol, yn mhlith trigolion amddifaid

y mynyddoedd ! Nid yw y rhai goreu o ddyniou ond dyniou ar y goreu !

Hawdd a fuasai i'r ysgrifeuydd gael allan ond ymofyu íbd yno wr, rai o

leiaf, a gawsent ordeiniad rheolaidd ac apostoLiidd, yn ol ei fiu-u ef ei Imu,

yu blaeuori yu y ffug-ordeiniad hwn ! I'r fath eithafon gorwyllt y cipir dyu-

ion, pan y rhoddir ftrwyu i ragfaru a uwyd !

Hòna yr awdwr, fod Crist wedi rhoddi yr awdurdod i'w apostolion i ordciuio

rhai eraill, ac felly o'r uaill i'r Hall yu rheolaidd i barhau. Dywedir mai yr

esgobiou yn unig fyddai yn ordeiuio ; a'r heuuriaid yu cynorthwyo yn ar-

ddodiad y dwylaw. Wrth gwrs, fe fynai yr awdwr i ni ddeall mai wrth esgob

y mae i ni ddeall un cyffelyb i esgob yn eglwys Loegr, a'i fod i'w wahaniacthu

yn ei swydd oddiwrth weinidogion neu bregethwyr yr efengyl. Oud ar ba

sail ? Yn mha le y mae yr ysgrythyr sydd yn profi fod yr awdurdod i ordeiuio

wedi ei gysylltu ag uu pregethwr, heb ei fod gan bregethwr arall ? Pwy a

ddyfeisiodd esgobion taleithiol, gan roddi iddynt y fath awdurdod a derchaf-

iad, uwchLiw eu brodyr eraill yn y wcinidogaeth ? le, pwy ? Ouid yw yr

awdurdod tra mawr, a'r rhi, a'r rhwysg bydol, yu sam-io yn drwm o ddyfais

anghristaidd, ac yu ddynesiad llaAver rhy agos at y butaiu o Babilou ?

Mae yr awdwr yn awgrymu fod yr ordeiniad Methodistaidd yn cael ei

wueuthur mewn modd isel a dibarch iawu, gau ryw swp o ddynionaeh di-

ddysg, a gwrageddos ffol ; darluniad, y mae yn afreidiol i mi ddywedyd, sydd

gwbl aìujhjicir. Afreidiol hcfyd ydyw i mi ddywedyd fy mod yn araheu yr

hyu a ddywedir am y Parch. Dauiel llowlands, ddarfod iddo, fel y dywed yr

awdwr hwn, " arfer ei awdurdod yn yr achos gyda phrysurdeb a phenderfyniad ;

iddo osod ei sawdl ar ben y sarff, a dinystrio y uewydd-beth hwn," pan y
gwnaed cais at ordeiniad yn ei ddydd ef. Mae un flaith yn werth mil o

haeriadau, neu o chwedlau disail, a'r ffaith hòno yr ydym eisoes wedi ei chry-

bAvyll. Ofnwn fod amryw o'r amryfuseddau hyn am Mr. Eowlands, wedi

cyfodi oddiar gymeryd y tad yn lle y mab—Daniel yu Ue Nathauiel. Yr oedd

Nathauicl yn erwiu yn erbyn jt ysgogiad, ond ni allwn gredu dim o'r fath am
ei dad, o leiaf o ran egwyddor, gan iddo gynghori eglwys y New Inn, yn sir

Fynwy, i wneyd fel y gwnaeth.

Yn y " WeUh LooMng Glass " hefyd, fe ymddcngjs llawcr iawn o ysbryd
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plaid gTefyddol. Cwj'na yr awdv\'r lawer rliag diogi ac annhrefn yr offeiriaid, gan

y bu hyny yn foddion, nid i ddinystrio eneidiau dynion, ond sylwer "i waghau

yr eglwysi. Achwyna yn dost ar ymddygiad yr esgobion tuag at yr offeir-

iaid efengylaidd, nid am y bu hyny yn niweidiol i Avir grefyddyn gyffredinol,

ond am i hyny ymlid gwir grefydd o'r erjhcys. Buasai y Methodistiaid yn

cael canmoliaeth digymysg, am y daioni mawr a wnaethant jti Nghymni,

oni bai eu bod wedi ymwthio i'r offeiriadaeth, yr hyn ni pherthynai i neb, tyb-

bj-gid, ond i'r sawl a fu dan ddwylaw esgob. Gwnaethant ddaioni mawr,

ond och fi ! gwnaethant hefyd ddrwg anferth, trwy encilio oddiwrth y

sefydliad gwladol. Yn hyn, meddir, yr oedd eu drwg, nid am iddynt gy-

hoeddi gwirionedd Duw pan oedd yr offeiriaid yn anffyddlawn, ond am
iddynt benderfynu gosod eu hunain i fyuy, a pheidio byth mwyach ag yraos-

twng i'r sawl a ordeiniwyd yn rheolaidd, pa mor dduwiol ac eíengylaidd

bjTiag."

Mae deugain mlynedd, bellach, er pan y cymerwyd y cam crybwylledig,

—

yr ysgogiad y cwyna p- awdwr hwn gymaint arno ; a'r deugain mlynedd

hyny ydoedd adeg llicyddìant rawyaf -^ cyfundeb. IMae genym sail i gredu,

a hyny heb fod yn euog o rg, ddarfod i'r Arglwydd yn raslawn roddi ei

bresenoldeb ar lafur y Methodistiaid yn y deugain mljniedd hyn, i radclau hel-

aetli iawn. Nid yw y tymor a basiodd, o'r ordeiniad hyd yn awr, ddim wedi

ei hynodi â gwg y nef ;—ni fu un arwydd, hyd yma, fod culni wedi ei anfon

i eneidiau y rhai a ordeiniwyd, er mor rhyfygus y dywedir fod yr urddiad;

—

gwenodd y nefoedd ar lafur y sismaticiaid hyn !—rhoes ei sel wrth eu gwein-

idogaeth, i raddau tra helaeth, fel nad yw yn ormod dywedyd, fod gweinid-

ogaeth y gwr yr achwyna ]\Ir. Jones gymaint arnynt, wedi ei beudithio gan

Dduw i wneud mwy o ddaioni yn Nghymru, yn ystod y deugain mlynedd

diweddaf, nag a wnaed gan y legally ordaiìied priests* er ys 200 o flynydd-

oedd cyn hyny.

Noda Mr. Jones, fel y dywedwyd, dau ddrwg, acachwyna yn dost rhag eu

heffeithiau dinystriol ar y wLad. Un drwg a nodir gauddo ydyw, fod dynion

yn cymeryd arnynt y swydd offeiriadol, heb un cymhwysder iddi, a'r drwg

arall ydyw, fod dyniou o gymhwysderau i'r weinidogaeth yn myned iddi yn

nfreolaidd. Am lawer o offeiriaid eglwys Loegr, y mae yn barnu fod eu

hordeiniad yn rheolaidd, ond eu bod yn amddifaid o gj-mhwysder i'r swydd.

Am y sectariaid y dywed, fod llawer o honynt yn meddu y cyriihwysderan, ond

heb yr ordeiniad priodol. Fe ddywed, hcfyd, nad oes neb â hawl ganddo i'r

swydd heb y cymhwysder a'r gosodiad. Ac yn ol dim a ymddengys yn y

traethodyn a ysgrifenodd nad oes un gosodiad yn rheolaidd, ac yn ddwyfol,

ond yr un esgobawl. T'elly, mae yn rhwym o efbych ar bob gweinidog yr

efengyi, yn raysg presbyteriaid Scotland, Wesleyaid ac j-mneiUduwyr craiU yn

Lloegr, yn gystal a IMethodistiaid Cymru, yn euog o draws-feddiannu y swydd

weinidogaethol, ac yn byw mewn sism. Peth rhyfedd, hefyd, os lladron ac ys-

beilwyr ydynt, ac heb fod yn fugeiliaid wedi dyfod drwj^ y drws, fod Arglwydd

* OíTeiriaid wetli eii hordeinio yn gyfreithiol. Tii dal. 16.
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y lluoedd wedi gwenu dim ar eu llafur— ei fod wedi rhoddi seliau lawer i'w

gweinidogaetli. Diau mai nid yn ol meddwl Mr. Jones y bu hyn ! Gwein-

idogaeth afreohiidd yn fendithiol ! Dynion yn byw mewn sarhad o un o

osodiadau amlwg teyrnas Crist (yn ol barn yr awd^r), ac ar yr uu pryd yn

cael eu bendithio mewn modd mor amlwg yn cu heneidiau eu hunain, ac yn

eu gweiuidogaeth er lleshau eraill ! Creded y ueb a all

!

Ymddengys fod yr awdwr o ddifrìfwrth ysgrifenu \ti y modd y gwnaeth,

oblegid fe ddywed, "Nid peth ysgafn yw y íFug-ordeiuiad hwn, ac nid yn ysgafn

y dj'Ud edrych amo. Elioed i eglwys Dduw gael ei chyffroi i'w wrthwynebu

yn gadarn a ífyddlawn; oblegid y mae yn un o'r camrau mwyaf eofn a

rodd)A^'d yn yr oes i ddadymchwel trefn Duw yn Uywodi-aeth ei eglwys. Ac
er i weiuidogion crefydd, gwaith y rhai yn arbenig ydyw gwrthdaro heresiau,

esgeuhiso eu dyledswydd, fe ddaw Duw ei hun yn ddiau i'r maes i warth-

ruddo ei wrthwynebwyr hyn, ac i ddiddymu eu dychymygiou beilchion."

Ymadroddion cryfìo:^ iawn ! Ymadroddiou cryfach uas gellid eu defnyddio

yn erb\Ti y Methodistiaid pe buasent yn euog o ledaenu Sosiniaeth ueu

antinominaeth ar hyd Gyrani. ìsi allasai Mr. Jones ddadgan teimladau

dwysach, pe buasai yn canfod fod ryw sothach fifol o'r fath ag ydyw egwydd-

orion pabyddiaeth neu Mormoniaeth yn cael eu hau trwy y wlad. Apha beth

ydyw swm mawr yr achwyniad yn eiu herbyn wedi y cwbl ? Yn mha beth

y mae ein pechod mawr yn gorwedd ? Pa beth a wnaeth y Methodistiaid i

gyífroi y fath deimladau, ac i beri defnyddio y fath ymadroddion ? Yr ateb

ydyw :—Euog ydynt o weini bedydd a swper yr Arglwydd, nid lieb ordeiniad,

ac nid heb ordeiniad esgoh ÿSffri/t/iÿrol, ond heb ordeiniad esgob eglwys Loegr !

Y mae yr awdwr yn canmawl y Methodistiaid am fyncd aMan i'r prif-ífyrdd

a'r caeau i bregethu'r efengyl ;—am adeihadu tai addoliad, casghi cymdeithasau

eglwysig, ac am addysgu y genedl ieuanc. Y mae yn addef fod yr athraw-

iaeth a bregethh' ar y cyfan yn ysgrythyrol, a'r eífeithiau a gynyrchwyd yn

dda dros ben. Ond y pechod anfaddeuol ydyw, anturio i'r offeiriadaeth heb

urddiad esgob taleithio], neu neiUduo dynion da eu gair acichel eu cymhwys-

derau i bregethu ;—neilhluo y cyfryw meddaf, i wcinyddu-tèdydd a swper yr

Arglwydd yu yr eglwysi a blanesid ganddynt. Nid oedd Mr. Joncs, tybygid,

yn golygu fod Mr. Charles, Mr. WiUiams, Llcdrod, Mr. Lloyd, Baha, a Mr.

Jolm Williams, Pant-y-celyn, yn esgobmi. Gclwir hwy ganddo yn offeiriaid,

ond ni fyn eu bod yn esgohion. A hòna licfyd mai esgobion sydd i ordeiuio

offeiriaid. Yn y gwrthwyneb yn gwbl yr ymddeiigys pethau i mi wrth ddarllen

y Testament Newydd. Yn gyntaf, nid wyf yn eael fod offeiriaid yn swydd-

ogion yn perthynu i'r oruchwybaeth efengyhiidd oll. Y mac son am apostolion,

proffwydi, efengylwyr, bugeihaid, ac athrawon, wedi cael eu rhoddi gan Grist

ar ol ei esgyniad i'r nef, i berffeithio y saint, ond nid oes air o son yn eu

})lith am oeiriaid. Crj-bwyllir am esgobion a diaconiaid yn perthyn i eglwys

PhiHpi, ond nid oes hanes am un offeiriad. Ymddcngys fod y swydd hono

wedi terfyuu yn Nghrist, yr Archoffeiriad mawr. Teilwng ydyw sylwi wrth

fyned heibio, fod esgobion, nid un ond amryw yn perthyn i un eglwys, yr hon
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oedd yn Philipi. Yn Lloegr, y mae un esgob yn arolygu cannoedd o egiwysi.

ond yn Pliilipi yr oedd gan un eglwys amryw esgobion. Yn mha le, ynte, y
mae y rheol a'r ífurf ysgrytliyrol y sonir cymaiut am dani. Dangosed ein

gwrthwynebwyr, dan eu fíurf egiwysig liwy, j-u rhyw wlad, neu yn rhyw oes,

a than ryw aragylchiad, amryw esgobion yn perthyn i ryw im egiwys, os gall-

ant. Os na allant, niuau a benderfynwu fod gwahaniaeth yn bod, trwy ryw

aníFawd neu gilydd, rhwug egiwys Philipi ac eglwys Loegr.

Bamu yr wyf fi, fod Mr. Charles a'r gwi- da eraill a enwyd uchod, mor

deilwng o'r enw esgob a'r un esgob taleithiol sydd yn eistedd yn uh yr

arglwyddi. Hwyrach y pâr y fath honiad wên ar wyneb ambell uu o her-

wydd fy ngwiriondeb. Eto, addefaf yu rhwydd, fod y cyfryw wirioudeb yn

perthyn i mi. Buaswn yn dywedyd wrth Mr. Jones, o Creaton, ci hun, pe

buasai o fevv'n cyrhaedd, fy mod yn ei ystyried ef, fel gweinidog cymhwys y
Testament Newydd, mor wirioneddol ac ysgrythyrol esgob a neb pwy bynag

a wisgai y meitr yn eglwys Loegr. Pelly hefyd, yr wyf yn golygu pob gwir

weinidog yr efengyl o ba enwad bynag : a chan hyny, yr wyf yn ystyried yr

urddiad a fu ar neb o'n pregethwyr gan wr cyfí"elyb i ÄIi*. Charles a'i gyd-

lafurwyr, yn Uawn mor ysgrythyrol, os nad llawer mwy, ua'r ordeiniad a

wneir o bryd i bryd gan esgobion taieithiol ein teyrnas ni. Hi fydd yn

ddigon buan i ni amheu llawer ar ífurf ein hordeiuiad, pan y dangoso ein

gwrthwynebwyr, mai nid esgob yn yr ystyr ysgrythyrol o'r gair ydyw gwir

weinidog yr efengyl ; a hawdd y gallwn oddef ein galw yn " Uadron ac yn

yspeilwyr," os na fydd dim i'n profi felly, oud y flaith na fu llaw yr un o

breladiaid y deyrnas ar ein penau.

Hawdd a fuasai chwyddo y sylwadau hyn i helaethrwydd mawr, a theiml-

wyf radd o demtasiwn, gan haerllugrwydd eofn y traethodyn dan sylw, i

ymhelaethu ar y syniadau sydd ynddo, ond gweddeiddiach, o bosibl, ar hyn

o bryd, ydyw peidio ychwauegu ; ac oni buasai fod syniadau cyfíelyb i'r rhai

y beiir arnynt, yn cael eu haeru a'u Uedaeuu gyda diwydrwydd a sel, ar hyd

ac ar led Cymru y dyddiau hyn, gan y rhai a'u galwant eu hunain yn " Olyn-

WYR YR Apostolion," ni buas'íTO yn tybied yn angenrheidiol i mi aros

cyhyd gyda thraethodyn a gyhoeddwyd ddeiigain mlynedd yn ol
;
yr hwn,

erbyn hyn, sydd wedi syrthio agos i Iwyr ebargofiant. Teg hefyd, wrth ddy-

benu fy sylwadau, ydyw dywedyd fod genyf barch difí'uant i gofladwriaeth

awdwr y traethodyn, uid oblegid y traethodyn ei hun, ond oblegid y
profion a roes drwy ymddygiadau teilwng, a Rafur efengylaidd, ei fod yn

"rDuw," gan nad pa faint a allai ei gamsyniad ef fod yn yr achos dan

sylw. Gwyn fyd na fyddai miloedd mwy o'i gyflelyb yn llenwi pulpudau yr

egiwys wladol, o ran purdeb ei athrawiaetli a gweddusrwydd ei rodiad ; a

gresyn fod cyuifer yn debyg iddo yn eu syniadau chwith yn nghylch olyniad

yr offeiriadaeth, a'r urddiad esgobawl. Efelycher cf yn yr l)yu oedd dda,

ond gocheler yr hyn oedd wael.



Y PEDWERYDD DOSBARTH ;

SEP,

HANESIAETH Y SIHOEDD.
Y PRIF LINELLAU YN IIANES METHODISTIAETH SIR FIERIONYDD.

PENNOD I.

Y CYFNOD CYNTAF,—O DDYFODIAD JOHN EVANS I'R BALA HYD
ENCILIAD HOWEL HARRIS.

CTNWTSIAD :

YMSEFYDLIAD JOHN EVAKS YX Y BALA—EI IIAXES A'I G-Y:mERIAD—Y CREFYDDWYR
CYNTAF YXO—DAYID V,'ILLIAMS A JOHX BELCHER YX CAEL EU HANFON YXO—
BENJAMIN THOMAS, YN XG\VYXEDD—DEHEUWYR ERAILL—DAXIEL ROWLANDS
YN LLANUWCHLLYN—EVAN A SION M03ES—JOHN EVAXS YX MYXED I GYM^
DEITHASFA TRECASTELL—HOWEL HARRIS YX LLANGWM—SION MOSES YN
LLANFAIR, DYFFRYN CLWYD—BONEDDWYB YX ERLID YN ARDALOEDD Y BALA—
PREGETHWR YX LLANGWM.

Wedi olrliain gradd ar gychwyniad Metliodistiactli, a rhoddi byr-hanes o'i

ysgogiadau dechreuol mewn Goglcdd a Dehau ;—wedi cyí'eirio hefyd at y
prif foddion a ddefnyddiwyd i'w ddwyn yn mlaen, ei attalfeydd a'i efleithiau

;

y mae yn angenrheidiol bellach i ni olrhain prif lincUau ei gynydd a'i Iwydd-

iant yn ngwahanol siroedd y dywysogaeth, a rhai o drefydd Lloegr, i'r graddau

y cyrhaedd y defnyddiau sydd genym. Ac wrth wneuthur hyn, fe ddaw dan
ein sylw offerynau, lleoedd, ac amgylcldadau ; ac fe ddaw y rhai'n oU i sylw,

dan bedAvar cyfnod arbenig o amser ; sef,

—

I. O'r DECUREUAD IIYD YK YMRANIAD ; YSBAID 15 MLYNEDD.

II. O'R YMRANIAD HYD GYFODÍAD YR YSGOL SABBOTnOL; YSBAID 35

MLYNEDD.

III. O SEFYDLIAD YR YSGOL SaBBOTIIOL HYD YR YMNEILLDUAD
; YS-

BAID 25 MLYNEDD.

IV. O'r YMNEILLDUAD YN 1811 HYD YN AWK.

Crybwyllasom o'r blaen, am y modd y cychwynodd ÌMethodistiaeth yn sir

Feirionydd, trwy ddyfodiad líowel HaiTÌs i Lanuwchllyn a'r Bala, yn y
flwyddyn 1739, a thrachefn, meddir, yn yr un flwyddyn. Yn y flwyddyn 1 74 l,fe

ddaeth y drydedd waith, pryd y macddwyd ef mor fileinig, yn fwy felly nag y
gwnaed erioed o'r blaen, na byth wedi hyny ; a bu y Avlad hon, am rai blyn-

yddau ar ol y gurfa hon, yn amddifad o bregethu gan neb o'r Methodistiaid.

Yr oedd yma, er hyny, wyth neu ddeg o rifedi wedi eu defíro yn cu heneidiau

trwy bregcthau Mr. Harris, a Jenlcin Morgan, yr ysgolfeistr. Arfcrai y rhai

hyn ymgynuU yn nh un Edward WiIIiam, y gwchydd
; gr duwiol a berth-

ynai i'r gymdeithas fechan o yraneillduwyr, ag oedd o lciaf wedi bod yn y'

11 2 "
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dref unwaith. Yn nh hwn hefyd, yr oedd John Evans wedi dyg\vydd dis-

gyn pan fiodd oddi cartref gyda bwriad o fyned yn ei fiaeu i sir Aberteifi,

Nid oedd John Evaus ar y pryd y daeth i'r Bala gyntaf, yn gwybod dim am
grefydd ysbrydol, ac nid oedd yn y Bala chwaith, ar y pryd, neraawr o fanteis-

ion crefyddol i'w cael, ond a fwynheid yu uh ei feistr. Yr oedd yr ychydig

grefyddwyr ag oedd yu y dref, yn arfer ymgyuull yu nh ei feistr, fel y dy-

wedwyd, i ddarlleu, gweddio, a chanu mawh Yr oedd hefyd, rai o bregethwyr

yr ymneillduwyr ja dyfod i'r Weirglawdd-gilfach, yn mhlwyf Llanuwchllyn, ar

amserau i bregethu, a rhai o bobl y Bala a aeut yuo i'w gwrando, ac yno y
deuwyd John Evans gyntaf i wrando.

Ganesid John Evans yn mhlwyf Gwrecsam, sir Ddiubych, yn y fiwyddjTi

1723. Symudodd ei rieui o Glan-yr-afon, ei le genedigol, i Adwy'r Clawdd,

yn yr un plwyf, pau oedd ef tua phedair blwydd oed, i dir byehau o'u heiddo

eu hunain. Adeiladodd ei rieni uifer o dai mewn cysylltiad â'r ychydig dir

a feddiannent, yn fuan ar ol eu dyfodiad yno i fyw. Mae y tai yn sefyll eto,

ac ar un o honyut y mae careg, ac yn gerfiedig arni

E
W A

1728,

Ychydig oedd rhieni John Evans yn ei feddwl, fod eu symudiad hwy i'r Adwy,

i fod yn ddoleu jai nghadwen fawr rhagluniaeth, i ddwyn pregethu i'r fro hono,

ac i hyrwyddo mynediad teyrnas Crist ymlaen, i'r graddau y bu yn Ngogledd

Cymru.

Yr oedd ei rieni yn foesol, ond nid yn grefyddol, Dygent eu mab i fyny i

hoffi gwiriouedd a gouestrwydd, ac i beidio halogi y Sabboth. Ehagorent yn

hyn ar lawer yn eu bro ac yn eu dydd. Ehoisaut fwy o ddysg i'w bachgen

nag a WTieid gan rieui eraill o gytielyb sefyllfa ; ac yn hyn hefyd yr oeddynt

yn rhagori ar hiwer o rieni hyd heddyw. Dangosai y bachgen radd o hoffder

hefyd, mewn darllen y rhanau hanesiol o'r Bibl ; ac ar uosweithiau âi i dai y
cymydogion i adrodd iddyut o'i gof yr hanesiou a ddarllenasai ; megj's hanes

Noah, Abraham, a Joseph, ymadawiad Israel o'r Aifft, a'u teithiau yn yr an-

ialwch, a'r cyffelyb, Gan leied nifer oedd o Fiblau yn y wlad, ac o neb yn

medru darllen, yx oedd yr hauesion hyn yn gwbl newydd i'r preswylwyr

tywyll, Oud fel y tyfodd Johu i fyny, teimhni hii o bleser gyda'r Bibl, a

mwy hoffder yu nghwmui cymdeithion ofer ; ac er maiut yr ymliwiai ei fam

ag ef, âi gyda hwy i halogi y Sabboth o fore hyd hwyr, a thrwy hyny, tynai

ddychrynfeydd arswydus i'w gydwybod, pan y deuai ystyriaethau am angeu a

barn ar draws ci feddwL Gosodwyd ef yn rhwym-Avas (appreníice) o wehydd

pan yn ddeuddeg neu dair-ar-ddeg oed, a thyfodd yn fachgen iraidd, tàl, a

chryf. Cododd blys mawr arno wedi dyfod yu rhydd i ymrestru yn filwT, a

hyny ond odid a wnaethai, oni bai mai blin ocdd ganddo fcddwl y gofid a

barai hyny i'w fam ; a phrin yr oedd hyny yn ddigon cryf i'w attal, gan y
cawn ddarfod iddo fyned uuwaith gan bclled a Chaerlleon i ymuno â chatrawd

wr meirch yno ; ond yr oedd y gatrawd cisoes wedi ymadael o'r dref, a
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thrwy hyny, attaliwyd ef rhag rhoddi ei fwriad mewn gweithrediad. Tr oedd

gan Dduw amgen gorchwyl i'r llencyn hwn, ua thywallt gwaed estroniaid i

amddiíTyn ei wlad ei hun. Mynai Duw iddo lesâu ei wlad trwy fod dion

mwy heddychol, a Ilai eu cyflafan.

Wedi bod am dymhor jti gweithio ei gi'efi^t, cododd blys arno i fyned i

weithio i waith plwm yn nghymydogaeth ei gartref. Yma yr ymgymysgai â

lluaws oferwyr, nes gwásgo ymaith bob argraíf crefyddol oddiar ei feddwl

;

ac enynai gwylltineb yn ei fryd, am fyned wrth ei ben a'i flys i berfeddion

Lloegr, lle y dysgwyliai weled mwy o'r byd ; ond nid aeth i'w feddwl erioed

ogwyddo ei gamrau tua Chymru fynyddig a difywyd ;—prawf ychAvanegol, at

fja-dd brofion eraill, mai " Nid eiddo gr ei fí'ordd, ac mai nid ar law gr
a rodio y mae llywodraethu ei gerddediad ef." Jer. 10. 23. Y peth pellaf

oddiwrth ei feddwl oedd ymsefydlu yn y BaLn, ac ymgyfathi'achu â'r penau-

cryniaid. Ehoddasom olwg o'r blaen ar droion rhagluniaeth yn gwasanaethii

i gynydd Methodistiaeth, ac wele yr un peth yn cael ei wirio yn amgylchiad-

au Johu Evans.

Y mae yn amheus, pa un a oedd pregethu achlysurol wedi cyrhaedd ardal

John £vans cyn iddo ef ei gadacl; tybia rhai fod pregethu yn awr ac eüwaith

raewn ardal tua dwy filldir i'r gorllewin o Adwy'r Clawdd ; ond pa un bynag,

nid oes genym le i feddwl fod John Evans wedi clywed pregethu gan neb o'r

ymneillduwyr cyn iddo ymadael â'i fro ei hun, Ac ymadael â hi, tybygid,

oedd raid. Daeth hyny o amgylch mewn modd annysgwyliadwy iawn iddo

ef a'i deulu. Cododd ymrafael rhwng y gr y lletyai John Evans yn ei d
â chymydog iddo ; ac mor chwerw oedd yr ymryson nes bygythiodd y
cymydog wneuthur niwed iddo, ac yn nghlyw John Evans a fygythiodd ei

ladd. Mewn canlyniad, codwyd gws i ddal yr euog, a gwasgwyd ar John

Evans, ynghyd ag eraill, i sefyll yn dystion. Darluniwn yr amgylchiad hwn,

gan mai dyma y pegwT.i y troai oes ddyfodol John Evans arno, a chan y dyry

ddysgrifiad bywiog o'r dyn ei hun, yn ngeiriau John Evans ei hunan :

—

" Yn awr," meddai, "y mae bys Duw i'w welcd yn dcchreu gweithio i

ddwyn ei amcan i ben. Canys ar y flbrdd ^\Tth fyncd o flaen yr ustus,

daeth meddyliau dwys a difrif ataf, mai peth mawr a phwysig oedd cymeryd

U ; ac mai rhaid oedd wx\h. gymeryd ll, ddywedyd y dull y dywedodd y
dyu yn gymhwys bob siUaf a Ilythyren, ac onide y byddai y IIvv yn II
drwg, a bod U dnvg yn bechod yn erbjoi yr Ysbryd Glân, yr hwn bechod

nad oes maddeuant o hono, nac yn y byd hwn, nac yn yr hwn a ddaw.

Gweithiodd yr ystyriaethau hyn mor rymus ar fy meddwl, fel y darfu i mi
ymrôi na chymerwn i un U\v ; nid am fod genyf un duedd at un ochr o'r

pleidiau mwy na'u gilydd, ond bod arnaf ofn na chofiwn ddywcdyd y duU yu
gymhwys ag y dywedodd y dyn. Wedi myned o flaen yr ustus, galwyd y
tystion yn mlaen, a rhoddwyd eu llwon iddynt, a rayfi oedd y diwcddaf a

alwyd ; a dywedais wrth jt ustus, nad oeddwn yn chwennych rayned ar fy II,
o herwydd na buaswn erioed ar fy II. Yutau a atebodd, fod yn rhaid i rai

fyned ar fy II fel tyst ar yr achos ; minau a atebais nad awn i ddim ar fy
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ll. yutau a ddywedodd, 03 nad awn, yr anfonai fi i'r carchar ; minau a

ddywedais fod yu well genyf liyuy na chymeryd fy ll; a'r dagrau yn treiglo

fy llygaid. Pan welodd yr ustus liyny, deallodd mai ofn cymeryd íy ll
oedd arnaf, ac nid CNTidynrwydd i roddi fy nhystiolaeth yn yr achos ; a bu yn

fwy tyner wrthyf, a dyw^edodd, ' Nad oedd ll yn gofyn ond y gwir hyd

eithaf eich gwybodaeth.' INlinau a greíTais ar y gair ' hyd eithaf eich gwj'bod-

aeth,' ac a ddywedais, fy mod yn foddlawn i gymeryd fy ìl, os cawn

ddywedyd 'hyd eithaf fy ngwybodaeth.' Ehwymwyd y byg}^thiwr am ei

fygythion, ac achosiou eraill a dystiwyd i'w erbyu, i'r sessiwn fawr."

Yr oedd geirwiredd manwl a dihoced John Evau3 yn ymddangos ynddo

ar yr achlysur hwn yn amlwg, er nad oedd ganddo i'w lywodraethu eto ond

y tyuerwch cydwybod a gynyrchwyd drw^ addysgiad ac esampl ei rieni.

Parhaodd yr un manybwydd petrusgar yn ei eiriau a'i ymddygiadau yn nod-

wedd hyuod ei gymeriad tros ei oes. Anfynych y cyfarfyddid â neb mor

anrhydeddus yn ei fasnach, ac mor drylojTV yn ei gymeriad a John Erans o'r

Bala. " Yr oedd" meddai ei fywgraôydd, " unwaith wedi pryuu ceífyl gan

gymydog, a thalu am dano; ac yn mhen ychydig wedi hyny, clywodd ganryw

gymydog arali, ei fod wedi cael gormod o newid ar y cefiPyl bunt. ' Os

felly,' ebe Johu Evans, ' mae jn gymhwys i'r gr gael y buut ; ac yn ddioed

rhoddodd y bunt i'r gwerthwr."

Ond er i John Evans gael ymddyosg oddiwrth y ll a phresenoldeb yr

ustus yn yr amgylchiad crybwylledig, eto rhuthrodd profedigaeth lem arno ar

01 hjTiy, rhag y dygw-yddai iddo fod wedi dywedyd rhyw air nad oedd yn

berffaith gwir. Cododd terfysg ofuadwy 501 ei feddwl, "a phrin y diengais

(meddai) a'm bymd a'm sjTiwyrau genyf." Ehoddwyd iddo, pa fodd bynag,

waredio-aeth oddiwrth y demtasiw^n danllyd hou mewu modd annysgwyliadwy

trwy iddo gyfaríod â llyfr bychan, sef " Saith Pregeth Mr. Roheit Russell"

yn nh cymydog, Triniai y bregeth gyntaf ar y pechod j-u erbyn yr Ysbiyd

Glâu. Darlleuodd y bregeth hon yn awyddus, a symudwyd ei ofuau yn Ilwyr,

" mor Uw^r ag y bydd yr haul yn llyncu i fyuy wlith y wawr." A chysur

annhraethol i'w feddwl oedd ei fod mewn sefyllfa o obaith am fywyd tragy-

wyddol. Ond yr oedd y sessiwn yn nesâu, Ue yr oedd yT amrafael rhwng

V pleidiau cnbw\vUedig i gael ei benderíjTiu ; ac nid oedd y gwrthddrych dan

sylw ddim eto wedi gaUu ymgymodi ya dawel â chymeiyd U. Ei draUod

a gynyddai fel yr oedd yr amser ya dynesu. Y Sabboth flaen y sessiwn,

gan hyny, diaugodd i ffordd heb yugan gair wrth neb. Bwriadai ar y pryd

fyned i sir Fflint, i rai o'r gweithiau mn oedd yuo ; ond ar ol cychwyn tuag

yno, daeth i'w gof glywed fod gwaith mn mawr yu sir Aberteifi, ac mai

trwy y Bala yr oedd yn rhaid myned yno. Newidiodd hyn ei fwriad, a

chyfeiriodd ei gamrau tua'r Baha, a chyrhaeddodd y dref hòno yn yr hwyr,

wcdi cerdded y Sabboth hwnw yn agos i ddeng miUdir ar hugaiu. Yr oedd

y dref a'i phreswylwyr yn bcrffaith anaduabyddus iddo, ond meddyUodd y

gaUai fod yn y dref ryw rai o'r un grefft ag yntau, sef gwehyddion, ac am y

cyfryw y penderfynodd ymofyn. Yr oedd ei arian yn brin, ac yntau yn
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ddyeitbr ; ac felly, gwelai anhawsder i fjoied rliagddo i sir Aberteifi, tybiodd

oud iddo gael gwaith am ryw dymhor, y gallai wedi enuiU ychydig arian

fyued i ben ei daith. Yr oedd erbyn cphaedd y Bala wedi blino, a theimlai

ei natur ddymunoldeb gorphwys. Ymofynodd â rhyw un am d ac enw rhyw

wehyddyuy dref ; a chafodd hysbysiad am un Edward William, a mawr oedd

ei lawenydd pan y gwahoddwyd ef i letya yno dros nos, 'ac y ceidymddyddan

ag ef yn mhellach \ni nghylch y gwaith wedi i wawr dydd Llun dori. Nid aeth

John Evans byth i waith plwm sir Aberteifi, ac nid aeth byth i aneddu i

Loegr brysur ; ac er iddo lochesu y meddwl jti frwd o f^Tied gan belled ag

America, yn uhref y Bala y mynai rhagluniaeth iddo aros, ac yno y pres-

wyliodd o hyn allan dros oes faith o un mhvj'dd ar bymtheg a thriugain o

hyd, o'r amser y daeth ef iddi hyd ei farwolaeth yu y fl\\-j'ddyn 1817.

Ymddengys fod Howel Harris wedi cyfprfod â'r dríniaeth alaethus a gry-

bwyllwyd o'r blaen, tua dechreu y flwyddyn 1741. Daeth John Evaus i'r dref

hòuo i breswjdio rpir bryd yn ystod y flwyddyn ganlynol, pan nad oedd ond

llanc deunaw mlwydd oed. Yr oedd yn y Bala, gan hyny, cyn i Eethodistiaeth

ymsefydlu yno, nac yn un man arall yn sir Feirionydd ; eto, yr oedd yma, fel

y soniwyd, ychydig o nifer wedi eu deíFroi am achos eu heneidiau, ac yu arfer

ymgyuull at eu gilydd i ddarllen, gweddio, a chanu mawl. Er mor amddifad

oedd John Evans pan y daeth gyntaf i'r Bala o deimladau gwir grefyddol,

eto ni allai lai na dystaw feddwl mai Ilaw rhagluniaeth dirion a'i harweiniasai

yuD, ac mai dan ei chysgod hi y trefnwyd iddo waith a Ilety, yngliyd â modd-

ion crefyddol Uawn cymaint, os nad mwy, na allasai gael yn nn man arall yn

Ngwynedd, o leiaf yn mhhth Methodistiaid. Yr oedd ei feistr Edward Williams

ynr duwiol ; cynaliai weddi deuluaidd fore a hwyr ; a chafodd trwy ei daerni

gan John Evans fyned gydag ef bump neu chwech milldir o fí'ordd, i'r

Weirglawdd-gilfach fel y soniwyd, i wrando pregeth gan weinidog ymneiUduol.

Y'r oedd hja yn beth hollol newydd iddo ; a synai yn fawr pan ddeallai fod y
g\\-r yn gweddio ac yn pregethu /leò hjfr ; a'i fod ar yr un pryd yn mcdruym-
adroddi ya gaU a rhwydd, nes oedd jn ddifyrwch ei wrando. Oud ni chafodd

yn y bregeth gyntaf hon ddim mwy na difyrwch, ond fe fu y difyrwch a

gawsai yn ddigon i'w ddenu yno drachefn a thrachefn ; ac fe fu y gwi-ando

mynych hwn yn foddion i oleuo gradd ar ei ddeaU yn nghylch trefn yr efengyl

i gadw pechadur, er nad oedd eto wedi profi ei nerth a'i hawdurdod.

Nid oes eithaf sicrwydd pwy oedd yr ychydig ddysgyblion gyfausoddai y cy-

uuUiad crefyddol y pryd hwn yn y Bala Dywcd Johu Evans fod yma ar y pryd

wyth neu ddeg o honynt. Hysbys ydyw, pa ibdd bynag, fod dau frawd o ofaint,

o'r enw Evan a Siôn Moses, yughyd ag un Margarct IMorris yn eu plith : bcrnir

mai Thomas Eowlauds, o Tj^'n Nant, yn Nhref-benacn, a'i chwaer IMargaret

;

Dafydd Siôn Huw, a'i wraig ; EIUs Evan ; ac Owen Owens, siopwr yu y Bala

oedd y UeiU.

Yn y flwyddj-n 1744-, priododd John Evans un o'r dysgyblion hyn, sef,

Margaret Morris. Yr ocdd hi yn ferch i un Morris ap llobert, un o'r ymneill-

duwyr presbyteraidd ag oedd yn y Bala, y rhai a arolygid gan weinidog o'r
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enw ]\Ir. Baddy, DinbycL, a'r hwn a arferai ddyfod yn achlysurol i ymweled â'r

praidd bychain amddifaid hyn. Yr oedd Moitìs ap Eobert yn \ât a ragorai

ar lawer o'i gyfoedion o rau dawD, ac o ran goleuni ysbr^dol, fel y gellid

gweled wrth y traethawd a ysgrifenasai, sef " Cj-nghor difrifol i'r Cymry,"

a'r cj-wydd a gyfansoddodd ar ' Lyn Tegid.' Yr oedd ei ferch Margaret wedi

ymuno â'r ychydig Pethodistiaid pan y priododd John Evans hi, ond nid

oedd ef, ar y pryd, yn gwneuthur proíFes gyhoeddus, ond ei fod, tybygid, yn
ddichlpiaidd ei fjTvyd, ac yn profi argi-affiadau dwysion ar ei feddwl oddi

wrth y gwiriouedd. Yn y flwyddyn gaulynol, sef 1745, ar y Sulgwyn, bu

oedfa hynod yn y Bala, "mewn rhyw fesur," meddai John Erans, " tebyg i

hòno yn Jerusalem ddau cant ar bymtheg a mwy, o flwyddau, o'r blaen."

Y'n yr oedfa hon y deallir iddo gyfarfod â dwys argyhoeddiad o bechod, ac yn

y canlyniad, wir ddychweliad at Dduw yn Nghrist. Yr oedd er ys peth

amser cyn hyn yn arfer gwi-ando j-n gyson, ond o hyn allan ni fu yn wrandawr

yn unig, ond yn wneuthurwr y gair.

Ymddengys fod y tymhor rhwng 1741 a 1745, yn adeg isel iawn ar Feth-

odistiaeth yn y Bala ; er fod yma fwy o hono nag yn un mau arall yn y sir, nac

yn un Avlad arall yn Ngwynedd, oddieithr sir Drefaldwyn. Nid oedd preg-

ethw\T chwaith wedi codi yn un man yn y Gogledd, oddieithr Lewis Evan a

Eiohard Tibbot, yn sir Drefaldw}Ti. Fe ddichon, hefyd, fod Hugh Grifíith a

Morgan Griffith, yn Lleyn, ynghyd â Hugh Thomas o'r wlad hòno, wedi

dechreii ryw bryd yn y tymhor h-wn. Nid oedd John Eichards, o Fiyniog,

Dafydd Joncs, yr Adwy; Edward Parry, Bryn-bugad; na Eobert Llwyd, Plas

Ashpwl ; eto wcdi dechreu, er mai hwynthwy, yn ol dim a all yr ysgTÌfenydd

gael allan, oedd y rhai boreuaf yn îs'gwynedd. Dibynai GwjTiedd, gan

hyny, ymron yn llwyr dros rhyw dymhor, ar weinidogaeth y Deheuwyr, ac ni

allai y pregethau ar y cychwyniad fod ond anaml iawn. Eto, eyfarfyddai

yr ychydig broífeswyr ag oedd yn y Bala a'i chyffiniau â'u gilydd er mwyn
adeiladu eu gilydd, ac er mwyn cyd-weddio a moliannu Duw. Fe fyddai rhai

o'r cyfai-fodydd bychain hyn yn llewyrchus iawn gan bresenoldeb Duw. " Yr

wyf yn cofio fy mod mewn cyfarfod gweddio imwaith," meddai John

Evans, " gydag ychydig o honynt, pan ddaeth rhyw ddylanwadau anarferol

arnynt, ac effeithiodd mor hynod, nes jt oeddynt yn tori allan i wylo rhai, ac

eraiU i orfoleddu. Yr wyf yn cofio i un dj'-n syml a duwiol waeddi allan, 'F

mae yma le rhj boeth i ddiajol

!

' Bernais ynof fy hun, fy mod yn o gyff"elyb

iddo, wrth ystyried duU ac agwedd fy meddwl. Eífeithiodd yr oedfa hòno

arnaf yn neillduol." Ennill mawr i Fethodistiaeth, yn hytrach ennill mawr

i Gristionogaeth, oedd cael y fath un a John Evans i roddi ei ysgwydd dano,

Y'r oedd ei gTmeriad fcl dyn diwyd, geimir, a gonest, yn uchel iawn ; a pha

beth bynag a dybid am ci grefydd, yr oedd ei gymeriad fcl gwladwr yn ddi-

frychau, YstjTÌd ef hefyd yn fwy ci gallineb a'i bwyll na'r cyfTredin ; nid

oedd yn ddarostyngcdig i dymherau cyfirous, nac i nwydau gwylltion
;
yn ei

amynedd fe feddiannai ei enaid. Daeth i fod yn oracl y dref. Ag ef yí yra-

gynghorid pan fyddai neb me^ra dyryswch, ac ato ef y byddid yn apclio pan
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fyddai pleidiau mewn yuirafael. Cynyddai ei ddylanwad o ílwyddyn i

flwyddyn, fel y deuai ei gymeriad a'i gpieddfau yn fwy adnabyddus. Yr
oedd cael y fatli un yn mysg y trueiniaid tlodion, diddawn, a diddylanwad ag
oedd yr ychydig Fetliodistiaid y pryd hyny, o wertli mawr, yn enwedig pan
yr ystyriwn ei fod hefyd yn Giistion trwyadl.

Tosturiodd brodjT.- y Deheudii- wrth agwedd isel a th^^v}dl Gwynedd, ac

anfonasant amryw o bregethwyr yn eu cylch i lafurio yn y Bala, ac yn mhob
man arall, Ue y gallent gyrhaedd, ag y byddai drws agored iddynt. O nifer y
rhai a anfonwyd felly, yr oedd Dafydd William Dafydd, John Belcher, Ben-
jamin Thomas, a Dafydd William Ehys. Nid yw John Evans yn ei ym-
ddyddan â Scrutator, yn crybwyll ond am y ddau gyntaf; fe allai mai
hwynthwy oedd y ddau a lafuriai yn benaf yn y Bala. " Yr oedd John
Belcher yn ddyn gwrol, o gyneddfau cryfion, ac yn bregethwr da." Y cyfryw

ydoedd tystiolaeth John Erans am dano. Ni gawn hefyd ei enw yn mhlith

y cynghorwj-r yn y flwyddyu 1742 ; ac j-n y flwyddyn 1744, passiì^^d pender-

derfyniad, mewn cymdeithasfa yn Nhrefeca, iddo roddi ei hunan yn gwbl i'r

gwaith. Yroedd hyn tua'ramser y sonia John Evans am dano, ac fe allai, mai
gyda golwg ar ei anfoniad i'r Gogledd y pasiwyd y penderfyniad uchod. Am
David WiUiams y dywed Johu Evans, " ei fod yn \\t tirion, mwynaidd iawn,

ac yn bregethwr hynod o iraidd a gwlithog." Fe chwanega hefyd, " Bu y
ddau wv hyn yn dyfod yma bob yn ail dros rai blynyddoedd, yn wyneb
llawer o iselder ac anhawsderau. Nid oeddym ni ond tlodion i gyd, ac o'r

braidd y gallem roddi llety, a thipjai o fwyd iddynt, wedi iddynt trwy fawr

jTndrech ddyfod atom. Byddai brodyr yn y Deheudir yn garedig yn eu

cynorthwj'^o ; ac onide nis gallasent dalu eu fí'ordd ar eu teithiau. Dafydd
Wüliam, wedi hyny, a gafodd ei alw gan gj^nuUeidfa o ymneUIduw^-r, >ti

swydd Forganwg, i fod yn weinidog iddynt, ond heb ymadael â choríf y
Methodistiaid ; —yr oedd yn prcgethu yn dderbyniol yn cu plith tra y bu
byw."

Ehoddir i ni oleuni ychwanegol ar hanes y g\vr liwn, gan E. Basset, Ysw.,

o Lanelltyd Fawr, " Hysbysir i mi (meddai) ddarfod i Mr. Eowlands a'i

gydweithwyr, y rhai oeddynt ar y pryd yu arolygu yr achos, gan dosturio

wrth agwedd isel Gwynedd, ddewis pedwar o'r pregethwyr enwocaf, a dy-

muno arnynt ymweled â'r Gogledd, un am bob chwartcr yn y flwyddyn
; yr

oedd !Mi-. D. Wüliams yn un o honynt ; a bu ei weinidogaeth, fel y deallwyf,

jTi llwyddiannus nodedig yn y rhan hyny o'r dywysogacth, Yr oedd

'mewn peiyglon yn fynych,' trwy yr ysbryd erlidigaethus ag oedd y pryd hwn
yn öynu. Cyfiifwyd ei lafur mor werthfawr yno, fel yr anfonwyd ato waliodd-

iad tacr i ddyfod i breswylio yn y Bala." Dywedir hefyd, mai nid anfoddhaol

a fuasai hyny ganddo ef ei hun, ond nad oedd ei wraig yn gallu yrac^dyosg

oddiwrth yr ymlyniad oedd ganddi yn ei gwlad ei hun. Cawn grybwyll eto

am y g\vr hwn, pan y deuwn at hanes sir Forganwg, llc y bu yn Ilafurio y rhan

fwyaf o'i oes,

Mae crybwylliad yn "Nrjch yr Amseroedd," am Benjamiu Thomas yti
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pregethu yn Minfibrdd, yn Mou, yn fuan ar ol liyu, sef yn y flwyddyu 17^4,

T byclian oedd Älinflbrdd, a gofrestrwyd ju ol y gyfraith, gau ^Yilliam

Prichard, Plas Penmyuydd, i bregethu yuddo. Yr oedd Benjamin Thomas

wedi derbyn ordeiuiad jTnneülduol, oud yn llafurio mewu undeb â'r Method-

istiaid, Mae ei enw yn nghofnodau y cjTudeithasfaoedd a gyuelid yu y
blynyddoedd 174^2-5, fel uu ordeiniedig gan yr ymueülduwyr, oud yn llafurio

yu mhlith y Methodistiaid. Pau oedd i bregethu yn IMinff'ordd, "ymgasgl-

odd torf erlidwyr i aflonyddu y cyfarfod, â fFjTi mawrion yu eu dwyhnw, ac

ar un o honynt beu o haiarn, A chyda bod y gT yn dechreu pregethu,

taflodd uu houynt lestraid mawr o ddwfr ar ei beu, ac yna dechreuasaut

guro â'u holl egui, fel pe buaseut yu lladd nadroedd. Pel jt oedd Benjamin

Thomas yn ddyu cryf a bywiog, gadawodd hwynt oll ar redeg ; a diaugodd

oddi aruynt heb gael nemawr niwed." * Yr oedd y gr hwn wedi ei ddewis

gan y gymdeithasfa yn y Deheubarth, yn y flwyddyu 17-Ì4, i gynorthwyo

Howel Harris i arolygu achos y Methodistiaid yn Nghymru oll, yu lle un

Herbert Jenkins, yr hwu bellach, oedd i lafurio ymrou yu hollol yu Lloegr.f

Tra yr oedd y gwr a enwyd yn llafurio yn oljuol yn y Bala, a gwahanol barth-

au Gwjmedd, yr oeddynt yn cael eu cyuorthwj'O yn achlysurol gan eraill o'u

brodjT o'r Deheudù-. Fe fu y Parch. Howel Davies yn y Bala amryw weith-

iau. Gr tirion a mwjaiaidd oedd Mr. Howel Da\des, ac ya bregethwr

ennillgar iawn, "Melys yw cofio," meddai John Evan9, "am lafur y Parch.

Wüliam "Wüliams, yr hwu oedd nodedig am ehediadau ciyfion, tanllyd,

ac athrawiaeth oleu, efengylaidd, yn cael ei tkraddodi gyda llawer o ireidd-

di-a ysbrydol." Fe fa y Parch. Peter "Williams, hefyd, yma yn foreu. Mae
tystioLieth John Evan3 am y gr hwu, yn anrhydeddus iawu. " Gi' cryf o

gorff ac o feddwl ydoedd, a phregethwr da. Llafuriodd yn ddiwyd ac yn

ftyddlawu ;—bu ei weinidogaeth }ti dra beudithiol, a chafodd Hawer eu galw

trwyddo." Yr oedd y tri wr hyn, er eu bod wedi derbyn urddau esgobawl,

yn teithio yn ddyfal a diflino ar hyd y gwledydd, ac yn pregethu, uid mewn
Uauau yn unig, oud hefyd, yn mhob man y rhoddid drws agored iddynt. Fe

fu Daniel Eowlands hefyd, yn achlysurol yn y Bahi, yu yr adeg fore lion, er

ei fod ef yn gweiuidogaethu yn fwy sefydlog na'r tri gwr eraill a grybwyll-

wyd,

Heblaw y ddau r a lafiuieut, bob un ei chwarter, yu y Bala, ac heblaw y
gweiuidogion urddedig a nodwyd, fe ddeuai hefyd rai cynghorwyr eraiU ar

eu tro, megys "William Jones, Llaucothi ; Johu Harris, sir Benfro ; ac uu

Morgau Joues. Am y gwr hyn, fe ddywed Johu Evaus, " Yr oedd y tri yn

ddyniou call, syml, a duwiol. Llafuriodd y ddau gyntaf yn mhlith y Meth-

odistiaid hyd ddydd eu mai-wolaeth, gyda Uawer o ymdrech, diwydrwydd, a

ffyddlondeb. Teithiasaut siroedd oerion Gwynedd, dros flynyddoedd lueith-

ion, ar bob tywydd, heb gael fawr ymgeledd jti aml. Morgau Jones oedc^

r call, deallus, a doniol ; cafodd ei alw gan gyuuEeidfa o ymueillduwjT yn

• •'Prych yr Amscroedd," tu dal. 89. • tTrcvccca Minutes.
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swydcl Fynwy, i focl yn weinidog iddyut ; i ba rai y gweinidogaetbodd ya

benaf ckos íiynyddoedd diweddaf ei fywyd."

Yn y cyfuod boreu hwn liefyd, fe fu Jeutin Morgan yr ysgolfeistr, yn was-

anaethgar iawn i'r aehos yn ei fabandod. Gr o sir Gaerfyrddin oedd liwn,

wedi ei anfon gan y Parcli. Griífith Jones, Llanddowror, i gadw ysgol rad yn

ngwahanol gymydogaethau y Gogledd. Yr oedd y g-r hwu yn cael son am
dano gan Lewis Eees wrth y crefyddwyr pruddaidd yn ardal Pwllheli, a

dywedai ei fod gerllaw y Bala yn cadw yr ysgol rad, ac yn cynghori ar hyd y
cymydogaethau yn ddeffrous a Uwyddiannus iawn. Ei arfer oedd myned i

dai yn yr ardaloedd cylchynol ar nosweithiau. Un o feibion y daran oedd

hwn hefyd, fel yr oedd y rhan fwyaf o'r pregethwyr cyntaf, a chafodd broíion

lawer fod yr Arglwydd ya dwjoi tystiolaeth i'w weiuidogaeth er dychwelyd

llawer o bechaduriaid at Dduw. Fe fu ei oedfa yn Ty'n-y-Xant, am yr hon

y crybwyllasom o'r blaen, yn foddion i ddarostwng gradd ar arferion llygredig

yr ardal, ac i amlhau nifer y rhai a ofnent Dduw.* Yr oedd yr ysgolfeistr

hwn yu y gymydogaeth pan y daeth Howel Harris i'r Bala yn y flwyddyn

1741, pryd y cyfarfu â'r driniaeth arswydus y souiasom am dani, a daeth

gyda Mr. Harris i'r clref, ac efe a fu gyfranog i ryw racldau o'r un driniaetli

a Harris ei huu.f

Yn y cyfwng rhwng yr amser y maeddwyd Harris yn y Bala, a'r amser y
dechreuodd John Evans bregethu, yr oedd dros ugain mlynedd. Yu ystod

yr amser maith hwn, yr oedd Gwynedd yn dibynu yn benaf ar weinidogaeth

y Deheuwyr, ac yn hoUoI felly am ryw ysbaid. Gan faint oedcl y uewyn am air

Duw, a phrinder dyniou i gyfranu gair y bywyd, annogwyd un o'r crefyddwyr

yn y Bala, sef Evau Moses, y gôf, i lefaru yn gj hoeddus. Gr o ysbryd effro

a gwresog iawn yn ei grefydd ydoedd
;
yr oedd ei dduwioldeb yn ddysglaer,

a pharhaodd ya ffyddlawn yn ngwasanaeth ei Arglwydd hyd ddiwedd ei oes.

Xid hawdd, y pryd hwn, oedd cael Uonyddwch i addoli, gan mor danbaid

oedd yr erlidigaeth ; am hyny, cynalient eu cyfarfodydd crefyddol, dros ryw

d\Tnhor, cyn dydd, cyn i'r Uewod ddyfod allan o'u Uochesau. Arfcrai Evau

Moses gynuU ei frodyr yn nghyd, trwy fyned at eu drysau neu eu ffenestri, a

galw ar bob un, " Cyfod, frawd." Yr oedd Siôn Moses, ei frawd, yn bregeth-

wr ymadroddion Uithríg a chj-meradwy, a pharhaodd i hifurio dros amryw
flynyddau ; ac yn y rhan olaf o'i fywyd, yr oedd arogl peraidd ar ei eiriau a'i

ymarweddiad. Dywedir hefyd, ei fod ef, a gr arall o'r enw Sion Eobert, o

Dyddyn y FeHn, wecü sefyU yn egniol o bhiid Howel Harris pan yr ymosod-

wyd arno raor greulon gan yr erUdwyr, gan geisio achub ychydig arno, a'i

ddwyn aUan o'u dwylaw ; a bernir yn ddibetnis, oui bai i'r gwr hyn ac eraill

ymegnio a gosod eu hunain mewn enbydrwydd, y buasent yn curo ei euaid

efaUan o'i gorff. Yny gwanwyn canlyuol, ychydig ar ol yr erUd hwu, codwyd

gwaranty a daliwyd Siôn INIoses, a'i fam Catiierine Edward, am gynwys Mr.

HaiTÌs yn eu t ; daUwyd hefyd Eobert Grifhth Siencyn, a Dafydd Stephan,

* Gwcl tu dal. U3. fTu dal. 101.
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dau r o blwyf Llanuwclillyn, am wrando arno ; rliwy^mwyd y rhai hyn i ateb

i'r cliwarter sessiwn y Pasc canljTiol. Gorfu i Catlierine Edward dalu ugain

swllt ara dderbyn pregethu i'w tliý, a'r tri wr eraill, bum' swllt bob un am

wrando arno

!

Mewn lien lyfr ceir ysgrif o w^aitli Jolin Evans yn dadgan fod y Parcli.

Daniel Eowlands, wedi dyfod i sir Feirionydd mor foreu a 1740, a chynyg

pregetliu yn eglwys LlanuwcliUyn. Ond wedi iddo fyned i mewn i'r eglwys,

a hyny drwy ganiatâd y wardeiniaid ac eraiU o'r plwyfolion ; ac wedi canu

salm, a dechreu gweddio, daeth person y plwyf, a ]\Ir. EowLind Llwyd, o'r

Bala, i mewn i derfysgu yr addoliad, ac i luddias Mr. EowLnnds i bregethu.

Er mwyn gwneuthur y terfysg yn fwy effeithiol, canasant y gloch, a bu gorfod

ar y gr parchedig roddi heibio ei gais ara bregethu, a myned i'w ffordd, er

siomedigaeth ddirfawr i'r gynulleidfa, a gwarth dybryd i'r gwrthwynebwyr,

Y cyfryw ydyw swm yr hyn a allai yr ysgrifenydd gasglu o hanes Meth-

odistiaeth yn sir Feirionydd o fewn y cyfnod cyntaf, sef cyn yr ymraniad yn

y flwyddyn 1751. IMid oedd yr un cynghorwr ganedig yn y wlad eto, wedi

dechreu, ond y ddau frawd Evan a Siôn Moses, ac y mae yn amheus pa bryd

yn fanwl y dechreuasant hwy, pa un ai cyn y flwyddyn 1744, ai ar ol y

flwyddyn 1751. Nid oedd John Evans ei hun ddim eto yn pregethu, ac ni

ddechreuodd am 14 mlynedd ar ol yr jTuraniad. Y mae yn anmhosibl, tyb-

ygwn, gael allan gydag un gradd o sicrwydd, i ba raddau yr oedd pregethu

wedi ymwthio i wahanol gougiau y sir o'r dechreuad hyd yn hyn. Sicr ydyw

fod y brodyr a ddeuai o'r Deheudir yu gwibio i Liwer congl, lle y byddai un

achles yn cael ei roddi iddynt i gyhoeddi gair y bywyd ; ond gan na chadwas-

ant hwy, na neb arall, gyfrif o'u teithiau, y mae yn rhy anhawdd bellach,

wedi i gau' mlynedd dreigio ymaith, olrhain dim ar eu teithiau, na rhoddi dim

amnaid teg am eu llwyddiant. Mae crybwylliad, pa fodd bynag, fod pregeth-

wr o'r enw WiUiam Eichard Llwyd, o sir Aberteifi, wedi dyfod i'r Bala, yn y

flwyddyn 1744. Ond am fod gwrthwynebrwydd pobl y dref gymaint, yr

oedd yn rhaid iddo bregethu cyn dydd, onide nid oedd obaith y ceid Uon-

yddwch. Daeth Lewis Evan, LLnnUagan, yraa hefyd yn yr un flwyddyn ; a

chyn dydd y bu gorfod arno yntau bregethu, gan mor beuderfpiol oedd yr

erUdwyr.

Yn y flwyddyn 1745, y declu-euodd tuag wyth o nifer ymgorfforiyn gyra-

deithas, i gyd-gyfarfod â'u gilydd yn wythnosol i hyfforddi, ac adeiLadu y

naiU y UaU mewn gYA^bodaeth helaethaeh o'r efcngyl, ac i gyfranu tuag at

draul y weinidogaeth, a chadw dysgyblaeth ysgrythyrol ar eu gilydd, o ran

eu bucheddau tuag at eu gilydd a thuag at y byd. Hynod mor ofalus oedd

yr ychydig bobl hyn am eu gilydd. Byddent yn rhoddi Uinyn trwy y ffenestr

aUan, clyraedig un pen iddo wrth ryw aelod iddynt yn y gwely yn y nos, er

mwyn deflrôi eu gilydd yn ddystaw, ac yn ddigon borcuol, i ddod i'r cyfarfod

eglwysig. GaUwn feddwl fod Evan ]\Ioses, y gôf, yn un o'r rhai ffyddlouaf yn

hyn orchwyL Cyfarfu y truciniaid hyn â Uawer o ddygasedd chwerw oddi

wrth crUdwyr y dref a'i chymydogaeth, ond er pob ystryw a ddefuyddid i'w
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Iletliu, a'u llwfrliau, cynyddu yr oeddynt, nes eu bod erbyn yr ymraniad yu

ddeugain o rifedi.

Yn yr ysbaid hwn y bu i Jolm Erans fyned ar gais ei frodyr i gymdeith-

asfa Trecastell, sir rrycheiniog. Cafodd gwmni dau r o Lanbrynmair i

fyned gydag ef ar yr un neges ; sef i ymofyn am gyhoeddiad Ilarris a

Èowlands. Ymddengys fod y whid yn ddyeithr idcîynt iU tri, a'r íTordd yn
anhygyrch ac anadnabyddus. Cyfarwyddwyd hwy yn Ehaiadr-ar-Wy i groesi

mynyddoedd hirfaith, a rhoddwyd iddynt ryw nodau fel ai-wyddion flíbrdd,

Ond wedi myned i ganol y mynyddoedd, teimlent betrusder yn nghylch y
ffordd, gan fethu adgofio gyda sicrwydd y marciau a roddasid iddynt ; a

mawr oedd eu penbleth i wybod beth a wnaent. Tra yr oeddynt fel hyn

mewn cyfjoig gynghor, wele a\t yn ngwedd bugail, wedi dyfod yn ddisymwth

hyd atynt. Gofynai iddynt, Ai nid i gymdeithasfa Trecastell yr oeddynt yn

myned ? Atebent hwythau, lë. "Yr ydych wedi coUi peth ar y ffordd," ebe y
bugail ; "unionwch rhwng y ddau fryn acw, a phan eloch o'r mynyddoedd,

cewch weled t ffarm ar ochr y ffordd ; y mae gr o'r un grefydd a chwithau

yn byw yno ; cewch lety cysurus gydag ef heno." Wedi myned ychydig yn
mlaen oddiwrth y bugail, dywedasant wi-th eu gilydd, pa drugaredd mor fawr

oedd cyfarfod â'r fath gpnwynaswr mewn Ile mor anial, a throisant lygaid yn

ol i gymeryd aü olwg arno, ond nid oedd i'w gael ;—diflanasai allan o'u gol-

wg. Ac yr oedd hyn yn rhyfeddach, am eu bod ar le amlwg a noeth ; lle,

tybygid, ag y buasai yn anhawdd i neb ymguddio yn ebrwydd o olwg. Ar
hyn, ebe John Evans, " Aiigel oedd e'n siwr." Aethant yn mlaen yn oly cyf-

arwyddyd, a chawsant yr amaethdy fcl y dywedasai y bugail, a chawsant bob

amgeledd ganddo gyda charedigrwydd mawr. Erbyn iddynt gyrhaodd

Trecastell dranoeth, cawsant fod Eowlands, Harris, a Whitfield, yn pregethu

yno, am 11 o'r gloch ; a therfynai y sassitcn gyda'r pregethau hyn.

Ehaid fod hjn mewn amser boreu iawn ar Fcthodistiaeth ; amscr yr oedd

dygasedd cryf yn erbyn y crefyddwyr, a'r bobl a'u croesawai hwy yn anaml

iawn. Efurfied y darllenydd ei farn ei hun am syniad John Evans am y bu-

gail. Ilyn sydd sicr, anfjTiych y cyfarfyddid â neb llai darostyngedig i

ddychymyg ac ofergoeledd na John Evans ; a sicr hefyd ydym, nad ocs dim

yn y syniad yn milwrio yn crbyn amlygiadau jt ysgiythyrau.

Mae hanes am Howel Harris, yn Llangwra, lle ag sydd dan olygiaeth

c^\Tdd misol sir Feirionydd, cr ei fod mewn ystyr wladol, o fewn terfynau sir

Ddinbych. Yr oedd yr ymweliad y cyfeiriwn ato yn awT o eiddo Mr. Ilarris,

ar ol iddo ymuno â'r fyddin, gan y cawn ei fod y tro hwn fcl ararywiol droion

eraill, wedi dangos i'r gynulleidfa ei fod yn gwisgo Uveri/ ei frenin. Ar yr

achlysur hwn yr oedd yr erlidwyr wedi cael amnaid yn mlaen llaw fod un o'r

pcnau-cnniaid i'w ddysgwyl i'r llan neu y pentref i bregethu. Anfonodd

boneddwr o'r enw Owens, o'r Llwyn-dedwydd, ei hoU weision i'r Ue, nid

i wTando, ond i luchio y pregethwr. Ehai a'i Uuchicnt ag wj-au drewedig,

eraiU â thom yi- heolydd. Mor aiddgar oedd Siûn Llwyd yn y gorchwyl, ag

y cariüdd y budreddi ffieiddiaf a allai ei gael ddwy íUldir o ffordd i'r lle, er
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rnwyn ei faeddu. Actli gm- arall o'r enw Eobert, Ty'u-y-bryn, faith bellder,

i goedwig Croes-faeu, i dori mieri hiriòn ; llucliiai y mieri hyn, gan ddal ei

afael yn un pen, i ganol y gynulleidfa, a llusgai hwy ato drachefn yn erbyn y
pigau, fel ag i archolli y gwrandawyr, a chreu terfysg. Mewn cwr arall yr

oedd morwyn yr hen ficer yn sefyll wrth fur y fynwent, ac, â'i holl egni, hi a

dinciai badell íFrio, i foddi geiriau y pregethAvr. Tra yr oedd y terfysgwyr

yn lluchio y llaid a'r wyau, ymdrechai Harris i guddio y Bibl rhag ei ddi-

fwyno dan ei fantell, ond yn mhen enyd, wedi gweled nad oedd seibiant i'w

ddysgwyl, dyosgodd ei wisg uchaf, fel ý gwnaethai yn Llanymddyfri, gan

arddangos ei ddillad milwraidd, a'i gleddyf, a galw am louyddwch yn enw y
brenin. Ar hyn disgynodd dychryn arnynt oll, gan ei wrando yn astud o

hyny hyd y diwedd.

Yr oedd amrywiol ddyfeisiau diniwed yn cael eu harfer gan y pregethwyr

yn nhymlior yr erlid, er mwyn cael hamdden i draethu eu cenadwri wi-th y
bobl yn ddirwystr. Mae chwedl am Siôn Moses, y gôf, o'r natur yma. Yr
oedd unwaith wedi myned i Lanfair, Dyffryn Clwyd, sir Ddinbych, nid yn

mhell dref Ehuthin, i bregethu. Ond trwy ryw ddamwain cloffodd ei geffyl

ar ei daith cyn iddo gyrhaedd Llanfair, trwy fod ei bedol wedi ei gosod yn

rhy dyn. Galwodd yntau gyda'r gof gerllaw y lle y dysgwylid fod yr oedfa i

gael ei chadw, i wella y drwg. Yr oedd uifer o erlidwyr eisoes wedi ymgasglu

i'r lle, gan fwriadu baeddu y truan, pan y cynygiai sefyll i fyny i'w cyfarch.

Yr oedd gauddynt hefyd eu bhaenor, yr hwn oedd yn ddyu cryf ac ynüaddgar

;

ond yn ddyn byr o gorffohneth. Pan ddaeth Siôn Moses at efail y gôf, tyb-

iodd blaenor y llu mai efe oedd y pregethwr, a thra yr oedd y gr dyeithr yn

dysgwyl am ei anifail, daeth yr erlidiwr ato, gan ofyn iddo, " Ai chwi yw y
pengrwn sydd i brege'hu yma heddyw ?

"

" Ni wn i ddim fod fy mhen i ddim crvaiach na phen rhyw un arall, edrych-

wch chwi," ebe Siôu Moses, gan ogwyddo a dynoethi ei ben iddo.

"Mi dorai i eich pen chA^á," ebe y paíîiwr, "os chwi a feiddiwch ddweyd

un gair wrth y bobl yma heddyw."

"Mi fyddaf yn dahich na chwi wcdi'u," ebe y pregethwr, yr hwn cedd yn

ddyn tàl ; ac ebe fe,

"Tyr'd i'r dafarn, a chymerwn lint o ddiod efo'n gilydd."

Felly fu. Aeth y pregethwr, a blaenor yr erlidwyr gyda'u gUydd, i d y
ddiod. A phan oeddynt uwch beu y gwydraid cwrw, troes y pregethwr at yr

erlidiwr, a gofynodd iddo, mewai dull tawel a chyfeiUgar, " Pa les fydd i fhwi

fy nghuro a fy maeddu, raewu difrif ?—ni chewch chwi un anrhydedd yn y
byd am i lawer o honoch faeddu un dyn diamddiffyn ; ac ni wna y wlad ond

chwerthin am eich pen am eich gwaith."

" Ni chaiff neb gyffwrdd â chwi," ebe yr erlidiwr, " myu y gr drwg;

—

cewch bregethu faint a fynoch, a Uonyddwch hefyd." A hyny a gafodd.

Yr oedd rhyw fân ddichellion o'r fath hyu yn ateb yn fynych gyda'r werin,

ond nid felly gyda'r gwr mawr. Yr oedd gelyniaeth yr uwchafiaid yn

ddyfnach ac yu fwy parhaus ; ac wedi methu cael gan y wcrin ddiwybod was-
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anaetliu eu liamcanion trwy derfysgu a baeddu y crefyddwyr, rlioddent gais

ar ddefnyddio cyfraith y tir i'w gortlirymu, neu ynte, dangosent eu gelyniaetb

atynt trwy eu troi liwynt allan o'u tyddynod, ac felly dyrysu eu hamgylcliiad-

au, os dygwyddai fod neb o bonyut yn byw yn eu tiroedd. Mawr iawn oedd

dycbryn y trueiniaid gweinion byn, yn sir Feiriouydd, tyddynwyr i Syr W,

—

y boneddwr y soniasom o'r blaen am dano, pan ddeallasant ei fod wedi pen-

derfynu dial ar bob Methodist a fyddai ar ei dir yn byw. Yr oedd amryw o

honynt yn nghymydogaeth y Bala a Llannwchllyn, yn ofni fod ystorm ar-

uthrol gerllaw, ac nad oedd un canlyniad i'w ddysgwyl, cnd naill ai colli eu

tiroedd neu wadu eu crefydd. Penderfynasaut, pa fodd bynag, gyfarfod â'u

gilydd i weddio, gan erfyn am nawdd ac amddiftyn drostynt, fel na ollyngid

hwy i wadu eu Harglwydd, pa driniaeth bynag a'u cyfarfyddai. Yn y cwrdd

gweddi hwn, rhoddwyd arwyddion Liwer o foddlourwydd yr Arglwydd iddynt,

a disgynodd math o ysbrydobad ar ryw un ynddo, nes iddo dori allan gan

ddywedyd,

—

Mae Esther wedi cychwyn,
I mewn i lys y brenin,

Csùffpardwn idcli ei estyn,

Ac ofer waith Syr Watliin,

Cenwch biant.

Yn fuan wedi hyn, daeth y newydd fod y gi- boneddig wedi syrthio

oddiar ei geffyl, a disgyn ar ei ben ar gareg wrth hela, a marw yn y fan.

Yr oedd weithiau yn dygwydd yn ddigon anffodus i'r erlidwyr eu hunain,

pan y dymchwebd en cynlluniau, mewn modd i droi yn elw yn hytrach nag

yn sarhad i wrthddrychau eu gclyniaeth.

Tua phedwar ugain mlynedd yn ol, yr oedd teuhi tra gelynol i grefydd a

chrefyddwyr yn b}T\^ yn y FachddeiUog, palas-d gerUaw y Bala. Nid oedd

unrhyw ddirmyg yn ormod ganddynt ei ddangos i ganlynwyr Howel Harris,

fel y galwent hwy y Methodistiaid. rfurfient Inierlud'mi., a cliyfarfodydd

llawen ar ddull a gwedd fel ag i ddynwared pregethu, a dwyn crefyddwyr i

wawd a dirmyg. Un tro, cyfarfu rhai o'r tylwyth hyn â hen wraig dduwiol,

o'r enw Siân Eobert, ar Bont-mwnwgl-y-llyn, gerllaw y dref; a bygythiasant ei

bwrw dros y bont i'r afon, oni ahvai hi ar y " diawl." Dywedai yr hen wraig

nad oedd dim a fynai hi â'r gvvr drwg, a pliaham y gofynid iddi alw arno.

Ond ni wrandawent ar un esgus o'i heiddo, ond ei bygwth yn ffyrnig oni

chydsyniai â'u cais. Eto er maint eu bygwth a'u taerni, ni chai enw y gr
drwg ddyferu oddiar wcfus yr hen wraig ddiniwed ar eu cais hwy.

Yn mhen amser ar ol hyn, yr oedd Interlude nen goeg-chwareu i fod yn

Khos-y-gwaliau, ardal ar bwys y Bala, ac i'r chwareu yr oedd yn rhaid cacl

Charles y telynwr yno, i ddynwared Howel Harris yn prcgethu ; ac i'r dyben

i wneuthur y gwawd-chwareu yn fwy cyflawn, trefnid fod casgHad yn cacl ei

wneyd i hen wraig dduwiol, sef i Sian Robert, gan fwriadu trculio swm y

casgbad ara ddiod feddwol i'r chareuwyr. Yn y modd yma hwy a hmient

borthi eu chwant eu hunain, a gwneuthur gwawd o'r crefyddwyr ar yr un

pryd. Ond fe ddygwyddodd wedi gwneyd y casgliad, nad oedd pawb o'r
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cwmni yn cj'tuno yn nghylcli y modd o ddefnyddid yr arian. Safodd y pleidiau

angliytun mor du, bob oclir dros ei fympwy, fel bu raid cyflwyno testyn y
ddadl i farii gr boneddig ag oedd y pryd liwn yn byw yn mlialas-d Ehiw-

aedog, o'r enw IMr. Llwyd. "Wedi gosod yr aclios o'i flaen, gofynai y boneddwr

iddynt, " I bwy y gwnaethocli y casgliad ?
"

" I Siân Eobert y gwnaed ef," ebe hwythau.

" Yna," ebe yr ynad, "y mae yn rhaid i Siân Eobert ei gael." Ac felly

hefyd y bu, er mawr sirioldeb i'r hen wraig dlawd, a dirfawr siomedigaeth

i'r dyhiriaid a'i gwawdient hi.

Yv oedd rhai o'r boneddigion hyn yn anturio i eithafion anarferol mewn
fí'ordd o wawdio ac aflonyddu crcfyddwjT. Ar un tro rhoisant y cymun i'r

cn mew^i gwawd a mawTrhydri; ac aeth un o honynt ar ei farch i mewn i

gapel y Bala, m-th ddychwelyd o hela. Yr oedd y dynion hyn yn " rhy

annuwiol." Mae traddodiad credadwy jti y fro hyd heddyw^ fod un o'r hen

wragedd a erlidiwyd ganddynt, wedi darogan, ddeugain mlynedd cyn ei

ddw;^'n i ben, y darfyddai eu hiliogaeth o'r ddaear, ac y disgynai eu tiroedd

trefdadol yn eiddo teulu arall, sef teuhi Ehiwlas, er nad oedd y naill deulu yn

perthyn dim i'r llall. Pa beth bynag am wiredd y traddodiad, felly y mae y

ffaith. Y' maeyn hysbys ddigou am deulu y Ehiwlas, na fuont erioed yn erlid,

ond eu bod o dad i fab yn dangos parodrwydd i'w gweinidogion a'u tyddyn-

wyr addoli Duw yn y lle, ac yn y llwj-br a farno eu cydwybodau eu hunain

yn oreu. Felly y maent hyd heddyw yn trigo yn heddychol yn y tir, ac yn

mwynhau Uuosogrwydd o gyfoeth a thangnefedd.

Cyn gadael y tymhor hwn, y mae hanes genym am ryw^ bregethwr yn ceisio

pregethu yn Llangwm, ond a luddiwyd yn llwyr gan ffyrniced oedd yr erlid-

wyr. Nid yw enw y pregethwr ar gael, ond fe ddywedir mai hwn oedd y
cyntaf a wnaeth gais ar bregethu yn Llangwm o neb. Nid annhebyg ydyw

nad Dafydd Williams neu John Belcher, neu un o frodyr y Deheudir, ydoedd, y
rhai a anfonasid fel y crybwyllwyd i arlocsi anialwch gwyllt Gwynedd. Safai

y pregethwr y tro hwn ar gamfa y fynwent, a chyfarchai y bobl ar eu gwaith

yn dyfod allan o'r llan. Ond yn lle g-wi-ando pa beth a ddywedai efe wrth-

ynt, mewn pwyll ac ystyriaeth, rhuthrasant arno mewn gwylltineb a drwg-

anwydau, gan ei guro, a'i luchio, a'i faeddu, fel pe buasai yn rhyw fwystfil

drwg neu gi cynddeiriog. Gwnaeth ei oreu i ddianc o'u dwylaw, ac ar hyd

wely yr afon, yr hon sydd yn rhedeg drwy ganol y pentref, y cafodd ef adwy

i ffoi. Ehoddwyd lloches iddo yn y Ty-ucha ; a bernir mai ei ladd yn ddiau

a wnaethid oni bai hyny ; ond er iddo ddianc heb ei Lidd, yr oedd wedi ei

archolli yn drwm.

Y'r oedd llawcr o'r bobl yn tybied yn y dyddiau hyny, nad oedd crefydd

ddim yn beth i neb ymholi llawer iddi ond y personiaid, ac mai y cwbl ag

oedd gan y werin i'w wneyd, oedd cymeryd eu harwain gan eu hathrawon

cyflogedig, y rhai oeddynt wedi eu dwyn i fyny i hyny. Yr iin fath syniad

yn gymhwys ag sydd gan y werin babaidd hyd heddyw. Nid hawdd oedd
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darbwyllo y bobl cliwaith, y gallai neb arall eu hyfforddio mewn pethau

crefydd ond eu bugeiliaid awdurdodedig ; a synu yn fawr a wnaent fod dyniou

cyffredin a adwaeuent, crefftwyr, flermwyr, ac eraill, yu hòui uu cymhwysder i'r

gwaith. Cawn benill lled ddigrif o waith rhyw fiu-dd o Landderfel, o'r enw
Hugh, T'n-y-fownog, yn gosod allan y syuiad hwn.- Cymhellid y bardd

tybygid, i ddyfod i wrando Siôn Moses, y gof, yn pregethu, ac yntau a ym-
esgusodai, me^\Ti rhigwm tebyg i hyn,

—

Mi gpn'ra' îy nhrafel o'r caban i'r demel,
A'r achos goruchel mewn gaf'el i go' ;

Mi gyni'raf fy nyh-n'ys gan fugail yr eglwys,
Ehag ofn fod Siôn Moses yn missio.

Yr oedd gan y bardd ofn y gallai cynghorwr bach, jti dilyn ei alwedigaeth,

ei gam arwain, a phe buasai yr ofn hwn yn ei weithio i chwilio yr ysgrythyrau

" a oedd y pethau hyn felly," da fuasai ; ond yn lle hyny, y mae y bardd

hunan-ddoeth wrth fwrw ymaith im gorsen, yn rhoddi ei bwjs ar gorsen

arall. Ond nid oedd y syuiad hwn ond un tra chyftrediu yn y dyddiau hyny,

ac yn mysg rhyw ddosbarth o bobl y mae yn tìjam yn fawr eto. Pa bryd

y daw dynion i gredu mai achos personol rhyngddyut â Duw ydyw crefydd ?

mai pob un drosío ei hun a rydd gyfrif i Dduw ?—ac mai yr uuig arweiuydd

anffaeledig jti mhethau bywyd tragywyddol, ydyw Ysbryd Duw trwy yr

ysgrythyrau ?

P E X N D II.

YR AIL GYFNOD,—SEF O'R YMRANIAD YN Y FLWYDDYN 1751 lîYD
DDECHREUAD YR YSGOL SABBÜTHOL.

CTNWTSIAD :

ANSAWDD METHODISTIAETH YN XGWYXEDD—CYCHWYNIAD METHODISTIAETH YX
ARDALOEDD MAENTWROG A THRAWSFYNYDD—LOWRI WILLIAMS, PANDY'R-
DDWYRYD—DAFYDD SION JAMES—MR. FOULRES, BALA—JOHN EYANS YN DE-

CHREU PREGETHU—CYCHWYNIAD METHODISTIAETH YN NOLGELLAU—GOR-
THRWM AC ERLID TOST J'NO—PREGETHU YN MHANT-Y-CRA—MR. GEIFFITH3,

CAERNARFON, A'R CYFREITHIWR O GAERLLEON—DAFYDD OWEN, Y GWYDRWR,
YN RHODDI CYFRAITH AR YR ERLIDWYR—YR ERLID YN LLINARU YN RADDOL,
ETO NID YN HOLLOL.

RuoisoM hanes bjT ac anmherffaith o'r ymraniad a fu yu mhlith y Method-

istiaid tua chan' mlynedd yn ol. Yr ydym yn ei alw yr ymrauiad, gan mai

hwn ydoedd yr unig ymraniad a gj'farfu â'r cyfundeb hyd yma. Cyfarfu ag

ef lawer o ymosodiadau erlidus oddi allan, a Uawer o amryfuseddaa gofidus

oddi mewn, ond ni fu yr un ymraniad priodol ond hwn. Ond y mae yn rhaid

addef i hwn efl'eithio jii di'a niweidiol ar yr achos dros holl Gymru. Tr oedd

yn fwy felly am fod yr ymrafael wedi codi rhwng rhai a dybyg "yn golofn-

au," y rhai oeddynt o ran eu lle a'u defnyddioldeb yn arweinyddion i'r praidd.

Ond nid jvf yn ymddangos fod y rhwygiad galarus wedi effcithio mor ni-

weidiol ar y gymdeithas yn y BaLi ag y gwnaeth mewn siroedd eraill. Gwir

i rai cynghorwyr o blaid Mr. Harris ddyfod aml waith i'r BaLi i bregethu ar

ol yr ymraniad, ond ni allasant Iwyddo gj'da nemawr i fyned i Drefeca i
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aneddu, fel y gwnaetli Uawer eraill, mcwn gwahauol bartbau o'r dywysog-

aetli.

Yu y cyfuodliwn yr oedd Llangeitlio yn dyfod \n fwy-fwy i sylw, a'r ymgy-

null yno ar y SaLbotbau, yn euwedig Sabbotb y cymuudeb, yu fawr iawn.

Gan faint y nifer a ddeuai yugbyd yuo yn fisol, o weinidogiou a cbyngborwyi',

o bob parth o'r wbnd, ac yn euwedig o siroedd y Deau, rboddid mantais

neiUduol i ddynion ag a eiddigeddeut dros eu bardaloedd, i gyfarfod â pbreg-

etbwyr, ac i gael addewid ganddynt i ymweled â bwy i bregetbu iddyut air y

bywyd. Nid oedd Jobn Evans ei huu yn pregetbu yu necbreu y cyfnod bwn,

ac nid ydym yn deall fod neb yn y sir bou yn pregetbu, oddieithr Evau a

Siôn Moses yu y Bala ; ond nid ystyiid bwytbau ond cyngborwyr bycbain eu

dawn a'u gwybodaeth, oud gwresog eu bysbryd a duwiol eu cymeriad, yu

foddlawu i Avueyd yr byn a alleut i gyflenwi diffygion, a cbau adwyau yn ol

yr augen. Ond er nad oedd Jobn Evans yn pregetbu, uid oedd ua segurna

diffrwyth yu ugwasauaetb yr efengyl ; eiíbr gwnai ei oreu yn mbob modd i

hyrwyddo ei fynediad yu mlaen. Oud yr oedd gan rbagluuiaeth biw arbenig

yn agor drysau, ac yn trefuu moddion, mewu duU ac i raddau auuysgwjliadwy.

Yn fynycb iawn yr oedd y moddion a ddefnyddiai rhagluuiaetb yn fatb ag a

dueddai yn fawr i guddio balcbder oddiwTth ddyn, a'r dull y fath ag a ddan-

gosai " odidogrwydd y gallu o Dduw, ac nid o bonom ni."

1755. Tua'r amser yma yr ymddengys i ryw gychwyuiad bycban gymeryd

lle ar Eetbodistiaetb yu yr ardaloedd rbwng Penrhyn-deudraetb a Thrawsfyn-

ydd. Nid wyf yn cael fod un lle yu sir Eeiriouydd ond y Bala, wedi acblesu

y penau cryniaid yn foreuach ua'r fi-o hon. A gwnaed byny trwy ofleryuoldeb

gwraig, sefyllfa gyô'redin, oud o ysbryd rbagorol, a duwioldeb nodedig. Yr

oedd Metbodistiaeth eisoes wedi decbreu ymwreiddio yn sir Gaernarfou, tuag

ardal Brynengan, nid yu mbell oddiwrtb BwUbeli. Yn yr ardal hon yr oedd

gr o'r enw Jobu Prichard, yn byw yn Pandy-chwilog, plwyf Llanarmon
;
yr

hwn oedd moesol a diacbwyn arno, ac i'r hwu y^ oedd gwraig wir grefyddol,

ac mewn undeb â'r ]\Iethodistiaid yn Mrynengau, o'r enw Laura, neu Lowri

Williams.* Ac er nad oedd John Pricbard ei huu mewu undeb eglwysig,

eto fe ymddengys ei fod yn arfer gwrando ar y Methodistiaid, ac ni fynai

roddi byny beibio. Y caulyniad fu, iddo orfod ymadacl â Phandy-chwilog,

oblegyd nad ymddyosgai yn llwyr oddi wrtliynt. Agorodd rhagluniaeth

ddrws i Jobu Pricbard a'i wraig i fyned i Bandy'r-ddwyryd, yn mhlwyf

Maentwrog, sir Feirionydd. Yr oedd Lowri WiUiams erbyn byn, mewn lle

anfauteisiol iawn i fwyuhau y moddiou a ystyrid mor werthfawr gauddi, ond

yr oedd yn Ue er hyny, a roddai fantais iddi wneutbur llawer iawu o ddaioni.

Nid oes haues am neb o gyfl'elyb feddwl iddi o fewn Ilawer iawu o filldiroedd,

ar law yu y byd. Yr oedd iddi tua 15 milldir i Erynengan ar y uaill law, a

thua 18 miUdir i'r Bala ar y Uaw arall. Nid bawdd ydyw fturíio dychymyg

* Mewn llawer parth yn y Gogledd yn enwcdig, fe elwir y wraig ar ci heuw ci Iiun,

ac nid cnw y gr.
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teilwiig am deimladau meddwl y wraig hon dan y fatb amgylcliiadau. Llosg-

ai ei henaid gan a^-jdd i ordinhadau Duw, ond nid oeddynt i'w cael o fewn

Uawer o filldiroedd meithion ; sychedig oedd ei hysbryd am gymundeb y saint,

ond nid oedd un yn agos ati ; dyhëai am gyfarwyddyd a chynghor, ond nid

oedd un yn y teulu, nac yn y wlad, a allasai ei roddi ; eiddigeddai yn achos

sefyllfa isel a thruenus ei chymydogion, ond betb a allai gwraig ei wneuthur ?

Nid oedd bregethwr yn nes na Lleyn neu y Bala ; nid oedd nac ysgol Sab-

bothol na llyfr yn mron ar gael i oleuo gradd ar y gaddug dywyll. Yr oedd

y rhagfarn hefyd, yn erbyn y crefyddwyr mor giyf, yn yr amgylchoedd hyn,

ag oedd yn ei bro ei hun ; acos dangosai yn amlwg trwy ryw gais o'r eiddo ei

hawyddfryd i ddwyn y penau-crjiaiaid i'r wlad y daethai hi iddi, ac jn yr lion,

nid. oedd eto, ond dieithr a diamddiffyn, pa sarhad ac aufi-i ni allai ddysgwyl i

ddymchwelyngenllifaruthrol arni ac ar ei theulu. Dan y fath amgylchiadau,

yr oedd yn dra anhawdd iddi ymarfogi yn ddigon gwrol i wneuthur cais at

unrhyw beth yn yr achos ; a phe teimlasai ei hunan yn ddigon penderfynol ei

meddwl i wneuthur cais at hyny, yr oedd yn anhawdd dychymygu pa beth a

wnai, a pha fodd. Ond yn ei sefyllfa hi, fe wiriwyd y ddiareb, "Wele faint

o ddefnydd y mae ychydig dân yn ei enyn !
" Trwy ryw foddion neu gilydd

hi a gafodd gan ryw rai, ddyfod yn awr ac eilwaith i Bandy'r-ddwyryd i

bregethu, a benditlüodd Duw ymddyddanion Lowri Williams, a phregethau

acHysurol ei weision, i ennill ryw nifer ychwanegol ati. Mae eiu hanes yn

brin iawn yn nghylch y dull a'r modd yr ymosodwyd ar y gwaith da :—pwy

oedd y pregethwyr, nac o ba le y daethant ; oud y mae genym hanes ara un

amgj^lcliiad uodedig y bu y wraig hon yn offeryn i ddychwelyd un Uanc

ieuanc gwyllt at Dduw, yr hwn a fu ar ol hyny, yn nodedig ddefnyddiol, yntau

hefyd, yn ei ardal, i rwyddhau mynediad yr achos yn ei flaen.

Yr oedd Lowri "WiUiams yn arfer tori at bawb, y rhoddid cyflcusdra iddi i

wneuthur hyny, am bethau crefyddol. Ni adawai lonydd i neb, ac ni ollyngai

un cyfleustra i fyned heibio, heb geisio g-mieud defnydd o hono i'r dyben hwn :

ac ni oUyngai yn anghof chwaith, dderchafu ei hochenaid at Dduw am fendith

ar yr ymddyddanion, i wneuthur lles i eneidiau dynion. Crybwyllasom fwy

nag unwaith eisoes, am enw un Grifíith Ellis, Pen-yr-allt, gerllaw Harlech.

Gr oedd hwn, a fu o wasanaeth arbenig i achos yr efengyl yn ei fro ; ac i'r

wraig hon, fel moddion, yr oedd yn ddyledus am ei ddychweliad at Dduw.

Kyw Sabboth, pan yn ieuanc, ac yn cyrchu fel ieuenctyd y wlad yn gyft'red-

inol, i ryw gyfarfod Ilygi-edig neu gilydd, fe ddaeth heibio Pandy'r-ddwyryd,

ar ei ffordd i'r ymgynulliad ; ond gan fod afon yn croesi ei Iwybr, ac yntau

yn anadnabyddus o'r lle goreu i'w chroesi, troes i d Lowri Williams i ofyn

iddi ei gyfarwyddo at y sarn. Hithau, gyda phob parodrwydd, a aeth gydag

ef i ddangos iddo y Ue, ac wrth fyned a ofynodd iddo,

—

" Wel fy machgen, a fyddi di ddim yn ymofyn y ffordd i'r bywyd ar y Sul ?
"

"Na fyddai i," ebe yntau, " nac yn gofalu am ddim o'r fath bcth."

" Tyred yma y pryd a'r prjd," ebe y wraig, " fe fydd yma r yn dangos

y ffordd i'r nef."

I 2
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•' Na ddeuaf fi yn wir," ebe yntau ;—ac i fifordd ag ef, yn fwy ei fryd am
bleser y chwareu-gamp ynfyd, nag oedd ei ofal am ddim o'r pethau hyny. Ar

yr un pryd yr oedd y saeth wedi cjThaedd ei gydwybod. Swniai y gofyniad,

" a fyddi di yn ymofyn am y íîordd i'r bywyd ? " yn ei glustiau yn fynych,

fynych, ac ui allai gael llwyr lonyddwch oddi wrtho. Parai ymofyniad yn ei

fynwes, pa ffordd a allai y ffordd i'r bywj^d fod ; a pha fywyd a allai hwn fod ?

Yr oedd gweddi Lowri Willianis wedi pwyo yr hoel i'w arlais, ac ni pheidiodd

ei waedu ues ei ladd trwy argyhoeddiadau. Taflwyd hedyn gionedd
pwysig yn y modd yma i'w feddwl, a gwlychwyd yr hedyn hwnw â gweddiau

y wraig dduwiol, nes iddo wreiddio yn ddwfn a ffrwytho yn ehelaeth. Dy-

wedasai WTthi hi, na ddeuai efe i wrando ar y pregethwr ; ac nid oedd ar y
pryd, yn bwriadu dyfod yn agos at y fath bobl, ac ar y fath neges ; ond nid

oedd lonyddwch i'w gael, a pha beth a wneid? Yr oedd ei enaid yn gwaedu

gan drallod ac ing, ac dyheu am orphwysdra, ac yr oedd yn rhaid ysgogi yn

rhyw gyfeiriad. Penderfynodd, pa fodd bynag, i fyned i wrando pa beth a

aUai fod gan y g\vT i'w ddweyd yn nghylch y "ffbrdd i'r bywyd." Y'no.

hefyd yr aeth, ac nid ofer a fu ei fynediad. Goleuwj'd ef am ei gyflwr coll-

edig, ac am drefn Duw i gadw y coUedig, nes iddo beuderíynu Iwyr adael ei

hen gyfeillion a'i arferion gynt, ac i ymroi i wasanaeth yr lesu dros ei oes.

A gwas ffyddlawn yn yr holl d a fu. Hwn oedd y gr y dywedasom iddo

ollttTig y wedd, pan yn aredig yn y maes, ganol dydd, a myned ugain milldir

ar ei draed, i grefu ar bregethwr i ddyfod i'w ardal y Sabboth canlynol,* hwn
hefyd, yw y gi- y byddai offeiriad anystyriol ei blwyf ofn ei gyfarfod,f gan

amlycced oedd ei dduwioldeb, a chan hallted oedd ei ymadroddion. Fe fu

Grifiìth Ellis yn fendith fòwr yn ei ardal, ac nid jni unig yn ei ardal ei hun,

ond yn y rhai cymydogaethol hefyd, ac y mae ei enw^ yn beraroglaidd hyd

heddyw yn ei fro genedigol.

Er fod dychweliad Giiflath EUis ei huu o werth nnnhractiiol iddo ef ei hun,

ac o ddefnyddioldeb' mawr i achos yr efeiigyl; eto nid hyn oedd yn unig les a

ddeilliodd o gynghorion a gweddiau Lowri WiUiams; ond ymestynodd. eu

dylanwad ymhellach, a bendithiwyd ei hymdrechiou i raddau llawer mwy.

Trwy ei dylanwad crefyddol hi yn ei theulii, y gwnaed ei gr yn foddion i

dynu i lawr yr halogiad gwrthun oedd ar y Sabboth yn Nhrawsfynydd. Y'n

mhen rhyw amser, casglodd wyth at eu gilydd i ffurlio cymdeithas eglwysig

fechan, ac yn ei th hi j cynhelid y moddion hyn. Gelwid y gymdeithas hon,

" teulu arch Noah," oblcgyd wyth enaid oedd o honynt. Eu henwau oedd-

ynt,—Lowri Williams a'i nith Gwladys Jones ; Edward Roberts, y gweliydd

(wedi hyny yn bregethwr), a'i m-aig; Eobert ei frawd a'i wraig; a John

llumphreys, Gwylan, a'u ferch. Chwanegwyd atynt cyn hir burap eraiU, yn

mysg y rhai, yr oedd Griflith EUis, y soniwyd eisoes ara dauo. Yr ocdd yr

ychydig nifer hyn yn preswylio yn mhell oddi wrth eu gilydd ;—un, gerllaw

•Tudal. 291. f Tu dal. 54
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Hailech ; uu arail, yn mhlwyf Lianfrotheu ; uu arall, yn Ffestiniog ; ac un

araii, yn Nhrawsfynydd. Yr oeddynt fel pe gwasgarid hwy yn fwriadol, fei y
chweiid perarogl yr efengyl o liyny yn fwy ar led, ac y rhoddid iddynt

gymaint a hyny o fantais i fod yn fwy defnyddiol i ledaenu aclios yr efengyl

yn y wlad.

1770. Tua'r amser hwn, pan y cedwid y cyfarfod eglwysig, o'r fath ag

ydoedd, mewn iien d mynyddig, o'r enw Gelii-gwiail, yr oedd golwg isel ar

yr achos crefyddol yn mysgyr ychydig bobl a brofasaut radd o argraffiadau y
gair ar eu meddyliau. Yr oedd llawer o gywirdeb yn eu hysbrydoedd, ond nid

oedd ganddynt ond ychydig o w^ybodaeth ; ac nid oedd yn eumysg ondyehydig

iawn drefu yn cadw eu cyfarfodydd, a phrin y gellid dweyd fod gweddus-

rwydd priodol i bwysigrwydd eu hamcau, weitliiau, yn eu mysg. Eto, pa beth

a allent fod ond plant mewn gwybodaeth a pln-ofiad ; a pha fodd y galleut

fod yn amgen, gan mor ycliydig a fuasai eu manteision blaenorol, a chan mor

anaml oedd eu cyfarwyddwyr presenol. Prin y gellid edrych ar eu cyfarfod-

ydd eglwysig yn addoliad, gau y duU y cedwid hwy. Eisteddai yi' ychydig

a berthynai i'r gymdeithas yn yr hen d a enwyd, o aragylch y tân, gan ym-

ddyddan â'u gilydd, ymron fel y gwuaent ar achlysuron eraiU, pan ddygwyddai

iddynt gyfarfod â'u gilydd, a rhai o honynt ar y pryd a sugnent y bibell, ac a

a chwiffient y myglys, heb edrych ar hyny yn un trosedd ar wedddidd-dra a

thréfn.

Un tro pan oeddynt wedi ymgrfod yn y modd yma, daeth atyut r a

adw^aenent yn dda, ond un na fuasai gyda hwynt yn eu cyfarfodydd ncillduol

erioed o'r blaen. Yr oedd yn sjti ganddynt eu weled, a pharod oeddyut i

dybied, naill a'i bod ganddo ryw amcan gau, neu yntau ei fod wcdi camsyniad

am natur y cynulliad. Am hyny, ar ei ddyfodiad i mewn, aeth gvvr y t ag

ef i ystafell arall o'r neilldu, er mwyn rhoddi hysbysiad iddo mai cyfarfod

eglwysig oedd ganddynt; neu ynte, os oedd hyny yn adnabyddus iddo, i

yinofyn ag ef pa beth a'i cymhellasai i ddyfod atynt. Wedi cael boddlon-

rwydd ya yr ymddyduan, dychwelodd at ei frodyr, ac yn llawen iawn a

ddywedodd, " A wyddoch chwi beth, mae Dafydd Siun .James wedi rhoi

ei enw i lawr, y mynyd hwn !

"—Eelly, tybygid, y byddent yn dcrbyn aelod

newydd i mewn, trwy iddo roddi ei enw i lawr, fel y gwneir yn bresenol

gyda dirwest.

Yr oedd yr ychydig grefyddwyr yn Gelli-gwiail yn falch iawn o'r pi-oselyt

hwn. Yr oedd yn perthyn iddo ragoriaethau nad oedd ond ychydig y pryd

hyny yn eu meddiannu ;—medrai ddarllen, ysgrifemt, a harddoni. Ac heblaw

ei fod yn fedrus ar y pethau hyu, yr oedd yn dda ganddynt ganfod ynddo y
fath gyfnewidiad ag a welent fod ynddo erbyn hyn. Yn y flwyddyn 1767,

sef dwy neu dair blynedd cyn y tro hwn, yr oedd y gvvr hwn wedi cyfansoddi

cân o wawd ar y Methodistiaid, ac o ganmoliaeth i'r eglwys, sef eglwys y
plwyf. Titl un ganig o'r eiddo ydoedd, FrLANGELL Ysgoupionog i'r Her-

esiaid,—gelynioM y íwirionp'M, n nli^n'it pn liiinnin y Methodistiaip, onfl
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a elwir yu gyffredin, Penau-cryniaid, Cariadocs, &c. Yn nghanol un gerdd

y mae yn eu darlunio yn debyg i layn :

—

" Ffeils hudolwyr, treiswyr trawsion

Gwaetha o ryw—y gau athi-awon :

Hyll ormesiaid,—afraid efrau,

O bwdr alwad.—yn budr elwa.
» * » * »

Gan dwyllo brodyr mewn dull bradug,

tynu'n aníFortunus,

A'u hwylio i ganljTi Howel HaiTÌs."

&c., &c., &c.

Mewn cân arall y d}"nxd,

—

" Ymlusgant i deiau, mal deillion i dyllau,

Gan hudo merchedau â'u geiriaii, heb cu gwr,
Ac yno bydd lleisio, gwaedd annuw gweddio,
Ysboncio a neidio "

&c., &c., &c.

G-osodir yr engreifftiau hyn i lawr fel y gallo y darllenydd ganfod pa fath

wí oedd y proselyt newydd :—pa fath ydoedd ei alluoedd, a pha fath a fu ei

gymeriad blaenorol. Ymddengjs ei fod unwaith mewu, cyngi-air â'r offeiriaid,

i ddifrio a gwawdio y crefyddwyr, mewn caniadau fel y rhai uchod ; a mawr
oedd sjTidod yr ychydig frodyr weled y fath un yn ymofyu am gael bwrw ei

goelbren yn eu mysg. Nid yw yr haues yn dadgan trwy ba foddion y dyg-

wyd y cyfnewidiad arno ; ond fe roddes brawf digonol ar ol hyny, fod y
cyfuewidiad yn gywir, trwyadl, a pharhaus. Llosgodd bentwr o'r fath rig-

ymau ;—bwi'iodd yr hen Itderludíau, a gyfansoddasai gynt, i'r tân, yn

nghydâ'i lyfrau a'i bapurau, fel na alleut halogi ueb mwyach ; ac o'r braidd y
diangodd y darnau uchod heb eu dyfetha.

Gadawodd bellach ei heu gwmni, a'u hen arferiou ; ac ni chyfansoddai ddim

caniadau mwy, ond ar bethau crefyddol, oddieithr un rhigwm Ued faith, yr

hwn a wnaeth fel sèn i offeiriaid annheilmig yr eglwys seíydledig.* Yr

achlysur a'i cymhellodd i gyfansoddi y rhigwm hwn oedd, gwaith un offeiriad

meddw, yr hwn a fuasai gyut yn gyfaill iddo, yn lluchio gwjdraid o mrod
i'w wyneb, ar ei ddyfodiad ar ei daith i d tafarn yn Mhen-morfa, gan edliw

iddo ei enciliad oddiwrth y wir egiwys at y sismaticiaid.

Parhaodd Dafydd Siôn James yu aelod cyson gyda'r Methodistiaid o hyn

* Fel hyn y dechreua :

—

Ow egl^ys Loegr glaiar gloff,

Os buost yn hoffa bywiog,
Ti cist yu awr yn dy ran,

A'th goipws gwan yn garpiog.

Fe aeth dy weision duon di,

Yn ddiles iawn meddyliais i,

Ni wna dy ofFeiriaid am eu ffî,

Ond pob dircidi o waradìvydd
;

Y gorau am growsio yw'r mivya'u gi-as,

Neu yfwr harty o'r brecci bras.

&c., &c., &c.
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allan, gan flaeuori y canu, yn nghapel y Penrhyn, am yr ysbaid maith o hanner

cant o flynyddoedd. Hunodd yn yr lesu yn y flwyddyn 1 8 3 1 ,
yn 8 8mhrydd oed.

Gwelodd yr achos yn y Penrhyn lawer tro, cj-n ei ddwj'U i'r wedd drefnus

a siriol sydd arno yn awr. Er i'r Arglwydd yraweled â hwynt yn ei ras ; a

chwanegu amryw at eu nifer ar ol tymhorau isel a digalon, eto cyfarfyddent

eilwaith ag amgylchiadau blinion, ac â thymhorau gauafaidd; a diau mai

llwyi- ddiíFodd a wuaethai y gwaith da jtio, oni bai gofalu am dano gan yr

hwn y dywedir am dano, "Y gorsen ysig nis tyr, a'r llin j-n mygi.i nis diflydd."

Llosgodd y berth hon lawer gwaith yn dân, gan erledigaethau oddi allan, a

chan anghysur oddi fewn ; ond er y cwbl y mae heb ei difa.

ünwaith fe gododd dadl yn eu plith, ac y mae yn bm* debyg mai am ryw-

beth bychan yr oedd ; oblegyd am bethau bychain yn gyff"redin y mae dadlu

yn mysg brodyr. Aeth y ddadl, pa fodd bynag, mor boeth ag i beri ymran-

iad jTi eu pbth. Arosodd un blaid yn Gelli-gwiail, a chiliodd y blaid arall i

d yn y gj^mydogaeth, o'r enw Pen-cae'r-gôf ; a chyfarfyddai y pleidiau yu y
ddau d yr un noswaith. Pel yr oedd rhai o'r aelodau yn dychwelyd adref

ryw noswaith o'r Gelli-gwiail, o gj-farfod eglwysig, clywent smi canu a mol-

iannu yn Mhen-cae'r-gôf. Ar hyn, gwaeddai un o honynt yn ddisym^^th,

" Holo ! Pen-cae'r-gôf a'i pia hi—rhaid mai hwy sydd yn eu lle ;—dowch

yno,—dowch yno." Ac yno yn y fan yr aethant, gan ymuno cilwaith â'u gilydd,

ac ni bu yno ymraniad mwy.

Tua'r un amser ag y daeth John Prichard a'i wraig i aueddu i Bandy'r-

ddwyryd, yr oedd rhagluniaeth hynod y nef, yn parotoi ofleryn arall i sir

Feirionydd, yn Lloegr. Gancsid hwn ya LlandrilIo-yn-Edcyrnion, yn y sir

hòno. Pan oedd yn 23 oed, cymerodd ei daitli i Loegr, a bu yn ymdaith

am ryw gymaint o amscr yn Nghaerlleon a'r pentrefydd gerllaw y ddinas

hòno. Dychwelwyd ef at Dduw trwy weinidogaeth y Parch. John Wesley,

tua'r flwyddyn 1754 neu 1755. Y gr hwu ocdd Mr. Tiiomas Eoulkes, o'r

Bala, unwaith, wedi hyny o Pachynlleth. Ar ol bod am ryw djTuhor yn

Lloegr, daeth ar ei feddwl ddychwelyd i'w wlad ei hun, a dychwclodd yn well

dyn nag y gadawsai efe hi. Wedi ei fendithio ei hunan gan Dduw, yr ocdd

bellach wcdi ei gymhwyso " i fod yn fendith " i eraill. Arweiniwyd ef ar ei

ddychweliad adref i'r Bala i fyw, ac ymunodd yno â'r Älethodistiaid Calfinaidd.

Yn mhen rhyw amser, fe briododd ferch i un o'r crcfyddwyr ag ocdd yno, yr

hon ni fu fyw ond ychydig amser, ond a'i gadawodd ef yn fuan, gan adacl

uu bachgen bychan ar ei hol. Hwn hefyd a fu farw yn ci fabandod.

Nid ydwyf yn cael fod Mr. FouIkes hyd yma wedi dechreu pregethu. An-

hawdd ydyw gwybod pa bryd y byddai rliai o'r hen gynghorwyr yu dechrcu

ar y gwaith o brcgethu. Tueddid rhai o honynt i roddi gair o gynghor i'r

bobl yn awr ac eilwaith, heb fwriadu, cfallai, ar y pryd, fod yn bregethwyr, o

ran swydä, byth. Pe ddichon mai dyma un achos paham y mae amseriad

dechreuol gweinidogaeth llawer un mor anmhcnodol ac ansicr. Prin y gallent

dan ryw amgylchiadau wybod hyny cu hunain ; ond yn unig iddynt lithro i'r

gwaith hwnw yn raddol, ac araf, ac yn agos yu ddiarwybod.
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Oiid nid oedd Mr. Fouikes a Johu Eyans ddiin yn segur er nad oeddyut

eto yn pregethu. Yr oedd bugeiliaeth eglwysig yn y Bala yn disgyn arnynt,

yn enwedig ar John Evans, yr hwn oedd yr hynaf, ac a fuasai yno er y

.

dechreuad, Cyhoeddwyd ganddyut tua'r pryd hwn, sef 1759, ddwy breg-

eth eiddo Mr. Charles Wesley, a " Phrif Physygwriaeth yr oesoedd gynt,"

o waith y Parch. John Wesley ; ac ya 1761, cyhoeddwyd Uyfr arall, sef

'•'llheolau yr Unol G-ymdeithasau, a sefydlwyd yn Lluudain, Bristol, a

lleoedd eraill." Baruent, jti ddiau, fod angen am y fath lyfrau ar y Cymry,

a llafiment yn y modd yma i wasgar yr anwybodaeth trwch, a orchuddiai y
wlad, ac i'w hyfforddi mewn gwybodaeth fuddiol.

1765. Tua'r flwyddyn hon y dechreuodd John Evans bregethu; a thrwy

anogaeth ei frodyr crefyddol y dechi-euodd. Canfyddasent yn ddiau lawer

o gymhwysder ynddo i gyfarwyddo ac addysgu dynion yn y pethau a ber-

thyneut i'w heddwch. Yr oedd eisoes yn arfer cryn lawer ar addysgu eraill yn

y gymdeithas eglwysig, ac wedi rhoddi proiiou mynych ac amlwg, o'i wybod-

aeth a'i brofiad, yn mhethau'r efengyl. Wedi iddo ddechreu, efe a lafuriodd

yn y gwaith hwn o gyhoeddi y newyddion da ar hyd y wlad, yn enwedig ar

y Sabbothau, hyd nes y'i Ihuldiwyd ef gan henaint. Ai yn ewyllysgar i

gonglau tj' wyll i'r wlad, ac ymdrechai yn egniol i draethu y gair yu ddeallus.

Amcanai oleuo ei wrandawyr tywyll, a safai yn rymus yn erbyn eu harferion

llygredig ac annuwiol. Yr oedd, gau hyny, ynr cymhwys iawu i ymosod ar

y gaddug dew o auwybodaeth a orchuddiai y broydd oll, ac i ddiwygio ei

gydwladwyr oddi vn:th eu hofer ymarweddiad. Fel y gellid dysgwyl, tynodd

hyn arno lawer o ddygasedd ac erlid. Er mwyn cael gwared o'r fath un o'r

wlad, amcanodd rhai o foneddwyr y gymydogaeth ei orfodi i fod yn filwr, a

rhoddwyd gwr ar waith i'w ddàl i'r dyben hyny ; ond trwy ryw foddion neu

gilydd, cafodd hysbysiad mewn pryd o'u bwriad, a ffôdd o'i d ; a bu yn

ymguddio mewn maes o d, yn mhlwyf Llangower, tua thair miUdir o'r Bala,

gan orwedd ar ei wyneb, ar y Ilat\T, am y rhan fwjaf o'r diwTnod hwnw.

Cafodd ei faeddu a'i luchio yn dost mewn amiywiol fanau, lle yr â i breg-

ethu ; a bu raid iddo aml waith ddianc am ei einioes. Tarawyd ef unwaith,

ar heol y Bala â chareg yn ei wy^neb, fel y torwyd un o'i ddannedd, ac y
tyllwyd ei wefus isaf, a syrthiodd j-ntau ei hun mewn llewyg ar y Uawr.

Cafodd allan ar ol hyn, pwy a'i tarawsai mewn modd mor annyTnunol, eto ni

fynai ei gosbi er dim ; ond ryw bryd, pan y cyfarfu ag ef mewn pentref yn y
wlad, efe a roes brawf i'r adjTi, nad oedd yn Uochesu dim drwg deimlad

tuag ato, trwy dahi am giniaw iddo.

Yr oedd John Evans yn ddyn raawr o ran corff a meddwl. O ran ei gorff,

yr ocdd yn un o'r rhai talaf ; o ystum syth, ac urddasol ;—ei lygaid yn graff

a bywiog;—a'i ddiwyg yn lanwaith a threfnus. Ehoddai yr olwg anio

d(h-ychfeddwl mai nid g'r cyffredin ydoedd. Adwaenid ef fel gT.vr ciyf ei

gyneddfau,—ac yn medru Uywodraetlui ei dymherau yn dda. Ehagorai ar

ei gymydogion o ran gwybodaeth gyffredinol am y byd a'i helyntion. Yr

oedd yn wladwr parchus, yn gystal ag yn gristion gloyw. Da iawn i'r
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Bala, i sir Feirioiiydd, ac i Fethodistiaeth Cymrii, ua Iwjddodd aiucau v

boiieddwyr hyny ddim i'w anfon o'r wlad. Nid oedd yn cael ei ystyried yn
bregethwr poblogaidd. Amcanai gywiro y farn, a goleuo y deall, yn fwy na

chyífrôi y teimladau. Adroddai y gwir yn ddirodi-es a digyffro, ond yn dra

sylweddol a difrifol. Ei air ef ydoedd, " Nid rhaid cJncysu wrtli ddyicedyd y
gwir." Yr oedd yn hyn yn gwahaniaethu cryn lawer oddi wrth bregethwyr

ci ocs. Yr oedd llawer o bregethwyr y tymhor hwnw yn nieddu ar dalentau

gwlithog a thoddedig, yu effeithio yn rymus ar deimladau eu gwraudawyr, ac

yn swyno eu calonau. Hyn nis meddai John Evans. Parodd hyn, fe ym-
ddengys, i rai o'i gymydogion unplyg, feddwl, nadeile ef oedd pregethu; gan

y tybient fod ei bregethau mor ddiarddeliad. Anfonasant geuadwri o'r fath

hyny ato, gau ddywedyd, " Mae y brodyr wedi bod yn ystyried eich achos

John Evans, a chan nad oes ond ychydig o arwyddion fod yr Arglwydd yn

llwyddo eich gweinidogaeth, barnent mai doeth fyddai i chwi roddi heibio

bregcthu." I hyn atebai yntau yu ei ddiiU hynod ei hunan, "Ho! mi

glywaf ; w-el, hwn a hwn," gan gyfarch y genad, " ewch chwithau yn ol atynt

hwythau, a dywedwcli wrthynt, y pregethaf fi, nes y gwelaf yma ryw un a

fedro bregethu yn well ua fi yn dechreu." Yr oedd hyn, tybygid, cyn bod

cyfarfod misol yn perthyn i'r sir, a chyn dyfodiad Llr. Charles i fyw i'r

Bala.

DOLGELLAU.

1766. Dyma'r flvi^-ddyn, meddir, y rhoddwyd rhyw gychw\Tiiad i Fetli-

odistiaeth yn nhref Dolgellau. Y mae yr hanes a adroddir i ni am y drcf

lion yu ei gosod allan yn dra iscl o barth ei hagwedd grefyddol er ys oesoedd
;

ac felly y parhaodd, hyd yr amser y cafodd y Diwygiad Mcthodistaidd le i

wreiddio ynddi.- Kid oes hanes, meddai iiu gT, a fu yn chwilio i'r achos,

am odid un otfeiriad, efengyhiidd ei athrawiaeth, a duwiol ei gymeriad, wedi

bod yn gweiuyddu yn Kolgellau ; ond i'r gwrthwyneb. Pan ddarfyddai y
gwasanaeth yn y Uan, ymddyosgai y bechgyn mwyaf eu camp, hyd eu crysau,

i chwareu pêl ar dô yr cglwys, a'r offeiriad, gan amlaf, a gadawai y cyfrif. Y
mae pob hanes a geir am Ogledd Cymru cyn 1700, yn peri i ui gredu nad

oes dim gormodiaith \n y darluuiadau uchod.

Fe wnaed cais rai gweithiau, yn y ganrif o'r blaen, gan un arall, i ddeffrôi y
: igolion difraw i ystyriaeth o'u perygl ; ond fe fu pob cais i fesur mawr yn

Iwyddiannus, hyd o fewn y 80 mlynedd diweddaf. Darllenwn fod Vavasor

i'owell, yn ei deithiau, wedi ymweled â'r dref, oûd fod haid o oferwyr wedi

rhuthro arno pan yu pregethu, a'i faeddu yn dost ; a phryd arall, pan ar ei

brawf yny sessiwn am bregethu, cyflogwyd rhyw grythor (fiddler) i'w fratliu

fi dagr. Hefyd, fe fu y dyn hynod o lafurus hwnw Hugh Owen, Bron-clydwr,

yn Uufurio yn y dref, a'i olynwr Mr. Kenrick ; a gelwir y Ue y byddent yn

arfcrol o bregethu ynddo yn " d cyfarfod," hyd y dydd hwn. Ond pa faint

bynag a fu diwydrwydd a Uwyddiant y gwr uchod, mewn gwahanol fanau

yn y wlad, nid yw yn ymddan;;^-* fod )in ysgogiad parhaol wedi ei roddi i
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achos crefydd yn gyffredinol ; a plia nifer bynag yn nhref Dolgellau, o ber-

sonau neillduol, a ddychwelwyd at Dduw trwy y gwr rhagorol uchod, ni

newidiwyd agwedd gyffredinol y preswylwyr mewn un raodd, oud yr oedd

ansawdd grefyddol y dref a'r wlad, ar ddechreuad y ddeunawfed ganrif, mor
isel a llygredig, ag y buasai yn y cjTioesoedd. Er enghraifft, i ddangos pa

mor llwyr yr oedd gweiuidogaeth Hugh Owen wedi diflanu o'i gymydogaeth

ef ei hun, gaüwn nodi yr amgylchiad a ganlyn :

—

Yr oedd y Parch. Eobert GrifË.th, jti arfer, pan yn ieuanc, fe aEai tuag

ugain oed, o leiaf cyu iddo ddechreu pregethu, o fyned gyda chyfaül crefyddol

arall, i ardal Bron-clydwr, i gynal cyfarfodydd i weddio, ar brydnawn

Sabboth. Pan oeddpit yn ymgynyg at hyn yma, cawsant, mai nid hawdd
oedd cael neb a'u derbynient hwy i d ; a thrwy dalu stcllt bob Sabboth i ryw

amaethwr, y cawsant ddrws agored i gynal y fath gyfarfod yma, Yr oedd

gwedd ac ysgogiadau y trigolion yn cydweddu â hyn hefyd. Weithiau fe

fyddai llonaid y t o'r cymydogiou yn y cwrdd ; a phryd arall, ni cheid ond

teulu y t yn unig. Nid oedd dychymyg gauddynt pa ymddygiad a weddai

i addoliad pan y deuent iddo ; ond deuent i mewn ac allan wrth eu mympwy.
A llawer gwaith y bu ofn mawr ar galon un o'r brodyr, iddynt oll fyned

allan, cyn i'r brawd cyntaf derfynu ei weddi ; mor fychan oedd syniad yr

ardal houo, pa fath agwedd oedd yn gweddu i addoliad !

Mae rhai hen bobl yn y dref yn a^nT, yn tystio fod Howel Harris wedi bod

yn pregethu ynddi ; ac yn ol y darluniad a roddir, rhaid fod hyny ar ol jt

ymraniad, ac yn ystod yr amser jí oedd Mx. Harris ^ti gadpen ar nifer o wr
a gynygiasent eu hunain ya. íìIwjt ewyllysgar i amddiffyn eu gwlad, yn yr

amser yr oedd y rhyfel mor boeth yn erbyn y deyrnas hon. Cynygiasai

Harris ei wasanaeth i'r llywodraeth fel milwr, ar yr amod iddo gael pregethu

yn mhob man y trefnid iddo a'i wr wersyllu. Caniatawyd hyn iddo ; a'i

arfer gyson oedd pregethu yn mhob man Ue byddai dros enyd yn aros ; ac yn
ystod y tair blynedd y bu ef yn gwisgo y gôt goch, ni esgeulusai un cyfleus-

dra a roddid iddo, i gyhoeddi uewyddion da'r efengyl. Nid oes dim yn

ymddaugos yu anhygoel i mi yn y chwedl fod Howel Harris wedi bod yu

pregethu yn Nolgellau ; a gallwn feddwl hefyd, mai yn ngauaf y flwyddyn

1760, y bu hyn, gan ei fod ef a'i wi- yn gauafu yn Aberbonddu; a bychan

gau r o ysbryd a sel Harris ydoedd marchogaeth can' milldir i bregethu

;

a hyny yn fwy, os deallai fod y Ue yn nghauad gan erlidigaeth. Nid yw, gan
hyny, yn anhygoel mewn un modd, wedi iddo glywed ffyrnicced oedd trigol-

ion Dolgellau, yn erbyn y penau-cryniaid, na theimlai rwymau aruo ci hun, i

ymosod ar amddiffynfa y gelyn. Y chwedl sydd fel hyn :

—

" Fu fu Howel Harris yn y dref hon yn pregethu. Yr oedd gauddo am
dano hugan fawi lâs, wedi ei bottymu hyd y gwddf. Pan ddechreuodd

bregethu, dechreuodd y bobl derfysgu yn ars^yj'^dus, ac pnosod arno trwy ei

luchio, a Ucfain, a rhwystro clywed ei lais gan y bobl. Galwai arnynt yn
uchel a gwrol yn enw y Goruchaf i fod yn Uonydd, ond ni wrandawent

; yna

efe a ymddyosgai o'r hugan lâs, gan ddangos ei wisg filwraidd, a gorchymyn



PíîN. II.J SIR PEiniONYDD, 505

dystawrwydd yn awdurdodol, yu enw brenin Lloegr. Ar hj'n dyclirynodd yr

erlidwyr a cliiliasant o'r flbrdd." Nid oes dim anhygoel yn hyn chwaith.

Ymddengys fod hyn yn arferìai ganddo, er mwyn darostwng unrhyw derfysg

a godai mewn lle y byddai efe yn pregethu, tra yr oedd yn y fyddin. Cry-

bwj'Uasom eisoes am dro cyfí'elyb i hwn yn LLnnymddyfi-i, a chlywsom am
rai amgylchiadau eraiU y gwnaeth efe yr un modd. Darllenasom i Colonel

Gardiner wneuthur yn gyfí"elyb cyn dyddiau Mr. Harris, ac nid ydyw yn
annhebygol nad oedd hyn yn adnabyddus i Hanús.

Sicrheir hefyd, fod Daniel Eowlands wedi bod rai troion yn pregethu yn
Nolgellau, a'i fod yn arfer Uettya jti nh un Ann Evans, gwraig a gadwai
siôp yn y t a elwir jn awr Lwerpool Arms. Y mae yrion Ann Evans yn
fyw yn awr, ac yn cofio cl}-wed eu nhain yn son am ymweliadau Rowlands
â'r dref, a bod ei thad Evan Evans, wedi bod yn gwmni iddo oddiyno i sir

Gaernarfon.

Am ddechreuad Methodistiaeth su y dref, fe ymddeugys yn ol hanes a

ddyry John Evans am hyny, yr hwn a allai w^ybod yn dda am yr amgylchiad,

mai gwraig o'r enw Jane Grifíìth, a fu \\\ ofí"eryn yn y lle hwn hefyd, i roddi

yr ysgogiad cyntaf i'r diwygiad ;—diwygiad y mae ei effeithiau yn aros hyd
heddyw. Ganesid hi yn Erw-bach, Dolbenmaen, sir Gaernarfon ; a daeth yn y
fl. 1766 i Ddolgeliau i gadw ysgol. M a welsom eisoes fod Methodistiaeth

wedi dechreu ymwreiddio yn sii- Gaernarfon, er ys ugain mlynedd cyn hyn,

a bod, mewn rhyw ardaloedd jti y wlad hono, amryw o grefyddwyr da, yn
fcibion a merched. Yn awr ac eilwaith, ni a welwn ragluniaeth yn arwain

rhai honynt i barthau eraill o'r wlad, un y ffoidd yma, ac araíl y ffordd

draw; a thrwy ddylanwad ei Ysbryd ar eu calonau, a goniwch-drefniad ei

ragluniaeth ar eu hamgylchiadau, y mae yn eangu teymas y Cyfiyngwr, ac

yn cj'flcawni amcanion ei ras yn iachawdwriaeth dynion.

Ee fyddai Jane Griffith yn dangos pryder ac awyddfryd, nid yn unig, nac yn

gymaint, am ei bywiolaeth ei hunan gyda'i hysgol ; ond hefyd, ara lesad ys-

brydol y plant oedd dan ei gofal, ac am y cymydogion tywyll a diofal o'i

hamgylch. Ymddyddanai yn aml â hwy am ddrwg pechod;—am gyflwr

truenus dyn trwy y cwymp ;—ac am drefu yr efengyl i gadw pechaduriaid.

Bendithiodd Duw ei hymddyddanion i ennill o leiaf glust o ymwrandawiad
i'w geiríau, ac i sugno rhai o honynt i ymgyfeiUachu â hi. Nid hir iawn

y bu y wTaig hon yn Nolgellau ; ac fe ymddengys mai gwrthwynebiad i'w

chrefydd a barodd iddi yraadael. Ehoddir i mi hanes un amgylchiad nodedig

cysylltiedig â'r wi-aig hon, na ddylid ei adael allan. Wedi cyfarfod â rhyw
nifer o'r trigolion a ewyllysient wrando arni, mewn t bychan yu y dref, pryd

y rhoddid cyfleusdra iddi i egluro iddynt, a gwasgu atynt, bethau a berthyncnt

i'w hcddwch, aeth y sî allau fod y fath gyfarfod yn cael ei gynal, ac wele haid

erlidwjT yn prysuro at y t, gan fygwth lladd Jauc Griffith. Pa fodd bynag,

ryn iddyut allu dyfod i mewn i'r t, cipiwyd hi ymaith, gan un Miss Edwards
o'r ffordd, a chuddiwyd hi mewn cist flawd. Wedi rayuu dyfod i'r t,
chwiliodd y fileiuiaid ara daui yn ddyfal, ond methasant ei chacl ; ac yn y
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modd liwn lii a ddiangodd o'u dwylaw. Wedi iddynt droi eu cefnau, cyraer-

odd Miss Edwards * hi dan ei nodded, ac a'i lianfonodd ran o'r flbrdd tua'r

Bala. Ond er i Jane Griffitli yn y modd yma, gan boethed yr erledigaeth,

orfod ymadael o'r dref, yr oedd y gwaith a loddasid iddi i'w wneuthur, eisoes

w^edi ei gwblhau. Yr oedd y surdoes wedi ei roddi yn y blawd, a'r wraig

hon a fu yr offeiyn neillduol i wueud byny. Yr oedd amryw, w^eithian, wedi

eu deffroi, trwy ei hymadroddion, am eu cyflwr tragywyddol ; ac yn dechreu

sychedu yn angherddol am air y bywyd. Disgynasai pregethau gwr enwog,

a fu yn Nolgellau cyn hyn, megys Vavasor Powel, Howel Harris, a Daniel

Eowlands, yn ddieffaith i'r Uawr, yn ol dim hanes a roddir i ni ; dewisodd

Duw yn hytrach, fendithio geiriau dirodres y wraig dlawd hoif, i ddwyn oddi

amgylch, nen o leiaf, i roddi ysgogiad cychwynol i'r diw^ygiad
; yr hwn yn el

rediad, a ddiffoddodd angerdd yr erledigaeth, ac a fu yn foddion i ddychwelyd

eneidiau gannoedd at Dduw yn Nghrist, " megys y gwelir heddyw."

" Rhy faith," meddai Eobert Jonss, " pe gellid cofio fyddai adrodd un o

lawer, o'r helyution a'r erledigaethau a ddyoddefodd llawer yno, o hen berer-

inion cywir, pa rai, gan mwyaf, sydd yn awr yn gorphwys yn dawel oddi

wrth eu llafur. Gorfu tros rai blynyddoedd fyned yn ddystaw iawn i'r dref,

yn y nos, a chadw yr oedfaon cyn dydd, a myned ymaith ar doriad y wawr,

c^m i'r llewod godi o'u goi-weddfaoedd." Ond er ffyrnicced oedd yr erledig-

aeth, nid llonydd oedd yr ychydig grefyddwyr druain. Mynych iawn y
gosodir " y naill beth ar gyfcr y llall," ac felly yr oedd y pryd hwn. Yr

oedd yr awyddfryd yn nghalonau y crefyddwyr, yn cyfateb i wrthwynebiad y
gelynion. Yr oedd sel t Dduw yn ysu y naill, gymaint ag oedd cynddaredd

yn ysu y lleill. Amser eu dyoddefaint hefyd, oedd tymhor eu mwynhad.

Ehoddid iddynt yn ddauddyblyg o lawenydd crefydd, gogyíer a'i chroes. 'Sú

hyn yn gymhwys yr oedd gyda chrefyddwyr cyntefig Dolgellau, Pan y
llwyddent i gael pregethwr atynt, cadwent ef yn ddirgel, hyd oni íyddai yn

ganol nos ;
yna â'i un neu ddau o amgylch at eu cyfeiUion i'w deflroi, naiU

ai ganol nos, neu cyn y boreu-ddydd, ac i'w galw i'r oedfa, Ac weithiau,

dygwyddai mor anftbdus, ag i hyn ddod yn wybyddus i'r erlidwyr, trwy eu

elywed yn galw ar eu güydd ; ac yna nid oedd dim i'w wneud, ond cael gan y
pregethwr ddianc am ei fywyd,

Y mae tyddyn bychan o'r enw Esgeiriau, tua chwarter miDdir i'r dehau,

uwchben Dolgellau; a cheunant dwfn yn rhedeg oddi tauo, a elwir

Ceunant StucJdet/. Yr oedd teulu yn perthyn i'r crefyddwyi', yn byw yr

amser hwnw yn Esgeiriau, a byddai pregethu mynych yn eu t. Dywedii- y
bu y Parch. Peter WiUiams yno amryw weithiau ; ond un tro, pan oedd yno,

dybu yr erlidwyr fod yno oedfa, ac jauaith íi hwy yn gyflyra, gan 1-uthro rhag

blaen i'r t, Y peth cyntaf a wnaethant oedd diffodd y canwyllau, a dinystrio

y dodrefn, gan eu bwrw yn ddarnau i lawr y ceunant ; a ftbi a Avnaeth yr

* Yr oedd y Miss Edwai-ds hon yn gyfiiithcr i'r diweddar Mr. Jolm Griffiths o'r

Abermaw ;—gvVr a berchid yn fawr, dros lawer o flydyddoedd, fel niasnaohwr, nc fol

henuriad eglwj-s y jSIetliodisriaid yri y dref hono.
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ychydig grefyddwyr am eu bywyd. Boreu dranoeth, caed y dodrel'u drylliedig,

a'r llestri Uaeth, yn ngwaelod y ceunant.

Un o'r crefyddwTr cyntaf oedd Eobert Siôn 01iver. Y mae rhai yn fyw yu

bresenol yn cofio ei farw. Byddai hwn ac amryw eraill yn arfer myned fin nos

i'r ceunant hwn i gj'nal cyfarfod gweddio. Yr oedd torlan fawr yn crogi

uwchben ihan o'r ceunant, ac oddi tan y dorlan hon yr ymgyfarfyddent
; yr

oedd yn lle dystaw a chuddiedig. Trwy ryw foddion neu gilydd, daeth jt

ymguddfa hon a'r gwaith a gyflawnid ynddo yn wybyddus i'r erlidwjT ; ac ar

ryw dro, pan \t oeddynt wcdi ymgyfarfod, aeth y gelynion ar eu hol ; a chan

sefyll ar y llechwedd uwcliben y ceunant, bwrient gerig raawrion gyda rhuthr

arswydus, ar antur, i'r ceunant, heb ddysgwyl amgen na archollid y gweíìdiwyr

yn drwm, os ua leddid rhai o honynt. Ond yr oedd y dorhin y llechent oddi

taui, yn eu cuddio, a'r cerig yn chwyrnella heibio dros eu penau i'r nant.

Wedi rhj-w enyd o fwrw y meini, daeth rhai o'r eiiidw\T i lawr i chwilio am
danynt, ac i ymofyn eu helynt, a hyny ar y pryd yr oedd liobert Siôn 01iver

yn gweddio ; a phan y clywsant ef yn y tywyllwch yu gweddio, syrthiodd

arnynt fraw aruthrol, a ffoisaut ar íìrwst mawr, gan waeddi " F maîcredd

raawr, y mae y dyn yn medrii darlleu gweddiau Jieh yr tm ganwyll"

Yr oedd Mr. roulkes, o'r Bala, yn arfer a myned o amgylch i bregethu. ír

oedd hefyd, wedi priodi gwraig weddw o'r eww Jane Jones, yr hon gyda'i

merch Sarah, oedd ar y pryd yn cadw siôp yn nhref y Bala. Bu y briodas

hon yn llawn cysur hyd y parhaodd. Yr oedd Mr. Poulkes yn hoíf iawn o'i

lysferch, a merch deilwng o'i holTder ydoedd. Y ferch hon, a fu ar ol hyn, yn

wraig i'r anfarwol Thomas Charles, o'r Bala. Yn mhen dwy ílynedd wedi ei

jjhriodi gan Mr. Charles, bu farw ei mam mewn heddwch, a gadawyd Mr.

Foulkes eilwaith yn weddw. Wedi. bod felly am ysbaid dwy flynedd, efe a

briododd y drydedd waith, Lydia, merch Simon Lloyd, Yswain, o'r Phis-yn-

dre. Yr oedd mam Mrs. Foulkes, ueu wraig Mr. Lloyd, Plas-yn-dre, yn

ferch i Mr. Bowen, o'r Tyddyu, gerllaw Llauidloes, ac wedi ei dwyn i fyny

yn nghymdeithas y Metìiodistiaid o'i mebyd. Mae y darllenydd yn cofio i

ui wneuthur crybwylliad am y Tyddyn lawer gwaith eisoes, fcl achles Meth-

odistiaeth yn ei amser boreuaf. Yno y cynaliwyd y gymdeithsfa fisol gyntaf

erioed yn Ngwynedd, ac yno y cyfarfyddai yr aelodau eglwysig û'u gilydd am

amser maith, ac y byddai ])regethu yn cael ei gynal, pryd nad oedd un capel

wedi ei adeiladu. Pthoes Mr. Eoulkes bellach ei fasuach i fyny i Mr. Chaiies,

a chiliodd yntau i neillduaeth, gan fod ganddo ddigon bellach i fyw arno.

Yr oedd bellach er ys blynyddoedd yn arfer teithio o aragylch y wlad,

mewn modd hunan-ymwadol a ftyddlawii iawn, gan bregethu yrr ol ei ddawn,

i'r bobl ag oedd yn cael eu dyfetha o eisiau gwybodaeth. Yr oedd ci Ifydd-

londeb yn hyn yn ddiareb. Ni atelid mo hono i gadw ei addowid gan un

raath dywýdd. Yr oedd sir Feirionydd, ar y gorau, yn erwin ei fifrdd, ac

yn faith ei mynyddoedd. Yr oedd y cynuUeidfaoedd y pryd hyny, yn anaml,

yn fychain eu maint, ac yn cael eu gwneyd i fyny o boblach dlodion. Ym-

ataliai Mr. Foulkeg yn fynych i fyned nos Sadwrn rhag iddo " bwyso ar y
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petliau tlodion," cliwedl j-ntau; oud codai yn foreu y Sabboth, ac yu íTiych,

cymerai damaid yn ei logell wrth gj'cliwj-n.

Y mae hanes ^Mr. PouLk.es, ynghydâ hanes John Evans, yn ymgorifori yn

hanes y sir, a bydd eu henwau o angenrheidrwydd, yn dyfod yn f^Tiych dan

sylw. Yr oedd yr achos bychan yn Nolgellau dan sylw y brod}T yn y Bala.

Cydymdeimlent yn fawr â'r ychydig gyfeillion jtio, y rhai oeddynt yn dyoddef

yn erchyll oddiwith jr ymosod a fyddai aniynt beunydd gan wrthwynebwyr

yr efengyl. Fe fyddai ambell bregethwr yn anturio dyfod yn achlysurol i

gyífiniau y dref, ond ychydig iawn o seibiant oedd neb wedi ei gael i bregethu

mewn llonyddwch. j\Iae hanes am un pregethwr o'r Deheudir, o'r enw John

Prytherch, wedi anturio gwneuthur cais ar bregethu, mewn lle a elwir Pen-y-

geiniogwerth, yn ymyl y dref ; ond nid oedd iddo lonyddwch. Yr oeddtomen

bridd gerllaw y fan, ond yr oedd y pridd ar y pryd yn rhy sych i wneud

dim ag ef, am hyny cariai yr erlidwyr ddwfr, o nant gerllaw, i wneuthur Uaid

hono, a lluchient h-\^Tiw at y pregethwr. Ond nid oedd hyaj, tybygid, yn

faeddiad digon effeithiol amo ; rhoddodd un o honynt gareg o fewn y llaid,

ac â hono a darawodd y pregeth'wr yn ei ben, gan ei archolli yn dost. Yn y
cyfamser, daeth ymdeithydd masnachol (traveller) heibio ar geffyl, a phan

deallodd beth oedd yr helynt, disgynodd oddiar ei geffyl, a safodd yn ymyl y
pregethwr, â phapur a pliencil yn ei law, a galwodd ar un o'r crefyddwyr, ag

oedd yn ymyl y pregethwr, i roddi iddo enwau pob un o'r terfysgwyr. Ar

hyn, diangasant i ffordd, ar ffrwst ma\\T, rhag ofn y byddai raid ateb i frawd-

le, am y sarhad a wnaethent. Yr oedd y pregethwr wedi ei archolli jü. drwm,

ond achubodd hyn ef rhag cyflafan niwy.

Tro arall, daeth un o ganljTiwjT Howel Harris yno, ac a anturiodd breg-

ethu ar gyhoedd y farchnad. Dywedir mai James oedd ei enw, ac fe allai,

mai Thomas James ydoedd ; oblegyd, fe sonir am bregethwr o'r enw hwnw
yn nghofuodau Trefecca. Pa un bynag, deallodd yn fuan, mai ffoi oedd dy-

ogelaf iddo, ac ymaith ag ef ar ffrwst mawr. Cododd yr holl erlidwyr ar ei

ol, a mynent gan faint eu cynddaredd, ei ddryllio yn dipiau. Daeth un g\\T,

Eobeii, Pen-y-bont, wrth ei enw, â thryfer yn ei law, ar fedi* ei redeg â hono.

Yntau pan welodd fod ei ffordd yn nghauad, a gymerth jt afon ; ond yr oedd

llidiart o'i flaen wedi'n cjti y gallai gyrhaedd y ffordd fawr, a thryfer Eobert

uwch ei ben : ond gwraig Pobert ei hun a agorodd y llidiart iddo, fel y gall-

odd ochel ei drywanu â'r biccell bysgotta. Attaliwyd y llu rhag ymlid yn

mhellach, gau hen \vt boneddig, yr hwn oedd yn byw yn gyfagos. Wedi ei

gael allan o'r perygl, gofynai y boneddwr iddo, " Pa beth yn y byd oedd ei

feddwl i ddyfod ar hyd y wlad yn y modd, ac i'r dyben, y daethai ? Yu

ddigon si\\T eich lladd a wneir."

Atebodd \Titau, " ufudd-dod i'r Arglwydd, Syr, y dacthum."

"Arglwydd! Aiglwydd !
" cbe y boneddwr, " ' Trech gwlad nag arg-

Iwydd.' "—Ac ar hyn aeth ymaith,

Yr oedd teulu yn byw, yn y dyddiau hyny, yn ^Macsafallen, tyddyn oddeutu

chwe' miUdir o Ddolgellau, ar ffordd Abermaw, yn perthyn i'r Annibynwyr,
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ac }Ti ofni Duw. Fe fyddai un Mr. Evans, gweinidog Llanuwclillyn, yn arfer

dyfod yno yn achlysurol i bregethu. Deuai rhai o bregethwyr y Methodist-

iaid hefyd jtio i bregethu. Ehoddai hyn gyfleusdra i grefyddwyr Dolgellau,

gael ambell bregeth ; ac er fod y ífordd yu mhell, fe ddeuai llawer o honynt

yno ;—y gwr ar ol cadw noswyl oddi wrth eu gwaith, a'r gwragedd hefyd,

ar ol rhoddi y plant i orphwys, i wrando yi- efengyl :
" Yr oedd gair yr Arg-

Iwydd jTi werthfawr ja y dyddiau liyny." Mae hen achos gau y Methodist-

iaid yn yr ardal hono, dan yr enw Bont-ddu, hyd heddyw.

Cymerodd cyfeillion yn y Bala dan araod-weithred d, o'r enw Pant-y-cra,

yr hwn oedd oddeutu miUdir o dref Ddolgellau, i bregethu ynddo. Un Sab-

both, yr oedd addewid i Mr. Foullíes ddyfod yno i bregethu. Taenodd y

swn am hyu ar led ; a phan ddaeth yr amser, tjTodd pobl y dref a'r wLid \aio,

gan fygwth, os efe a antimai yno, y Ihìddent ef ; ac y claddent ef mewn pwll

mawnog gerUaw. Deallocíd rhai o'r cyfeülion, fod y dorf fileinig yn Uechu y
fath fwriad gwaedlyd, ac aethant i'w gyfarfod, ac a'i hattaliasant i ddyfod yuo.

Hwythau wedi eu siomi yn eu dysgwyliad, a ruthrasant ar y t, a thynasant

ran o hono i lawr ; ond ar ol hyny, ac wedi ystyried eu bod yn agored i gosb,

hwy welsant jti orau ei adgyweirio drachefn.

Tr oedd moddion mawl a gweddi yn cael eu cynal un nos Sabboth, gan y
cyfeiUion yn y dref, pryd yr ymosodwyd arnynt yn echryslawn gan yr erlid-

wyr, a tharawyd un yn ei ben â chareg, nes y bu yn hir mewn Uewyg ; a chan

ofni eu bod wedi ei ladd, fí"oisant ymaith gyda phob brys. Y nos Sabboth

canlynol, daeth yno ddau i bregethu ; ac fel y geUid dysgw^l, nid oeddyut

heb radd go helaeth o arswyd. Pa fodd bynag, wedi ymgasglu o'r gwran-

dawyr i'r t, eisteddodd gwTaig y t, sef Catherine Owen, yn y flenestr

oedd ar gyfer y pregethwi', gan ddywedyd yn siriol iawn,—" Ni chíìnt eich

taro, oni tharawant chwi trw^ddai i." Bu hyn yn rym i fcùdwl y pregethwr,

wrth weled pa mor ddisigl yr ymddiricdai yn yr Arglw^dd. Y tro hwn, yn

groes i'r dysgwyUad, fe gafwyd Uonyddwch i gadw yr oedfa.

Dygwyddodd i Mr. Charles amgylchiad Ued gyffelyb yn yr un ardal, yn

mhen blynyddoedd ar ol yr un a grybwyllwyd. " Côf j-t\' genyf," meddai, "fy

mod yn yr ardaloedd hyny yn pregethu allan unwaith, ac wedi dechreu preg-

ethu, canfyddwn ryw nifer o'r teulu erledigaethus hyn yn neshau ataf, â

thywjTch neu geiyg, yn eu dwylaw, ar fedr eu taflu ataf. Pan ganfyddodd

un o'r dyrfa hyn, gr tàl, corffol, neidiodd i fyny a safodd rhyngof íi'r pciygl,

a pharodd i mi draethu jt hyn oedd genyf i'w draethu i'r bobl yn ddibryder."

Y bregeth gyntaf a bregethwyd yn NoIgeUau, wrth oleu y dydd, oedd, gan

Mr. Griflìths, Caemarfon, gweinidog yr Annibynwyr. Ac fel hyn, meddant,

y bu. Dygwyddodd i gyfreithiwT o GaerUeon ddyfod uuwaith i'r dref, yr

hwTi fel yr ymddengys, oedd o leiaf, am fynu rhyddid cydwybod i'w gyd-

ddeiliaid i addoU, y ffordd a'r pryd, y mynent ; ac fe allai, fod mw-y na hyn yn

ei lyw'odraethu. Fe ddichon ei fod yn eiddigeddu dros achos ysbrydol y

trigolion, ac yn gresynu na roddid iddynt y froint i wrando pur ciriau Duw.

Deallodd, pa fodd bjTiag, y gwrthwynebiad tìyrnig a ddangosid, a'r moddiou
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creulawn a arferasid eisoes, i attal dyfodiad neb i bregetliu yii y dref, nac yu

ei chyffiniau. Aetli y bonedd^n- hwu i chwilio am rai o'r crefyddwyr, gan

ymofyn â hwynt, a oedd ye un pregethwr yn y fan a'r lle, a roddai gais ar

bregethu. Cafwyd, wedi ymholi, fod y gr da a enwyd yn y dref, ar y pryd ;

a chafwyd ei fod yn foddlawn i bregethu hefyd. Ond yr anhawsder bellach

oedd cael ty. Symudwyd y rhìTystr hwn hefyd, trwy i uu, o'r enw Siôn Lewis

foddloni agor ei d ef i'r dybeu. Addefai yr hen t, ar yr un pryd, fod math o

gi'jTidod wedi ei ddal, o'r mynyd cyntaf yr addawodd ei roddi, hyd nes y
dechreuwyd jt oedfa, trwy ganu y penill caufynol :

—

Mewn coffin cul o bren caf fod,

Heb allu symud llaAr na thro'd
;

A'r cortf yn llawn o bryfed byw,
A'm henaid bach lle myno Duw,

Tra yr oedd y pregethwi- yn myned rhagddo gyda'r gwasanaeth crefyddol, yn

nh Siôn Lewis, yr oedd y cyfreithiwr yntau, yu cadw gwyliadwriaeth oddi

allan
; gan rodio oddi amgylch y drws, a chan anog y bobl i fyned i mewn.

Gosodasai ei was, ar yr un pryd, with y drws, modd y gellid craffu pwy a

fyddai yr aflonyddwyr, os meiddiai neb ymosod at y gorchwyl arferol o der-

fysgu yr aclodau. Ond ni ddaeth neb yn mlaen i aflonyddu y tro hwn, nid

o gariad at efengyl Crist, ond rhag ofn cyfraith Lloegr. ~Fe fu pregethu yn

nh Siôn Lewis lawcr gwaith ar ol y tro hwn.

Fe fu pregethu mewn amiTWÌol o dai eraill yn y dref ; ac yn eu plith yn

nh gr o'r euw Mr. David Owen, gwydrwr; rhai o hiliogaeth yr hwn
ydynt, yn y dyddiau hyn, a'u hysgwj'ddau dan jt arch; ac wedi eu bendithio

â gwên rhagluuiaeth, Nid yw yn ymddangos fod g\\T y t hwn, )-n cyfrif ei

huu yTi mysg y crefyddwyr, ond yr oedd ei wraig ef ; ac yntau hefyd, a deimlai

yn dyner tuag at achos yr efengyl, a pharod oedd i wneuthur rhyw gy-

mwynas iddo. Praw^f o hja ydoedd, ei waith jn agoiyd ei d i dderbyn

pregethu ynddo; obîegid nid anturiaeth bychan, y piyd hyny, oedd hyn.

Mynych iawn y dyoddefai y cymwynaswyr hyn yn dost, gan ddifrod ar eu

meddiannau, maeddiad ar eu personau, a phob anfii ar eu henwau. Mae hen

T yn awr yn fyw, o leiaf jt oedd felly yn 1850, yr hwn a fu mewn oedfa

pan yn bleutyn yn y t hwn ; a dywedai, fod yr erlidwyr y pryd hwnw, wedi

myned i'r fynwent, yr hon sydd gyferbyn â'r t, a Iluchio cerig mawrion ar

do y t, y rhai oedd yn tyrfu fel taranau uwch beu y pregethwr a'r gynulleidfa,

nes y bu raid rhoddi heibio bregethu.

Ambell waith, fe siomid yr erlidwyr trwy foddionlled hjniod, a rhai o hon-

ynt yn llcd ddigrif. Yr oedd da)i o feibion rhyw siopwr mawr yn y dref, yn

cymeryd y blaen yn erlid y crefyddwyr. Ehyw hogiau mwy eu direidi nag o

synwyr oeddynt, ac yn tybicd fod eu sefyllfa, fel meibion hwn a hwn, y fath

na feddiai neb ddywedyd nemawT yn eu herbyn. IJn tro, pan oedd moddion

yn cael eu cynal yn nh Siôn Lems, deallodd fod y terfysgwyr yn ymgasglu.

Aeth Siôn Lewis allan atynt, a chafodd fod yr hogiau gwarsyth ucbod yn

eu mj'sg. Nesaodd yn araf at un, ac wedi'n at y llall, a gwasgodd y ddau
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ddyhiryn yn Ued galed. Hwythau, bid siwr, yu tybied uad oedd gwasgu a

maeddu i fod ar neb ond ar y crefyddwyr, a achwynasant ar Siôn Lewis wrth

eu tad. Dranoeth, d\nna'r tad yn ymofyn ani Sion Lewis, gan ofj'n iddo yn

awdurdodol iawn ;

—

" Pa fodd y meiddiwch chwi faeddu fy mhlant i?
"

"Cedwch. chwithau eich plant gartref," ebe Sion Lewis.

"Paham yr wyt ti jn cyuwys hereticiaid yn dy d yute? " ebe'r siopwr.

" Nid hereticiaid mou'ynt," ebe Siôu Lewis.

Gyda hyn aeth yn ymgecru rhyngddynt, ag aruthr oedd gan Mr. ,

fod Siüu Lewis yn meiddio ei ateb ef yn y duìl y gwnaethai. Nid oedd y fath

sarhad yn beth i'w ddyoddef mewn un modd, ac rnewn gwn o wylltineb,

heriodd ef i ymladd ag ef. Derbyniodd Siôn Lewis yr her, gan gytuno ei

gyfarfod ef ar ryw awr, ac mewn rhyw le penodol, ar yr amod os na ddeuai

Mr. yno i'w gj-farfód ef i ymladd, na oUyngai ef byth mo'i blant i erlid

mwy. Mwy, tybygid, o froliwr oedd y siopwr nag o ymladdwr, a mwy oedd,

gwn ei ysbryd nag oedd nertk ei fraich ; a haws oedd herio na phaffio. Hyn
a wyddai Siôu Lewis yu dda ddigou, ac er dangos i'r gr mawr fod llai o'i

ofü ef nag a dybiasai, ac er mwyn rhoddi terfyn ar drahausder annyoddefol yr

hogiau, yr addawodd efe ei gyfarfod i'r fath. ddyben. Prin y mac yn angen-

rheidiol chwanegu mai yn ei d y Uechodd Mr. ac mai llonyddwch

a gaed o hyny allan oddiwrth ei feibion.

Yn mhen enyd o amser aeth y Ue hwn yn rhy gyfyng i'r gynulleidfa. Yr

oedd rhyw rai yn cael eu hennill yn feunyddiol i fwrw eu coclbren i fysg y
bobl ddirmygedig hyn, ac ymgasglai mwyfwy o bobl i wraudo y pregethau

;

nes aetli y bwthyn adeilad ag oedd ganddynt yn rhy fychan ;
yn enwedig pan

y deuai rhai o enwogion y Deau heibio. Ar yr achlysuron hyn, os caniatai

yr hin, pregethid wrth ochr t Ann Evans, y soniwyd o'r blaen am dani, ar

ben grisiau bychaiu. Cynhaliwyd Uawer o oedfaon bendithiol oddi ar y
grisiau hyn. Ün tro, yr oedd Mr. Jones, Llangan, yn pregethu yma, ac ar

ganol yr oedfa, daeth rhyw un o'r dref yn gyru berfa olwyn o'i flaen, yn ol ac yn

mlaen trwy ganol y gynulleidfa, a pharodd lawer o rwystr i'r gwasanaeth, Y
tro nesaf y daeth Mr. Joues i bregethu yn Nolgellau, yr oedd yr un gr wedi

ei roddi, ar ryw gyfrif neu gilydd, yn ngharchar (yr oedd y carchar y pryd

hwnw yn ymyl y lle y safíii y prcgethwr) ; ac yr oedd ei deulu hefyd Avedi eu

dasostwng i iselder a thlodi. Myncgwyd hyn i Mr. Jones, yr hwn oedd yn

wastad yn barodi wneuthur cymwynas i'r traìlodedig. A Mr. Joncs, yutau, a

gipiocld y bwriad o borthi y gelyn hwn; hysbysodd i'r gynulleidfa fod y gr
a'r gr yn ngharchar, a bod ei deulu yn wrthddrychau clusen, gan ddymuno

ar rai o'r cyfeillion fyned a /lei o amgylch, a derbyn ewyllus da y gyuulleidfa

tuag at ddiwallu eu hangen. Eíleithiodd y tro hwn lawn cymaint, os nad

Ilawer mwy, er darostwng yr erledigaeth, na'r oruchaíiaeth a gawsid gynit trwy

ryTiì cyfraith. Eífeithiodd y gyfraith arnynt i beri gradd o ofn, oud hwn i

ennill y galon.

Onderfod yrerlidyn y modd ynia yn colli Ilawcr :iv ri ivm o bryd i bryd.
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fe fyddai, er hyny, ar ryw achlysuron yn tori allan eilwaith, ac yn peri cryn

anghysur ar y pryd. Daeth John Owens, o'r Berthen-gron, sir Pflint, yma

un tro, ar fedr dweyd gair wrth y bobl, ond fe fu yr aflonyddwch yn drech

nag ef, a gorfu arno ef a'r crefyddwyr a'i canlynai, f\-ned allan o'r dref tua

dwy íìlldir o fFordd, i blwyf Llanelltid, ac mewn corlan defaid ar Fryniau'r-

eglwys, y buont yu cadw cyfarfod eglwysig, a hwnw yn dechreu am hanner

nos.

[Codai yr Arglwydd waredwyr i'w weision yn fynych o gwr na ellid eu

dysgwyl, a hyny mewn adeg tra gwerthfawr eu cael. Pan oedd Lewis Evan,

unwaith, yn pregethu yn y dref, ymosodwyd arno a bu gorfod iddo ft'oi. Yr

oedd flos gethin ar y naill law i'r fl'ordd y diangai ar hyd-ddi, a gwnaeth un o'r

erlidwyr gais teg ar ei wthio i'r flfos hono, a diau y gwnaethai hyny hefyd,

oni bai i'r Arglwydd gyfwrdd â chalon gwraig yr erlidwr ei hun, i sefyll

rhwng y pregethwr a'r fl'os, a dweyd wi'th ei gT, na chai y gr dieithr ddim

myned i'r fí'os hebddi hithau ; ac jti y modd yma yr arbedwyd ef.

Dywedir am ryw bregethwr arall, enw yr hwn sydd anaduabyddus, a geis-

iodd bregethu yn y dref, pryd y cododd yr erlidwyr yn ffyrnig
;
yn ol eu

harfer, yn ei erbyn, gan pnosod arno ef a'i bleidwyr yn ddidrugaredd. Gorfu

arno ô'oi, a'r rhai oedd gydag ef, am eu bywyd, gan gyfeirio eu camrau tua

lle a elwir y Fron-serth, rhwng y dref a Ehiw-spardyn. Yn mysg y crefydd-

wyr ag oeddynt yn dianc, yr oedd uu William Pugh, yr hwn oedd r afiach

a gwauaidd. Efe, gan hyuy, oedd yr olaf yn mhlith yn ffoaduriaid, a tharawyd

ef yn drwm â chareg ar ei gefn, nes y syrthiodd ar ei wyneb, ac ui thybiodd

ei hun lai nad oedd wedi cael dyrnod angeuol. Pan ddaethant ato, cawsant

ef megys marw ar y llawi', a gwaeddodd rhai o honynt, "Dyma ni wedi lladd

un ; dowch yn mlaeu, ac ni a laddwn un eto." Ond \r oedd y lleill yn can-

fod eu bod eisoes wedi myned llawn rhy bell, ac mai mwy diogel a fyddai

troi yn ol. William Pugh ei hun a adroddodd yr amgylchiad wrth Lewis

Morris.]

Effeithiodd amryw o bethau i ddarostwng yr erlid yn Nolgellau jm raddol.

CoUai beth o'i rym a'i ffyrnigrwydd o bryd i bryd. Un peth a arafodd ychydig

ar y storm oedd, yr apelio a wnaed at gyfraith y tir. Hyn a wnaed gan y gT a

soniwj-d eisoes am dano, sef D. Owen, y Gwydrwr, gwraig yr hwn, scf Catherine

Owen, oedd grefyddwraig Avresog a phenderfynol ; ond yr oedd ei gr,
yn anfoddlawn i ymwrthod â'r efengyl yn Uwyr ar y naill hìw, ac yn anfodd-

lawn i'r dyhiriaid gormesol gael eu rhwysg ar y IIaw arall. Ln tro, pan oedd

cyfarfod eglwysig yu cael ei gynal yn mharlawr ei d, ac yntau yn aros yn y
gegin (oblegid nid ymunasai efe â'r crefyddwyr), deallodd yr erlidwyr pa beth

oedd yn myued yn mlaen yn y parLiwr, ac ar ben clawdd y fyuwent â hwy,

gan hyrddio cerig i ben y tô, ac at y fl'cnestr, mewn modd arswydus. Ond
methodd Dafydd Owen a dyoddef yn hwy, aUan ag ef, cipiodd y dryU yn

ei law, a rhedodd atynt, gan fygwth yn arswydus, y saethai efc bob un

o honynt, onid aent i ffordd ; a rhedeg i ffordd yn ddychrynedig iawn a

wnaetheiit.
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Oiid gan faint yr aflonytld\rch a brofid o bryd i bryd, a chan faint y golled

a wiieid ar ífenestri y t, ac ar bethau eraill, cynghorwyd D. Oweu i roddi

cyfraith ar ryw rai blaeuaf yn y drwg ; a hyny hefyd a wnaeth. Codwyd yr

achos i'r sessiwn yn y Bala
;
yrabarotoai y ddwyblaid erbyn y frawdle. Yr

oedd gan yv erlidwyr blaid gref, er fod eu hachos yn ddrwg ; a dibynent yn

Ihiwer mwy ar ystryw nag ar gyfiawnder. Xid oedd gan y crefyddwyr, yr

ochr arall, ond dibynu yniron yn Uwyr ar unioudeb eu hachos, a chyda cryn

lawer o bryder ac ofu yr aethant i'r prawf. Dygwyd jr achos o flaen y Gì-avd

Jury, a galwyd yr erlynyddion yn mlaen, ac wedi eu cael ger bron, gofyiiwyd yn

wawdlyd iawu iddynt, Pa mor au)l y byddent yn arfer myned i'r weddi dy-

wyll?—pabrydy byddent yn arfer diífodd y canwyllau yn eu cyfarfodydd? a

nifer o holiadau disynwyr o'r fath. \Yedi rhith o ymholi i'r achwyniad, ac

ymgynghori â'u gilydd, dygasant yn mlaen y rheitlifarn, " ìso tiiie bìll"

gan fwrw yr achos lieibio megys yu anuheilwng o un sylw pellach. Erbyu

hyn yr oedd sefyllfa y crefyddwyr yn waeth uag o'r blaen. Wedi apelio at y
gyfraith, a chael gwrthodiad llwyr i'w cais, gellid dysgwyl pa mor eofn y
byddai eu gorthrymwyr bellach, a pha mor beryglus a fyddai eu sefyllfa

hwythau. Troisant oddiwrth y Neuadd wedi clywed rheithfaru y boneddwyr,

gyda chalon drom, heb wybod pa beth bellach a eUid ei wueyd. Yuiollyng-

asant i wylo yn dost ; ac yn eu trallod aethant at Johu Evaus y Bala, a

gosodásant eu cwyn o'i flaen, gan ddywedyd mor drallodedig oeddynt, a gofyn

ei gyfarwyddyd ef cyn dychwelyd adref. Ac yn wir yr oeddynt yn rhy ddi-

galon ac ofnus ymron i ddychAvelyd adref oU, gan y dysgw^dient y byddai eu

herlidwyr yn eu dysgwyl
; y rhai, wedi gweled na chydnabyddai y gyfraith

ddim achwynion y penau-cryniaid yn erbyn neb, a fyddent yn hyfach

a flyrnicach nag erioed ; fel rhai wedi cael rhyddid y gyfraith i wueyd i'r

crefyddwyr druain y sarhad a fynent.

"Peidiwch a ^vj'lo," ebe J.Evans, "a pheidiwch chwaith a rayncd adref. Aros-

wch yn y dref hyd y bore, a ni a edrychwn ai nid oes modd eich hamddiff'yn."

Yr ocdd gr boneddig o sir Drefaldwyn, perthynas i Mrs. Lloyd, raam y
Parch. Simon Lloyd, Bala, ar y pryd yn aros yn Mhlas-yn-dre. Aeth John

Evans at Mrs. Lloyd, ac adroddodd wrthi helynt y trueiniaid gorthryraedig, gan

erchi arni gael rhyw gyfleusdra i osod yr achos ger bron y boneddwr hwn,

mcgys yn ddifwriad, pan y deuai efc i'w lety. Ilithau a wnaeth hyny. Craff'odd

y boneddwr ar yr achos, a theimlodd dros uniondeb, a thros y dynion a ddy-

oddefent ar gam. Aeth yn ol i'r brawdlys, ac ymofynodd â'r boneddwyr a gyfan-

soddent y Grand Jury, pa beth a wnaed â'r achos ; a phan y deallodd y modd y
bwriwydef sylw, mjTiodd alw y gwr eilwaith gerbron, ac wedi boddloni ei

hun yn yr achos, gofj'uodd i'r boneddigion, pa fodd y meiddient ar euU ei droi

heibio. Adystyriwyd ef ar ei gaisef,adychwelwyd rheithfaru wrthn-j neb i'r gynt-

af. Daeth yr achos, yn nghyda'r tystion, ar g'oedd y llys, ac nid oedd bosibl lai,

gan aralyced ydoedd na roddid y faru o du y gorthrymedig. Bellach yr oedd

gwedd pethau wedi Ilwyr newid; caíbdd y ti-ueiniaid oruchafiaeth Iwyr. Cerdd-

odd V newydd yn gyflym i Ddolgellau, ac aeth amryw o'r prif erlidwyr i ffordd.

j 2
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Anfouwyd gweisiuii y sirydd gyda'r crefyddwjT i Ddolgellau, ac anfonwyd y cri-

wr trwy y dref, i hysbysu yr amddiftyniad a roddid drostynt, os meiddiai

neb eu gorthrymu mwy.

Parodd yr amgylcldad hwn, yn ddiamheuol, ei ddylanwad ar y dref, a

chanfyddai yr erlidwyr y byddai raid iddynt, o leiaf fod yn wyliadwrus pa

beth a wnaent, rhag y dymchwelai eu troseddau ar eu penau hwy eu hunain.

Eto, er hyn, nid oedd perffaith seibiant i'w gael. Gofelid yn fwy i gadw o

fewn rhyw derfynau. Ni ellid anturio bellach i'r fath eithaíìon, eto defnyddid

pob cj-fleusdra i flino a difrio y crefyddwyr, ac i derfysgu eu cyfarfodydd,

trwy ddynion, a thrwy foddion, nad oedd prin afael gan gyfraith arnynt.

T lle cyntaf yn y drcf i ymsefydlu ynddo, tybygid, oedd mewn t ardrethol,

yn nghyntedd Plas-yn-dre. T bychan distadl ydoedd, oud yr oedd o dan

ddylanwad y Miss Edwards y soniasom eisoes am dani. Yn y t hwn y
sefydlwyd y gymdeithas eglwysig gyntaf ; ac yma y dewiswyd y blaenoriaid

neu henuriaid egiwysig cyntaf. Fe soniai rhai o'r hen bobl, hyd yn ddiweddar,

am weddi hynod Eobert Siôu 01iver ar yr achlysur o ddewis blaenoriaid.

Ehedai rhyw gyfran o honi yn y wedd a ganlyn,—" Arglwydd, rhyw ddau

neu dri o bobl druain dlodion oeddym ni, 'does fawr
;
yn awr yr ydym yn

llawer mwy. Y mae i ni yran flaenoiiiaid.—Bendigedig, Argiwydd, am
FLAENORIAID.—Llwyddiant iddyu' nhwy;—Uwyddiaut iddyn' nhwy ! &c."

Ymddengys fod y weddi ddirodres hon, a rhyw danbeidrwydd dysglaer ynddi ar

y pryd, yr hwn ni ellir ei ddysgriíio, a'r hwn ni eEid chwaith ei Iwyr anghofio.

Dyoddefasant lawer oddiwrth erlidwyr, mewn anfri ac aflonyddwch, ynylle

hwn hefyd. Arferai meibion rhyw feddyg, ag oedd yn byw yn y dref, eu haflon-

yddu mewnllwybr dystaw, ac eto tra efteithiol. Wedi deall eu bod ja gynull-

edig, ac yn ddyfal gyda'r addoliad, deuent yu ddystaw at y lle, a thrwy ryw

dwll neu agen, chwythent fwg assafosdiía i mewn i'r ystafell, fel ag i'w Uenwi â

drewdod annyoddefol ; a mynych y bu raid iddynt ddiauc ar fí"rwst o'r lle gan

rym y sawyr fliaidd. Bryd arall, arferai rhyw rai chwythu mewc cyrn, a churo

padelli, neu ryw ofl'er cyff"elyb, i'r dyben i beri cymaint o swn ag a orchfygai

lais y pregethwr neu y gweddiwr, a thrwy hyny ddyrysu y cyfarfod.

PENNOD Iir.

rARHAD O'R CYFNOD EHWNG YR YMRANIAD A CHYCHWYNIAD
YR YSGOL SABBOTHOL.

cynwtsiad:—
PREGETHWYR Y CYFNOD HWN—DECHREUAD METHODISTIAETH YN MHENMACHNO

A DOLYDDELEN—YN ABERMAW—CAPEL PENRHYN-DEUDRAETH—ANSAAYDD YR
ACHOS YN Y PENRHYN AR Y PRYD—EDWARD ROBERTi*, "HEN ITCER CRAW-
GALLT"—ERLID LOWRI WILLIAMS—CYCHWYNIAD METIIODISTIAETH YN DY-

FFRYN-AR-DUDWY—GORUCHWYLIWR CORS-Y-GEDOL YN ERLID—-MR. LLWYD, Y
CURAD—GRIFFITH RICHARD, IIARRI ROBERTS, &c.

Yn ystod y tymhor hwn, cyfododd amryw bregeth^^^r yn sir Feirionydd, yn

neiUduol yn y Bala a'r gymydogaeth, heblaw y rhai a nodwyd eisoes, sef,

Humphrey Edwards, o'r Bnla ; William Evaus, o'r Fcdw-arian ; Eobert Jones,
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Plas-drain; ac Edward Roberts, Trawsfynydd. Tua diwedd y cyfnod, cyfod-

odd Mr. Charles, Dafydd Cadwaladr, a .Tolin EUis, Abermaw. Nid oes genym

ond hanes prin iawn am y gwr a enwyd gyntaf, ac ni allwn lai na gresynu

na chawsai rhyw rai eu tueddu i wneuthur coífadwriaeth teilyngach am danynt,

tra y gallesid casglu i'r dyben lawer o ddefnyddiau tra dyddorol.

Deallwn ara Huraphrey Edward, mai brodor ydoedd o Lanllugan, o sir

Drefaldwyn ; ac mai yn y wlad hòno y daethai gyntaf yn gydnabyddus â'r

efengyl. Mae hanesyn am dano pan oedd yn ieuanc, ac yn llanc gweini yn

Pentyrch, gerllaw Llanfair-Caereinion, na ddylid ei adael allan. Ymddengys

fod gan Huraphrey Edward geffyl ieuanc, neu fei'lyn heinif, yn cael ei gadw ar

ryw delerau neu gilydd gan ei feistr. Yn y cyfamser, daeth pregetliwr tlawd

o'r Deheudir, o'r enw "William Harri, heibio. Yr oedd y pregethwr hwn,

tybygid, yn hen ; a chan anamled oedd y cynulleidfaoedd yn y dyddiau hyny,

yr oedd teithio o fan i fan, ar draed, yn orcliwyl caled a blin, i i,\t oedranus.

Tosturiodd Humphrey Edwaid wrtho, a phenderfynodd ynddo ei hun anrhegu

yr hen bregethwr â'r merlyn. Hysbysodd hyn i'w feistr, yr hwn a ddywedodd

wrtho, " Gwell i ti adael i mi ei gael;—cai rywbeth am dano."

" Na wnaf," ebe Humphrey, " nid ydych chwi yn myned allan i rybuddio

eich cyd-bechaduriaid o'u pers'gl."

Yr oedd yr hen bregetliwT yn Iletya yn yr ardal y noswaith hòno. Aeth yntau

i'r mynydd yn foreu dranoeth, i geisio y ceíFyl ; ond erbyn myned yno, yr ocdd

niwlen dew ar y mynydd, fel na ellid canfod dim yn mlaen nac yn ol, ac ofnai

Humphrey Edward na allai gael yr anifail. Ond tra yr oedd yn pensynu pa beth

a wnai, er ei syndod a'i lawenydd, wele y merlyn yn dyfod tuag ato ar ffrwst, a

chan weryru, fel pe buasai arno flys cymhell ei hun i'r gwasanaeth a fwricdid

iddo. Cymerodd ei ddal yn rhwydd, a'i arwain o'r mynydd. Elioddwyd ef i'r

pregethwr, yr hwn a'i derbyniai yn ddiolchgar, gan gydnabod fod Ilaw Duw
wedi cyffwrdd â chalon y bachgen, a bod rhagluniaeth yn arolygu drosto yntau.

Gwedi hyn, symudodd Humphrey Edward i'r Bala i fyw ; ac fe ymddengys

mai wedi ymsymud yno y dcchreuodd ar y gwaith o bregcthu. Yn y gwaith

hwn, fe fu yn Uafurus a ffyddlawn dros lawer blwyddyn. Nid oedd ei ddoniau

a'i wybodaeth yn helaeth, ond yr oedd ei amcan yn gywir, ei ysbryd yn iraidd,

a'i ymarweddiad yn ddiargyhoedd. Teithiai yntau lawer, a hyny ar ei draed,

i gyfranu gair y bywyd i bechaduriaid tywyll y gwledydd ; a chafodd ar-

wyddion lawer a diymwad, nad ocdd ei lafur ddim "yn ofer yn yr Arglwydd."

llhyw dro, pan wedi myned racwn gwth o oedran, yr oedd ar ei daith yn Môn.

Disgynodd sylw y brodyr yn y wlad hòno arno, gan dosturio wrtho ; ac wedi

ymgynghori â'u gilydd, mewn cyfarfod misol, ai ni ddylid gwneyd rhyw gar-

edigrwydd ag ef ; neu yn hytrach, ai nid cyfiawnder ag un a lafuriai i hau

iddynt hwy bethau ysbrydol, oedd iddo gael raedi o'u petliau cnawdol

hwythau? Daethant yn unfryd i'r penderfyniad, na ddylesid ei adael yn ei

oedran ef, i deithio y gwledydd ar ei dracd ; ac anrhcgwyd cf ag anifail i'w

gario; felly, gwnaed yn gymhwys ag ef, fel y gwnaethai yntau yn ei icuenctyd â

WiIIiam Harri.
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Yr oedd Willifliu ETana, o'r Fedw-arian, gerllaw y Bala, yn gymydog i

Humphrey Edward, yn cyd-oesi ac yn cyd-lafurio ag ef. Ymddengys fod

doniau T\'illiam Evans yn fwy gwlithog a plioblogaidd na'r eiddo ei gymyd-

og. Cafodd y ddau brofiad helaetli o wi-thwynebrwydd y natur ddynol

i dderbyn yr efengyl, a dyoddefasant eu rhan o erlidigaeth eu hoes.

Cyhoeddwyd WiUiam Evans i bregethu mewn t o'r enw Maesydd-llydain,

yn ardal y Penrhyn. Pan ddaeth amser yr oedfa i ben, canfyddwyd fod yno

liaws o erlidwyr wedi dyfod i'r lle, gan derfysgu mewn modd cyífrous a di-

lywodraeth. Gan y cynhwrf oddiallan i'r t, penderfynodd y pregethwr, a

rhyw nifer o gyfeillion gydag ef, fyned allan o'r tý ; rhag o bosibl i'r terfysg-

wyr direol wneuthur sarhad a cholled i breswylydd y t. Aethant yraaith

oddiwrth y lle, niegys hanner miUdir o bellder, i le a elwir Pen-y-bwlch.

Canlynid hwy gan yr erlidwyr, y rhai oeddynt yn eu goganu yn atgas, ac yn

eu Uuchio yn flyrnig. Yn y cyfamser, disgynodd ar feddwl rhyw r yn mysg

y gwrandawyr, yr hwn oedd gryf o goríî, a gwrol o feddwl, i sefyll rhyngddynt,

rhag i'r naill fyddin nesâu at y Uall, inwy na'r eiddo Pharao at Israel gynt.

Pan oeddynt tua therfyu y ddau blwyf, ac i'r gi- canol fyned drwy y llidiart,

cauodd hi ar ei ol, a safodd yno mewn dull gwrol, ac â gwedd beuderfynol a

gyfarchodd yr erlidwyr, "Pwy byuag o houoch chwi," ebe efe, "a ddaw

gyntaf ti-wy y llidiartyma, a fydd yn ddyn marw yn y fan." Hyn nis dys-

gwyliasant, gan y dyb gyífrediuol a lochesid na wrthwynebid hwy er dim gan

y crefyddwyr, ond y goddefid iddyut wneuthur y sarhad a fynent iddynt.

Disgynodd bygythiad a her y dyu hwu arnynt, pa fodd byuag, gyda grym

anarferol, a pharodd ei ddychryu arnyut, nes y troisant yn ddystaw a llechwr-

aidd yn eu hol ; ac aeth pob un i'w gartrcf. Cafodd y pregethwr a'i ganlynwyr

ddianc yn y modd yma heb eu uiweidio, a chawsaut lonyddwch hefyd i gadw

yr oedfa yn ddiwarafun.

Yr oedd eu herlid yn beth mor gynefiu gan y pregethwyr yn y tymhor hwn,

fel nad oedd oud yr hyn a ddysgwylient, ymron bob oedfa, i rywraddau mwy
neu lai ; ond fe ymddengys yn bur amlwg hefyd, fod eu uerth yn ol y dydd,

ac y rhoddid iddynt, yn bur gyffredin, yn nghyda'r demtasiwn, ddiangfa hefyd

;

a hjTiy yn aml, mewn dull a thrwy foddiou tra hynod.

Yr oedd cyhoeddiad gan William Evaus, i*yw dro arall, yn ardaloedd

Trawsfynydd, pryd na ddysgwyliai amgen na'i luchio a'i faeddu. Yr oedd yr

oedfa i gael ei chadw allan yn yr awyr agored, fel y gwneid yn fynych iawn.

Ond nid oedd y llygeidyn tir ddim wedi ei benderfynu yn fanwl, ond y
cynelid hi yn rhyw le ar y rhos, neu ar y bryn, neu y mynydd, a enwid. Ac

ebe William Evans wrth ei ganlynwp', " Gadewch. i ni chwilio am ryw le na

fydd dim chcyrn-feìni gerllaw i'w Uuchio atom—nid Uawer gwaeth a fyddwn

er ambell dior o hîswail. Digyn, pa fodd byuag, oedd dyoddef yr holl

gamwri a wnaed â hwy, gan y rhoddid arwyddion mor fynych ac mor nodedig,

fod y Duw mawr yn gwenu ar cu hymdrechiadau, ac yn bendithio eu llafur.

Y'r oedd effeithiau eu gweinidogaeth ddiaddurn a dirodres, yu rhyfeddol.

Cerddai y fath ijtb gyda'u pregethau, nes y byddai dynion yn cael eu dal
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megys ar unwaith ;—yn cael eu diarfogi rnegys mewn mjnyd ; ac weithiau,

mewn modd na wyddent paham. Yr oedd grym y gwirionedd mor anorchfygol,

ac yn ymaflyd mor ddisymwth yn nghydwybodau dynion, nes y cydmherid yr

eíFaith i swyn; a mynych y rhybuddid y trigolion, gan hwn ac arall, am
ochelyd myned i'w awn hwy, rhag eu swyno ganddynt.

Dygwyddodd yn y modd yma i fab y Brynlli-fawrj dan weinidogaeth

William Evans. Ehcddasid rhybuddion mynych i'r llanc, nad elai jqi agos

atynt oddieithr i'w lluchio, ond ar bob cyfrif nad âi byth i'w cynulliadau i

wrando pa beth oedd ganddynt, onide y gellid sicrhau iddo mai ei ddal a

wneid gan y swyn. Anturio, pa fodd bynag, a wnaeth y bachgen, i fyned

hyd at ryw lidiart, digon agos i glywed y swn, ond ar yr un pryd, digon pell i

brofi nad oedd ef yn un o honynt, nac yn chwennych cael ei swyno ganddynt.

Oddi wrth y llidiart hwn, pa fodd bynag, clywai lais y pregethwr, a disgyn-

odd y gwirionedd ar eigydwybod, nes oedd iasau brawychlyd yn ei gerdded;

meddyliodd yn ei galon mai gwir a glywsai am y swyn a ddaliai y rhai a'u

gwrandaweut, a dywedai, " Dyma fi wedi fy swyno." Yn y canlyniad,

hi droes allan felly. Ennillodd yr efengyl galon y Uanc, a dylynodd Fab Duw,

cr gwaethaf pob gwrthwynebiad, o hyny allan.

Dro arall, yr oedd William Evans yn pregethu dan ryw ddraenen yn ymyl

Pen-y-stryd, Trawsfynydd, pryd yr enniUwyd un tra annhebyg i ymuno byth

â'r ci-efyddwyr, gan faint oedd ei chynddaredd. Yr oedd Edmund Jones, gwv

tra adnabyddus yn sir Feirionydd tros lawer blwyddyn, eisoes wedi ei ddal

yn rhwyd yr efeugyl ; ao i hwn yr oedd chwaer dra ft'yrnig yn erbyn y penau-

crj^niaid, ac yn fileinig wrth ei brawd am iddo droi ei gefn ar grefydd ei

hynafiaid. Yr oedd y chwaer hon yn byw yn Llechedris; ac ar ryw

Sabboth, wrth ddychwelyd o'r eglwys, Ue y buasai yn addoli yu ddefosiynol

iawn, yr oedd ei ftbrdd yn ei harwain heibio i'r man lle yr oedd William

Evans yn pregethu. Yr oedd Edmund ei brawd yn yr oedfa, ac yn dysgwyl

y deuai ei chwaer heibio. Nid oedd yn amhcu dim na pharai afionyddwch

wrth fyncd heibio, yn enwedig os deaÙai fod Edmund yn mysg y bobl, gan

faint oedd ei chynddaredd tuag ato, o herwydd ei grefydd ; am hyny, aeth

Ednmnd i'r ochr arall i'r clawdd, pan y deallai fod ci chwaer yn dynesu at y

fan, gan ddyrchafu ei galou at Dduw trosti, ar iddi gael ei saei/m gan y gair

wrth fyned heibio. lli ddaeth at y Ile, ar gefn ei chcfiyl, a gwaeddai, " A
ydyw Edmund ui yna?—yr hen ffwl." Yr un munud gweddiai yntau drosti,

" Saetha hi, Arglwydd, ar gefn ei chefiyl." A gwcddi y brawd a orchfygodd

gyda Duw drosti; oblegid cyn pen y pymthegnos, hithau a ymunodd â'r

crefyddwyr, ac a gymerth ei rhan yn eu hadfyd hwy.

Penmacuno a Dolyddelen.

Mae enwogrwydd wedi ei osod ar Benmachno, nid oblegid brasder y tir, a

chyfieusderau y wlad; yn yr ystyriacthau hyn y mae Ilawer Ilanerch yn

rhagori arni. Y mae yn gor\vedd yn ndaell yn nghanol mynyddocdd

gerwin ac ysgythrog, ar gîl oddiwrth dref na mnrchnad ; etoy mne ei rhrfigiaii
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yn gyfoethog o lechau, a'i haw^T yn bur ac iachusol. Oud y mae yn derbyn

ei henwogrwydd o ífynnonell arall, sef am mai o fewn mynwes y fangre hon y

ganwyd ac y magwyd y clodwiw Dr. Morgan, yr hwn a gyfieithodd yr

Ysgrythyrau Santaidd i'r iaith Gymraeg. Gr da a duwiol yn ddiau oedd

y Dr. Morgan, a hyny mewn amser tywyll a barbaraidd iawn. Ganwyd ef

yn y T-mawr, yn Wybrnant, yn mhlwyf Penmachno. Gelwid y nant yn Wylr-

nant, am ei chylchynu â bryniau, ac nad oedd dim yn y golwg ond y wybr

lâs ei hun. Y mae yT hen d yn aros eto, agos yn yr un dull ag yr oedd

gyut. Y^r oedd gan y doctor dyllau, meddjTit, yn muriau y t, i ddianc iddynt

rhag ei elynion. " Gwelais rai o honynt," meddai y cyfaill a ysgrifenai ataf,

"ond yr oeddynt wedi eu cau i fyny fel nas gallwn wybod a oeddynt yn

rhedeg ar hyd y muriau ai peidio." Ychydig sydd o'i hanes ef ar gael,

ond gwyddom ei fod yn byw mewn " amseroedd blinion; "—amseroedd yr

oedd y blinder, gan amlaf, yn cyfateb i ddaioni gr a'i ddefnyddioldeb.

Ehoddwyd achwynion yn ei erbyn yntau gan ei blwyfolion ; ond er ei alw o

flaen yr archesgob, troes yr amgylchiad o'i du ; dygwyd ef i fwy o adnabydd^

iaeth a defnyddioldeb, a chafodd y Cymry trwy y tro, y Bibl Santaidd yn

gyflawn yn eu hiaith.

Ond fe fu Penmachno a Dolyddelen ddau cant o flynyddoedd yn amddifaid

iawn o weinidogaeth efíì-o a phur yr efengyl, ar ol dydd y Dr. Morgan ; ni fynent

iddo ef eu rhybuddio yn ífyddlawn jti enw yr Arglwydd, a chawsant ddy-

muniad eu calon yn hyn, oblegyd hwy a gawsant seibiant maith i gysgu yn

ddiofal am agos i ddau can' mlynedd;—mewn gair, hyd nes y daeth rhai o'r

diwygwyr Methodistaidd heibio i roddi bloedd arnynt i ddeffroi.

Dechreuodd pregethu gan y ]\Iethodistiaid yn yr ardaloedd hyn yn gynar

;

a chynelid y moddion yai Mhenmachno mewn t a elwid Pen-y-rhês. Mae

hanes fod John Harris o sir Benfro, gr y soniasom cryn lawer eisoes am

dano, a gr a ddaw eto dan sylw yn hanes sir Benfro, wedi bod yn yr ardal

hon er ys dros gan' mlynedd yn ol. Unwaith, tra yr oedd ef yn pregethu yn

y t, JT oedd tair o'r ben\n;vaid o flaen y drws yn prysur nyddu. Nid oedd

un lle y pryd hwnw a dderbyniai bregethu, o'r Bala i Beddgelert. Ar ol yr

amser boreu a nodwjd, arferai John Eichards, o Pryniog, ddyfod yma, i

bregethu ar y Sabbothau, pan fyddai y bobl yn dyfod allan o'r llan. Camfa,

ar glawdd y fonwent, oedd ei bulpud. Ond nid oedd eto ddim pregethu

rheolaidd a chyson ; ac y mae yn debyg uad oedd yma neb eto wedi eu tanio

ag awyddfryd cryf i'w gael.

CrybwvUasom o'r blaen, wrth ddangos y modd y gwasanaethai rhaglnniaeth

i ledaenu Methodistiaeth, neu yn hytrach achos yr efengyl yn mysg y Cymry,

mai trwy droion hynod rhagiuniacth y dygwyd hi i'r ardal hon. Ac fel hyn

y dywedir y bu.

Yr oedd gr o'r enw Dafydd Eoberts, yn byw yn Llwjii-saint, yn agos i

Wytherin, sir Ddinbych, yr hwn a brofasai nerth yr efengyl,ac a arferai dderbyn

pregethwyr i'w d. Arweiniwyd ef gan amgylchiadau i le a elwid Pant-glas,

yn agos i'r Ysbyty. Derbyniai y pregethwjT i'w d yn ei gartref newydd.
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fel y gwnaetbai o'r blaeii ; a bu hyn yn ddechreuad i'r achos Methodistaidd

yn y Ue hwnw. Symudodd di'achefn o'r Pant-glas i le a elwir Ysgwifrith,

yn agos i Benmachno ; a rhoddodd gychwyniad i'r achos crefyddol yu y Le

hwn yr un modd. Bychau, hwyracli, y gwyddai Dafydd Eoberts paham y
treigiid ef yn y modd y gwnawd o fau i fau. Nid gwg ato ef, na cherydd ar

ei deulu, ond cariad at ddynion colledig, oedd yn ysgogi yr " olwyn " fawr ;

" megys y gwelir lieddyw."

Oddeutu pedwar ugain mlynedd yn ol, cadwj'd yma gyfarfodydd misol. Cyn-

aliwyd liwy yn llofft Bryn-y-gogau ; ac mewn uu o'r cyfarfodydd liyn, yr

oedd y pedwar pregethwr â ganlyn ;—Edward Parry, Bryn-bugad ; Dafydd

Jones, Adwy'r-clawdd ; Williaui Evans, o'r Eedw-arian ; a John Jones,

Llansantffraid-Glan-Conwy. Ar yr achlysur, pan oedd "William Evaus yn

darlunio lesu Grist mewn "llafur enaid," yn myned trwy waith y prynedig-

aeth, rhoddwyd y fath oleuni a grym yn y weiuidogaeth, nes oedd dau o

amaethwyr parchusaf y fro Avedi syrthio ar eu giiniau ar y llofft, a'u dagrau

yn Uyn ar y Uawi-. Oddeutu triugain mlynedd yn ol, fe roddwjd ysgogiad

adnewyddol i'r achos yn mlaen, trwy offerynoldeb Eichard Edwards, o'r

Bala. Cyn hyn jt oedd y tri chrefyddwr oedd yn yv ardal, yn arfer myned i'r

Tsbyty a Dolyddelen i'r cyfarfod eglwysig ; ond dan bregeth Eichard Edwards,

disgynodd tywalîtiad grymus ar y gynulleidfa, torodd allan yn waeddi mawr,

a ehwanegwyd llawer ar eu rhifedi. Deuai brodyr am dymhor o'r ddwy

gymydogaeth a enwyd aíynt i'w cynorthwyo ; ac er i Liwer awel wenwynig

chwythu heibio, ni ddifawyd y llysiau oll, eithr magwyd yma blanigion i'r

Arglwydd, o bryd i bryd, hyd yn awr. Pe fu trigolion y lle hwn yn dynerach,

o ran erhd a baeddu y rhai a anfonid atynt, na thrigolion Uawer o ardaloedd

eraill. Ee allai iddynt weled camsyuiad cu hcnaíiaid yu achwyn ar Dr.

Morgan, a phrofi mai difudd iddynt hwy a fu hyny.

ABERMAW.

Yn nghylch y flwyddyn 1767, daeth un Ilenry Piichards, gwr o sir Benfro, a

thad y ddau frawd, y Peirch. Ebenezer a Thomas Eichards, i gadw ysgol rad

Mra. Bevau, i blwyf Llanaber, o fewn milldir neu, ddwy i borthladd Abermaw.

Nid oedd doniau pregethu 11. Pichards yn fawr, ar ol iddo ddcchreu, ond yr

oedd ynr hynod mewn g^veddi. Clywodd yr ysgrifenydd am dauo, pan yu cadw

ysgol yn ei wlad ei hun, y byddai y fatli dywalltiadau weithiau gyda'i wcddiau,

yn yr ysgol dros y plant, nes y byddai pob uu o honynt yn gwaeddi, ac yn wylo

fel cawodydd o wlaw. Cyfaddefai rhai o honynt, wedi cyrhaedd oedran teg, na

chollasant yr argraff a gynyrchwyd ar eu meddyliau trwy ei weddiau, yn Uwyr

byth. Nid hir y cafodd H. Eichards aros yn Llanaber, am fod gormod o sawyr

Methodistiaeth arno, cr nad oedd ef eto yn arfer prcgethu. Yr oedd yn liaUt yn

erbyn anfoes ac afreolaeth yr hcn a'r ieuanc, yn ddiwyd yn arwain meddyliau y

plant at eu hachos tragwyddol, a'i rodiad yu gwcddu i'r hyn y dylai Cristion fod.

Symudwyd Henry Eichards ymaith o Lanaber, a hyny ar ol byr arosiad

yno; eto ymddengys fod ei lafur wedi ateb dyben i roddi had yn y ddaear
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cyn ei symud, yr hwn sydd wedi gwreiddio yn ddwfti, a fFi'wytho yn

doreitWog. Y gyntaf y dywedir iddi gael ei hennill, ydoedd, gwraig i

un Eobert Griffith; ao wedi hyny ei fab Hugh Griffith, a thrachefu Eobert

Griffith ei hun. Hugh eu mab a fu gyda Henry Eichards yu yr ysgol, a

glynodd cyughorion ac addysgiadau crefjddol ei feistr yn ddwfn a pharhaus

yn meddwl y bachgen ieuanc. Nid oedd ar y pryd ond tua chwech oed,

ac ni fu byw ond naw mlynedd ar ol hyu ; ond yn yr ysbaid hwn o amser fe

ymddangosodd arwyddion neillduol o dduwioldeb yuddo tra fu byw. Am
dano y dywed John Evans, " Er mai bachgen ieuanc oedd, eto yn ei symi-

rwydd, ei ddeali, ei brofiad, a'i ofal am achos yr efengyl, yr oedd yn hynafgwr.

Yr oedd yn llafurus iawn i gael pregethu'r efengyl i'r lle ; teithiai yn aml

lawer o filldiroedd, i Langeitho, ueu i ryw le arall, i gymhell pregethwyr i

ddyfod yno. Yr oedd ei holl ymddygiad yn syml ac yn sobr, a'i ymddyddan-

ion yn ddifrifol ac am bethau ysbrydol. Byddai yn cadw cyfarfodydd i

weddio, gyda'r ychydig a fyddai yno yu caru y cyfryw waitli
;
yn ymddyddan

â hwynt am achos eu heneidiau ; ac yn eu cynghori yn ddwys ac yn ddifrifol,

yn ol y doniau bychain oedd ganddo. Ei flyddloudeb a'i ddifrifwch oedd

fawr, ac yn siampl hynod i eraiU i'w dylyn. * * * Achos yr Arglwydd

oedd gofal penaf y bachgenrn hwn yn ei holl fywyd ; felly yr oedd hefyd ar

ei wely angau. Yr oedd yn ei ddyddiau diweddaf yn trefuù gyda'i fam, pa

fodd oedd orau i ddwyn yr achos yn mlaen ; a gadawodd yr hyn oedd ganddo

o arian (yr oedd ganddo ychydig o buunau), ag ewyllys arnynt, tuag at adeil-

adu capel yn y dref, yr hyn a wnaed ychydig o ílynyddoedd wedi iddo farw.

Bu farw y bachgen hynod hwn yn y íl. 1776, yu y 15ed flwyddyn o'i oedran."

Y cyfryw ydyw yr hanes a ddyry John Evans am ddechreuad yr achos

Methodistaidd yn Abermaw. Deehreuodd trwy ysgolfeistr, ac uu o'i ysgol-

heigion yn nghyda'i fam. Buasai hanes am fachgen mor ieuanc yn gwneuthur

y pethau a draethir yma am dano, yn wir yn anghredadwy, oni bae mai John

Evans a'u traethodd, yr hwn oedd yn ei adnabod yn dda yn ddiamheu, ac yn

gwybod ei hunan am ei weithrediadau. Trwy enau ac ymddygiadau y bychan

hwn, perS"eithiodd Duw foliant iddo ei hun. Edrychir yn fwj^ yn y farn ar y

caredigrwydd a ddangoswyd gan y gvvr ieuanc hwa i achos yr efengyl, nag

ar holl ddarganfyddiadau philosophyddion, nag ar holl gynyrchion celfyddyd,

neu ar holl orchestion rhyfel.

Fe fu farw ei dad flwyddyn o'i flaen ef, a chwaer fechan iddo, yr hon hefyd

oedd dduwiol hynod, yn mheu pum' mlynedd ar ei ol ef. Yr oedd y weddw
bellach heb ddim cynorthwy crefyddol oddiwrth neb o'i theulu gartref, ond

yr oedd iddi dri o frodyr yn weinidogion duwiol yn yr eglwys sefydledig, y
rhai a ddeuent ati, ac a arosent gyda hi dros dymhor ar ryw amserau. Trayr

arosent gyda hi, cadwent weddi deuluaidd fore a hwyr, a gwahoddid y cy-

mydogion i mewn ar y pryd. Yr oedd llai o ragfarn yn eu hcrbyu hwy nag

yn erbyu dyuion cyfl'redin a ddeuent atynt i bregethu. Yr oedd yr ychydig

grefyddwyr ag oedd ar y pryd yn byw yn y dref, yn cael mwynhau gweinid-

ogaeth un Benjamiu Evans, gweinidog yr Ymneillduwyr yn Llanuwchllyn, yr
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hwn a íyddai ya arfer yii awr ac eilwaith bregethu meìMi ardal gyfagos.

Yr oedd brodyr crefyddol sir Gaernarfou, wrth fyued a dychwelyd o Laugeitho,

yn Uetya di-os uos \ti y dref, ac yn arfer darllen a gweddio yn y tai y lletyent

ynddynt ; ac ni fu yr arfer dda hon ddim heb ei choroui â ffrwyth lawer.

üywedir y bu gweinidogaeth Johu Harris, o sir Beufro, John Pierce, o sir

Drefaldwyn, Eobert Jones, Ehos-lau, a AYiUiam Evans, Fedw-arian, yn fen-

dithiol iawn yn y lle hwn yn nghychwyniad yr achos, yn enw^dig y ddau

olaf a enwyd ; ac nid yn unig yn Abermaw, ond hefyd mewn lleoedd tywyll

ac annuwiol eraill yn rhanau uchaf y sir. Fel hyn, yn raddol, yr ymgadarn-

haodd yr achos crefyddol yn y dref a'r ardaloedd ; uid trwy ryw amgylchiadau

hynod, oud megys trwy " losgiad a chyuud tâu." Ni bu yma gyffelyb er-

lidigaeth ag a fu yn ardal Dolgellau ; dangosw^d yma, mae yn wir, ddigou o

wrthwynebiad, ond nid cymaint trwy derfysg a chythrwfl ; ond enuillodd yr

efengyl ie yn nghydwybodau a serchiadau llawer o'r preswylwyr, fel ag i'w

dwyn i wrando ar ei llais, ac i ufyddliau i'w hawdurdod.

1777. Tua'r pryd hwn yr adeiladwyd yr ail gapel yn y wlad hon ; sef

capel Penrhyu-deudraeth. Adeiladwyd y capel hwn mewn adeg isel, ac

mewn amseroedd blinion ar grefydd, sef tua'r flwyddyn 1777. Derbyniwyd

ugaiu punt tuag at ei adeiladu o'r Deheudir. Yr oedd gwi-thwynebiad ma^yr

i'r adeilad hon gael ei chodi ; hoU foueddwyr y gymydogaeth yn gwgu ar

yr amcau ; a chytuuai Iluaws mawr o'r werin â hwyut, a da fuasai gauddynt

allu attal y trueiniaid tlodion a berthyuai i grefydd yn yr ardal, i fyned rhag-

dd\-ut gyda'u gorchwyl. Ond hyn ni allasant ei wneuthur ; eto Ilwyddodd

y boneddigion i'w rhwyslro i gael llechau i'w doi. Yr oedd cloddfeydd

Pfestimog yn agos, a Uechau rhagorol yn ymyl, ond ni cheid hwy i doi yr

addoldy bychan. Nid oedd o ran ei faint, gallesid meddwl, prin yn werth i

neb sylwi arno. Mae'r adeilad cto i fyny, er na ddefnyddir ef er ys blynydd-

au bellach i addoli yuddo ; a bwthyn bychan isel a gwael yr olwg arno ydyw;

ac oni bae ei fwriadu i Fethodistiaid addoli ynddo, nid edrychasid prin arno,

ac ni chawsai boueddwyr y fro wybod dim am dano. Oud yr oedd y dygasedd

a lauwai eu mynwcsau, yn rhoddi craft'der y barcud yn eu Ilygaid, a chyfnvys-

der y Uwynog yn eu hystrywiau. Fe fu y muriau, pa fodd bynag, am ryw

gymaint wedi eucodi, yu sefyll yn noethion heb dô arnynt, gan yr anhawsder

a brofid i gael Ilechau ato. Cawsant ganiatâd, wedi peth gohiriad, oddiwrth

oruchwyliwr Syr \Vatkiu, i godi cerig i'w doi, os gallcnt eu cacl o fewn íiin-

iau a berchenogid gan y boneddwr hwnw. Nid ocdd dim bellach i'w wneyd,

ond troi allan i chwilio y bryniau a'r cytiroedd a berthynai i Syr Watkin, am
gynifer o lechau ag a roddai do ar gaban o adeilad o ychydig o lathcni o hyd

a lled. Cafwyd, pa fodd bynag, ryw fath o lechau, uid cymhwys iawn i'r

dyben ; ond eto, y fath yr oedd yn dda eu cael y pryd hwnw. Mae y Uechau yn

y golwg eto, yn gryn fodfedd o drwch ; a rhaid oedd cu bod yn drymion ac

amrosgo iawn ; ac yn enwedig, pan y cofiwn fod yn rhaid cu cludo o'r myn-

ydd ar gefnau ceffylau, ar hyd ffyrdd na allai na chert na char-llusg redeg ar

liyd-ddynt. Eto, er pob rhwystr a llafur, gosodwyd tô ar yr adeilad ; a bu
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yn lloches diddos rhag gwynt a gwlaw, ac oerni a gwres, am lawer o flyu-

yddoedd. le, llawer cyfarfod melys a gafwyd ynddo ; Uawer pregeth wlithog

a draddodwyd o dan gysgod y llechau amrosgo hyn, a Uanwodd Duw y lle gwael

lawer gwaith â gogoniant ei bresenoldeb, ues oedd cnawd yn methu ymgynal

dan y Uuchedenau tanbaid. " Nid oes dafod," raeddai fy hysbysydd parch-

edig, " o all di-aethu am werth na rhif y beudithion a dywalltwyd ar gan-

noedd, o fewn ycapel hwnw."

Yr oedd gorpheniad y capel yn ddolur Uygaid i'r gwrthwynebwyi-. , Blin

oedd gan y gwr mawr eu siomi yn eu cynlluuiau ; a'u siomi hefyd gan bobl-

ach mor dlodion a difedr. Nid oedd bellach ddim i'w wueuthur, ond naill

ai gadael iddynt addoli ynddo yn ddiwarafun, neu ymosod at y gorchwyl o'i

dynu ef i lawr ; a'i dyim i lawr a ymddangosai i'r cynghor hwn y ffordd feraf

a sicraf i lethu yr achos crefyddol. Ac nid oedd yr un Gamaliel chwaith yn

eu plith i sibrwd iddynt gynghor doeth, trwy ddywedyd, " Ciliwch oddi wrth

y dynion hyn, a gadewch iddynt :
"—nac i roddi iddynt awgrjin o'u perygl,

" Ehag eich cael yn ymladd yn erbyn Duw!" Yn eu penbleth a'u cynddar-

edd, pa fodd bynag, penderfynasant dynu y capel bychan i lawr, a phender-

fynwyd hefyd ar y diwrnod i wneyd hyny. Ond y noson cyn y diwrnod

appwyntiedig, bu farw y boneddwr a gymerai y flaenoriaeth yn y gorchwyl,

yn ddisymwth. Galwyd ef ar ffrwst i'r byd anweledig, ac o flaen Barnwr

yr hoU ddaear. Parodd yr amgylchiad disyfyd a gahirus hwn, ddyryswch ar

amcanion y gwr ag oeddynt yn y cynghrair, a syrthiodd eu cynlluniau oll i'r

llawr. " Bwriadau lawer sydd yn nghalon dyn, ond cynghor yr Arglwydd,

hwnw a saif."

Gallesid dysgwyl y buasai yr amgylchiad uchod yn ddigon i arafu ysgog-

iadau y gwrthwynebwyr oll ; ac fe fu yn effeithiol i leithio aidd llawer un

yn ei ddygasedd rhagUaw, eto nid heb eithriad gofidus. Hysbysir i mi

gan ddyniou geirwir, fod un wraig foueddig, a hono yn berthynas i'r

gr a fuasai farw mor ddisymwth, Avedi penderfynu, er i'r peuau-cryniaid

Iwyddo i gael capel, y mynai hi eu Uuddias i gael pregethu ynddo, tra y hyddai

ki hyw. Yn y cyfamser, cafwyd cyhoeddiad gr enwog o'r Deheudir i breg-

ethu ynddo, ar ei ffordd i sir Gaernarfon (Griffiths, Nefern, medd rhai).

Deallwyd hyn gan y wraig foneddig, ac ymosododd ar y gorchwyl o luddias

i'r g'r gael pregethu. I'r dyben hwn, cyflogodd nifer o ddynion at y gorchwyl,

gan addaw eu gwledda yn helaethwych ar ol ymlid y pregethwr pengrynaidd

i ffordd o'r fro. Daeth awr y bregeth, a'r erlidwyr hefyd a fuant ffyddlawn

i'w hamod ; a thrwy luchio a baeddu y gvvr dieithr, lluddiasant yr oedfa, ac

ymlidiasant y pregethwr ymaith o'u goror hwynt. Wedi llwyddo yn yr ym-

gyrch i eithaf boddlonrwydd iddynt eu hunain ac i'r wraig foneddig a'u gos-

odasai ar waith, dychwehasant i'r palas i eistedd wrth y ciniaw, ac i ymlawen-

ychu uwch ben gorchestion y diwrnod. Ond tra yr oedd pob wyneb yu siriol,

a phob Uaw yn brysur oddeutu yr arlwy, wele y " darn Uaw " yn y golwg, yn

peri braw a synedigaeth yn mhob calon ; oblegid, trwy ryw anflawd neu

gilydd, ac yn nghanol y ffwdan a'r prysurdeb yn dwyn y ciniaw yn mhaen,
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dymchwelwyd rliyw groclian, yn llawu o wlybwr berwedig, ar y wraig fawr

ei hun, ac yn mhen ychydig bu farw !

Cafwyd llonydd i addoli yn yr ardal hou o hyny alUui. Llaesodd dwy-

law yr erlidwyr yn mro y Penrhyn, nid gau argyhoeddiad barn, a Uai na

hyny gan hyfrydwch serch; ond gan wir iraw. Parod oeddynt, dybygid, i

ofyn beUach, fel gwr Bethsemes gynt, " Pwy all sefyll o flaen yr Arglwydd
Dduw sautaidd hn?" Ond er cael capel, ac er cael mwy o gysondeb^

moddion, bu llawer llewygfa drom ar yr ychydig grefyddwyr yn y lle. Yr
oedd eu hamgylchiadau yn isel; nid oedd eu gwybodaeth ond prin, pryd yr oedd

eu sel yn fawr. Dangosent,weithiau,radd go fawr o esgeuhisdra ac annoethineb,

yr hyn a'u dygai, nid anfynych, i anhawsdra a phenbleth. Yr oedd un

Catherine Grilfiths yn byw yn nh y capel, yr hon oedd wraig dduwiol, ac o

ysbryd rhagorol, ond ei bod yn diawd ei sefyllfa. Hon oedd y wraig a

fyddai yn myned i gynorthwyo amaethwyr y fro, â llafur ei breichiau, yu

amser cynhauaf, er mwyn eu gosod dan ryw fath o rwymedigaethau i ddyfod i

wrando pregethu ; a hon hefyd oedd y wraig a fynodd droi ceftyhiu pregeth-

wyr dieithr i'r ardd i bori gwldd y py tatws, oblegid eu gwrthod gan bawb arall,

ac heb gael y cnwd ddim yn llai yn y canlyuiad. Adroddir hanesyn arall am
dani,—y fath, hwyrach, a bar wên amheus ar wyneb ambell un. Ond eífeith-

ied hi fel y gwnelo, y mae y chwedl yn disgyn i law yr ysgrifenydd mewn
dull a thrwy foddion, mor deg a chredadwy, fel y teimla rwymedigaeth arno

ei gosod ger bron.

Yr oedd cyhoeddiad gr o'r Deheudir i fod uuwaith yn nghapcl y Penrhyn

am ddeg o'r gloch y boreu. Nid -yw tystiolacthau yn cytuno pwy ydoedd

gyda sicrwydd, ond ei fod naill ai Mr. Lloyd, o Henllan, neu ÄIi'. Jones,

Llangan. Yr oedd rhyw fusgrellni wedi bod ar laAv rhyw un yn nghylch

darpar tamaid o fwyd i'r gvrv dieithr ; neu ynte, yr oedd y gair ara ei ddyfodiad

wedi cyrhaedd y lle yn rhy ddiweddar i wneuthur y ddarpariacth a dybid yn

angenrheidiol. Tebygol ydyw, mai Iled ddirjbudd ocdd cyhoeddiad y gr,
Parodd hyn brofedigacth lem i Catherine Griflìths, gan nad oedd ganddi o

fewn y t ond ychydig o fara Ilcd dy wyll, ac ymenyn
;
yr oedd ei plirofedig-

aeth yn fwy, am fod y gr a ddysgwylid yn r boneddig ; o sefyllfa a dygiad

i fyny gwahanol i lawer o'r cynghorwyr bychain adnabyddus iddi. Gwyddai

Catherine yn dda pa mor ddcfnyddiol ydocdd gwcddi mewn amgylchiadau o

ddyryswch a chyfyngder; a chan mor gynefin ydoedd â'r gwaith hwn yn

ngwahanol amgylchiadau ei hoes, defnydcliai yr un moddion y tro hwn ; a

gofynai i'r Brenin mawr ei hanrhegu hi ag ychydig arian i arlwy yr hyn a

dybiai yn wcddus i'r gr dieithr yn giuiaw. Hi a wnaeth hyn oddiar y syniad

fod y Goruchaf wedi gwneuthur pethau cyfl"elyb dan i'yw amgylchiadau o'r

blaen ; ond er iddi weddio, nid oedd dim yn dyfod yn y fíordd a dorasai hi

allan. Ond pan yr ocdd ar fcdr myned i'w gwely y noswaith cyn yr ocdfa,

clywodd drwst mawr yn y capel, y fath ag a barodd iddi fyne'd yno ya

ebrwydd. Pa beth a welai ar ei dyfodiad, ond aderyn mawr yn ehedeg o

gwmpas yn y capel, ac yn yraguro eilwaith yn erbyn y ífenestri, Daliwyd
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yr aderyn, ac wele cyflylog ydoedd ! Parotowyd ef ynginiaw i'r gr dyeithr

;

yr liwn a synai gael y fath ddanteithfwyd mewn lle mor dlawd ; a bu raid i'r

hen wraig adrodd wrtho yr holl hanes, er mawr syndod i'r pregethwr. Mae

amryw yn fyw eto a glywodd y chwedl gan Catherine Griffìth ei hun, am

eirwiredd yr hon ni chafwyd lle i amheu.*

Mae yr amgylchiad uchod yn ddrych i ddangos i'r darllenydd, pa fath oedd

amgylchiadau y crefyddwyr ar y pryd ; neu ynte, pa mor annyben oeddynt

mewn gofal a rhagddarpariaeth. Y gwir ydyw, fe fu golwg isel, a gwedd ddi-

galon, ar yr achos dros lawer amser, cymaint felly nes oedd ymosodiad ar rai

o'r brodyr yno i roi heibio y cyfarfodydd eglwysig yn llwyr; oblegid ni ddaethai

neb atynt o newydd er ys amser maitb ; ac yr oeddynt liwy eu huuain bellach

yn amddifaid o'r mwynhad hyfryd a brofid ganddynt gyut. Ar ryw achlysur,

pan oeddynt yn nghyd, gosodwyd y mater ger bron, a gofynwyd, ai nid gwell

oedd rhoddi y cwbl i fyny ? Cyn rhoddi atebiad cadarnhaol i'r gosodiad,

cynygiodd un o'r brodp' ddal yr achos i fyny, goreu gellid, o'r pryd h\™w

hyd Galanmai canlynol. Cefuogwyd hyn gan un arall, a chytunasant yn

unllais i sefyll yn fí"yddlon, bob un at ei orchwyl, hyd yr amser a benodwyd, a

chytunasant hefyd, y rhoddid dirwy o bum' swUt ar bwy bynag o honynt a

dynai yn ol cyn pen y tymhor. Cyn Calanmai, pa fodd bynag, yr oedd y

demtasiwn o dynu yn ol wedi coUi ei grym, oblegid ymwelodd yr Arglwydd,

yn y cyfamser, â'i bobl dlodion, ac a barodd i'w calonau lawenychu. Defirôdd

y gogledd-wynt, a chwythodd y delieu-wynt ar yr ardd fechan hon, nes oedd

ei pheraroglau yn ymwasgaru. Siriolodd yr ymweliad hwn bob mynwcs

brudd, fel na fu raid dirwyo neb. Chwanegwyd amryw o aelodau newyddion

at eu rhif, a rhoddwyd ysgogiad adnewyddol yn y gwersylL

Anhawdd ydyw peidio canfod fod yma lawer o blentynrwydd diddichell yn

mysg y trueiniaid hyn. Ymddangosai yr un peth, yn achlysurol, ac mewn

mesur mwy neu lai, yn y tô cyntaf o grefyddwyr, nid yn y Penrhyn yn imig,

ond hefyd yn mhob man arall. Yr oedd eu gwybodaeth yn fychan, ac nis

gallai fod yn amgen dan ea haufanteision hwy ; ac os collent y teimladau

cyflrous trwy y rhai y dygasid hwy at grefydd ar eu cychwyniad, parod

oeddynt i Iwfrhau, a llaesu eu dwylaw gyda'r gwaith mawr. Ond pan yr

adgofiom pa fath oedd yr amserau hyny, ac yr adystyriom yr amgylchiadau

neühluol yr oeddynt hwy ynddynt, nid anhawdd fydd genym wneuthur es-

gusawd drostynt.

Gwelwn y cyff"elyb blentynrwydd yn mysg hen grefyddwyr y Pem-hyn, mewn
amgylchiad arall. Âeth dau frawd unwaith o'r Penrhyn i Fryn-engau, yn sir

* Mewn ysgrif ddiweddarach, drwedir, mai Mr. Jones, o Langan, oedd y gT, ac

mai yn ddîsymwth y dacth i ymofyn liety yn nh Catherine GriiSth, ar ei ffordd i

sir Gaernarfon. Dywcdir liefyd, fod Mr. Joncs wcdi cyrhaedd y lle, ac cisoes yn anedd

y waig dlawd, pan y canfii hi yr aderjTi, a phan ei gwelodd yn ehedeg o bared h\yj

gilydd yn y capel, iddi wacddi arno, Beth yw hwn Mr. Jones ?— a'i fod cf yu cynorthwyo

i'w ddal, ac mai i swper y noson hóno y bwytawyd ef. " A mynych (medd yr hanes) y
coffâi yr hen batriarch o Langan, am swper gwyrthiol yr hen Catherine Griffitli, o'r

Penrhÿn."
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Gaernarfon, i'r cyfarfod eglwysig. Yr oedd crefydd yno wedi gwreiddio yn

ddyfuach, ac wedi ymeangu yn fwy, nag oedd yn nghartref y ddau frawd.

Cychwynasai yn foreuach yn Bryn-engan, a chyrhaeddasai y gjTndeithas yno

fwy drefn a cliysondeb wrth fyned â'r achos crefyddol yn mlaen. Gyda

gradd o syndod y deallai y ddau frawd o'r Penrhyn, fod yn Mryn-engan rhyw

swyddwyr yn yr eglwys na wyddent hwy gartref ddim am danynt ; urdd o

ddynion a elwid hlaenoriaìd. Yr oedd hyn yn ddarganfyddiad newydd iawn

i'r ddau firawd dieithr, a theimlent yn y fan yn awyddus i gael y cyflfelyb

swyddwyr yn eu cartref. Ar eu dychweliad, achubasant y cyfie cyntaf i osod

ger bron y ddeadell fechan yr hyn a welsent yn Bryn-engan, a'r angenrheid-

rwydd iddynt hwythau gael jt un fath swyddwyr. Gan na wyddai y bobl yn

y byd pwy a feddylid wrth yr enw blaetioriaid, na pha beth a ddysgwylid

oddiwrthynt, naturiol oedd iddyut jTnofyn am eglurhad, yn enwedig gan y
canfyddent fod y ddau frawd yn gosod pwys mawr ar y peth, ac yn prysuro

i'w gael i ben. Gofynent, gau hyny, pa fath oedd y swydd hon i fod?—Pa

beth oedd ei gwaith,—ac o ba fuddioldeb a fyddai ? Ni ellid rhoddi nemawr

eglurhad i'r gofynion caledion liyu, yn unig ail ddywedid na fyddai yr achos

yn y Penrhyn ddim yn gyflawn heb eu cael, ac mai swydd cyífelyb i swydd

Overseer y tlodion ydoedd. Nid oedd yr awgiym yma ar natur y swydd, yn tu-

eddu mewn un modd i enyn serch tuag ati, gan y gwyddent oll raai swydd

ddigysur a dielw iawn oedd swydd Overseer y tlodion ; ac ni a allwn fcddwl y
teimlai pawb radd o betrusder i ymgymeryd â hi. Ond gan y rhoddid ar

ddeall iddynt ei bod yn dra angenrheidiol, ac na fyddent yn gyflawn cu trefn-

usrwydd yn y Pcnrhyn hebddi, coc'odd un brawd i fyny, a chan gyfarch

brawd arall, a ddywedodd, " Mi fentra' i y swydd, os mcntri dithau."

" Gwnaf (ebe y Uall), am flwyddyn, deued a ddelo." Dywedir raai John

Prichard, Hafod-y-mynydd, oedd un o'r ddau s,fentroddy swydd ; "a dyma,"

meddai yr hysbysydd, " y blaenoriaid cyntaf a fu erioed yn y Penrhyn, os uad

hefyd y rhai goreu."

I ddangos ysbryd rhagorol yr hen bobl yr ydyra mor ddyledus iddynt am

achlesu yr efengyl dan amgylchiadau tra gofidus, nodwn ft'aith arall am

Catherine Griflith, o'r Penrhyn. Dywedwyd wrthi ryw bryd gan Robert

Dafydd, o Fryn-engan, ar ol cychwyniad yr Ysgol Sabbothol, onid âi hi i'r

ysgol, a dysgu darllen ei Beibl, yr edrychai efe ar hyny yn arwydd o ddiffyg

gras ynddi, ac y deuai efe i'r Penrhyn yn fuan i'w diarddel hi o'r gymdeithas

eglwysig ! Hyn a ddywedodd i'w phrofi, gan Iwyr gredu y gwnai yr hen

wraig dduwiol, er ei bod bellach yn 80 ml. oed, bob ymdrech i ddysgu darllen,

yn hytrach na thynu arni ei hun gerydd eglwysig, a gwg ei brodyr crefyddol.

" Ac yr wyf yn cofio ei gweled," medd fy hysbysydd, "yn yr ysgol Sul, yn

ei llyfr A, B, C, yn dechreu dysgu pan yn 80 mlwydd oed. Ac yr oedd yn

darllen yn ganolig, yn y Testament Newydd, cyn pen blwyddyn wedi de-

chreu!" Parhaodd yn ffyddlawn a siriol hyd angau, a bu farw mewn tang-

nefedd, yn hen ac yn gyflawn o ddyddiau.

Mae yr hanesyn canlynol yn un nodedig, fel arddangosiad bywiog o egwydd-
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or bur, a cliydwybod dyner. " Adwaenwn," meddai yr ysgrifenydd, " un

wreigan weddw dlawd, yr hon er maint ei tlilodi, a gyfranai ryw gymaint, yn

yn ol ei gallu, tuag at gynaliaeth yr achos crefyddol yn ei cliartref, ac nid

oedd bwlcli wedi bod yn ei thaliad am amser maith. Oud yr oedd ar un tro

nodedig, mewn profedigaeth fawr, am nad oedd ganddi ddim mewn llaw, nac

un golwg am ddim i dalu ei hadduned fisol. Yn ei phrofedigaeth, meddyl-

iodd beidio myned i'r cynuUiad eglwysig y diwrnod yr oedd y tâl i gael ei

wueyd, ' rhag,' meddai, 'rhoddi esampl ddrwg ì neb esgeuluso cyflawni eu

hamod.' Ond nid oedd ei chydwybod yn dawel i hyn, gan ei bod yn abl i

gerdded ; oblegid edrychai ar hyiiy yn ' esgeuhisiad o'r cyd-gynulliad : '

—

felly, rhwng bodd ac anfodd, hi a gychwynodd tua'r Ue ; a chyn ei bod ond

ychydig o latheni oddi wrth y t, cyfarfu dau r boneddig â hi, gan ofyn

iddi, ' Ai dyma y flfordd sydd yn arwain i'r Traeth-bach ? ' ' le,' ebe hithau,

' dyna'r Traeth o'ch blaen ;—chwi a fyddwch ynddo yn uuion.' Ehoes y bon-

eddigion i'r hen wraig ddan swilt, ac i flPordd yr aethant, ac nis gwelodd

hwynt mwyach." Ymofynodd yr hen wraig hiwer ar eu hol, fel yr oedd yn

naturiol, gan iddynt ddangos iddi gymaint o haelioni diddysgwyl, ond meth-

odd gael dim hanes am danynt yn myned nac yn dychwelyd. Mae yr hanesyn

hwn wedi disgyn i law, trwy dyst neu dystion geirwir a chyfrifol.

Adroddwn hanesyn arall cysylltiedig â'r Penrhyn, yr hwn a wasanaetha

i ddangos trwy ba foddion mor wael a disylw y dwg yr Arglwydd ei waith

yn mlaen ;—moddion sydd yn tueddu i guddio balchder oddiwrth ddyn, ac

i ddychwelyd yr hoU ogoniant i'r Hwn y perthyna y gogoniant iddo.

Dywedasom o'r blaen, y byddai Catherine Grifl&th yn arfer myned at ei

chymydogion, i weithio diwrnod yn nghynhauaf y gwair, ac un o'r plaut ar

ei chefn, er mwyn eu gosod dan fath o rwymau i ddyfod pan geisiai hi ganddynt

i wrando gr dieithr yn pregethu. Yr oedd Mr. Eowlands, LLangeitho, un

tro, i ddyfod heibio. Aeth Catherine at ei meistr tir, Mr. D. Llwyd, Tyddyn-

isaf, i ofyn iddo am ganiatâd i'r gr parchedig gael pregethu mewn math o

stabl neu feudy agored, i'r hwn y byddai yr anifeiiiaid yn arfer troi i mewn,

i ochel tês, neu ddrychin, neu jmte i orwedd pan y mynent. Yr oedd yr ad-

eüad yma, fel y gelHd meddwl, yu llawn tom a thail, a thra anmharod i fod

yn d cyfarfod. Pa foddbjTiag, wedi cael caniatâd i'w ddefnyddio, ymosod-

odd Catrin at y gorcliwyl caled o'i lanhau a'i garthu ; a bu ddiwrnod cyfan yn

mron yn gwneyd hyn. Daeth y gynuUeidfa yn nghyd, a'r prcgethwr a ddaeth

Lefyd, ond nid oedd modd sefyll yn y beudy, gaa drymed oedd y sawyr; ac

ar risiau o gerig oddi alhnn y pregethodd Mr. Eowlauds.

Erbyn darfod yr ocdfa, jt oeddg a gv\Taig y t, sef y Tyddyn-isaf, wedi

tjmeru graddau tuag at y pregethwr, ac anturiasant ei wahodd i'r t i eistedd.

Arweiniwyd ef i'r parlawr, a gadawyd ef enyd yno wrtho ei hun. Ond fe

aeth un o'r plant bychain yuo ato, Howel Llwyd, wrth ei enw. Cymerodd

Mr. Eowlands y bychan ar ei liniau, gan ei anwesu mewn modd caredig

iawn. Ond wrth iddo wneyd hyn, dygwyddodd ganibd pryf bacli yn mhcn y

plentyn; galwodd deulu y t ato, a chan gyfoirio at y pryf bach, a dywedyd,
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" A weloch chwi beth sydd yn ngwallt y bychan ? "—gofjmodd iddynt

edrych ar y pryfyn, trwy y mwyadyr (microscope) oedd ganddo, ac wele

ymddangosai fel llyíFant mawr, a gwallt y plentyn a ymddangosai fel cyrs ar

ei ben. Arweiniodd yr amgylchiad bychan hwn i ymddyddan siriol a rhydd,

a rhoddwj'd i'r pregethwr ronjni o groesaw. Tr oedd rhagfarn y teulu trwy

hyn wedi cael ei ysgio, a phan ddaeth Mr. Rowlands yno eilwaith i bregcthu,

cafodd gadw yr oedfa yn y t ; ac nid hir y bu Mrs. Llwyd heb januno â'r

bobl y buasai, ychydig amser yu ol, yn arswydo dyfod yn agos atpit. Bu y

wraig hon fyw yn hir, a bu farw yn hen, îe, yn henfam yn Israel.

Ychydig o fiUdiroedd o'r ardal hon yr oedd Griffith Ellis, Pen-yr-allt, yn

byw. G\\T oedd hwTi ag y mae ei enw yn beraroglaidd yn y wh^d hòno hyd

heddyw. Arferai y gi- hwn godi yn foreu, yn enwedig ar y Sabbothau, ac

âi allan at dai ei gymydogion i'w rhybuddio o'u perygl ysbrydol ; ac i'w

gwahodd i ddyfod i foddion gras, ac i ddarllen y Beibl. Ehanai adnodau o d
i d, gan anog y teuhioedd i'w dysgu. Mynych y byddai gauddo fath o bapur-

au â rhanau detholedig o'r ysgrythyr wedi eu hysgrifenu arnynt, GoUyngai

y rhai hyn, yma ac acw, y íFordd yr e\ú, gan ddysgwyl y codid hwy gan ryw

rai wrth fyned heibio ; a gweddiai hiwer ar iddynt gael eu bendithio. rm-

ddyddanai â phawb yn mron am yr angenrheidi'wydd o gael (jrym crefydd ; ac

unwaith anturiodd, yn niniweidrwydd ei galon, i roddi cynghor i'r ofteiriad

ei hun ! Achosodd y tro rliyfygus hwn gryn ofid iddo : oblegyd ni allai g\vr

urdd esgobawl oddef i ddynan diddysg a fyddai yn arfer a thrin y ddaear,

gymeryd arnynt ddysgu ei fath ef, ac am hyny rhoes iddo ddyrnod yn ochr ei

ben, am ei boen : derbyniodd Griffith y ccrnod yn dawel, a throes yr ochr

arall iddo hefyd, gan dybied mai hyny oedd ei ddylcdswydd. Yn fuan ar ol

y fi"rwgwd hwn, daeth yr amser ar y flwyddyn y byddai y cymydogion yn

arfer cynorthwyo yr ofieiriad i gario mawn â'u gweddau. Yn y cymhorth

hwn, nid oedd y g\vr parchedig yn dysgwyl gweled Griffith Ellis, ar ol dangos

y fath sarhad arno ; er hyny, y cyntaf o bawb foreu y cymhorth oedd Griflith

EUis.

Mae'r hanesyn canlynol yn arddangos plentynrwydd a chydwybodolrwydd

Griffìth EIlis yn dra hynod :
—

Yr oedd wedi ofni, wi-th weled fod \lx. Charles yn tewychu, ac yn mjoied

yn fwy corffol, nad oedd yn arfer gwyliadwriaeth ddigonol arno ei hun mewn

bwyta ac yfed ; ac o ganlyniad y byddai yn debyg o golli ei ddefnyddioldeb.

Daeth yr adnod 1 Cor. ix. 27, yn rymus i'w gof :
" Anrhyny yr wyfyn cosbi

fy nghorfí" ac yn ei ddwyn yn gaeth, rhag i mi wedi pregethu i eraill, fod fy

hun yn anghymeradwy." Tybiodd yn ddilai mai cenadwri ydoedd cynwysiad

yr adnod, a roddid iddo i'w thracthu wrth Mr. Charles. Penderfynodd

ufyddhau i'r hyn a dybiai yn alwad arno oddiwrth Dduw, a chychwynodd

i'w daith. Cyrhaeddodd y Bala, 20 miUdir o ffordd o lciaf, a chafodd y

gr parchedig yn ei d ; ond erbyn hyn, llaesodd ei feddwl gymaint, fcl nad

oedd fí"rwyth ynddo i adrodd ei neges. Ar ol swper, acth i orphwys am y

nos, gan lawn fwriadu traddodi ei genadwri yn y boreu. Ond erbyn y
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boreu, yr oedd yu wanacli nag o'r blaen ; ac nid oedd dim i'w wneyd ond dy-

cbwelyd adref, heb gwblhau ei neges. Cychwynodd tua thref, ond pan

oedd tua hanner y ífordd, aeth mor anesmwyth arno, fel vm a fuasai an-

ffyddlawn i'r ymddiried a roddasid ynddo, fel na allai fyned yn mhellach.

Dychwelodd i'r Bala drachefn, a thraethodd eu genadwri. Dcrbyniodd Mr.

Charles hi gyda hynawsedd, a diolchodd i'r hen r yn wresog a diífuant am
ei ffyddlondeb.

" Wrtli edrych yn ol," medd un brawd parchus, "liyd y flwyddjm 1750

neu 175.3, a gweled mai ' wyth enaid' oedd nifer y rhai a broffesent enw

Mab Duw yn mhlith y Methodistiaid, y rhai a elwid gan eu dirmygwyr yn
' deulu arch Noah,' a'r rhai hyny heb gymaint ag un capel i addoli ynddo ; ac

wrth gydmharu agwedd yr achos y pryd hwnw â'r hyn ydyw yn awr, y mae'n

weddus dywedyd, 'O'r Arglwydd y daeth hyn, a rhyfedd yw yn ein golwg ni.'
"

Yn lle wyth o aelodan, yr oedd eu rliif yn y flwyddyn 1819-50 yn 1717, a'r

capelau yn 23, o fewn y dosbarth hwn o'r wlad.

Defnyddiwyd lien gapel y Penrhyn hyd y flwyddyn 1815, a'r ail hyd y
fiwyddyn 1840. Yn awr, y mae y trydydd yn sefyll yn d harddaf yn y

gymydogaeth, ac yn mesur 48 wrth 45 o droedfeddi o hyd a Ued. Chwaneg-

wyd at yr aelodau tua 120 yn ystod yr ail flwyddyn ar ol ei adeihadu, a

bernir fod nifer yr aelodau yn aAvr yn 200.

Nid oedd yr un pregethwr yn hoU sir reirionydd am dymhor maith, ond

pedd yn byw yn y Baha, a'r ardal gerllaw. Ychydig cyn dechreu yr achos yn

Nolgellau, y torodd John Evans allan i bregethu, a thua'r un araser cychwyn-

odd Mr. T. FouIkes ar yr un gorchwyl. Yr oedd WiUiam Evans, ac Humphrey

Edwards hefyd, yn ymosod at yr un gwaith, yn agos i'r un cyfnod. Ond yr

oedd John Evans, a chyfeiUion eraill yn y Bala, cyn i John Evans ddechren

pregethu, yn arfer gwneyd eu goreu i blanu yr achos crefyddol mewn lleoedd

tywyll ac amddifaid, trwy fyned ar y Sabbothau i gynal cyfarfodydd i weddio,

a darllen y Beibl, Ile bynag y ceid drws agored. Adroddai John Evans y

byddai ef, a dau frawd arall, yn cychwyn o'r Bala ar foreu y Sabboth, i gadw

cyfarfod gweddio yn Mlaen-IIiw am naw, a Phandy'r-ddwyryd am ddau

o'r gloch, a dychwelyd yn ol i'r Bala yr un diwrnod, a hyny ar eu traed. Yr

oedd hyn, tybygid, oddeutu 35 miUdir. Dywedai yr hen r y buasai yn dda'

ganddynt gael bara a chaws yn Nhrawsfynydd wrth ddychwelyd, " ond yr

oedd yn rhaid i ni (meddai) gadw yn mhell oddi wrth y pentref hwnw."

Yr oedd Edward E.oberts yn un o deulu yr " arch,"—yr oedd ef, fel y dy-

wedwyd, yn un o'r wyth a gyd-ymgyfarfyddent yn Mhandy'r-ddwyryd. Yn

mhen rhyw gymaint o amser, dechreuodd yntau ar y gwaith o bregethu.

Fe allai fod hyn tua'r flwyddyn 1770. Nid Uawer a deithiodd Edward

Roberts, ac ychydig sydd o'i hanes ar gael ; ond dywedir ei fod yn Gristion

cywii', yn iawr ei ofal am achos y Gwarcdwr yn ei hoU ranau, ac yn ymdrcchu

yn ol ei ddawn a'i amgylchiadau, i ddwyn ei gymydogion tywyll i deiralad

o'u sefyllfa euog a cholledig, a'u harwain at Fab Duw am eu bywyd.

Adeiladwyd iddo d ar dir Pandy'r-ddwyryd tua'r flwyddyn 1772. Yr
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oedd yn gweitliredu fel diacoii a phregethwr ar y ddeadell fechan yn y Ue

hwnw. Gwehydd ydoedd o ran ei grefl't, wedi ei eni a'i fagu mewn t ar

gwr mynydd Crawgallt ; ac ara hyny, galwyd ef gan ei wa\A(hvyr, ar ol iddo

ddechreu pregethu, yn "Ilen Ficer CrawffallL'''

Yr oedd gr o'r enw John líumphreys, yr hwn oedd yn byw mewn t o'r

enw Gwylan, Maentwrog, yn un o'r " W'yth enaid " y soniasom am danynt.

Yr oedd pregethu weithiau yn ei d yntau. Sonir am dro neillduol, yn y ]le

hwn, pan yr oedd Mr. T. Foulkes, o'r Bala, yn pregethu. Yraaflodd yr erlidwyi-

ynddo ef, ac yn Lowri Williaras o'r Pandy, gan eu taflu i'r afon. Yn y codwm,

cafodd Lowri Wiîliams ci niweidio yn drwm, trwy iddi ddisgyn ar gerigyuyr

afon, a daeth adref wcdi ei llychwino gan waed, ac wedi ei hanafu gymaint

gan y codwm, ag y bu yn gorwedd am enyd o amser. Pan welodd ei mab,

Rowland Jones, y cam a wnaed â'i fam, archoUwyd cyraaint ar ei deiraladau,

nes y penderfynodd ymofyn am amddiífyniad y gyfraith drosti hi a'i chyfeill-

ion, o hyny allan, os oedd amddiflyniad i'w gael. Yr oedd gauddo gel'nder o

gyfreithiwr yn Lluudain ; anfonodd at y gi- hwnw, gan ei hysbysu am y cam-

wri diarbcd a wueid â'r crefyddwyr, a phwy oedd y tu ol i'r llen yn gosod y
dyhiriaid ar waith. Gofyuai, ai rhaid oedd dyoddef hyn oll? ac, ai nid oedd

cyfifaith yn Mhrydain i lesteirio y fath draha ar bobl ddiniwaid ?

Cymerodd y. cyfreithiwr y gorchwyl yn y fim, i anfon Uythyr at wraig

foneddig yn y gymydogaeth, gan yr hon yr oedd llaw fawr yn yr erlidigaeth,

i'w rhybuddio, 03 parhäai i osod dynion ar waith i faeddu dciliaid y deyrnas,

yr edrychid ar ei hol, ac y gosodid anii holl rym y gyfraith raewn fl'ordd

gosb.

Yn mhen rhyw gymaint auiser, aetli raab Lowri WiUiaras i'r palasarryw

ncges, a deallodd, trwy un o weision y foneddiges, fod llythyr o'r fath wedi

cyrhacdd ei llaw, ac wedi peri dychryn a braw. Gadawsid y llytliyr ar fwrdd

yn y parlawr, a chafodd y gwas, yn y modd liyny, hamdden i'w ddarllen, pan

oedd ei feistrcs wedi myncd allan i rodio, a thrwy hyny dacth ei gynwysiad

yn adnabyddus i Rowlnnd Jones, mab Lowri Wüliams. Fe fu y llythyr hwn,

raeddir, yn foddion eQ"eithiol i attal yr erlid yn y cwr hwnw, o hyny allan.

1778. DoLYDDELEN. Dcchreuodd Methodistiaeth yn y Ue hwu mewn aniser

llcd foreu, sef yn y flwyddyn 1778. Yr oedd oychwyniad wedi ei wneuthur

ar Fethodistiacth eisoes mewn amryw fanau yn y sir, fel y crybwyllasom eis-

oes, raegys yn ardaloedd Maentwrog a'r Penrhyn ; Dolgellau a'r Abermaw

;

yn Llanarmon hefyd ; Penmachno ac Edeirnion, heblaw y Bala
; y lle olafhwn

oedd famraaeth i'r Ueoedd oU am lawer o flynyddoedd.

Am gychwyniad Methodistiaeth yu Nolyddelen, ymddengys raai dyledus

ydym i'r Parch. John WiUiams fel off'eryn. Ganwyd y gr Iiwn yn y fl.

1757, mewn Ue a elwir y Fedw-dcg, yn mhlwyf Penmachuo. Profodd

yntau hefyd eíîeithiau daionus ysgolion Griflìth Jones. Anfonwyd cf gan ei

rieni, pan nad oedd onid pura' mlwydd ocd, i un o'r ysgolion liyn, yr hon a

gedwid ar y pryd gan un John Bichards, i'r hwn yr oedd gair (fa fel un yn

ofni Duw, ac yn cilio oddiwi-th ddrygioni. Bu addysgiadau hwn, ac olynwr

K 2
'
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iddo, o'r eìm Dafydd WiUiams, yn foddion i osod rliyw argraffiadau crefyddol

ar feddwl Jolin Williams mewn mebyd ac ieueuctyd. Eto gwisgodd y rhai'n

ymaith i raddau mawr yn ol llaw, ac yntau a gymerodd ei arwain gan duedd-

iadau gwylltion ieuenctyd, a chan esamplau llygredig ei gyfoedion. Ar yr un

pryd, nid oedd yn abl i ymddyosg yn llwyr oddiwrth deimladau anniddig ei

gydwybod ; ac mor groch y byddai ei llais, ar ryw achlysuron, megys pan y

byddai wedi bod yn treulio darn noswaith yn chwareu cardiau, fel yr ofnai i'r

ysbryd drwg ei hidd ar y fiordd wrth ddychwelyd adref. Wedi bod yn Lloegr

yn JT ysgol, am un flwyddyn, pan tua 16 mlwydd oed, lle y dylynai ei du-

eddiadau Uygredig i raddau mwy nag y gwnaethai erioed o'r blaen, dychwel-

odd at ei dad, yr hwn oedd bellach yn weddw er ys blynyddoedd, trachefn

o-adawodd ei dad, ac aeth i breswylio gyda'i daid a'i naiu i Ddolyddelen.

" Y pryd hyn," meddai ef ei hun, " yr oeddwn yn dylyn pob ofer bethau,

chwareu cardiau, myned i nosweithiau llaweu, gwybuabsantau", canu gyda'r

tùnau, ac yn arfer gwario yr hyn a enuillwn mewn cyfeddach a meddwdod ; er

hyny, byddwu ar amserau, yn cael fy nghnoi yn ddychrynllyd gan fy nghydwy-

b'od, ac yn methu cysgu aml noswaith wrth feddìyl am ysgelerder fy mhechod."

Darllenodd rai llyfrau y rhai oedd ar gael y dyddiau hyny, megys "Llyfr

Dilyniad lesu Grist :
"—"Taith y Pererin," a holl waith John Bunyan ;

—

" Llvfr V Tri Aderyn ;
"—a llyfrau y Parch. Griffith Jones, Llanddowror ; a

hoff"fvddai hefyd o ddarllen rhanau hanesiol y Beibl. Dyfnhaodd y moddion

hyn ei argyhoeddiadau, ac arafodd ei gamrau gwylltion; eto, ar yr un pryd,

ceisiai trwy ddiwygiad moesau, a chyflawni rhyw ddyledswyddau, weithio ei

hun i ffafi- Duw, ac enuill tangnefedd i'w gydwybod ; ac yr oedd eisoes, gan

laued yr ymddangosai, yn Uochi y dyb ei fod ar y íîordd i fywyd. " Ond

rhyw ddirnod," meddai, " fel yr oeddwn yn hel y defaid, ac yn ceisio eu

hanfon dros ffrwd o ddwfr, dechreuasant chwahi oddiwrth eu gilydd : minau

a w^ylltiais, a dechreuais rcgu, a chymeryd enw Duw yn ofer, yn erchyll iawn;

a'r hen grefydd icuef/d a aeth yn chwilfriw."

Mewn penbleth o'r fath hyn y bu am ryw dymhor, gan geisio gadael pechod,

ac eto yn ei garu;—gan geisio cadw y ddeddf, eto yn ei chasâu;—gan

\mofvngorphwysdra, acheb ei gael,—ac yn ymegnio i fyw yn dduwiol, ac

'yntau heb ddim modd. A thra yr oedd yr ymladdfeydd hyn yn terfysgu ei

íynwes, ac yn chwerwl ei ddedwyddwch, dygwyddodd i Mr. Poulkes o'r Bala

ddvfod i'r plwyf i bregethu, a safodd ar risiau cerig, gyferbyn â drws Ty'r-

llaìi.
" Ac er," medd yr hanes, "nad oedd ei ddouiau ond bychaiu, eto yr

oedd ei eiriau, a'i dduU toddedig, yn cael efteithiau ncillduol ar y gwrandawyr

;

ac yu mysf eraiU, ar John WiUiams ei hun. Ceisiodd drachefu a thrachcfn

foddi Uais ei o-ydwybodmewn cyfeddach a meddwdod; a iachâu ei harcliollion

trwy bob dyfais o'i eiddo; eto cafodd mai caled oedd iddo wingo yn erbyn y

symbylau."' Dywedai wrth ei daid im diwrnod, pan wrth ei waith, "Pa beth

vw y 'bobl yraa, sydd yn dangos y ffordd newydd i gadw enaid ?—y bobl sydd

yn dysgu i ddynion y ffordd i'r nefoedd?—mae arnaf fi ryw chwaut rhyfeddol

i fyn'ed i'w gwrando, er mwyn dcall eu hathrawiaeth."
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" Yr wyt ti yn gwirioni, Sionyn," ebe yr hen \vr, " ác yn ynfydu yn sicr

fod yn son am y fath beth."

" Na," ebe yntau, " mi hoíFwn wybod mwy am danyut ; ac os na ddcuant

yma yn fuan, mi âf i ryw le cyfleus i'w gwrando."

"Y bobl waethaf yn y byd ydynt," chwanegai yr hen r;—"nid oes

eu gwaeth yn troedio y ddaear."

"Beth bynag ydynt," ebe y llencyn, "y mae trallod arnaf am fy nghyflwr,

ac yn nghylch y wlad y byddaf ynddi ar ol raarw, ac nis gallaf fod yu es-

mwyth heb gael eu clywed yn pregethu."

Yr oedd off'einad duwiol ac efengylaidd y pryd hwnw, megys un o fil, o'r

enw Mr. Morgan, yn gweinidogaethu yn Llanberis, am yr hwn y soniasom

eisoes. Clywodd John WiUiams son am y gr da hwu, ac âi yno i'w wrando.

Fe fu gweinidogaeth Mr. Morgan yn foddion neillduol i oleuo ei feddwl am

wirioneddau y Beibl, ac i ddwyshau ei argyhoeddiadau. Clywai hefyd fod

ambell bregethwr yn dyfod yn achlysurol i wahanol barthau ei wlad, a

theimlai awyddfryd i ymofyu am ryw rai i ddyfod i bregethu yn Nolyddelen.

Tua'r flwyddyn 1778, pan oedd John WiUiams tuag 21 mlwydd oed, aeth i

Benmachno i wrando un John Jones, llafod-lfan, a chafodd addewid gan y

pregethwr i ddyfod i Wybr-nant a Dolyddclen, i bregetlm. Pregethodd

mewn t a elwir Ty'n-y-fron, lle y cartrefodd Jolin WiUiams am 28 ndynedd

wedi hyny. Daeth pobl o bob cwr o'r plwyf i'w wrando, am mai peth new-

ydd yn yr ardal oedd pregethu mewn t anedd, ac yn wir mewn un lle aríill

y pryd hwnw, ond yn eglwys y plwyf. Llefarodd John Jones, y tro hwn,

tybygid, yn effeithiol iawn, nes rhwymo y gynuUcidfa i wrando niegys am cu

bywyd.

A.r ol hyn caed pregethwyr eraiU i ddyfod yma, gan fod yma ddrws agored

i'w derbyn. Yu mysg y rhai a ddeuai yn fwyaf cyson oedd y rhai a brcs-

wylient yn y Bala, megys William Evans, Humphrey Edwards, ac eraill ; ac

yn achlysurol ccid ambell bregethwr o'r Deheudir i alw hcibio. Ryw dro, pan

ocdd uno'r dyeithriaid hyn yn pregethu, fe roes yr Arglwydd ryw lewyrch an-

arferol gyda'i air, nes y torodd y gynuUeidfa allan i waeddi ;—rhai mewn

braw a dychryn, a rhai mewn gorfoledd. " Yn y bregeth hon," meddai John

Williaras, " meddyliwn i minau gacl fy argyhoeddi o ddrwg pechod a thrucni

fy nghyflwr ; a chcfais ddadguddiad o Fab Duw yn Waredwr digonol i'r penaf

o bechaduriaid. Ac yn yr olwg ar y drefn, mcthais inau ag ymattal heb dori

aUan i ganmol Duw, ei fcndithio, a'i foliannu gyda'r Ueill, am drefnu flordd i

gadw fy niywyd. Ond rhoes rhyw hen wreigan, ag oedd yn fy ymyl, ei llaw

ar fy ngenau, gan ddywedyd, ' Tuw hdlach,yr hen hurtyn giclrion, rhac/ cywil-

ydd i ti'
"

FfurfiwydbeUachgymdeithaseglwysigfechanyn y Uc, yu cynwys dcunaw o

rifedi, a phob unynieuanc hcb briodi. YmweUd â hwy gan arabcU bregetliwr

i'w harwain a'u cynorthwyo, a Uwyddo a wnaeth y gwaith yn eu plith. Bob yn

ychydig, daetli yn fath o gynhauaf crefyddol arnynt, a chaed " dyrnaid o d"
ar y mynyddoedd hyn. Torodd diwygiad grymus aUan yn eu mysg, yr hwn
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a barhaodd yn fwry neu yu llai tanbaid am amryw flynyddau, a chwauegwyd

at yr eglwys tua pliedwar ugain ; a chyn pen hir, cafwyd yno ddiwygiad arall,

pryd y chwanegwyd eilwaith ddeg a deugainat eurhifedi. Rhoes hyn adnew-

yddiad trwyadl yn meddwl Johu Williams ei hun, wrth ganfod fod yr Arglwydd

yn gwenu ar cu hymdrechiadau, ac yn cu Uwyddo. Cyrchai bellach i bob cwrdd

misol yn Ngwynedd, dros rai blynyddoedd, i ymofyn am bregethwyr i ddyfod

i'r ardaloedd i bregethu. Cafodd gynorthwywr ffyddlawn ac eíTro mewn uu

John Jones o'r Llan, yr hwn a barhaodd yn ei lafur crefyddol am ysbaid

triugaiu mlynedd ymron. Ai y ddau frawd hyn i Langeitho yn fyuych i

wrando Mr. Eowlands, ac i ymofyn am gyhoeddiadau brodyr y Deheudir i

ymweled â Gwynedd. A pha bryd bynag y dygwyddai i'r ymddyddan droi ar

Rowlands a Llangeitho, gwelid llygaid y brodyr hyn yn gloywi, ie, ar ol

iddyní heneiddio, wrth adgoffa y pregethau a g]ywsent yno, a'r eíîeithiau an-

arferol a'u canlynai. Sonient yn neiUduol am un bregeth mwy nodedig na'r un

arall, a glywsent gan Mr. Eowhmds, oddiar Deut, xxsiii. 29 :
" Gwynfydedig

wyt, O Israel
;
pwy sydd megys ti, O bobl gadwedig gau yr Arglwydd ;

"

—

Ar Avaith y pregethwr yn darlunio dedwyddwch pobl Dduw, cerddai y fath

hichedenau tanllyd, a'r fath rym aruthrol gyda'r gair, nes oedd yr holl gynull-

eidfa fel rhai wedi eu meddiaunu gan ysbryd arall, yn tori allan mewn uu floedd

nerthol, nes y tybid fod y ddaear yn crynu ymron, ac nid oedd bellach i'w glyw-

ed ondmoliannu Duw, ac ymorfoleddu yn nhrefn cadwedigaeth pechaduriaid.

Ni fynegii' i ni gyda manyldra pa bryd y dechreuodd John Williams breg-

ethu ; tybir mai tua'r flwyddyn 1787 y bu hyny, pan oedd tua 30 mhvydd

oed; felly fe dreuliodd 52 mlynedd o'i oes yu pregethu o fan i fan, gyda

flyddlondeb a derbyniad anarferol, ar ol bod rai blynyddoedd yn arolygu y
gangen eglwys yn Nolyddelen fel henuriad. Yn y ddv^-y swydd fe'i caed ef

yn ffyddlawn. Anhawdd y ceid neb wedi ymgordeddu yn fwy yn serchiadau

ei frodyr nag oedd ef. Yr oedd ei ysbryd yn nodedig o ddiddichell, a'i eiriau

yn nodedig o ddiweniaeth. Am barch oddiwrth yr ieuainc y gellid dywedyd

am dano, nid fe'i (jorchymynaì, ond fe'i hennìllai. Ehoddid ef iddo yn natur-

iol, heb iddo un amser ei geisio. Teithiai y brawd hwn yn ddyfal froydd

geii-won Meirionydd am hanner can' mlynedd a mwy, heblaw gwledydd eraill,

gan bregcthu Crist a'i groes, a gwahodd ei gyd-ddynion i ffoi i'w gysgod.

Yn ystod 52 mljmedd, ni choUodd gymaint ag un gymdeithasfa yn y Bala ; ac

ni chai dim ond eira dwfn, neu afiechyd trwm, ei attal byth i gyflawni ei gy-

hoeddiadau.

Anhawdd ycfyw ffurfio drychfcddwl teilwng am effeithiau hanner canrif o

bregethu ar wlad o bobh Nid yd\v}'f yn awr yn cyfeirio at ryw eö'eithiau nod-

edig a ddygìA'ydd yn achlysurol trwy weinidogaeth gr, ond yr eflaith graddol,

dystaw, mewn arwain, goleuo, dysgu, dyddanu meddyliau dynion, a gwella

eu bucheddau. Mewn oes wcinidogaethol o hanner can' mlynedd, gellir

dyfalu y traddodir, o leiaf, tuag wyth mil o brcgethau neu ddarlithiau ar

bethau crefyddol ac ysgrythyrol ! Pwy all ddirnad pa effeithiau eu maint a

gynyrchir trwy gj^nifer ag wyth mil o'r darlithiau hyn ! Nid gorraod, tybygaf.
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y\v dyfalu fod rhyw effaith ddaionus, mewn rhyw ffordd neu gilydd, yu disgyn

ar laîceTy dan bob un o'r pregethau hyn. Pwy yr pa sawl un a ddygir i

ddechreu meddwl am ei sefyllfa ?—pa sawl un a brofa gadarnhad i'w argy-

hoeddiadau bhienorol?—pa nifer a attelir i gyílawni pechodau tueddol iddynt,

trwy y tyuerwch a achosir yn yr oedfaon hyn ?—pa faint o anwybodaeth a

chwelir ?—o amheuon a dorir?—o ofìdian a leddtìr?—ac o eneidiau a achub-

Lr?—îe, yn mhob uu o'r darlithiau hyn? Mae yr ystyriaethau hyn yn ein

tueddu ui i fod yn wyliadwrus pa fath ddynion a dderbyniom i'r pulpudau,

gan y byddai effeithiau niweidiol trwy weinidogaeth yrog a didduw, yn
cyfateb i effeithiau daionus gweinidogaeth bur. Na Iwfrhaed chwaith neb y
mae ar eu talon wneuthur daioni, gan na wyddant pa lesiant ei faint a gy-
nyrchir trwy eu Uafur.

Bu farw John Williams yn.y flwyddyn 1839, yn 82 mlwydd oed:—yn hen

ac yn gyflawn o ddyddiau. C'Iaddwydef yni anrhydeddus, gyda gwir alar am
ei goUi, fysg ei frodyr a'i deulu ; ac ' meicn gicìr ddiogel obaith ara ei ad-

gyfodiad i fuchedd dragywyddol.' A hyfryd ydyw chwanegu fod iddo blant a

pherthynasau, a fu dau ei addysgiantryn aros eto ar y maes, ac yn ymrodd-

gar a Ilwyddiannus yn eu cylch, yn ngwasanaeth yr un Meistr.

DYFFRYN-AK-DUDWY.

Ychydig leoedd yn sir Feirionydd sydd yn fwy blodcuog o ran yr aehos

crefyddol, gyda'r Methodistiaid, na'r ardal hon. Y mae yn ardal boblogaidd,

yn goi-wedd ar làn y môr ychydig o fiUdiroedd i'r gogledd o'r Abermaw, ar

y ffordd. i Harlech. Y'n yr ardal hon y mae palas a elwir Cors-y-gedol, yn

perthyn i Syr Eobert Yaughan, ger DoIgeUau.

Dechreuad achos y Methodistiaid yn y Dyffryn, oedd yn debyg i hyn. Y'r

oedd brawd a dwy chwaer, mab a merched i r o'r enw Richard Ilumphrey,

yn arfer rayned i wrando pregethu i Pen-yr-allt, gerllaw ílarlech, sef i d y
Griíìith Ellis y soniasora fwy nag unwaith am dano, ac wedi ymuno hefyd

â'r gymdeithas eglwysig a ffurfiasid yno. Pe fyddai ambell oedfa, y pryd hwn,

yn cael ei chynal yn y Dyftryn, yr hwn sydd tua phum milldir o Harlech ;

—

cedwid yr oedfaon allan yn yr awyr agored. Y'^mddengys mai nid yn yr un ían y
cedwid yr oedfaon hyn, ond weithiau yraa ac weithiau acw. Mae son, pa

fodd bynag, am un yn cael ei chynal mewn Ue a elwir Clwt-y-gamfa-wen

:

gwnaed yr ocdfa hon yn fwy hynod, o herwydd yr aflonyddu a fu arni.

Y'r ocdd yn Nhgors-y-gedol, ar y pryd, \vr o'r enw Grifíìth Garnetts, math o

ymddibynydd ar y teulu boneddig. Hwn, yn nghydag un o'r dynion a ber-

thynai i'r helwriaeth, a ddaeth at y gynuUeidfa. Nid oedd y teuln Yaughan

yn gwncyd dim sylw personol ac uniougyrchol o ysgogiadau y Methodistiaid
;

ond yr oedd y Garnetts hwn, naiU ai wedi cael ei yru yn ddirgel ganddynt,

neu yntau, yr hyn hefyd sydd fwyaf tebygol, yr oedd o hono ei hun yn piy-

suro i gj'flawni y gorchwyl, a dybid ganddo yn gymeradwy ganddynt, a thrwy

liyny ennill mwy o'u ffafr. Y gr ag oedd yn awr yn pregethu oedd WiUiam

Evans o'r Fedw-arian. I aflonyddu ar yr oedfa, ac i ddyrysu y pregethwr.
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gorchymynai Garuetts i'r dyn oecld gydag ef cliwythu y corn hela ei oreu, fel

na chlywid Uais y pregethwr. " Chwyth yn ei glust o Sionyn,—Chwyth yn

nglust y dyn â'r llyfr." Felly y gwnaeth Sionyn, a hyny mor effeithiol, nes

y bu raid i'r pregethwr dewi
; y bobl hefyd a ymwasgarasant o'r lle, ond

ymgynullasant eilwaith ar làn y niôr, lle y tylnent y gallent hòni hawl i

sefyll yn ddiwarafun ; a lle y cawsant lonyddwch i wrando heb ychwaneg o

ymyriad.

Byddai E. Jones, Rhoslan, yn arfer dyfody pryd hwn i bregethu i'r Dyffiyn.

Gwrandewid arno ef yn weU nag ar neraawr neb a ddeuai
; yn benaf am fod

ei ddull bregethu yn fwy tawel a digyffro, agwedd tra gwahanol i ddull y
rhan fwyaf o bregethwyr y dyddiau hyny. Yr oedd hefyd yn arfer dyfod i'v

ardal weithiau, i dori llythyrenau ar gerig beddau. Galwyd arno i wneyd

hyn, amryw weithiau, i deulu Cors-y-gedol. Unwaith, pan yn llythyrenu yn y
modd hwn, ar gareg fedd yn mynwent Llanaber, daeth Garnetts ato, i ddy-

wedyd, fod yn ddrwg ganddo aflonyddu dim arno ef fel pregethwr, ac yntau

yn arfer gweithio i jVIr. Fychan, Cors-y-gedol ; ond dywedai wrtho, yr un

amser, y gwnai ef eto yr un peth, os anturiai Eobert Jones bregethu yn y
gymydogaeth hòno. Ar hyn, ebe Eobert Jones, " A welwch chwi y bedd yna,

Mr. Garnetts ?—fe fydd pregethu yu y Dyffryn, pan fyddwch chwi yn gor-

wedd mewn Ue fel hwn yna."

Yr oedd y bedd y cyfeiriai Eobert Jones ato yu agored ar y pryd, ac

yntau yn ddyn yn ei gyflawn nerth. Tybiodd Garnetts ei fod ar fedr ymaflyd

ynddo a'i roi yn y bedd y pryd hwnw ;—dychiynodd drwy ei galon, a chan

y dychrs'n, neu gan ryw beth o'r fath, fe'i hattabwyd rhag aflouyddu yr oed-

faon o hyny allan.

Cymerodd hyn le cyn y flwyddyn 1780. Y^n y flwyddyn hòno, cymerodd

Griffith Eichard, sef mab Eichard Humphrey, rwym-weithred (lease) ar

ddarn o dir gan dad Dafydd lonawr ; * adeiladodd d arno, ac i'r t hwn y
derbyniodd bregethu, fel na feiddiodd neb, o hyny allan, aflonyddu arnynt

mwy. Yn lled fuan ar ol hyn, fe ddechreuwyd cyfarfod eglwysig, mewn
ystafell fechau yn y t. Y mae un a ymunodd â'r eglwys fechan hon yu y
flwyddyn 1785, yn awr yn fyw. Nifer yr aelodau ar y pryd oedd 15. Yn
fuan ar ol hyny, adeiladwyd capel bychan gan (ìlriftith Eichard, yn benaf os

nad yn gwbl, ar ei draul ei hun. Bellach yr oedd pregethu aralach a mwy cyson

yn y lle ;
yr oedd rhagfarn y bobl yn Ueihau, a gradd o effaith y pregethauyn

aros ar feddyliau amryw. Tua'r cyfnod liwn ymwelodd yr Arglwydd â'r

ardal â diwygiad nerthol, nes yr aeth y capel bychan yn llawer rhy fychau i

gynwys y gwrandawjr, a goeddynt bellach yn heidio i'r oedfaon ; a chwaneg-

wyd amryw at rifedi yr eglwys.

Y piyd hwn, yr oedd gr o'r cnw Mr. Llwyd yn gurad yn eglwysi Llan-

cnddwyn a Llanddwywe (dau blwyf yn y fro), yr hwn oedd o leiaf yn deall

yr efengyl, ao yn ei phregethu yn oleu a nerthol. Nid ydym mor sicr pa

* Tîiil y Bardd a elwid Dafydd lonawr.
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faiiit o ddylauwad yr efeiigyl a brolìd giin ei galon ef ei hun. Bu farw yu

sir Aberteifi, a hyny, meddir, dan yr enw o fod yn gybydd truenus. Yr oedd

ei weinidogaeth, pa fodd bynag, yn efteithiol iawn
; ymgynuUai cannoedd i

wrando arno, a mynych y byddai y Uanau yn adsain gan lais gorfoledd a

chân. Ond ni oddeíid i'r llanau gael eu halogi (?) yn y modd yma yn hir.

Gosododd teulu Cors-y-gedol eu hwynebau yn erbyn Mr.- Llwyd, a bu raid i'r

Wardeiniaid un Sabboth, gyhoeddi yn yr eglwys, mewn ífordd o rybudd i'r

gynuUeidfa, y byddai raid i bawb aros yn ei blwyf ei hun, a pheidio a heidio

yno yn lluoedd, gan eu bod yn dyfetha yr eglwys. Ond ni chafodd y cyhoedd.-

iad hwn fawr o eífaith ar y bobl.

Yr oedd y curad yn pregethu heb lyf)-, yr hyn oedd yn beth newydd iawii

yn y Hanau y pryd hwnw. " Yr oedd y rector ei hun," medd íy hysbysydd,*

" yn offeiriad o'r hewffasiicn, yn caru bywyn llonydd a diofal, yn darllen y
bregeth fel y gwasanaeth ; ac y mae yn ddigcu tebyg, heb nemawr o law ganddo

yn nghyfansoddiad y naiU mwy na'r UaU. Anfonodd un o'r wardeniaid, uu-

waith, at y rector ar ol darllen y Uithoedd i ddywedyd, ei fod yii dysgwyl

cael pregeth yn y gosber. Yntau a anfonodd yii ol i ddywedyd, fod hyuy

yn anmhosibl, ain na ddygasai bregeth gydag ef. Ond ni fyuai y warden ei

droi heibio, a dywedai fod yn rhaid iddo gael un. FeUy, fe drodd y persou

at y curad gan ddywedyd, " Tyr'd ti, Llwyd—tyr'd ti, Llwyd, y inae pregeth

gen' ti pan myiiir :

"—ac feUy bu raid i Llwyd bregcthu.

" Yr oedd pregethau y curad nior aiighyineradwy gan deuhi Cors-y-gedol,

fel y penderi'ynasant fynu ei droi ef ymaith. Galwyd vestry fawr o'r plwyíbUon

i'r dyben hwnw, a gosodwyd yr achos i lawr o'u bhaen; heb amheu yn ddiau, nad

oedd dylamvad y teulu boneddig yn ddigon i droi y glorian. Anturiodd uii

gAvr, pa fodd bynag, o'r enw Harri Roberts, Uwchlaw-y-coed, i ofyii, ' Pa

ddrwg y mae Mr. Llwyd wedi ci wncyd ?—am ba beth yr ydym yii ei droi ef

i ffordd ?
' Atebodd un o'i wrthwynebwyr, ' Y mae c yn curo cUistog y

pulpud, ac yu ci dyfetha hi a'r pulpud hefyd.'
"

"
' Wel," ebe Harri Eoberts, ' mi dalaf fi am glustog newydd yn ei Ue,

pan dderfydd hi,' Ond ni wnai hyny mor tro, er fod y gAvr a addawodd

wneuthur y ghistog yn dda, yn r cyfrifol a pharchus yn yr ardal ;— i ffordd

yr oedd yn rhaid i'r curad fyned. A myned yinaith a wnaeth, ac ar ei yrnad-

awiad ef, ymadawodd yr holl rai hyny yn y gynulleidfa ag oedd a dim difrifol

ar eu meddyliau, ac ymunasant â'r Methodistiaid : ac yn eu mysg yr oedd

Harri Roberts, yr hwn gyda'i frawd Richard Robcrts, a Griffith Richards, a

adeiladodd y capel, a gr arall o'r enw Siôn Evan, oedd yn cyfansoddi y

dosbarth cyntaf o flacnoriaid neu ddiaconiaid yr eglwys yn y Dytt'ryn."

Yn y flwyddyn 1795, helaethwyd y capel dri chymaint ag ocdd ar y

dechreu ; cr hyny, inynych y byddai yn Uawcr rhy lawii i fod yn hapus ynddo,

yu ol y syniadau a golcddir gan yr oes bresenol am amgylchiadau o'r fath.

Ond nid ocdd neb ar y pryd hwnw yn ni(;d(hvl am y cyflfusderau a dybir yii

* Y rari.h, Rickard Iliuiiplireys.
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awr yn anhebgorol. Ychydig yn y gynulleidfa y pryd hwnw a feddylieht am
eistedd, ond ymsymudent yn ol ac yn mlaeu, fel brig y goedíg o flaen yr awel,

wrth ganu, neu wrth wrando, yn enwedig os byddai rhyw fesur o hwyl yn yv

oedfa.

Yn y flwyddyn 1820 yr adeiladwyd y capcl preseuol, yr hwu sydd ddau

cyraaint â'r un blaenorol. Helaethwyd hwn drachefn 20 mlynedd yn ol, trwy

roddi oriel (cjallery) arno. Fe gynwys yn awr o 500 i 600. Canol-rif y
gynulleidfa ydyw 500. Nifer yr aelodan ydynt 210. Pe fu amryw ddiwyg-

iadan grymus yn yr hen gapelau, ond ni fu yr un grymus yn yr un pres-

enol. X mae y rhan fwyaf o lawer o'r aelodau sydd yn yr eglwys bresenol

yn rhai wedi eu chwanegu yn.raddol, trwy fendith yr Arglwydd ar weinydd-

iad cyson moddion gras. Nid oes yr uu o'r dosbarth cyntaf o flaenoriaid yu

awr yn fyw, ond y mae eu cofladwriaeth yn fendigedig eto yn y lle ; nid yu

unig gan y sawl a'u hadwaenai, ond hefyd gan y lluaws na welsant eu hwyn-

ebau yn y cnawd. Gall fod gradd o hyn i'w briodoli i'r duedd sydd ynom
i ganmawl y marw ; oud yn yr amgylchiad dau sylw, nid oes ond ychydig i'w

briodoli i'r duedd hòno, oblegid yr oedd y diaconiaid hyn, fel yr oedd y tô

cyntaf o flaeuoriaid ymron yn mhob mau, yn ddyuiou Ued hynod. Yr oedd

Griflith Eicliard yn meddu ar raddau helaeth o íbueddigeiddrwydd y Berë-

aid;—yu drwyadl ouest yn mhob peth, heb ganddo ddim tebyg i ^wj,

santeiddrwydd crefyddol;—yn lled gwta yn ei dduU, ac yn tueddu at fod yu

ddreng. Yr oedd Harri Eoberts ynr gwagelog iawn ; safai yu uchel fel gwL^d-

wr, a'i faru ar bethau yu lled gyffrediu yn gywir. Efe a fyddai yu gofahi

mwyaf am amgylchiadau yr achos ciefyddol, a gellid dywedyd am dano fel

am Timotheus, "ei fod yu gwir ofalu." Yr oedd ei frawd Eichard yn cael

ei ystyried yn un hynod mewu duwioldeb, yn fwy felly na'i frawd Harri

;

oud efallai mai yr uuig sail oedd ganddynt i dybio felly oedd, ei fodynUawer

mwy difedr i drin y byd. Yr oedd Siôn Evan yn cael ei ystyried yn golofn

yn yr eglwys ;—yn wastad iawn ei dymher. Nid oedd newidiad yr hin

grefyddol yu efí'eithio nemawr neu ddim aruo. Yr oedd yu meddu graddau

helaeth o faru, ac yu gymeriad pwysig yu nghydwybodau y sawl a'i hadwacn-

ai. Yr oedd gr arall o'r euw Robert Jones wedi ei chwanegu at y nifer a

enwyd o flaenoriaid, yr hwn oedd yn dra theilwng o'i gofta. i'r oedd gan

hwn chwaethlled goethedig, ac yn ddarllenwr mawr, mewn cydmhariaeth i'w

gyfoedion ;—medrai wahaniaethu rhwng y gwych a'r gwael mewn pregetli

;

ac os byddai rhyw beth mwy dysglaer na'u gilydd yn deilliaw o'r pulpud,

gwelid ei lygaid ef yn gloywi yn y foment, a'r dcigryn, ond odid, yn gwlychu

ei rudd :—bu yn golled fawr i aml bregethwr ar ei ol ;—anaml yr âi un

cwrdd eglwysig heibio, heb iddo adrodd rhai o ddewisol eiriau GurnaL Mewn
fiFydd y bu feirw y rhai hyn oU,—mewu oedran teg, ac yn gyflawn o ddydd-

iau ; cyrhaeddodd tri o honynt yn agos i 90 o flynyddoedd, a'r ddau eraill

ond ychydig dan 80. Gwasanacthasant Dduw, a'u cenedlaeth hefyd, yn

fTyddlawn liyd angau. Bu rhai o honynt yn haeliouus iawn at yr achos, oud

yn ddiftygiol, fel llawer o'u ryd-swyddogiou yi\ y dyddiauhyny, i addysgu yr
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eglwys i fod yìi haelioniis. Ai yr achos yn fynych i ddyled, ond ni ddy-

\t^edid hyn un amser wrth yr eglwys, ond fe wneid y diíFyg i fyny gan un o

honynt hwy eu hunain.*

Sonir hefyd am rai amgylchiadau nad ydynt o fewn yr hanes uchod, megys

y rhai canlynol. Daeth William Evans o'r Fedw-arian, i'r ardal i bregethu

ryw dro arall, ac ar y traeth yr oedd yr oedfa i gael ei chadw, Ymbarotodd
haid lanciau y gymydogaeth i fyned yno hefyd, gan Iwjt fwriadu, nid yn
unig.aflonyddu y cyfarfod, ond hefyd bacddu, os nad anafu y pregethwr. I'r

dybeii hwn, dygent gyda hwy gerig, neu ryw beth arall a ddygwyddai, i'w

lucliio. Yn mysg y llanciau gwylUion hyn, yr oedd un o'r enw Sidney

Dafydd, yr hwn oedd mor flaenllaw a neb o'i gymdeithion yn y gorchwyl.

Pan ddaeth hwn i swn y canu, meddiannwyd ef yn y fan gan ddychryn, a

gollyngodd y cerig a ddygasai gydíig ef, yn llechwraidd i lawr, Parodd ei

esampl ef Iwfi-dra yn ei gymdeithion hefyd, fel na fu na baeddu ar y pregeth-

wr, nac aflonyddu ar y cyfarfod y tro hwn.

Eyw dro ar ol hyn, pan oedd noswaith lawen i gael ei chynal yn Llanen-

ddwyn, yr oedd pregeth i fod yn nh Grifíìth Richard ar yr un noswaith,

Yr oedd nifer o wr ieuainc y gymydogaeth wedi ymuno â'u gilydd i fyned

i'r noswaith hiwen, a Sidney Dafydd yn eu mysg ; ond ofnwyd y gallai ambell

un fod dan deratasiwn i fyned i'r oedfa yn lle dod gyda hwy ; am hyny,

penderfynwyd ganddynt i Sydney Dafydd alw heibio'r oedfa i edrych a oedd

neb o'u cymdeithion yno. Pan ddaeth y genad at ddrws y t, yr oedd y
pregethwr yn cymeryd ei destyn, sef " Ymfondithio o hono yn ei galon ei lum,

gan ddywedyd, Heddwch fydd i mi, er i rai rodio yn nghildynrwydd ei

galon i chcanegu meddwdod at si/ched, ^c," Deut, xxix, 11). Glynodd y
gciriau fcl saeth yn ei galon ;—hoeliodd ef wrth y fan, fel na allai fyned i

fí'ordd at ei'gyfeillion. Arosodd i wrando yr hoU bregeth, a chafodd ei hun

cyn y diwedd yn nghanol y t, wedi ei Iwyr orchfygu, ac wedi bod yn gwaeddi

allan am ei fywyd, fel un a welsai ei ddirfawr bcrygl, Parhaodd y gr hwn
yn brofl'eswr difwlch o hyny hyd ddiwedd ei oes.

Sonir Ilawer hefyd am ocdfa hynod a ddyg^yyddodd yn agos i'r Gwynfryn,

pryd yr oedd Robert Eoberts, Clynog, yn pregethu, Mae yn yr ardal

le mewn craig, yr hwn a elwir " Pulpud PouIk,-" am mai gr o'r enw

hwnw a'i gwnaeth, Yn y llc hwn y safai y pregethwr, ac o'i flaen ef yr oedd

torf fawr o wrandawyr. Ar ganol y bregeth, daeth yu wynt a gwlaw anarferol,

fel nad oedd fodd i neb sefyll allan, Gyda bod y dymhesll yn dechrcu,

cododd Eobert Roberts ei ddwylaw a'i wyneb tua'r nef, a gweddiodd, " Oh !

fy Nuw, par hamdden dros enyd i lefaru a gwrando ain dy Fab !
" A chyn

pen pum' mynyd, jt oedd y gwynt wedi llonyddu, a'r awyr wedi clirio, Dis-

gyuodd syndod arutlirol ar bawb, torodd yn orfoledd ar rai dan y brcgeth, a

pharadd argiaíT ddwfn ar bawb ag oedd yn y Ile, mai " Bys Duw oedd hyn."

• Dyledus ydyni i'r rareli. Ricliard numphrcys ani yr haiies dyddorol uc?hod ara

Fcthodistiacth y Dylíryn.
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PENNOD IV.

l'ARHAD O'R CYFNOD RHWNG Y FLWYDDYN 1751 A CHYCHWYN-
lAD YR YSGOL SABBOTHOL.

CÎNWYSIAD :

CYCHWYNIAD METHODISTIAETH YX LLAXARMO\-DYFFRY^-CEIRIOG—EDWARD
JONES A ROBERT EDWARDS—ME. FOULKES O'R BALA YN PREGETHU YNO, A

CHYFFRO MA\VR YX YR ARDAL—CATHERINE HUGHES—PREGETHU YN SARFF-

LE—LEWIS EVAN A DAFYDD MORRIS YN PREGETHU YNO—BRAS HANES AM
DAFYDD CADWALADR.

LLANARMOM-DYFFRYN-CEIRIOG.

NiD yw y lle hwn yii pertliyn, o ran rhaniad gwLadol, i sir Feiriouydd, ond i

sir Ddinbych ; er hyny cyfrifir ef er mwyn cyfleustra, yn y rhaniad Methodist-

aidd o'r wlad yn perthyn i gyfarfod misol sir Feirionydd. Y mae yr ardal

hon yn terfynu ar dri o gyfarfodydd misol, yr eiddo Trefaldwyn, rflint, a

Meirion ; cto yn Ued anghysbell oddiwrth gorff pob un o'r tri dosbarth. Y

mae yn gorwedd yn mhell yn mynwes mynyddoedd Berwyn, rhwng LlangoUen

a Llanfyllin, o'r Gogledd i'r Dô ; a rhwng Croesoswallt a'r Bala, o'r Dwyrain

i'r Goiilewin.

Ymddengys fod rhai o'r diwygwyr JMethodistaidd wedi ymweled â'r ardal

hon, cyn i'r ymraniad gymeryd lle rhwng Howel Harris a Daniel Eowlands

;

ac felly ymwthiasai pregethu i'r plwyf hwn rhwng 17iO a 1750. Y lle y bu

pref-ethu gyntaf ynddo ydoedd tyddyn o'r enw Pen-y-cae-mawr. Nid oes

sicrwydd pwy a fu ya. pregethu yma gyntaf, ond fe ymddengys fod y

weinidogaeth gan y naill neu y Uall wedi ei bendithio yn neillduol i ddau t
yn y eYmydogaetli, sef Edward Jones, Cae-hii-, a Eobert Edwards, Megen.

Hawdd ydyw dychymygu mai ychydig o bregethu a ellid ei ddysgwyl i'r fath

le dros flynyddoedd, ond ambell oedfa yn achlysurol. Nid oedd ond ychydig

bregethwyr ar gael drwy Wynedd i gyd, a rhaid mai anaml iawn y byddai

oedfa yn disgyn i ran y preswylwyr hyn. Ond fe eff'eithiodd hyny o bregethu

a fu, leiaf i greu awydd yn y ddau r uchod i fyned oddi cartref i wrando

yr efengyl. Hyn a fu yu mheu blynyddoedd ar ol iddynt gael clywed y

breo-eth gyntaf. Clywsant fod cymdcithasfa i fod yn y Bala, a phcüderfyn-

asant ill dau i fyned yno. Erbyn cyrhaedd y Bala, cawsant eu bod'wedi

cam""vmeryd am yr amser, ac wedi dyfod i ymofyn ain y gymdeithasfa wythnos

yn rhy fuan. Clywodd ]\Ir. Thomas FouIkes ain eu profedigaeth, gwahodd-

odd hwynt i'r t, gan eu croesawi ag angenrheidiau bywyd. Ymofynai

Mr. Thomas EouIkes â'r gwr am hanes a helynt Llanarmon, a gof-

ynodd iddynt a ga'i ef ddyfod yno i bregethu. Yr oedd y cyfarfod hwn

â'u gilydd wcdi lloni y ddwy ochr, a dychwelodd y ddau r dros Eerwyn,

yn llawen cu gwala, cr eu siomi yn eu dysgwyliad gwreiddiol, gan iddynt

o-ael addewid gan Mr. PouIkes i ddyfod atynt. Pa fodd bynag, wedi rhochli

y gair allan y byddai pregethu yn yr ardal ar y Sabboth, cododd cyffro anar-

ferol trwy yr holl fro, ac ofer oedd ceisio cadw yr oedfa fel y b^\TÌadwyd.

Ond cr i'r drws gael ci gau fel livn vn mhlvvvf Llanarmon, agorodd un arall,
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lieb fod yn mliell o'r uu gyrajdogaetli, ond mewn plwyf gwahanol. Yr oedd

brawd yn ngliyfraitli i Eobert Edwards, Megen, yn byw mewn lle a elwid

Ty'u-y-fedw, yn mhlwyf Llansilin, yr hwn a agorodd ei ddrws i gynal yr oedfu

gyutaf.

Daeth lluaws mawr o bobl yu nghyd, wedi deall íod gr yn dyfod yno i

bregethu, a bu yr oedfa hon yu fendithiol i amryw. Daethent i'r lle yn

eithaf anystyriol ; ond wrth glywed gwirioneddau difrifol y Beibl, a clianfod

dagrau y pregethwr, disgynodd aruyut bryder ac ymofyniad yr oeddynt yu

ddyeithriaid iddo o'r bhien. Pau welodd y llew fod perygl iddo golli ei

ysgìyfaeth, dechreuodd ruo yn arswydus iawn ;. a phau y caed cyhoeddiad

gr arall i bregethu yno drachefn, anhawdd oedd cael t a'i derbyniai. Yr
oedd yr erlidwyr erbyn hyn wedi ymgynhyrfu i eithaíìou creulondeb. Dang-

osai un gr urddasol fod ugaiu puut o ddirwy, ar bwy bynag a'u derbyuiai

i'w d, a phum' swUt o ddirwy ar bob un a elai i'w gwrando ; a darlleuai y
Weithred seueddol * yu nghylch y eyfryw gynulliadau. Bellach, yr oedd yr

holl fro mewn berw a chyíFro ; teuluoedd wedi yraranu, rhai o honyut o blaid,

a'r IleiU yu erbyn ;—y gwr yu bygwth eu gwragedd ;—a rhieui yn curo eu

plaut. Ond nid oedd rhai yu gwneuthur cyfrif o ddim, ond yn peuderfynu

myned rhagddjTit, deued y canlyuiadau a ddeuai i'w gyfarfod.

Yr oedd gwraig i r o'r euw Eichard Hughes, wedi bod yn glaf, a chlybu

fod y bobl grefyddol yn arfer gweddio drosti yn ei chystudd ; a phar-

odd hyu y fath dynerwch tuag atynt, fel y psnderfynodd, pan y rhoddid

cyfleusdra iddi, yr âi hi i wrando pregethu. Cyhoeddwyd oedfa eilwaith yu

Megen, i'r hou y bwriadai Catheriue Hughes fyned i wrando. Deallodd ei

gr hyn, a bygythiodd os hi a âi, yr âi yntau yn y fau, acy rhoddai ei dyddyu

i fyny i'w feistr tir. Enw y tyddyn oedd Sarffle. Myued yuo, pa fodd

byuag, a wnaeth y wraig ; a chymerodd üichard ei geftyl, a chychwyuodd i'w

daith yntau. Yr oedd ei ff'ordd yn gorwedd gerllaw y t yr oedd yr oedla

yuddo, a thybiodd ynddo ei hun, yr ymwrandawai dros enyd bach, wrth

fyned Iieibio, pa beth a draethid gan y siaradwr. Disgynodd oddiar ei farch,

a gorweddodd ar y tô (yr oedd y to yn cyfarfod yn y cefn a Ucchwedd y
bryn), gau glustfeinio pa beth a ddywedid. Clywodd ddigon, pa fodd byuag,

i arafu ei wylltineb, ac i'w droi ef yn ei ol.

Bellach, fel yr oedd pregethwyr Dc a Gogledd yn lluosogi, fe ddygwyddai

oedfaon yn amlach. Yn mysg eraill a ddeuai yno i bregethu, yr oedd Lewis

Evan, Llanlliigan. Bu Lewis druan yn nod ueiUduoI i saethau gwenwynig

yr erlidwyr, y rhai a ledaenent bob math o chwedlau celwyddog am dano.

Ehoddasant y gair ar led unwaith, ei fod wedi cael ei grogi am ladrata ccíTyl-

au ! Taenwyd hyn yn ddiwyd a hacrllug ar hyd yr hoU fro, gan sicrhau

nad oedd y gweddiU o'r pregethwyr dclim gwell na Lcwis Evan, y lleidr

ceff"ylau. Eywbryd, pan oedd y chwedl hou yn ei rhwysg uwchaf, a dyhiriaid

y wlad yu gorfoleddu ynddi, ac nid oedd y crefyddwyr eu hunain yn meddu

* ConvcnticIc Act.



540 HANESIAETH Y SIROEDD. [doSB. IV.

un amcaii ar fedru eu gwrthbrofi, daeth gair i'r ardal fod gr dyeithr iV ddys-

gwyl i bregetbu yii fuan drachefn ; a phwy troes y dyeithrddyn allan i fod ond

Lewis Evan, yr hwn y dy^vedid yn groyw ac eofn ddarfod ei grogi am ladrata

ceffjdau ! Dymchwelodd Duw flordd yr anwiriaid arnynt eu hunain, er mawr

gywilydd iddynt hwy, ac er mawr hiwenydd i'r sawl a garent y gwirionedd.

Rhoes yr amgylchiad attalfa ar lawer o'r fath chwedlau; parodd gyfnewidiad

barn yn llawer o bobl ystyriol, a gwelwj^d mai ystrywiau a dichell dynion

atgas oedd y ffynnonell y tarddent o honi.

Gan faint oedd Uid yr oífeiriaid a'r boneddwyr, yn nghydag ymddygiadau

auwaraidd y werin, \t oedd yn anhawdd cael Ue i bregethu. Yn mheu

ychydig o amser cafwyd caniatâd gan Eichard Hughes o Sarffle, i bregetbu

dan fasarnen gysgodfawr, ag oedd yn tyfu -wrth y t. Ac ar dywydd garw

derbynid yr oedfa i'r t. Achwynwyd aruo am hyn wrth ei feistr tir, a

chafodd rybudd i ymadael â'i dyddyn ; ac ymadael hefyd a fu raid. Ond tra

y bu dan rybudd i ymadael, cynelid moddion crefyddol yn y Sarfîìe, hyd nes yr

ymadav,odd. Mae un oedfa yno gan Dafydd IMorris, mewn côf parhaus, pan y

pregethai ar y gair, " Dyro gyfi"if o'th oruchwyliaeth." Dan y bregeth hon

torodd pawb ymron i wylo, a llawTr i lefain ; rhaii weddio, ac eraiUifobannu.

Golygfa oedd hon na welsid erioed o'r blaen ei chyffelyb yn Llanarmon.

Nid rhyfedd fod yno auibell un yn barod i dybied fod y bobl wedi gwallgofi
;

a gwaeddodd uu hen wreigan allan, " Bobl bach anwyl, peidiwch a myned o'ch

cof."

Pan oedd Richard Hughes ar ymadael â Sarííle, ac amser y rhybudd ar ben,

a'r dodrefn eisoes wedi eu llwytho ar y certi, daeth Mr. Davies, Castell-nedd,

yno i bregethu. Ar ei bregeth dywedai, fod teulu y t yn gorfod ymadael

yn achos yr efengyl, a gofynai, a oedd neb arall a agorai ei ddrws i dderbyn

pregethu i'w d. Yr oedd yr Arglwydd eisoes wedi agoryd calonau rhai, a

pharod oeddynt hwythau i agoryd eu tai i'w achos yntau.

Yn mhen rhyw gymaint o amser daeth Dafydd Morris yno eilwaith, yn

nghyda gr dyeithr arall o'r Deheudir, pryd y bwriedid cynal cyfarfod mwy
cyhoeddus o bregethu. Parotoid bwyd iddynt mewn tafarn-d ; hjTi pan

ddaeth i glustiau offeiriad y plwyf, a'i cyftrodd yn ddirfiiwr, ac anfonodd yn

ebrwydd at y dafarn-wraig, gan ei rhybuddio na roddai loches iddynt mewn

un modd ; onide, yr oedd yn sicrhau iddi y collai ei license yn y fan. Gyda

hyn cynygiodd gr arall iddynt gael sefyll wrth ddrws ei d ef, ac y rhoddai

gadair i'r pregethwyr sefyll arni. Pan oeddynt ar ddechreu y moddion, can-

wyd cloch yr eglwys, i wahodd y bobl i mewn ; ond nid oeddynt yn gweled

yn dda fyned. Ar hyn daeth yr offeiriad alhui yn ffyrnig ei wedd, a chynhyrf-

us ei nwyd, a gofynai i Dafydd Morris, cyn iddo gymeryd ei destyn, "Pa ley

mae dy license di ?
"

" Dyma hi," ebe yntau, gan ddangos y Beibl.

" Yr wyf yn peri i ti fyned adref i'th wlad dy hun," ebe y gr urddasol,

"a gâd lonydd i bobl g\vledydd eraiU ; nid oes yma mo dy eisiau." Gyda

hyn dechreuodd yr rrlidwyr hichio tom a cherig, a rhai o lionyut gan dd'osg
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eu (liUad, a roisant lier i'r goreu yu cu plith i ymladd â hwy. Ti-vTy y cyfi'j'w

gythrwíi a therfysg, attaliwyd y bregcth yii llwyr y pryd hwnw, er mawr
siomedigaeth i'r bobi hyny a sychedent am foddion gras, y rhai oeddynt, er

ys amser maith, wedi dysgwyl am ddyfodiad y dyeithriaid atynt.

Tro arall, yr oedd John Evans o'r Bala wedi cael ei gyhoeddi yno i breg-

ethu, ond ymddangosai gelyniaeth y bobl mor íFyrnig, a'u cynlluniau mor
waedlyd, fel jr ofnodd rhai o'r cyfeillion yn y lle, mai nid diberygl a fyddai

ei fywyd, os deuai drosodd. Ara hyny, aeth un o honynt o'r enw Lewis

Edwards, Ty'n-twll, i gyfarfod John Evans i ben mynydd Berwyn (jr hwn yr

oedd yn rhaid ei grocsi), i ddeisyf arno, rhag ofn ei niweidio, droi yn ol ; ac

felly y gwnaeth; ond tystiai yn aml, ar ol hyny, mai edifar iawn a fu ganddo

wneuthur hyn.

Yr oedd yr olwg ar aragylchiadau pethau, bellach, yn dywyll a chymylog

iawn
;
yr erlidwyr wedi cael yr oruchafiaeth ; drysau i dderbyn pregethu megys

wedi eu cau, a pherygl dirfâwr i neb o'r pregethwyr anturio i'r fro. Yn y
cyfamser, arweiniodd rhagluniaeth rai o deulu llichard Hughes yn ol i'r ardal

i anneddu, a hyny i rai o'r tyddynod goreu yn y cwmwd, sef dwy o'i ferched,

a dau o'i feibion. Bu y teulu hwn yn gysgod i'r achos crefyddol yn y Ile yn

ei wendid; ac o radd i radd, collodd rhagfarn ei ryra, a diflauodd pob gwrth-

wynebiad oddiwrth y werin o hyny allan. Yn mhen ychydig o ílynyddoedd,

dychwelodd Eichard Hughes a'i wraig yn ol i'w hen gymydogaeth, a chawsant

y fraint o sefyll gyda'r achos hyd ddiwedd eu hoes, ac o gael mwynhaii

moddion gi-as hyd nes y lluddiwyd iddynt gan fusgrellni a henaint.

TREGEIRIOG.

Pentref bychan ydyw Tregeiriog, tua dwy filldir islaw Llanarmon, yn sefyll

ar lechwedd y cwm y Ilifa afon Ceiriog trwyddo, ar enw yr hwn y gelwir y
pentref. Yn ol dim a ellir gasglu, mai Lewis Evan oedd y gr a bregethodd

y bregeth gyntaf yn yr ardal hon, a hyny yn yr awyr agored ; ac yn agos i'r

fan y mae y capel yn sefyll arno yn awr. Yr oedd hyn ryw ysbaid cyn ei

garchariad yn Nolgcllau,* gan y medrai dynion rhagfarnllyd y fro gyfeirio at

ei enw fel un adnabyddus, a haeru fod Lewis y gwchydd wedi ei grogi ara

ladiata cefi'ylau. Y mae yn anhawdd cael allan gyda sicrw^dd pa bryd y
cafwyd pregethu cyson i'r gymydogaeth, ond fe yraddengys mai yn nh
amaethwr, o'r enw Thoraas Jones y cafodd dderbyniad. Y profteswr cyntaf

yn y gymydogaeth, meddir, oedd un o'r enw John Edwards ; amaethwr oedd

hwn hefyd, ac wedi ei argyhoeddi drwy weinidogaeth Dafydd Morris, pan yr

ocdd yn pregethu yn Llanarraon, ar ci daith yn Ngwynedd. Dyoddefodd

John Edwards lawer o wawd a dirrayg, o henvydd ei grcfydd, a liyny yn

arbenig oddiwrth ei wraig gyntaf a'i thcalu. Pan yr elai i wrando pregcth,

anfonai y wTaig genhadon ar ei ol, i'w geisio adref, gan ddweyd ei bod yn

glaf iawn, ac yraron marw. Yn raddol, daeth y gr da i ddeall yr ystiywiau

• Gwcl tu dal. 12£.
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liyn, ac ni wraudawai ar y íath chwedlau, oud dywedai wrtli ei chenadon, " Y
inae o bwys i mi gael Uonyddwch, gan fod achos fy mywyd inau yn cael ei

drafod yn y lle hwn, ac mi a wn mai dyfais ddichell-ddrwg sydd genych, i'rn

hudo i o'r oedfa." Ar ei waith ef yn gwrthod inyned gyda hwy yn ol eu cais,

ymafleut ynddo, a dechreuent ei hisgo trwy ryni a thrais
;
yntau a ymaflni yn

mhost y drws, gan ymdrechu ei eithaf rhag ei amddifadu o'r moddion. Pan

y byddai yn gweddio yn ei deidu, mynych y lluchiai y wraig yr ystolion, neu

ryw gelft eraill, nesaf at ei Maw, at ei ben ef, gan faint oedd ei chynddaredd

yn ei erbyn; eto, er hyn oll, fe barhaodd yn fl'yddlon i wasanaethu ei Ar-

Iwydd. hyd ei farwolaeth.

Gwneir cofl"a parchus hyd heddyw am un Thomas Edwards, y siop (fel y

gelwid ef), a dywedir mai gr hynod oedd hwn mewn duwioldeb
;
gwr o

wybodaeth helaethach na'r cyfl"redin, ac o farn gywir. Tua'r flwyddyu ISOO,

daeth g\vr y cawn eto achos i grybwyll ei enw ef, sef Mr. Eichard White, i'r

lle hwn i breswylio. Yr oedd y gY da hwn wedi dangos caredigruydd i

Fethodistiaeth, cyn iddo ymadael o Edeirnion, a buan y canfu le i ddangos

caredigrwydd drachefn, ar ol dyfod i'r ardal hon i breswylio. Blin oedd

ganddo weled achos yr efengyl heb le arosol a chyfleus i addoli ;— arch

Duw heb yr un babell iddi ei hun ; a dyw^edai wrth ei frodyr crefyddol, " Yr

ydwyf wedi fy t?odi allan gan angau, ac mae ar fy meddwl roddi lle, yn yr

ardal hon, i adeihìdu capel, cyn fy symud." Eelly agorodd rhagluniaeth y

drws i gael t addoliad, at adeiLìdu yr hwn yrymosodwyd bellach yn egniol;

ond cyn ei gwbl orphen yr oedd Eichard White wedi myned i dangnefedd, er

mawr elw iddo ei hun, eto er dirfawr dristwch a choUed i'r frawdoliaeth

yn y Ue.

Tua'r amser yr adeiladwyd y capel, galwodd rhaghmiaeth am \vr ieuanc

o'r euw Francis Jones, yr hwn ar y pryd oedd yn Llundain, i ddyfod i'r ardal

hon i fyw. Ymwelwyd â'i fam, yr hon oedd gydag ef yu Llundain, gan af-

ìechyd trwm ;
parodd yr afiechyd hwn, yn nghydag ofn i'w fam farw, radd o

efi'aith ar feddwl y llencyn i'w sobri ; a pharodd hefyd iddo symud o'r ddinas

fawr i'w fro genedigol i fyw, gan obeithio y byddai liyny yn adferiad iechyd

i'w fam. Nid hir y bu ef yn y wlad, na roddwyd iddo gyfleusdra i wrando

un o'r pregethwyr Methodistaidd, a'r cyntaf, tybygid, a glywodd oedd Dafydd

Cadwaladr. Efl"eithiodd y bregeth yn rymus ar ei feddwl; tybiodd mai dywedyd

ei hanes ef ei hun yr oedd y pregethwr ; a barnodd mai Richard White oedd

wedi achwyn arno wrth Lewis Edwards y bhienor, a'r bhienor wrth y pregeth-

wr ; teimlodd gywilydd annyoddefol yn ei feddiannu, a phenderfynai nad âi

yn agos at y crefyddwyr hyn mwyach. Ond ni allodd sefyll at y peuderfyn-

iad hwn, gan ing a thraUod ei feddwl ; newidiodd ei feddwl, gau hyny, ac aeth

i wrando yr un gvvr drachefn y noson hòno, i le arall yn y plwyf. Yn yr

oedfa hon y cafodd olwg ar drefn iachawdwriaeth, ac y sugnwyd ei cuaid et

at Geidwad pechadur.

Ymunodd Francis Jones yn fuan â'r Methodistiaid, ac ymgyscgrodd i
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wiieutliur ca allai dros enw yr Arglwydd. Efe fu yn foddion arbenig i sefydlu

yr Ysgol Sabbotliol yn yr ardaloedd liyn. Nid oedd am rai blynyddoedd ncb

yn ei gynorthwyo gyda'r ysgol, eto fe Iwyddodd i gasglu nifer mawr o

ieuenctyd yr ardaloedd iddi. Sefydlwyd pedair neu bump o ysgolion

Sabbothol yn yr ardaloedd cylchynol, yn benaf trwy ei lafur a'i flPyddlondeb

ef. Teithiodd lawer i gyfarfodydd crefydtlol, i ymofyn am bregethwyr i

ddyfod i Dregeiriog, ac agorodd ei d i fod yn llety clyd a chroesawgar, i'r

dyeithriaid a ddeuai yno i bregethu; a phai'haodd i wneyd hynhyd ei farwol-

aeth ; îe, dangosodd yn ei ddyddiau diweddaf, pa mor agos a phwysig oedd

achos yr efengyl at ei feddwl, gau y gorchymynai fod ei d i barhau yn gai'-

tref i'r un achos, tra byddai neb o'i deulu cf yn aros ynddo. Mae yn yr

ardaloedd raynyddig hyn, bellach, bedwar neu bump o gapehiu wedi eu codi,

ysgolion Sabbothol wedi eu sefydlu, ac eglwysi wedi eu pLanu, ac arwyddion

diymwad fod daioni mawr a thragwyddol wedi cael ei wneyd.

DAFYDD CADWALADll.

Yr oedd y gr hwu yn un o'r rhai c/ntaf a godododd o'v ail c/o o bregeth-

wyr sir Feirionydd. Y^ oedd tuag wyth neu naw o bregethwyr Methodist-

iaid wedi codi o'i ílaen ef ; ond fe ddechreuodd yntau bregethu cyn cyfodiad

yr ysgol Sabbothol, a chyn bod neraawr gapel wedi ei godi yn yr holl sir,

oddieithr yn y Bala, ac yn Mhenrliyn-deuib'aeth. Yr oedd Dafydd Cadwaladr

hefyd yn bregethwr tra adnabyddus yn ei oes i'r cyfundeb oU, yn gymaint

ddarfod iddo deithio llawer ar bob cwr o Gymru, a pharhau i weinidogaethu

felly am hanuer can' mlynedd a mwy ; ac hefyd, yr oedd hynodrwydd tra

mawr arno o ran ei ddull o bregethu, swn ei lais ac ystumiau ci goríf. Par-

odd y naiU amgylchiad a'r llall, fod Dafydd CadwaUidr yn un o'r prcgethwyr

mwyaf adnabyddus yn ei dymhor o neb. Bu hefyd yn dra defnyddiol yn ei

ddydd, ac yn enwedig jni ncchreu ci oes we'nidogaethol, i ddeffroi Hawer iawn

o'i gydwladwyr diofal, yn nghylch pcthau bywyd tragywyddol. Gresyn, ynte,

ar bob ystyriaeth, fyddai i'w goffadwriaeth goUi o'r cyfundeb y bu ef yn Uaf-

urio ynddo mor ddiwyd ac ymdrechgar, am amser mor faith.

Älab ydoedd i Cadwaladr a Chathcrine Dafydd, o'r Erw-Ddinmael, plwyf

LLnngwm. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1752. Ganw^yd ef, gan hyny, mewn
amser tywyll ar y wlad ; amser nad oedd y diwygiad crefyddol wedi cnnill,

mcwn cydmhariaeth, ond ychydig iawn o dir, ac amser hefyd, yr oedd y diwyg-

iad hwnw wedi syrthio i lewygfa drom, trwy yr ymraniad grësynus y sonias-

om ara dano. Xid oedd rliieni Dafydd Cadwahndr ond fel rliieni cyffredin

eraill yny tymhor hwnw, yn anwybodus a diofal yn nghylch pethau crcfydd
;

ac yn anaUuog, gjda bod yn csgculus yn nghylch addysgu eu plant. Ni

diafodd Dafydd, gan hyny, gyraaint a diwrnod o ysgol erioed, na ncb i'w

osod ar y ffordd i ddysgu darllen iaith ei fam ! Er liyn oU, fe ddysgodd ddar-

Uen ; a hyny mewn duU, a thrwy foddion, nad ydym yn gwybod i neb ddysgu

trwyddynt ond efe ei hun. Arferai yn ei icuenctyd, gynorthwyo ei frawd i

fugeilio defaid ei dad, a thrwy graffu ar y pg-lythyrenau y nodid y defaid â
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hwy, daeth yn lled gydnabyddns â swn y llythyrenau. Daeth ar draws

Llyfr Gweddi Cytfredin eglwys Loegr ; a thrwy ddyfal graffu ar hwuw, daeth

yn fwy cydnabyddus u'r wyddor Gymreig, ac yn raddol daeth i fedru sillebu

geiriau ac i ddarllen brawddegau. Nid oedd ei rieni wedi daiigos nemawr

deimlad crefyddol, mwy nag yr aent, unwaith yn y mis, mwy neu lai, i eglwys

y plwyf; eto yr oedd rhyw argraffiadau crefyddol wedi eu gwneuthur ar

Dafydd bach, pan nad oedd eto ond pedair neu burap oed. Adroddai ryv.'

biyd wrth ei ferch, pa amgylchiad a fu yn foddion i gyffroi gradd ar ei fedd-

wlyn eiieuenctyd. " Dygwyddodd unwaith (meddai) dymhestl arswydus o

fellt a tharanau, pryd y daeth fy mam i'r ystafeìl y cysgwu ynddi, ac y syrth-

iodd ar ei gliniau, gan wylo yn hidl ac adrodd yn brysur y Pader, y Credo,

rhan o'r Litaui, 'Duw Dad o'r nef, trugarha wrthym, wir bechaduriaid.' A
chan na welswn y fath beth o'r blaen, gofynais iddi pa beth oedd arni ? ' O
fy machgen (ebe liithau), gâd i mi lonydd i weddio Duw, canys y mae arnaf

ofn fod dydd y farn wedi dyfod.' Hyn a'm dychrynodd inan yn ddirfawr, a

dechreuais inau weddio i'w chanlyn ; a dyna y pryd y bii i mi ddysgu y

Pader a'r Credo. Peidiai fy mam a gweddio pan beidiai y mellt a'r taranau
;

ond myfi a barhawn am rai wythnosau, nes o'r diwedd y gorfu i mi dewi

drwy i fy nhad ddyfod a fy chwipio. Wedi hyny awn ar fy mlien fy liun, a

llefwn, ' Duw Dad o'r nef, trugarha ^n-thym, wir bechaduriaid,' nes oedd y

c^Tnydogion yn meddwl fy mod Ave(li colli fy synwyrau. Pa fodd bynag, yr

wyf yn meddwl hyd heddyw, ddarCod i'r Arglwydd, y pryd hwuw, w'rando

amaf, greadur tlawd, a tlirugarhau wrthyf."

Y cyfryw, tybygid, ydoedd argraffiadau crefyddol cyntaf ei oes. Bu raid

iddo yn ieuanc, tuag un-ar-ddeg oed, droi allan i wasanaeth, ahudwydefgau

arferion ac esamplau llygredig ei gyfoedion, gyda gwamah-wydd ei feddwl

Uygredig ei hun, i rodio yn ol helynt y byd hwn, ond nid heb deimlo dy-

chrynfeydd ofnadwy, pan ar ei ben ei hun, neu pan y gorweddai yn ei wely y

nos. Yr oedd trwy ryw ddamw^^ain wedi cael llyfrau a elwir " Y Bardd Cwsg," a

"Thaith y Pererin," i'w feddiant ; ac wedi dysgu y rhan fwyaf o'r ddau ar

ei dafod leferydd ; a rhoddai cynwysiad y ddau lyfr yma ddefuydd pigiadau

dwysion yn ei gydwybod, ar ol diwrnod o oferedd a dyhirwch.

Arferid yn y dyddiau hyny, fel y erybw;\-Hasom o'r blaen yn y gwaith hwn,

i gymydogion gyrchu i dai eu gilydd i wau hosanau, y nos wrth y tân, ac yu

enwedig hirnos gauaf
;
gan ddifyru eu gilydd trwy gann cerddi neu adrodd

chwedlau digrif a hynod; ac yn mysg eraill, saíai Dafydd yn Ucd uchcl yn y

gwmniaeth, am ei fod yn medru adrodd gyda rhwyddineb rhyfeddol yr hyn a

ddarllenasai o'r blaen. A chan y byddai cynwysiad y llyfrau crybwylledig

yn Uawer mwy caeth ei ryw, a mwy cyffrous ei effeithiau, am ei fod yn fwy

hynod a dyeithr, nag oedd yr hen ystorion penchwiban a draethid yn gyffred-

ÌD, rhoddai pob un hcibio ei gcrdd, a'i chwedl, er mwyn gwrando o enau

Dafydd adi'oddiad o " Welcdigaeth Uffern," yuBardd Cwsg, neu " Ilelyntion

y Cristion," yn Nliaitli y Pererin : a chan raor hynod a difyr y cyfrifid ci

ndroddiadau, parod oedd ei feistres i ganiatân iddo fyned i'r dyben liwn i bob
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luan y gelwid am dauo ; ac nid aurhydodd bücli y cyírifid fod ganddi lachgenyn

o was yn alluog i gyflawni y fath orchestiou.

Nid oedd y cymdliadau eglwysig y dyddiau hyny ond anaml iawn ; ac, i'r

rhau amlaf o'r preswylwyr, yr oeddynt yn gwbl anadnabyddus. Ac nid eu

hanamledd yn unig a barai eu bod yn anaduabyddus, ond tueddai y syniad a

lochid gan yr heu bobl, mai da oedd cadw cyfarfod eglv/ysig, a'i weitlu-ediad-

au, mor ddirgelaidd ag oedd modd i'w gwneyd felly. Fe allai yr edryclient ar yr

ymddyddanion ysbrydol, am brofiadau y fynwes o bethau dwyfol, yr hwu
oedd brif orchwyl y cyfarfodydd hyny, yn cnsoddi math o gysegrfa, rhy

santaidd i estroniaid lygad rythu iddi; ac fe ddichon fod ymgyrchion digofiis

eu gwrthwynebwyr ar eu cyfarfodydd cyhoeddus, wedi peri mwy o awyddfryd

yndflynt i gadw y cynulliad hwn, yr hwn nid oedd gan y cyífredin na rhan

ua chyfran ynddo, o hyny yn fwy neillduedig a dirgelaidd. Ki wyddai Dafydd

Cadwahìdr, ar y pryd y cyfeiriwn ato, pryd yr ocdd bellach dros 15 mlwydd

oed, ddim am gyfarfodydd eglwysig oll :—ni chlywsai erioed son fod y fath

gsfarfod yn cael ei gynal. Pa fodd bynag, cafodd hysbysiad mewn modd
damweiniol, a hollol anfwriadol iddo ei hun. " Ar ryw brydnawn Sul," raedd

ei fywgraflydd, "pan oedd y boneddigion oddi cartref, deuai llawer o bobl

at b!as Garthraeilio (y lle yr oedd ef yn gwasanaethu), i chwareu pêi ; a dy-

gwyddodd i un gwr urddasol dori pedrouyn (pane) o wydr yn un o'r ffenestri

;

a'r bore dranoeth, cafodd Dafydd ei anfon i'r Bala i gyrchu gwydrwr i'w

adgyweirio, cyn i'r tculu ddychwelyd adref. Ar y ffbrdd, dygwyddodd iddo

daro wrth ryw eneth ieuanc, yr hon yn ei hymddyddan ag ef, a ddywedodd

wrtho, " Yr oedd acw seíat yn ein t ni ncithiwr."

" Seiat," cl)e yntau, "beth yw hyny?
"

" Wel," ebe hithau, "pobl yn yragyfarfod â'u gilydd i ddarllen a gweddio,

ac i yraddyddan am bethau crefyddol." Glynai hyn yn ci feddwl rhagllaw,

a bu yn hiraethu yn hir am gyfleu i fwyrdiau cyfarfod o'r fath ; cau^s liyd yn

hyn ni chlywsai erioed am y cyfryw beth.'"

Nid ydym yn dcall fod Dafydd Cadwaladr hyd yraa wedi clywed neb ond

person y plwyf yn pregethu, ond yr oedd trwy ddarllen y Beibl wedi deall

y byddai Crist a'r apostolion yn arfer pregcthu, a theimlai yntau ryw awydd

pregethu, er mor anghyfarwydd ydoedd yn yr lianes am hyny. AYilliam

Evans o'r redw-ariau oedd y pregethwT cyntaf a glywsai erioed, ond yr ofl'eir-

iad, a raawr oedd ei ofn y disgynai arno g trwm ei uwchafiaid, ara iddo

ryfygu gwrando ar neb arad.

Ar ol ymadael â Garthmeilio, fe fu ara ddwy flynedd yn gwasanacthu mewn
Ue a elwir Nant-y-eyrtiau, o fewn pedair railldir i'r l^ila. Ar y cyfrif yr

arbedid ei fwyd am y diwrnod, rhoddid caniatâd iddo i fyned lle y mynai ar

y Sabboth ; achubai Dafydd y cyflcustra i fwyidiau moddion gras yu y Bala,

a mynych iawn y byddai yn ymprydio o foreu hyd hwyr, cr rawyn y raanteisiou

crefjddol. Pan oedd tua 19 ralwydd oed, cyflogodd i fyued i wasanacthu at

William Evans, y Fedw-arian ; wcle ef bellach raewn lle i fwynhau moddion

crefyddol yu y teiüu, vn ychwanegol at vr hvn a fwynheid eisoes yn y cysegr.
'

I.' 2
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A tlira yr yiloedd yn y Ue hwu yr ynmuodd â'r gymdeithas eglwysig per-

thyuol i'r Methodistiaid yu y Bahi, a pliarhaodd yu aelod o honi dros hoU

weddül ei oes, ysbaid mwy ua tliriugain mlynedd.

Yr oedd Dafydd Cadwaladr tiuig 28 mlwydd oed cyn iddo roi cais ar

bregethu ; ac wedi y tro cyutaf y ceisiodd at lefaru yn gyhoeddus, fe fu bwlch

o ddwy ílynedd, cyn iddo ymosod eilwaith ar y gorchwyl, a pliarhau ynddo.

Yr oedd gr arall yn gyd-oeswr ac yu gymydog iddo yn y Bala, o'r enw

Dafydd Edward, yr hwn a gyd-gychwynodd ag ef gyda'r gwaith o bregethu.

Aunogwyd y ddau hyn, gau yr hybarch John Evaus, i fyned i gynal moddiou

ryw Sabboth i Laugwm a Cherig-y-druidion ; neu mewn gair, i fyned yno i

bregethu. Ar ei annogaeth, hwy a aethant, ac ar y ífordd yno cytunasant â'u

gUydd, i Dafydd Cadwaladr ddeclu-eu jv oedfa yn Llangwm, a Dafydd Edward

bregethu; ac feUy y bu. A thra yr ydoedd yr claf yn pregethu, gresynai

Dafydd Cadwaladr yn fawr drosto, gan mor ddiamcan a difedr y tybiai ei

fod ; a chan feddwl ynddo ei hun yn ddiau, y gaUai ef wneyd yn Hawer

gweU. Ar y íl'ordd i'r oedfa nesaf, cytunwyd i'r un a weddiodd o'r blaen

gael pregethu yn awr ; a chafodd Dafydd Cadwaladr gyfleusdra i brofì, ac i

arddaugos, pa faint o fccb-usrwydd a feddai yutau. Ond ei dystiolaeth yn y
diwedd oedd, " Os gwael ydoedd yn Llangwm, yr ydoedd yn Uawer iawn

gwaelach yn Ngherig-y-druidion."

Ee fu bwlch o ddwy fiynedd ar ol hyn yn ngweiuidogaeth Dafydd Cadwal-

adr, gau gymaint y gwTthdatìiad a brofasai yu ei awyddfryd, trwy y cais cyutaf

ac auuybeu hwu. Ond anuogwyd ef eilwaith gT.u Mr. T. Eoulkes o'r Bala, i

fyued i LaudriUo a Lhiuarmon i bregethu, yn ei le ef. Y tro hwn cafodd

lawer mwy o rwyddineb nag a ddysgwyUasai ; a pharhaodd gyda'r gwaith o

hyny hyd ddiwedd ei oes. Yn mlieu tua dau íis ar ol hyn, cafodd ar eifeddwl

fyned i ryw gymdeithasfa yu y Deheubarth. Yn y gymdeithasfa hon, euwyd

ef yn un i bregethu, yr hyn a ddisgynodd arno yn annysgwyUadwy iawn, a

chan ei ieuenctyd yn y gwaith, parodd gyíFro auarferol yn ei feddwl.

LUthrodd yn ddirgelaidd i íFordd, ac ni welwyd ef hyd onid oedd yn amser i

fyned i gysgu. Ar waith y brodyr jti ei hoU yu mha le y buasai, addefodd

ei fod unwaith wedi bwriadu dianc adi-ef, oud i ail-ystyriaeth ei attal, rhag y
buasai yu pechu trwy hyuy. Ni chymerai na thamaid na Uymaid; a dywedaiy

gr ag oedd yn cysgu yn yr un ystafeU ag ef, mai gweddio y bu trwy y nos !

Tranoeth, fe'i " gwisgwyd ef â nerth o'r uchelder." Ehoddwyd iddo ddrws

ymadrodd, fel y gallodd agoryd ei euau yn li i liysbysu dirgelwch yi'

efengyl." Corouwyd ei weinidogaeth y tro hwn ag ardderchogrwydd anar-

ferol, a disgynodd ar y gwrandawyr gyda nerth anorchfygol, nes oedd y cwrdd

yn gyíFelyb i'r un yu Jerusalem, ar yl y Pentecost
; y bobl gau bigiadau

dwysion argyhoeddiad, yn llefain yn groch, " Pa beth a wnawn ni?
"

Yr ocdd Dafydd Cadwaladr yn bregethwr hynod. Am flynyddoedd cyntaf

ei weiuidogaeth, yr oedd ei bregetliau yn eöro a chyíFrous iawu. Gosodai

ger bron ddrwg ysgeler pechod, ac echryslonrwydd y gosb hacddiannol iddo,

niewn ymadroddion ncrthol, a chyda golcuui taubaid, fel raai aufyuych y
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byddai ei wrandawyr yn gallu dal yn ddigrn a digyflYo odditano. Yr oedd,

mae'n debyg, wedi dysgu mwy o'r ysgrythyrau ar dafod leferydd na neb arall

yn ei oes, a mwy na neb, adnabyddus nicwn hanes, mewu un oes arall. Yr
oedd y son ar led, pan oedd cof Dafydd Cadwaladr eto yn gryf, fod y Pabydd-

ion yn debyg o gael yr oruchafiaeth eilwaith ar y deyruas, ac yr amddifadid

y tlodion a'r cyffredin bobl o'r.Beibl mewn canlyniad; penderfynodd yntau

osod rhanau belaeth iawn o houo yn ei gof, ac felly allan o'ii cyrhaedd. Yn
unol â"r penderfyniad hwn, fe ddysgodd y Testament Newydd i gyd ar ei

dafod lefeiydd, a'r rhan fwyaf o'r Hen Destament yr un modd.

Yr oedd yn r mawr mewn gweddi. Ar ddiwedd rhyw gyfarfod eglwysig

yn y Bala, collodd ei hun gymailit yn ei ymdrech gyda Duw, ag y bu iddo

barhau am ysbaid tair awT; a rhaid ei bod beUach yn tynii at ganol nos.

Gofynwyd iddo unwaith gan gyfaiìl ieuanc, ai gwir oedd hyn? " Nis gv,n,"

ebe yntau, "pa faint o amser a dreuliwyd ; ond hyn a wn i, nid acth neb

allan ; canys yr oeddynt yno i gyd pan gyfodais oddiar fy ngliniau." Yra-

ddengys y treuliai efe nosweithiau cyfain i weddio, ac weithiau fe wnai hyn

aUan yn y maesydd.

Yr oedd unwaith ar ei daith i fyned i g\vr y sir i bregethu, pan daliodd y
nos ef, ac nid mor hawdd, y pryd hwnw, oedd i gynghorwr o'r fath gael llcty,

oblegid anamledd y crefyddwyr, a rhagfarn y gwrthwynebwyr. Troes

Dafydd Cadwaiadr atd dyeithr iddo, nid yn raliell o Ddolgellau, a gofynodd

am lety yno hyd y boreu. Gr y t a ofynai iddo, " Paham na cheisiech

lety cyn iddi fyned mor hwyr ? " Ond ebe efe wrth y wraig, " A ocs yma le

iddo ? " " Nac oes yma," atebai hithau, " os na chaiff ef ran o dy wely di

Sionyn," gan gyfeirio at fachgenyn o was oedd yno. "Ni waeth geu' i," ebe

y bachgen. Ar hyn galwyd. cf i mewn, ac eisteddodd ar ben mainc, wrth uti

pen i'r bwrdd.

" A fynwch chwi dipyn o hieth a Uymry ? " ebe y wraig.

"Diolch i chwi," ebc yntau, "y mae yn dda genyf ei gael : y mae cryn

syched arnaf." Yn mhcn enyd, ebe y gwr wi-th yr hogyn gwas, "Dos tua'r

gwefy Sionyn
; y mae y gÛT wedi bUno."

"Mi fyddaf yn arfer," ebe Dafydd, "bob amser gartref, ddarUen pennod

o'r Beibl, a myned ar fy ngUniau i weddio gyda'm teulu, cyn myned i'r

gwefy. A gâf fi w neyd hyny heno ?
"

" Cewch yn rhwydd," ebe gr y t. DeaUodd y bobl cyn darfod y weddi

mai nid dyn cyffredin oedd dan eu cronglwyd. Anfonwyd yr hogyn yn

ddystaw i'w wely, a chafodd y cynghorwr y Ue goreu i orphwys, ag ocdd yn y
t ; a chododd y wraig yn ewyUysgar dranoeth, bedwar o'r gk)ch y boreu, i

barotoi Uuniaeth iddo cyn cychwyn eilwaith i'w daith.

Ysgrifenai cyfaiU ataf yr hanesyn canfynol, yr hw^n sydd yn ddrycli i ddang-

os pa beiyglon ac anhawsderau eu maint, yr oedd yn rhaid i'r hen bobl eu

cyfarfod gynt, gydag achos yr efengyl, a pha fath wroldeb meddwl a fedd-

iannid ganddynt hwytbau i'w cyfarfod. Adroddir yr hanes yn ngeiriau y
gr ei hun :

—
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" Yr oeddwu yu dyfod, ar fore Siibboth, o Aberdyll i Lauegryn i bregethu.

Pau oeddwn yn dyfod ar hyd y traetli tua Thowyn-Meirionydd, gwelwu ddyu

yn dyfod i'm cyfarfod, a chan sefyll o fy mlaen, gofynodd i mi, 'Ai chwi yw

y gr sydd yn myned i Lanegryu heddyw?' 'lë,' atebais inau. ' Wel,

fe'ch lleddir chwi yn sicr
; y maent yn penderfyuu gwueyd ; a mi a ddaethum

yn un swydd i fynegi i chwi.' Yn sicr yr oedd ei ddywediad yn hyuod o

eífeithiol. Rhedai i'm meddwl yn ddiorphwys, Pa beth, os rhagritlüwr yd-

wyf ! Y'na os lladdant fi, yn ufiferu y byddaf fi yn y fan ! Yna safwn enyd,

ac ail fyfyriwn, a disgynwn ar y penderfyniad nad oeddwn yn ragrithiwr, ac

mai braint fawr i mi a fyddai cael marw yn ferthyr i achos, a thros enw,

lesu Grist. Hyn a barai i mi fyned yn fy mlaen yn wroL Canlynodd y
gr fi am lawer o fiUdiroedd, nes dyfod di'os bont Syni

;
yua efe a safodd a

dywedodd, ' Wel, druan, mi a welaf mai i Lanegryn y myuwch chwi fyned,

ac yn wir y mae yn ddrwg genyf i ddjii fel chwi gael ei ladd. Ni ddeuaf

fi jTi mhellach^ onide ni allaf ddysgwyl ond jt un driniaeth a chwithau

:

dyma i chwi ddwy geiuiog ; ewch i'r t tafarn, a gelwch am eu gwerth o

gwrw ; ac os llwyddwch i gael teuhi y dafarn o'ch plaid, ni bydd i chwi lawer

berj'gl ; ond, yn wir, penderfynu eich lladd y mae y bobl :—öarwel i chwi.'

" x\ethum yn fy mlaen, a gwnaethum â'r ddwy geiuiog fel y'm haddysg-

wyd ; a phan ddaeth yr amser i ddechreu, mi a aethum ac a sefais ar ben rhyw

beth, a dechreuais yr oedfa. Edrychai y bobl ar y cyntaf yn Ued hyll, ond

rhyw fodd mi gefais lonydd hoUol i bregeihu yn fuan. Ar ol i mi ddarfod,

wele ddyn, trwsiadus yr olwg arno, yu esgyn i ben y clawdd, acyn dywedyd,

' Bobl, ni wn i ddim am y Methodistiaid, oud dyn iawn yw hwn !—Y mae

hwn yn dywedyd y Beibl. Mi fedra i y Beibl cystal a neb, ac mi wn na

ddywedodd hwn ddim ond y Beibl, am hyny mi a fynaf chwareu teg iddo.

Gyda hyn aeth pawb i'w gartref."

Yr oedd Dafydd Cadwaladr yn ddyu cryf o goríf, yn gystal ag yn \xt6[ ei

feddwL Yr oedd yn gweithio yn galed trwy yr wythnos, ac yu teithio yu

mhell, ac yn Uafurio yn galed drachefu ar y Sabboth. Mae llawer o sir

Leirionydd yn fynyddig ei gwala, a'r pryd hwnw yr oedd y tai pregethu yn

anaml iawu, ac yn mheU oddiwrth eu gilydd. " Clywais amrywyn dywedyd,"

medd fy hysbysydd, "y byddai, pan yn nghyflog yn y Fedw-arian, yn oLifyn

cadw ei bladur nos Sadwrn, yn amser cynhauaf gwaii-, ac yn gyntaf yn ym-

aflyd ynddo bore Llun, wedi bod yn y Penrhyu-deudraeth, a'i amgylchoedd,

yn pregethu y Sabboth
;
peUder, rhwng myned a dychwelyd, o ddeng miUdir

a deugain : a hyn i gyd ar ei draed. " CychftTuais (meddai) uuwaith o'r

PenrhjTi foreu Sabboth, â'm pastwn yn fy Uaw.; pregethais yn y Gwydau am

wyth, yn Hendre-WenUian am un-ar-ddeg, Beddgelert am di-i, ac yn y
Waunfawr am saith." Yr oedd y daith hon, o leiaf, yn ol tystiolaeth gwr
cyfarwydd, yn 35 o fiUdiroedd. Athystiai uad oedd yn niwedd y dailh ddim

yn teiralo ei hun yn flhiedig, " o herwydd (meddai) yr oeddwn yn iach a

chryf y blynyddoedd hyuy."

Ar ol cjThaedd Aberraaw, prydnawn rhyw Sadwni, gofynai Mrs. M
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iddo am ei iechyd. Atebai yntau, ei fod yn weddol, ond ei fod wedi bliuo

;

a chwanegai, " Teimlais ryw beth heddyw na theimlais ef erioed o'r blaeu,

wrth ddyfbd i fynu i riw Aber-amphrech (ger Abermaw), sef diSFyg ar fy

ngwynt, a gwendid mewnol."

"Pa faint yw eich oedran, Dafydd Cadwaladr? "

" Yr wyf jTi ddeg-a-thriugain."

" Pa faint a ddarfu i chwi deithio heddyw ?
"

" Dim oud wj^th milldir ar hugaia."

Cytuuodd y ddau mai aumliariaeth henaint oedd y diffyg auadl a'r gwen-

did mewuol ; a pha beth yn Uai a allasai hen r deg-a-thriugain oed ei

deimlo, ar ol cerdded wyth milldir ar hugaiu ?

Dywedasom fod Dafydd Cadwahìdr yn ddyn gwrol ei feddwl ya. gystal a

chryf gorff ;—hwyrach y dylasem chwauegu fod ei deimladau, mewn rhy

w

bethau, jm lled blentynaidd, a'i feddwl ja rhy ymoUpigar. Anhawdd iawu

oedd cacl gauddo ddyfod i Liverpool i bregethu, oblegyd yr ofn oedd arno

groesi \T afon ; a liysbys oedd iddo, yn hytrach na hyny, fjTied ar ei draed

trwy Warriugtoü i ddyfod i'r dre', a chjTuerjd felly 24 milldir o gwmpas.

Ni ellid ei berswadio, chwaith, ymron un amser, i fyned ar gefn ceffjd, gan y

teiudai ofn syrthio gymaint ag i aughysuro ei feddwl f\\T nag y gwnai cerdd-

ed flino ei aelodau.

Nid oedd dim tywydd, pa mor erwin bynag, na ffordd, pa mor anhygyrch

a maith bynag, a fyddai, a'i llesteü-iai i fyned i'w gyhoeddiad, "]Cof genyf ei

glywed," meddai y Parch. Daniel Evans y Penrhyn, "mewu cyfarfod lluosog

yn dywedyd, y dylaipregethwyrwueyd ymdrech mawr i gadw eu cyhocddiad-

au. Gwuaeth newid uiiAvaith â'r Parch. Eichard Joues o'r Wern, er mwyn
i'r cyfeiUion yny Bala gael swper yr x\.rglwydd. Ond erbyn dydd Sadwm, y
diwrnod y dysgwylid i'r ddau gychwyn bob un i'w daith, yr oedd y tywydd

yn drwm iawn gan eira, yr hwn a chwythid yn Uuwchfeydd trymion, ac yr

oedd iddo yntau fynydd maith ac egr i'w groesi. Llechodd gr y Wern

gartref, gan farnu yn afresymol i neb geisio crocsi Mig-naint ar y fath dy-

wydd garw. Oud tua dechrcu y nos, wele Dafydd yn ymrithio i'r g\\T

parchedig yn ei ystafell. Edrychodd Eichard Jones aruo gyda syudod, a

gofynodd, " Dafydd bach, pa fodd y daethoch dros y mynydd hedd\^v ?
"

" Yn union fel y byddwn yn arfer dyfod," oedd yr ateb.

Eto cyfaddefai dranocth y bu gorfod iddo arfer ei draed a'i ddwylaw

weithiau, i allu ymgripio trwy y lluwchfeydd eira. Yr oedd yn rhaid ei fod

y pryd hwn dros 60 mlwydd oed. Nid ydym yu crybwyll hyn, ond i

ddangos jTnroad pcnderfynol yr hen \vt i gadw ei air, ac i gyflawui ei adduu-

ed ; ac os tybia neb ei fod yn cario hyny yn rhy bell, ac i raddau annoelh, y
mae yn bur hawdd pcnderfyuu, yr ochr arall, fod llacrwydd sigledig meddyl-

iau rhai eraill, a'u gwendid gwrachiaidd i gyflawni eu haddcwidion, yu llawcr

mwy beius ac anesgusodol.
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PENNOD V.

YMEANGIAD METHODISTIAETH I EDERNION YN YR UN CYFNOD.

CYNWTSIAD :

—

DECHEEUAD PREGETHU YN LLANDDEEFEL—PREGETHU AR FYXYDD MY.N'YLLOD—

BONEDDWYR Y FRO YN GORCHYMYN TYXU TY GRIFFITH EDWAIÎD I LAWR—
RICHARD WHITE, BODHAULOG, YX SWCR I FETHODISTIAETH YN XGHYXWYD—
EDWARD Y GOF—MRS. EDWAEDS O WERCLAS—PREGETHU YX LLANDRILLO—

AFLONYDDU Y CYFARFODYDD—CYNYDD METHODISTIAETH YN EDERNION—CY-

CHWYMAD METHODISTIAETH YX NGHORWEN—ERLID MR. CHARLES YNO—JOHN
JONES. EDEYRN, A MR. RÎCHARDSON, CAERNARFON, YN PREGETHU YXO—TROI
RICHAED WHITE O'I DYDDYN—YSGOL SABBOTHOL YX DECHREU, A CHAPEL YN

CAEL EI GODI.

LLANDDERFEL.

Dechrelwyd pregethu yu aclilysurol yn yr ardal lion yi\ lled fuau ar ol i'r

diwygiad Methodistaidd ddechreu ymwreiddio yn y Bala. Yr oedd agosrwydd

y lle i'r Bala, tua phedair milldir o íFordd, lle yr oedd yr ychydig nifer o

breo-eth^vyr ag oedd yu y sir y pryd hwnw i'w cael, yu naturiol yn rhoddi

mantais i'r ardal hon gael pregethu yn lled gynar yu haues Methodistiaeth y

sir. Mae fy hysbysydd yn ysgrifenu ac yn dywedyd, ei fod wedi bod yn ym-

ddyddan â hen r, o'r enw Cadwaladr Jones, gwniedydd ; a bod yr hen r
yn tystio iddo, ei fod yn cofio myned, pan tua naw mlwydd oed, gyda'i fam i

wrando pregeth mewn amaethdy o'r enw Derw-goed; yr oedd hyn yn y

flwyddyn 1757, ondni allai yr ben r hysbysu enw y pregethwT, ond yr oedd

yn'tystio fod y bregeth wedi effeithio ar ei feddwl, er ieuanged ydoedd, cy-

maint felly, nes y'i hattaliodd i hel cnau, yn ol ei fwriad blaenorol, wrth fyued

adref. Coffeir hefyd am John Owen, neu John Owen Parry fel y gelwid ef

weithiau, fel un o sylfaenwyr yr achos Methodistaidd yn jr ardal hon. Yr

oedd y g-r hwn wedi cael braint, nad oedd Uawer o ieuenctyd y wlad, y pryd

hwnw; yu ei chael, sef cael cyngliorion ac esamplau ysgrythyrol ei dad, Owen

Pan-y. Yr oedd yr Owen Parry hwn, yn nghydag ychydig nifer o wr craill,

yn eithriaid i drigolion eu lioes a'u gwlad. Y'r oedd ynr moesol a defosiynol,

ac yn ol barn Uawer, yn \\t duwiol. Bernir fod ganddo fwy na mocsoldeb y

pagan, neu fanylrwydd y Pharisead, oblegyd y gair olaf a ddywedodd cyn

marw oedd, " Diolch hyth am lesu Grist." Ymgadw^ai ef, ac ychydig nifer o

gyffelyb feddwl iddo, oddiwrth arferion llygredig yr oes, ac ymgasglcnt at eu

gilydd, i ddarllcn yr ysgrytliyrau ar brydnawn Sabboth, ac i ymddyddan am

bcthau crefyddol. Enw un o'r cymydogion hyn oedd Cadwaladr Rowhand.

Aeth Owen Parry i edrych am y gr hwn, pan ydocdd ar ei wely angau, a

o-ofynodd iddo, " Pa fath ydoedd ei olygiadau wrth wynebu angau a thra-

gwddoldeb." I hyn yr atebodd, " Yr wyf wedi darllen am brofiad hyderus

yr apostol Paul, ' Canys ni a wyddom os cin daearol d o'r babcll hon a

'ddattodir, fod i ni adeilad gan Dduw, sef t nid o waith Uaw, tragwyddol yn

y nefoedd.' Ond nid oes (jenyffi, ond syrthio,fel pechadur tlaird, i ddirylaw

trugaredd rad" profiad, pan y cysylltir ef â bywyd o sobrwydd a difrifwch

blaenorol, svdd yn argocli yu dda am gyflwr y ncb a'i inodd.
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Fel y geliid dysgwyl, gwnaetli Owen Parry bob yradrecli i ddwyn John ei

fab i fyny mewn adnabyddiaetli o'r ysgrythyraii, ac mewn ymarferion moesol

a dichlynaidd. Oud nid oes lle i gasglu fod John Owen eto wedi ei oleuo

am drueni ei gyflwr, fel pechadur ger bron Duw, na'r angenrheidrwydd am
Gyfryngwr. Ond yn y flwyddyn 1776, daliwyd ef gan argyhoeddiad, wrth

wrando pregeth yn Ehyd-y-wernen, gan nn Mr. Davies, gweinidog yn mhlith

jT Ymneillduwyr, ar y gair, "Y drygionus ayrir ymaith yn ei ddrygioni, ond

y cyfiawn a obeithia pan y byddo yn marw." Diar. xiv. 32. Ymunodd â'r

Methodistiaid yn eu cymdeithas eglwysig yn y flwyddyn 1777, oddeutu yr

amser y ftui-fiwyd lii gyntaf yn Llandderfel. Dewiswyd ef a'r gT a enwyd
eisoes, sef Cadwaladr Jones, i fod yn flaenoriaid i'r ddeadell fechau, a flVdd-

lawn a chymeradwy iawn a fu y ddau yn gwasanaethu eu swydd.

Ymddengys fod John Owen wedi ennill cydwybod ei gymydogion ;— ci

fod ef yn dd^ai ag oedd yn ofni Duw, fel yr oedd gradd o'i arswyd ar

bechaduriaid y fro, er nad oedd ei ddawn a'i wybodaeth ond cymedrol. Profir

byn ti-wy yr hauesyn a ganlyn. Cynelid llawer o nosweithiau llawen, yn y
tymhor hwn, mewn gwahanol dai yn y wlad, pan yr ymgasglai nifer o'r

cymydogion, ac o'i- ieiienctyd yn neillduol, i ganu a dawnsio, yfed a chwareu.

Yr oedd cyíarfod o'r fath i gael ei gynal ar un nos Sadwrn, mewn t yn y
gymydogaeth, o'r euw Garthlwyd. Pendcrfynodd Sion Owen (oblegid felly

y gelwid ef), i fyned yno i roddi tcrfyn, os gallai, ar y fath oferedd : ac ar ol

swper, i fl"ordd ag ef. A phan oedd yn dynesu at y t, pwy a welai yn

dawusio ond gi' y t ei hun. Ond pan ddaeth at y drws, a churo am dder-

byniad, canfu rhyw un o'r cwmni mai Siôn Owen ydoedd, a mynegodd hyiiy

i'r lleill, ac ni allai fod mwy o ddychryn pe daethai rliyw un oddiwrth v

meirw^ i ymweled â'r Ue. Syrthiodd arswyd a chywilydd arnynt oll, a ftbisant

gyda'r fath fi'rwst, nes oedd ar Siôn Owcn ofn yu ei galon iddynt gael eu

hanafu, wrth redeg i lawr y llechwedd oddiwrth y t. Gr y t yntau a

ymguddiodd ; a thros enyd, buwyd yn chwilio am dano ac yn metliu ei gael

;

ond cyn liir, fe'i caed ef dan y gwely, a phrin y gallai ddangos ci wyncb gan

gywilydd. Dyma un o'r ymosodiadau cyntaf yn yr ardal hou yu crbyn nos-

weithiau Ilawen ; a chaed ernes yn y tro hv.'n, y dyrachwclid yr arfcr iscl yn

llwyr, a hyny cyn hir amser.

Gan fod pregethu v.'edi dechreu yma yn y flwyddyn 1757, ni a welwn yr

aeth 20 mlynedd heibio heb nemawr o Iwyddiant, gan mai yn y flwyddyn

1777 y dechreuwyd ymgrynhoi yn gymdcithas eglwysig. Aeth 20 mlynedd

arall heibio heb rhyw gynydd mawr ar yr achos. Yn y tymhor hwn, fe fu

Siôn Owen yn ftyddlawn iawn, yn mhob dim a'r a allai, i hyrwyddo a chryf-

hau yr achos yn ei wendid. Nid oedd oud amaethwr bychan, ac wedi claddu

ei wraig, ond yr oedd ei blaut yn grefyddol ; a rhoddai lety cysurus yn siriol,

i'r pregethwyr a fyddent yn aros dros nos. Ond er dangos llawer o fí"yddlon-

deb, gan bregethwyr a diaconiaid, nid Uawcr o Iwyddiaut a fu yn y Ile hwii,

mwy na llawer iawn o lcocdd eraill, hyd ncs y dechrcuodd yr ysgol Sabbothol

Yrawreiíldio vn vr ardal.
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Wedi i Mr. Chaiies ddyfod i fyw i'r Bala, ac yraosod o ddifrif at y gwaith

addysgu ieuenctyd, ni esgeulusodd yr ardal hon. Anfonodd yma amryw o

ysgolfeistriaid dyddiol, y naill ar ol y Uall, ac ymdrechodd i anog yr ychydig

gyfeiUion yn y lle, i ddechreu ar sefydlu ysgol Sabbothol hefyd. I'r dyben

hyny deuai cynorthwy o'r Bala; yn mysg y rhai yr oedd Roger Edwards, tad

y Parch. Roger Edwards o'r Wyddgrug. Nid gorchwyl mor hawdd oedd

cael y plaut a'r ieuenctyd y pryd hwuw i'r ysgol, yu euwedig gan nad oedd

iddynt ddim annogaeth oddiwi'th eu rhieni ; a chau y byddai raid iddynt

hwythau hefyd roddi heibio y chwareuou a'r difyrwch ag oeddynt mor hoíf

gauddyut. Diaugai y plaut yn y gymydogaeth hon i'r mynydd gerllaw, i

gasgiu Uys, yu lle dod i'r ysgol, a mynych y bu Eoger Edwards yn rhedeg ar

eu hol, ac yn llwyddo gyda rhai, a methu gydag eraill. Fe fu Owen Jones,

mab Siôn Owen, yu ddefnyddiol iawu gyda'r ysgol, yn ystod ei dymhor byr.

Yr oedd yr adeihid a ddefnyddid yn gapel ar y pryd, yu fychan ac anghyf-

leus iawn. Ei gael a wnaed gau vvr boueddig dan ardreth. Cofrestrwyd ef

hefyd yn ol y gyfraith, oud fe wuaed hyny yn ddystaw, rhag iryw unachwyu
i'r gvvr boneddig. Heb wybod ei fod dau nawdd y gyfraith, yr oedd yr oífeir.

iad yn bygwth yn fynych dirwyo y pregethwr a'r gwrandawyr, ac ambell

bregethwr hefyd yu ofni dyfod iddo, nes hysbysu iddynt nad oedd weithian

nn math o berygl.

Mawr oedd awyddfryd yr ychydig bobl grefyddol yn y Ue, a Siôu Owen yn

neülduol, am gael adeilad mwy cyfleus i addoli. Anuogwyd ef gan Mr. Charles

i weddio llawer am hyny, gan sicrhau iddo y ceid lle gan ryw un. Yr oedd

gr yn y gymydogaeth, yn bercheu ar dyddyn, sef David Eoberts, Ty'n-

ddol; a thybid mai Ue cyfleus iawn i gael capel arno oedd cougl un o faesydd

y tyddyn hwn. Penderfynwyd ceisio ei brj^nu am ei lawn werth, ac i'r dyben

hwnw, aeth Mr. Charles a Siôn Owen at ei berchenog i geisio cytuuo. Ond
fe welwyd yn fuan, fod y gr wedi rhoi ei fryd ar gael pris dirfawr am dano,

y fath na ellid mewn un modd ei roddi : eithr cyuygiodd Mr. Charles iddo y
swm a dybid yn gyfartal i'w werth. Ar hyn cyft'rodd y dyn yn dost, gau

ofyn, " Beth sydd hr y dyn ?— ai gwiriou y tybiwch fy mod ?
"

Ar ol hyn aeth percheuog y tir yn ol yn y byd, fel y bu gorfod iddo werthu

y tir, a disgyuodd yu ddiweddaf ar y plwyf, wedi bod yn uchelwr cyfrifol.

Gwnaed y darllenydd y casgliad a fyno oddiwith yr amgylchiad, y ftaith sydd

sicr ; a sicr hefyd ydyw fod y dyb wedi mcddiauuu David Eobcrts ei hunan,

" Na fu dim llwyddiaut arno mewn dim, wedi gwrthod o houo roi llc i ad-

ciladu y capel aruo." Pryuwyd y tlr gan deulu Mrs. Davies, Pronhaulog, a

chafwyd darn o houo i godi y capel. Yroedd hyn yn y flwyddyn 1813 ; tua'r

araser y daeth John Davies, Ysw., a'i wraig, i fyw gerllaw. Afreidiol i mi

ddywedyd pa raor garcdig a fi'yddlawn a fu Mr. a Mrs. Davies, Frouhaulog^

at achos yr efengyl, a hyny dros lawer o flyuyddoedd, ie, hyd oui symudwyd

y bone<hlwr i d ei hir gartref. *

Yn y flwyddyn 1818, ymwelodd yr Arglwydd â'r ardal hon, niewn adfyw-

iad siriol ar yr achos
;
pryd y cliwancgwyd liawcr at yr cglwys, lluaws o ba rai
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sydd yn awr ar y maes, ac yn cynal yr achos a gausant yn etifeddiaetli gan

cu tadau gyda dcfii-oad a íFyddlondeb.

YMEANGIAD PELLACH METHOUISTIAETH YX EDEUNION, TUa'r FL. 1772,

Tua'r íi. 1772, aáeìháwyà í^ un-nos, ar fynydd a elwir Mynyllod, gan

T crefyddol o'r enw GriíBth Edward. I'r bwthyn hwn y deuai rhai o'r

pregethwyr a gyfaueddent yn y Bala, i bregethu yn awr ac eilwaith, pryd y
gwahoddai Griffith Edward ei gymydogion i ddod i'w cyfarfod i wrando yr

efengyl. Gallesid meddwl y cawsent lonydd i hyn. Yr oedd gwedd yr

amgylchiad mor wael, sefyllfa y bwthyn mor neiUduedig, a'r gynuUeidfa

fechan a ddeuai yno mor ddigyfrif, fel y gallesid meddwl na thynasai sylw

neb, ac y gallasai y fath gyfarfodydd gael eu cynal yn y fath le am oes, heb

ddwyn i fod un gwrthwynebwr iddynt, na pheri un amddiffynwr trostynt

chwaith. Prin y gallesid meddwl y buasai eiddigedd y cJncil-lì/s jm cael ei

gyffroi, gan y fath gyfarfodydd bychain,—cyfarfodydd, gan eu bychander u

neilldiiaeth eu sefyllfa, a allasent ysgoi sylw Jesuitiaid Rhufain eu hunain!

Ond nid felly y bu. Gwnaed sylw ar y bwthyn un-nos, ac ar y gynulleidfa

fechan a ymgasglai yn achlysurol yno. Yr oedd Dafydd gynt yn synu fod

brenin Isiael wedi ymddarostwng i erlid ar ei ol cf, fel pe yr aethai allan ar

ol ci marw, neu ar ol chwanen ; a pharod ydym ninau i ofyn, ai posibl fod

neb i'w cael, yn enwedig yn mysg dynion call Cymru, a fuasai yn ymder-

fysgu achos peth mor ddisylw ? Eto felly y bu. Daeth brcniu Israel

allan ar ol ci marw ! Terfysgodd rhai o wr mawr yr ardal yn achos y cyf-

arfodydd a gynelid mcwn caban un-nos- ar fynydd Mynyllod! Tybiasant,

yn ddiau, mai eu dylcdswydd ddihebgor oedd llethu yr achos hwn ; ac oddiar

angherdd eu calonau i wneuthur gwasanaeth i Dduw, ymgynghreiriodd tri

wr cyfrifol yr ardaloedd i ymosod ar y caban un-nos. Gellir casgUi yn

naturiol oddiwrth fod gwr cyfrifol y fro yn cyffroi, fod rhyw gynUuniau

ofnadwy yn cael eu gosod ynghyd, a rhyw amcanion diaflaidd yn cael cu

deor :—rhaid ocdd fod Griffìth Edward yn gwahodd ei gymydogion i ffurfio

brâd yn erbyn y brenin, neu eu bod yn ymgynuU at eu gilydd i addysgu y
naill y UaU, yn y gelfyddyd ddû o ysbeiUo y gwr mawr o'u trysorau; a

rhaid eu bod yn tybied fod Humphrcy Edward o'r Bala, WiUiam Evans, ncu

John Evans, yn ddyuion hyddysg iawn yn y gwaith hwnw, pryd yr oedd

yn angenrheidiol cymcryd y fath ofal i lethu cyfarfodydd niynydd MynyUod

!

Pa beth bynag am hyn, gosodasant cu bryd ar dyru y caban tywyrch i lawr;

ac wele fyddin o wcision cyflogcdig, a thri o foneddigion y wlad yn eu

harwain, yn ymwregysu i'r ymdrech, gan benderfynu y dangosent i'r hoU

wLid, eu bod hwy yn gryfach na Giiffith Edward! a bod digon o fcdrusrwydd

yn eu dwylaw, ac o iym yn eu hesgeiriau, i dynu y caslell pr'M i lawr

!

Dysgwylient, wrth gwrs, yr udgenid eu clod i genedlaetbau dyfodol, am
weithred mor ganraoladwy, ac am orchcstwaith mor gampus ! A thynu y
caban un-nos i lawr a wnaethaut, ac ymdarawed Griífith Edward goreu y
gaUai; nid cu goful hwy ocdd darparu gogyfer ag angenrlicidiau ncb o'u
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cyd-greaduriaid, ond eu hoU ddyled hwy oedd llethu yr heresi newydd. A
pha heresi oedd hi ? Yr uuig ateb i'r gofyniad, mewn gwirionedd, ydyw,

mai y ffordd a "alwent hwy yu heresi" oedd, fod dynion yn ymgynuU i

leoedd anghysegredig, ac yn gwraudo ar dd^Tiion diurddau yn darllen y

Beibl, yn gweddio Duw, yn canu ei fawl, ac yn cynghori eu gilydd i ffoi rhag

y llid a fydd. Dj-ma yr heresi "yr oedd yn mhob man gymaint o ddywedyd

yn ei herbpi." A thybid fod yr heresi hon raor wenwynig yn ei natur, ac

mor ddinystriol yn ei heffeithiau, nad oedd dim moddion cyrhaeddadwy i'w

hesgeuluso er mwyn ei llethu. Yn erbyn yr heresi hon, yr ymgynghreiriai

holl gleiigwyr aboneddwyr y wlad; a galwentar y werin, anwybodus a nwyd-

wyllt, i osod eu bygythion mewn gweithrediad.

Ond er mai mewn caban un-nos yr oedd y bobl liyn yn ymgynull, ac er

lleied oedd eu rhif, a diamddiffyn oedd eu hamgylchiad, cafodd y boueddig-

ion ddeall, yn mhen enyd, mai nid chwahi y bwthyn pridd a roddai derfyn ar

yr heresi uewydd;—fod yn perthyn iddi elfenau na ellid eu dinystrio, a bod

iddi noddwr na ellid ei orchfygu. Wedi i'rychydig bohl a garent yr efengyl

goUi t eu cyfarfod, rhaid oedd iddynt, un ai ymfoddloui i fyw yn dawel heb

y moddion a fwynhasent dros ychydig, neu ymofyn am le arall. Ond nid

hawdd oedd cael y fath le, gan faint y rhagfarn yn erbyn y penau-cryniaid.

Pa fodd bynag, agorodd rbagluniaeth y drws iddynt gael ymarfer ag ordi-

nhadau jr efengyl drachefn, trwy i rywun gael ar ei feddwl i adeiiadu t
arall, nid yn mhell oddiwTth y Ue y safasai y t un-nos arno; a gwnaed y t
olaf hwn o gerig, ac ynddo y bu y pregethu am ryw dymhor.

Oddeutu y pryd hwn yr enniUwyd meddwl gr parchus o amaethwr yn y
gymydogaeth, o'r enw Richard White, yr hwn oedd yn byw ar y pryd yn

Modhaulog, yn agos i Gynwyd. Cafodd y gr hwn ar ei galon roddi pob

cynorthwy a swcr i'r achos gwanaidd yn ei gychwyniad. Derbyuiai y preg-

ethwyr i'w d, ac yn ei d ef y cynelid y cyfarfod eglwysig. Dechreuodd

Methodistiaeth, bellach, er saled yr olwg a fuasai arno, wreiddio ac ymgad-

arnhau ychydig; ac i'r graddau y byddai yn ymgadarnhau mcAyn man, i'r

graddau hyny jr ymeangai hefyd. Felly y bu yn y lle hwn. Wedi iddo

gymeryd ychydig o ^Taidd yn Ngbynwyd, dechreuwyd pregethu yn Llawr-

y-Bettws, ac yn T-isa'r-Mardy. Ond uid oedd y cynydd hwn yn cymeryd

lle, heb gael profiad yn awr ac eilwaith, fod yr hen elyniaeth at achos y Cyf-

ryngwr eto yn fyw. Ni fu, mae'n wir, rhyw lawer o erlid cyhoeddus yn

Nghynwyd; o leiaf, ni fu cyraaint ag mewn Uawer mau arall; eto, dangosai

yr anghenfil eiddannedd mewn rhyw dduU neu gilydd. Un ffordd y gwneid

hyny oedd trwy geisio gwarthru(klo pregethwyr, a phregethu ; a chymcrai

ambcll un arno ddynwarcd prcgethu mewn fibrdd o ddifyrwch i un blaid, ac

mewn ffordd o warthrudd ar y l)hiid arall.

Yr oedd gr o'r enw Edward Edwards yn Ijyw yu un o'r cymydogaethau

hyn, Ue yr ocdd pregethu newydd ddechreu gau y Methodistiaid. Gof

ydoedd wrth ei alwedigaeth, a thybid ei fod yn bcrclien mwy o wybodaeth

na'r cvffrcdin o'i sef\llfa cf; vr oedd v írair hcfv(l ar lcd, fod a wnelai ;Vr
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ysbryclion cli-w^g. Tebygol ydoetld, yn bytrach, mai gwalch oedd y gof, a

lynai i'r werin ehud goelio, y medrai ac y gwyddai lawer mwy, nag a fedd-

iaunid gauddo mewn gwiriouedd. Deuai y gr hwn weithiau i wraudo

pregethu ; ac fel y gellid dysgwyl, rhoddai ei linyn mesur ar y cynghorwyr

l)ychain, gan ymhòui fod gauddo ef ei hun fwy o wybodaeth a dawn na neb

o lionynt. l'r dyben i ddjTchafu ei hun, ac i ddarostwTig y pregethwjn',

rhoes y gair allan un Sabboth y pregethai ef i'r bobl y Sabboth canlynol.

Yr amser a ddaeth, ac yntau a ddaeth, yn ol ei addewid, i'r lle penodedig

;

ond ar ei waith ja ymosod at waith y cyfarfod, syrthiodd i lewyg, fel y bu

raid ei gario allan yn y fan, heb wybod a oedd gobaith iddo ddadebru ai

peidio. Parodd yr amgylchiad, er na fii yn angeuol i'r gof, gymaint o fraw

arno ef, ac ar eraill, fel na feiddiodd neb ar ol hyn -wueuthur cais cyffelyb

drachefu ; a chafodd pregethu lonydd yno o hyny allan.

Dechreuodd pregethu yu Nghynwyd mewn lle a elwir Cerig-llwydion; ac

nid Ihiwer o aflonyddu a fu arno yn y lle hwn. Eto y maehanes fod ysbryd

erlid wedi meddiannu rhyw nifer o wragediios unwaith, fel ag i'w cyífroi i

wneuthur yr hyn a alleut hwy, druain, i ddangos o ba ysbryd yr oeddynt,

ac ar ba ochr y safent. Pau oedd y pregethwr a'r gwrandawyr yn dyfod o'r

oedfa unwaith trwy y pentref, wele y benywaid tanbaid hyn, wedi ymarfogi i

wneyd y sarhad a allent, yn eu cyfarfod, gan dincian padell bres ar eu hol, a

phara i wneuthur hyu nes eu hymlid yu llwyr o'u goror hwynt. Nid oedd

hyn, boed siwr, yn peri nemawr niwaid i'r crefyddwyr; yr unig fantais a

roddai oedd, rhoddi goUyngiad rhwydd i'r gronfa argauedig o ddygasedd, ag

oedd yn berwi yu mynesau y boneddigesau hyn, yn erbyn pobl Uawer gwell

na hwy eu hunain.

Ond er yr hoU wawd a'r sarhad a ddangosid, trwy bob moddion dichon-

adwy, ar y crefyddwyr, yr oedd moddion gras yn eu plith yn fynych dan

goron arddeichog o arddeliad ; rhoddid grym anorchfygol yn y W'cinidog-

aeth, nes byddai gAvrthwyuebiad yn gwywo o'i blaen; chwanegid aml un, o

bryd i bryd, at uifer y crefyddwyr ; a rhoddid mwynhad o gysuron yr efengyl

i'r credinwyr tlodion a phrofedigaethus, nes eu llen^ì-i â thangnefedd hyfryd

oddimewu, yr hwn hefyd a dorai aUan, yn achlysurol, mewTi saiu cân a mol-

iant, nes byddai y bryniau gerUaw yn adsain. Ynmysg eraill a ddaliwydyu

rliwyd yr efengyl y pryd liwn, yr ydoedd un Mrs. Edw^ards, yr hon, gyda'i

g\vr, oedd yn byw y pryd hwnw yn Ngwerclas. Yr oedd y teulu hwn yn

uwch cu gradd na'r cyflredin, a mawr oedd digofaint y gr, fod dim a

wnehni ei wraig ef â'r ciwed crefyddwyr hyn. Deuai weithiau i'w chyrchu,

mewn nwydau cyftrous, allan o'r gynulleidfa ar ganol yr oedfa ; a haws ydyw

dychymygu nag a fyddai traethu, pa anghysur ei faint a gyfartyddai ar y

cyfryw adilysuron. Lhiwer noson y bu y wraig hou mewn lle y porthid y

gwartheg ynddo, a'r niorwynion gyda hi, ar ol rhyfygu dylyn amnaid ei

chydwybod i addoli Duw, a cheisio llesâd ysbrydol i'w henaid, mewn ftbrdd

nad oedd ei harglwydd yn ci gyraeradwyo. Symudodd y teulu hwn o Wer-

chns i fyw, ond ])arhao(hl y wraig i rodio yu ofn yr Arglwydd, er maiut ei
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cliroesau; ac wedi blynyddoedd o weddwdod, lii a fu farw mewn oedran teg,

yn Ngliaeruarfon.

LLANDRILLO YN EDEKNI0N.

Mae y lle hwn yn gorwedd o fewu wyth miUdir i dref y Bala, a phump o

Gorwen, ac yn sefyll gerllaw y lle sydd yn arwaiu o'r naill dref i'r llall.

Mae y sefyllfa yn dawel a thlws. Ar un ochr y mae mynyddocdd uchel

Berwyn, ac ar y Uaw arall y mae dyffryn tlws, trwy yr hwn y rhed Dyfrdwy

yn araf a dystaw. Nid oedd gwahaniaeth rhwng yr ardal hou a pharthau

eraill o'r sir, o rau arferiou a chrefydd, cyn ymddaugosiad Methodistiaeth yn

y wlad. Yr un wedd anwybodus oedd ar y trigoliou, yr un fath briuder

Beiblau, a'r uu fath arferion Uygredig a ffynent ar y Sabbothau. Ac nid

oedd yma, chwaith, ueb a godai ei lef yn erbyn y drygau hyu. "Yr heu

ffordd a sathrodd y gwr auwir," ydoedd; ac er fod eu ífordd yma yn

yufydrwydd, eto eu hiliogaeth oeddynt foddlawu i'w hymadrodd. Nid oedd

yn eu mysg neb doethach na'u gilydd, ua ueb, trwy ymddygiadau rhagorach,

i beri cywilydd ar y lleill.

Ymddeugys i ryw bregethwjT, y rhai y mae eu heuwau yn anadnabyddus,

ymweled \"u achlysurol â'r ardal hon yn Ued foreu ; ond uid oes nemawr

ychwanego haues am danynt, uabod coffa fodrhyw rai wedibod yn pregethu

wrth ryw groesifordd adnabyddus yn yr ardal, ac mewu lle arall gerllaw

myuweut y llau. Cafodd rhai eu tueddu i wraudo y pryd hwnw; ac yn

mysg y rhai boreuaf y mae sicrwydd am dauynt, yr euwir un Mrs. Parry,

Plas-y-î'ardref. I'r wraig hon yr oedd brawd o'r e'hw Eobert Hughes, yr

hwn yn Üed ieuauc a aethai i waered i Loegr ; a thnvy wraudo Mr. "VYesley,

neu rai o'i gynorthwywyr, iddo gael ei ddwjni i ystyriaeth a difrifwch.

Dychwelodd adref yn \\t crefyddol, a bu dros ryw dymhor yn cadw ysgol yn

y gymydogaeth hon. Ehoddid gair da iddo fel un a fyddai yn darllen ac yn

gweddio llawer iawn. Hwn, raae'n debyg, a fu y moddion dechreuol i

dueddu ei chwaer, Mrs. Parry, i wrando, ac yn foddion hefyd i dynu preg-

ethwya- i'r ardal. Yr oedd hyn, fel y bernir, tua'rfl. 1770. Y pregcthwyr

cjmtaf a ddeuent i'r ardal, oeddynt, Siôn Moses, a Mr. Poulkcs, o'r Bala.

Ymwelid hefyd weithiau â'r ardal gau un Mr. Gronwy, ac un Mr. Chidlow.

Dywedir hefyd y byddai Eobcrt Hughcs ei hun yn arfer cynghori ychydig

vn achlysurol. Tua 75 o flynyddoedd yu ol, cynaliwyd cyfarfod pregethu yu

y llau, neu y peutref yn hytrach, wrth gareg-farch y gwestty a elwir y "ZZ."

Y pregethwyr a gadwcut y cyfarfod oeddynt Johu Evaus, a Mr. Foulkes, o'r

Bala, a Eobcrt Roberts, Llanuwchllyn. Cyffrodd y cyfarfod hwn ddygasedd

yv erlidwyr, a gwnaethant bob parotoad a alleut yn flacuorol i'w ddyrysu.

Cyrchasant grythor i'r lle, a chyflogasaut un a elwid 'Ned yr Eli,' i ddod i'w

gyfarfod i ddawnsio. Gelwid hwu yu 'Ned yr Eli,' am mai ei brif orchwyl

ydoedd cario 'Eli Trcflynnon,' fcl y'i gelwid, ar hyd y wlad i'w werthu

;

yr ocdd yu cardota, hcfyd, ar yr un pryd. Ar ddiwrnod y cyfarfod, oy-

merodd Iri amaelhwr parchus o'r plwyf, eu hcislcddfa wrlh ddrws t tafarn
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gyferbyu, a'r ddiod o'ii blaen. O'r ddiod hon y rhoddid yn ehelaeth ac yn

rhwydd i Ned, er mwyn ei gael i ddawnsio; yr hwn, er mwyn dangos ei

ffyddlondeb yn y gwasanaeth anrhydeddus, ac i dynu sylw y gynulleidfa

rhag gwrando y gair, a dynai ei ddillad, ac a wnai bob math o ystumiau

anweddus ac ynfyd arno ei hun; ond er yr hoU ystrywiau hyn, parhaodd

rhai i wrando yn astud hyd ddiwedd y cyfarfod. Tystiaí Uawer oedd yno,

mai y tro hwu oedd y cyutaf iddynt glywed pregeth erioed. Un o'r tri, a

roddai ddiod i'r dawnsiwr oedd foneddwr ag oedd yn byw y pryd hwnw yn

y T-ucha. Addawsai hwn i Ned ei wala o fwyd a diod dranoeth, am y
gorchestwaith a wnaethai; ond yn aníîodus i Ned, druan, yr oedd gan fon-

eddwr y T-ucha fenyw yn gofalu am ei d, yr hon oedd yn gallach na'i

meistr, ac yn caru gwrando jv efengyl. Adwaenid hi, ar ol hyn, wrth yr

enw Mrs. Lewis, Post-office, Dolgellau. Nid oedd y ferch hon yn barnu fod

gwaith Ned y dydd o'r blaen yn haeddu ei wobrwyo, a bu raid iddo gefnu

ar y T-ucha, ytro hwu, yn siomedig eÌAvala, wedilhifurio yn ofer, a threulio

ei nerth am ddim.

Tua'rfl. 1772, yr adeihidodd Griffith Edward, fel yr awgrymwyd eisoes,

gaban o d un-nos ar fynydd Mynyllod, sef y Bryn sydd rhwng Llawr-y-

Bettws a LLandrilIo. Nid oedd Griffith Edward, fel y gellid meddwl, ond

dyuan pur dlawd, ac nid oedd ei fwthyn ond digon i gadw ei ben ihag y
drychin; eto yr oedd, trwy ryw foddion, wedi cael blas ar yr efengyl, a

theimlai barodrwydd i wneutliur a allai ef tuag at helaethu ei therfynau, a

hjTwyddo ei mynediad yn mlaen. Yr oedd y caban un-nos ganddo yn ddi-

ardreth; ac er y gellid meddwl nad oedd hwn ddim yn fawr ei faintioli, nac

yn wych ei wedd, mwy nag yn gyfleus ei sefyllfa, eto yr oedd yii dda cael

rhywun yn ewyllysgar i dderbyn y penau-cryniaid i d^, ac i gael rhyw fath o

le i bregethu ynddo dan dô. Yu y bwthyn hwn y cynelid ainbcll oedfa, a

chyíarfod gweddio yn achlysurol.

Ond er tloted y lle, ac mor anghyfauedd y sefyllfa, blin iawn oedd gau

Y\\v rai fod y Methodistiaid yu cael cu croesawu, hyd yn nod, mewn caban

pridd ar ben myuydd ! a pheudcrfynodd tri gvvr o'r plwyf, fel y dywcdwyd

eisoes, dynu y t uu-nos i lawr, dan esgus fod cynulliad pobl, i'r lle yn

achlysurol, yn afionyddu y defaid! Gellir mcddwl wrth y rlieswm hwn, naill

ai bod pobl y wlad hòno yn bobl gethin arswydus, neu ynte fod defaid

Mynyllod yn anghynefin iawn â gweled dynion! Hwyrach y daliai y cabau

ddau ddwsin o bobl, ac yr oedd meddwl i'r nifer anarferol hyny ymgynull at

eu gilydd, unwaith neu ddwy yn y mis, yn annyoddefol. Pa beth a ddeuai

o'r defaid? Pa fodd y gallai y pethau diniwaid ddal yr olwg, ar ddau ddwsin

o ddynion, yn heidio allan o'r caban tywyrch, ac yn britho Ilcchweddau y bryn

ar eu ffordd adref! Ond nid y defaid, raewn gwirionedd, oedd mewn
dychryn, ond cijthreuUaid. Blin yn wastad ydyw gan Satan a'i ofter i'r

efengyl seinio mewn gwlad. Yr oedd ci hofu hi wedi disgyn arnynt, er mai

mewn t un-nos, ar ben mjTiydd, y pregethid hi; a rhaid ocdd tyuu y t i
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lawr, Gwnaed hyn hefyd mewn amser yr oedd un o blant Griiìith Edward

yn fychan yn y cryd!

Bu gorfo4 arno cyn hir amser, gau faint ei dlodi a nifer ei deuhi, fyüel i

gyfarfod boneddwyr y plwyf, i ymofyn am gynorthwy plwyfol. Ehoddodd

hyn fantais i'r gwr da i arllwys ychydig o'u gwenwyn ar yr hen m- thnwd.

Gwawdiasant ef yn y modd mwyaf diystyrllyd, o herwydd ei grefydd, gan ei

godi i ben stol, a gosod rhaid arno bregethu iddyiit hwy. Ond y cwbl a

ddywedai y truan wrthynt, oedd, "Os ydyw yn sobr arnaf tì yn awr, hi fydd

yn sobr arnoch chwithau cyn hir." Un o'r tri a fu yn fwyaf blaenriaw i

gadw defaid mynydd Mynyllod rhag arswyd y Methodistiaid, ac i dynu

caban un-nos y dyn tlawd, a Ue pregethu yr efengyl, i lawr, a gollodd ei

syuwyrau; pydrodd coes un arall wrth ei gorfl"; ac yswyd y trydydd gan gancr.

A. chan mor nodedig oedd yr amgylchiadau, cerddodd y dyb yn mysg y cyfì-

redin bobl, mai arwyddion oedd y peíhau hyn o anfoddlonrwydd y Goruchaf.

Cafodd Grifhth Edward, yn mhen rhai blynyddau ar ol tynu i lawr y t
gwael a godasai, d gwell iddo ei hun, a mwy cyfleus i gynal moddion ynddo.

Yr oedd hwn yn agos i bentrcf Lhindrillo, o'r enw Rhos-isa. Yma yr

ymgyfarfyddai yr ychydig bobl a obeithient yn enw yr Arglwydd (pedwar

neu bump oeddynt o nifer), i gyd-ymddyddan am bethau ysbrydol; a rhy-

feddol y mwynhad a broíìd ganddynt yn y cyfarfodydd bychain hyn.

Cyn cael y t hwn, yr oedd pregethu yn awr ac eilwaith yn y Bryn-bach

;

a mawr y gwawd a wneid o'r crefyddwyr drwy bob math o ystranciau.

Nid anh-nych y deuai rhyw nifer o ardaloedd eraill gyda'r pregethwyr, i

wrando arnyiit yn y lle hwTi hefyd; ac nid aufynych, chwaith, y byddent yn

tori allan i wylo, neu i ganmav\'l, dan y weinidogaeth; a digon oedd hyn i

roddi testynau o wawd arnynt. Bychan y gwyddent hwy am nerth y mwyn-

had a brofent ar y pryd. " Yr oedd ganddynt fwyd i'w fwyta, na wyddai y

byd ddim am dano." Pan y gwelid hwy yn neidio, fel y gwnai ambell un,

haerid, dan chwerthin, mai neidio yr oeddyat i geisio ymafiìjd yn nhroed yr

oen ! Anhawdd ydyw gwybod at ba beth y mae yr ymadrodd gwawdlyd Iiwn

yn cyfeiiio.

Yr oedd William Evans o'r Fedw-ariau imwaith yn pregethu yn mhentref

Garthiaôn, ar y testyn, "Lle y syrthio y pren, yno y bydd efe," yr oedd

yn yr oedfa hen r o'r enw Richard Jacob, yr hwn oedd ymron yn rain y

bedd, ac a ddaethai yno i wawdio; hwu wedi clywed y testyu yn cael ei

ddarllen, a ddywedodd wrth y pregethwr, "Cymerwch chwi y bôn, mi

gymeraf finau y brig." Dro arall, i wneyd digon o wawd, ac i beri digon o

chwerthin, cymerodd rhyw ddyhiryn bilyn pwn ar ei gefn, a cherddai ar

ei draed a'i ddwylaw, ar wedd anifail pedwar-troed, i geisio anfuddioli y

cyfarfod.

Yr oedd hunan-ymwadiad a Uwyr ymroddiad y crefyddwyr a'r pregethwyr

boreuol yn nodedig iawn. Dywedir fod Mrs. Parry o'r Plas, yr hon y son-

iasom eisoes am dani, wedi dyoddef llawer oddiwrth ei gvvr, o herwydd ei
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wynebwr creulawn i grefycld. Yr oedd hi uüwaitli wedi myned i'r cyfarfod

eglwysig i'r Ehos, t Griffith Edward ; aeth yntau, wedi deall i ba le yr aethai

ei wraig, i'r pentref i'r dafarn, gan fwriadu wedi enyn ei nwydau trwy y
ddiod, fyned ar ei hol i'r cyfarfod, i'w chyrchu oddiyno. Hyny hefyd a

wnaeth. Daeth at d Griffith Edward, mewn anwydau cyífrous, yn fwy fel

bwystíìl na dyn, gan orchymyn y wraig allan yn bur ddirodres. Hithau a

ufyddhaodd yn ebrwydd, ac a aeth gydag ef yn ddiddig ; a mawr oedd pryder

yr ychydig gyfeillion yn ei hachos, gan yr ofnent yn fawr i'w gr, yn ei

feddwdod a'i wn, wneuthiu- mawr niwed iddi. Ond yn groes i'w dysgwyliad

ei huii, ac i ddysgwyliad pawb arall, ni bu erioed yn dynerach withi, na'r

noswaitli hòno ; a mwy na hyny, ni chafodd un gwrthwynebiad oddiwrtho

byth mw^y. Pa fodd y bu y cyfuewidiad nid oes un eglurhad, hebhiw fod

calonau pawb yn llaw Duw, ac iddo ef edi-ych ar ei wasanaethyddes, a gor-

chymyu iddi " orphwysdra yn nh ei gr." Ee ddiclion hefyd ei fod ef,

erbyn myned i mewn i d Griffith Edward, ar y pryd y cynelid y cyfaifod

eglwysig, a chael fod y chwedlau celwyddog, a daenid am y cyfarfodydd hyn

ar hyd y wlad, yn ddisail ; ond iddo gael y t yn oleu, a phob sobrwydd a

gweddeidd-dra oddimewn, yn mysg yr ychydig drueiuiaid ng oeddynt yn

pryderuyn nghylch eu bywyd tragywyddol; ac wedi cael ymwared o brofedig-

aeth, ag oedd, fe allai, wedi bod yu berwi yn ei ysbryd o'r blaen ; a phender-

fynu hyny allan na roddai glust i'r fath gyluuldiadau mwy.

Yr oedd llawer o'r proffeswyr cyntaf yn bur dlodion eu sefyllfa, a phlant

rhai o houynt yn cardota eu bara ar hyd y gymydogaeth. Nid anfyn-

ych, pan y deuai y cyfryw at d i ofyn tamaid, y gofynid iddynt mewn
gwawd, a fuont hwy yn y weddi dywyll ? a pha bryd y buont yno ddiweddaf ?

pwy fyddai yn diflbdd y canwyllau ? a chyfl'elyb edliwiadau budron a gwen-

wynllyd. Gwneid hyn, nid am fod y neb a'i gwnai yn credu y chwedlau

hyny, ond am fod yn hoff' ganddo ddangos naws ei galon tuag at Ecthodist-

iaeth ; a defnyddid y chwedlau crybwylledig yn unig fel achlysur i ddatgan y
gwenwyn tumewnol. Yr oedd Griffith Edward, fel y dywedwyd, yn r tlawd

ei sefyllfa, ac nid oedd dim hoffiich gan y gwrthwynebwyr, nag cdliw iddo yr

arian lawer a roddid ganddo i'r pregethwyr. Haerent ei fod yn talu coron

am bob prcgeth, gan ddysgwyl y buasai y cyfryw edliwiad direswm, yn ugwyn-

eb dyn tlawd, yn cyfiroi ei dymher, a rhoddi iddynt fantais arall aruo. I

hyn yr atebai yntau, yn ddigyfi"ro, " Ni chawsant eto yr un goron, ond hwy
gânt un." Yn mha le? meddent hwythau. " Oh," ebai Griffith, " tu draw

i'r afon."

Y mae yn awr o'r dechrcuad bychan hwn gynydd mawr ai' Fethodistiaeth

yn Edernion. Y^r oedd ei gychwyniad yn wael a dirmygedig, ond yr oedd

ei ryw yn ardderchog, ac y mae ei gynydd yn ddirfawr. Y mae yn awr yn

nosbarth Edernion w^th o gapelau, oll yn mron yn ddiddyled ; o bedwar i

bum' cant o aelodau eglwysig mewn cymundeb ; deuddeg cant o ddciliaid yn

yr ysgol Sabbothol; ac wyth o bregetliwyr yn aneddu yu y dosbarth. Hyn

oll, fel y gwelsom,a gychwyuodd mewn ambeli oedfa, ac ambell gwrdd gweddio.
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yu ub un-uos mynydd Mynyllod ! Yr oedd mwy o achos dyclinai i gytlireul-

iaid, crbyu edrych, yu yr ymg-yuulliad bycliau liwu nag i'r defaid ! Anhawdd yw

dychymygu am olygfa fwy dirwysg a diaddurn nag a welid yn nghaban

Griffith Edward. Teulu thawd, yn mron ar y plwyf, oedd yno yn byw

;

bwthyu bychau o bridd oedd yr anedd ; nifer bach o bobhnch dlodion oedd y
gyuulleidfa ; a chreíl'twyr tlodion, oud odid, a fyddai y pregethwy, a ddeuai yno

yu achlysurol i gyughori ! I dtlyniou cuawdol, yr oedd yr olygfa yu ddigyf-

rif dros ben ! Hawdd oedd gweuu mewn gwawd ar y fath gynulliad ! Eto

yu y lle hwn fe gaed " y truan a'r cystuddiedig o ysbryd, yr hwu oedd yn

crynu wa-th air Duw." " Ac ar hwn," ebe y Duw mawr, " yr edrychaf fi."

Pe cymerasid y dyu cuawdol heibio i Bethlehem Juda, ddeunaw can' mlyuedd

a mwy yu ol, a dangos iddo Mair, a Joseph y saer, a'r mab bychau newydd

eni, wedi ei osod yn y preseb, a dywedyd wrtho, " Dyma'r Hwn a ordeiniodd

Duw i fod yn lachawdwr dyuion ;— i Hwu y rhoddir pob awdurdod yn y

nefoedd ac ar y ddaear !—wrth wregys Hwn y bydd agoriadau uíferu a marwol-

aeth !—ac wrth eii'iau ei euau y bydd yn grogedig ddedwyddwch neu wae

tragwyddol yr holl fyd !

"—oui chiliasai efe yn ol fel uu synedig ?—ac oni

ddywedasai, a all y î-dth. ogoniant darddu o'r fath waeledd ?—a all y fath

uerth gyfodi o'r fath wendid? "Pe gwnelai Duw ffenestri yn y ucfoedd,

a fyddai y peth hyn ? " Eto fel hyn y bu. O'r preseb y cododd Un i or-

sedd yr Aufeidrol ! Oddiar y groes waradwyddus y driugodd Un i ddeheulaw

y Mawredd ! Ac o fedd Joseph y dyrchaf«;vd Un i fod yu Farnwr byw a

meirw ! Pwy a ddiystyra ddydd y pethau bychain mwy ? Cofied phmt dyn-

ion hyn. " Olaf ydyw y rhai a fyddaut fíaenaf, a blaenaf ydyw y rliai a

fyddant olaf." Mae mawredd y byd hwn, ei rwysg, a'i gyfoeth, i ddiflanu.

Èe fachluda haul y bydol-ddyn mewu tywyllwch tragwyddol ;—" ond y
doethion a ddysgleiriant fel dysgleirdeb y ffurfafen, a'r rhai a droaut lawer

at gyfiawuder a fyddant fel ser byth ac yn dragywydd." Mae yr hedyn

lleiaf o ras yu ughalou pechadur tlawd, o fwy o werth yu ugliyfrif Duw, nag

ydyw y drefdadaeth eangaf, a'r cyfoeth mwyaf. ]\Iae y naiil o natur oruchel,

ac barhad tragwyddol; a godidogrwydd y Uall fel blodeuyn y ghíswcUtyn.

Er cyfoethogi o'r bydol-ddyn, ac ychwanegu gogouiant ei d ef, eto " wrth

farw, ni ddwg efe ddim ymaith, ac ni ddisgyu ei ogoniant ar ei ol ef." Ond

nid felly y bydd gyda'r hwn a wnaed yu gyfranog o ras y bywyd. Nid diJlanH

a wna ei ardderchogrwydd ef yu augau, ond hlodeuo ; dyna fydd adeg ei ber-

fteithiad. Y mae gras y credadyn wedi ei eni yn íreiuiol. Gogoniant a

dedwyddwch y nef ydyw ei gartrcf, ac i'w gartref fel pob peth arall, y myn
gyrhacddyd. ííid yw yr afou ddim mwy sicr o gyrliacdd y inòr, nag ydyw

gras o gyrhaedd y nef.

Eel y mae teyrnas Dduw yn ughalon dyn, felly hefyd y mae, mewn rhyw

ystyriaethau, yn y byd hwn. Mae y declireuad yn fycliau, oiul y diwcdd yn

cynyddu yn ddirfawr. Teyruas y " gareg " ydyw yn ei dechreuad, oud tcyruas

y " myuydd mawr " a fydd yn ei gogoniant. Nid wrth ei rjradd y dyHd ei

barnu, ond M'rth ei rhjw. Nid yw ei natur ond yr un yu mycliander ei
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cbycliwyniad ag ydyw yn mawredd ei cliynydd. Nid yw yn waetli am ei

bod yn isel, nac yu well am ei bod yn dderchafedig. Yr oedd Ceidwad dyn

mor wirioneddol Fab Diiw yn y preseb gynt, ag ydyw yn awr yn y nef. Yr

oedd achos yr efengyl mor ogoneddus yn nghaban Gritìith Edward, arfynydd

Älynyllod, ac yn nghyfrif Duw, yr un o ran natur ac ansawdd, ag a fydd yn

ngogoniant ysblenydd y rail blynyddoedd !

Dywedir fod y lle hwn yn un o'r manau olaf yn y sir a ddarostyngwyd i

dderbyn yr efengyl. Yr oedd arabell bregethwr yn myned heibio yn ei ffordd

i LangoUen, heb geisio pregethu ; ac os tybiai y trigolion mai pregethwr a

fyddai, er iddo fyned trwodd yn ddystaw, codent eu gwrychyn arno, gan ei

luchio a'i hwtio yn ddidrugaredd. Dywedir iddynt ganlyn ar ol rhai i'w

herlid hyd nes cjThaedd Bwlch-y-rhisgog, o fewn llai na thair railldir i Lan-

goUen, a thros saith o Gorwen. Soniasom o'r blaen am amgylchiad y
dangosodd y gwr hyn orraod pi-j-surdeb yn y gorchwyl anrhydeddus o erlid

eu gwell, pan yr ymosodasant ar ddau ddyn a ddeuent trwy y dref âr foreu-

gwaith oer iawn, a chadachau am eu penau; tybiwyd mai pregethwyr oeddynt,

ac ymosod a wnaed arnjTit ; oud trodd y ddau ddyn yn ffyrnig arnynt hwythau

gan hyrddio atynt y peth cyntaf a ddeuai i'w dwylaw. Cafodd yr erlidwyr

brofìad, y tro hwn, eu hunain, pa mor hyfryd oedd cael eu baeddu a'u har-

cholli, ond " pe pwyid y ffol mewn morter â phestl, nid ymedy ei ffbliucb ag

ef :
" felly ofer a fu y wers hon i erlidwyr Corwen ; nid ymadawodd â hwythau

eu cynddaredd yn erbyn y crefyddwyr.

Corwen a enniUodd iddi yr anenwogrwjdd o fod wedi erlid Mr. Charles

yn greulawn. Nid llawer o fanau y byddai erlid creulawn ynddynt ar ol

ymuniad Mr. Charles â'r Methodistiaid; a phan y byddai parodrwydd mewu
rhyw fanau i erlid rhyw rai, nid yn fynych y gwneid hyny â Mr. Charles. Yr

oedd yr olwg arno yn hynaws a boneddigaidd, ac yn tueddu yn fawr i ddiarf-

ogi y neb a fynai yraryson ag ef. Eto, er hyn, ni roddid seibiant iddo ef yn

y lle hwn. Tua'r fl. 1790, daeth gr crefyddol o'r enw John Cadwaladr,

i fyw i'rdi'ef, yr hwn oedd gyfrwywr wrth ei gelfyddyd. Nid hawdd ydoedd

cael neb yn foddlawn i agoryd ei d- i dderbyn pregethu ynddo ; ond wedi

dyfod y gr a enwyd ynia i fyw, symudwyd y rhwystr hwn, a chafwyd add-

ewid gan Mr. Charles i ddyfod yno i bregethu. Yr oedd rhyw ôf, o'r enw

Dafydd Hughes, yn byw ar y pryd yn y dref, yr hwn a ddangosai lawer o

barodrwydd i wneuthur pob peth a geisid ganddo, i ryngu bodd i ryw nifer

o'r gwýr mwyaf eu dylanwad yn y dref, neu y gymydogaeth. Hwn oedd yr

offeryn a ddefnyddient i wneuthur rhyw orchwyl rhy gywilyddus ganddynt

ei wneyd eu hunaiu; ac yr oedd hwn yn ddigon gwyneb-galed i wneyd, or

mwyn eu boddio, yr hyn oll a geisient. Ymddengys fod dyfodiad Mr.

Charles eisoes wedi myned ar led, ac ymgynghoriad wedi bod, gan ei wrth-

wynebwyi', pa fath dderbyniad a roddid icldo. Cafodd y gôf fenthyg tabwrdd

(drum) mewn palas cvfagos; a thrwv guro y tabwrdd, yr oeddid vn dysgwyl

M 3
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y gellid casgìu uifer o ddyhiriaid yn nghyd i'r lle, ac y gellid, hefyd, attal y

bobl i glywed Uais y pregethwr, Daeth I\Ir. Charles i'r lle erbyn yr amser

;

ac ar ddechreu yr oedfa, wele yr hen ôf a'i dabwrdd, yn nghyda nifer o ofer-

wyr eraill cymhwys at y gorchwyl, yn y fan. Dechreuodd y derfysg gyda

dechreuad yr oedfa, a mawr oedd y twrf, ac alaethus oedd y llwon, a rheg-

feydd ; a'r cwbl i attal gìvr boneddigaidd a diachwyn arno, i ddysgu pechad-

uriaid yn y ffordd i'r bywyd. Bygythiai y terfysgwjT, gyda chableddau

lawer, y tynent y t i lawr ; a thybiodd Mr. Charles mai gwell oedd iddo ef

fyned allan, a phiysuro ymaith, gau nad oedd obaith y ceid seibiant i gynal

moddion, AlLin yr aeth, a rhyw nifer o gyfeülion gydag ef. Hwythau a

ddechreuasant eu llachio yn erwin, fel pe buaseut euog o ryw anferthwch o

ddiffeithder, yn enwedig Mr. Oharles ;
yr hwn a gafodd ergyd gan gareg yu

ei wyneb, nes tori un o'i ddannedd ; cymerasant \-maith hefyd ei fantell, a bu

gorfod arno felly ffoi am ei hoedl, a'i waed yn llifo. Wedi ffoi gyda phob

brys, a myned dros y bout, trôdd o'r ffordd i'r raaesydd, a diangodd rhag-

ddynt.

Gofyhwyd i'r gr ag oedd yn adrodd yr hanes, yr hwn hefyd oedd yn yr

oedfa ar y pryd, ac yn grefyddwr, pa fodd y bu arno yn y derfysg flin ? Ai

ni chawsai yntau ei faeddu hefyd ? " Naddo," meddai yntau, " ni wnaed

dim i mi," Gofynwyd yn mhellach, pa fodd felly? " Yn wir," ebe y gT,
" mi wnaethum yn union fel Pedr ;—mi ddywedais nad oeddwn yn un o

honynt." Gobeithiwn y bu edifeirwch y gr hwn hefyd, yn gyffelyb i'r

eiddo Pedr ; ac iddo wylo yn chwerw dost o herwydd gwadu ei Arglwydd,

Dywedir am y gr a darawodd Mr. Charles â chareg, mai dyn cryfydoedd,

yn arfer dyrnu d gan amlaf, ac a fuasai yn gweithio mewn tyddyn dros

amryw flynyddoedd. Ond yn ddisymwth, ac yn nghanol ei ddyddiau a'i

iechyd, gadawodd ei ffyst a'r ysgubor, gan l'yned, heb ueb yn ei gymhell, ac o

gauol digon o waith, i grwydro y wlad ac i gardota ei fara ; a chardota y bu

am weddiU ei oes, er dirfawr syndod i'r holl gymydogaeth. Nid hir y bu yr

hen ôf ychwaith heb gyrhaedd digon o hyfder mewn drygioni, i chwanegu

lladrad at erlidigaeth. Yntau a ddaliwyd, ac a brofwyd yn euog. Rhpddwyd

ef yn y carchar am y trosedd, dros rhyw gymaint o amser, yu ei hen ddydd-

iau. Duodd hyn ei gymeriad yn fwy nag o'r blaen, a dyrysodd ei amgylch-

iadau ; ni weithiodd nemawr byth ar ol ei ollwng o'r carchar, a bu yntau fyw

ar elusen o hyny allan.

Eyw bryd ar ol y tro uchod gyda Mr. Charles, daeth Mr. Jones o Edeyrn

i'r dref i bregethu, ac ar yr heol yr amcanai wueyd hyuy. Dechreuodd y

terfysgwyr ymgasglu y tro hwn hefyd, â cherig ganddynt i'w hichio. Deall-

odd Mr. Joues eu bwriad, a gwaeddai yn wrol ac uchel arnynt, mewn sylwedd

fel hyn ;
" Os gcUwch chwi sefyll o flacn y Barnwr yn y dydd y bydd y meirw

sydd yn y fynwent y tu cefn i chwi yn cyfodi, y mae i chwi groesaAV i fy

Uuchio i." Oiid nid ocdd mwyach uerth ynddynt i daflu y cerig, ond eu

goUwng i hiwr a wnaethant o un i un, a chafodd y pregethwr scil)iant i

orphen yr oedfa.
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Drachefii, ar adeg arall, daeth Mr. Eichardsou o Gaernarfon i'r dref i

bregethu. Safai ar gareg-farch yii yr heol. Ar yr achlysur hwn, daeth nifer

o'r hen blant, a'r cerig a'r brynti gyda hwy, ar fedr arllwys eu cynddaredd

ar y Methodist, dnian. Tra yr oedd Mr. Eichardsou yu darlleu ac yu

gwedtlio, safai ar y gris isaf o'r gareg-farch ; ac ar ganol ei weddi, eiddigeddai

rhyw hen feuyw gyiuaint dros ei chrefydd, a thros aurhydedd trigolion Cor-

wen, y rliai a eunülasent iddynt eu hunain y fath enw gwiw am erUd y
Methodistiaid, nes y torodd allan i waeddi, " Tarewch ef, oh, tarewch ef ;

—

tarawed rhjic iin ef! " Ond ni wnaeth neb, er fod Mr. Eichardson yu

dysgwyl ergyd o ryw gwr bob mynyd. Pregethodd wedi hyny ar y geiriau

yn Luc xix. 41, 43, " Ac wedi iddo ddyfod yn agos, pan welodd efe y
ddinas, efe a Avylodd drosti, gan ddywedyd, Pe gwybuasit tithau, ic, yu dy

ddydd hwu y pethau a berthyuant i'th heddwch ! eithr y maent yu awr yn

guddiedig oddiwrth dy lygaid." Yr oedd yn y dref, ar y pryd, gyfarfod gan

yr hedd-ynadon, a rhyw wr mawr. Caufyddwyd amryw o'r gwi- hyu yu

gwrando yn astud ar y bregeth, ac yu ymddwyu fel dynion yn perchen

rheswm. Daliai y gyniüleidfa sylw ar hyn, ac effeithiodd ymddygiadau

gweddus y boneddwyr gymaint, ar y pryd o leiaf, ar y rhai a ddaethent yuo

gyda bwriad o erlid, nes eu dofi. Cafodd y pregethwr gymhorth a nerth i

draddodi ei genadwri, a chafodd seibiant y tro hwn oddiwrth bob terfysg, a

bu y tro yn foddion i leithio aidd yr erlidwyr o hyny allan.

Tua'r amser hwn, ueu yn fuan ar ol hyn, cynaliwyd cwrdd misol yn y
gymydogaeth. Y cyfarfod neiUduol a gedwid yn nh Eichard Wliite, sef

Bodhaulog (ueu Botulog, fel y gelwid ef), a'r oedfaon cyhoeddus yu Ni;hor-

wen. Daeth Mr. Charlcs, Lewis Morris, a dau bregethwr craill yno i

bregethu, a chawsant lonydd a seibiant i bregethu, y tro cyntaf erioed y
cafwyd llouydd hoUol, er fod yr yraosodiad gwrthwynebol, er ys aiuser, yn

gwanychu. j\Iewu canlyniad i'r tro hwu, pa fodd byrag, cafodd Eichard

White rybudd oddiwrth ei feistr tir, i ymadael â Bodhaulog. Fel hyn, yr

oedd yr erlid nid wedi darfod, ond wedi newid duU ei ymosodiad. Yr oedd

y werin, erbyu hyn, yu rhoddi heibio y gwaith o derfysgu ac atìonyddu y cyf-

arfodydd, ac nidoedd dim i'w wneyd, tybygid, ond i'r gwr mawr, wcdi colli

yr ofl'er arferol, ddangos cu dygasedd mewn fl'ordd arall. Y trosedd inawr

yr oedd Eichard White yn euog o hono, oedd iletya a chroesawu y Method-

istiaid yn ei d : —caniatâu i gynuUiadau crefyddol gael eu cynal dan ei grongl-

wyd. Ehoddwyd iddo ei ddcwis, un ai y tyddyn ai y Methodistiaid. Ar

dderbyniad y rhybudd i ymadael, a deall y telerau y gallai ddysgwyl cael aros,

daeth y geiriau hyny i'w feddwl, " A phob un a'r a adawodd dai, neu frodyr,

neu chwiorydd, neu dad, neu fam, ueu wraig, neu -blant, ucu diroedd, er

mwyn fy enw i, a dderbyu y cau' cymaint, a bywyd Iragywyddol a etifedda

efe," Mat. xix. 29. Ac ebe y Cristion cydwybodol, " Wel, wel yute, nid

Bodhaulog i mi !

"

Yr oedil yn mhalas ei fcistr tir ddiulliad (buller), yr hwn ocdd yn berwi

gau wu i ddirmygu y Methodistiaid. Uu noswaith, gyfla rliyw gwmui yn y
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palas, yraofynai aui gyfarwyddyd (receìpt) i foá yn Pethodist, gan wneiitliur

hyny o wawd o lioiiynt ag a allai. Boreu dranoeth, wedi sylwi ei fod yn

ddiweddarach yn codi nag arferol, ac ymofyn am dano, canfyddwyd fod y

gwawdiwr, a fynai o wawd gael cyfarwyddyd i fod yn Fethodist, wedi caeì

gwj's i ymddaugos yn ddis^-mwth yn y farn.

Clywodd Richard White am dyddyn bychan ar werth, a meddyliodd ei

bryuu, ond achubodd ei feistr tir y blaen arno, a phrynodd y lle iddo ei hun,

Ar ol hyn, cafodd y tyddynwr hanes t tafarn, ac ychydig dir yn peithyn

íddo ; scf yr Harp, yn Nghorwen ; hwn a brynwyd ganddo, a symudodd yno i

fyw. Yr oedd goruwch-ystafell helaeth a chysurus yn y t hwn, yi- hon a

ddefnyddiwyd, bellach, i gynal moddion crefyddol ynddi. Da iawn oedd

cael y feth ystafell a hon, er ei bod yn gysylltiol â th tafarn ; a llawei o

foddion bendithiol a fwynhawyd yn yr ystafell hòno, Dygwyddodd fod rhyw

r yn pregethu yn y lloíft hon, un tro, ar ddydd gwaith. Clybuwyd ei lais-

gan ryw ddau r boneddig a safent yr ochr arall i'r heol, wrth ddms y

gwestty, a daethant i'r t. Yr oedd yn y t, ar y pryd, r o'r enw Robert

Jones, gr yn meddu cryn Liwer o wybodaeth a fifraefhineb. Aeth yn ym-

ddyddan rhyngddo â'r boneddigion ieuainc hyn, ac yn ystod yr ymddyddaiî

deallodd mai dau oífeiriad oeddynt. Gofynasaut iddo, " A fuoch chwi erioed

yn y weddi dywyll ?
"—" Y weddi dywyUaf," ebe yntau, " y bura i j-nddi

erioed, oedd clywed person annuwiol yn dwej-d ei bader." Brathodd hya

hwy i'r byw, ac ymaith a hwy ar ffrwst at jt eiddynt.

Yn mhen amser eyfaddas, cafwyd tir yn rhad gan jt un g, i adeihnda

capel arno, a bu yn ymgeleddgar i achos yr efengyl, nes gwerthu o hono y

t a'r tir a brynasai i grefyddwr arall, ac y symudodd yntau i dyddyn arall a

brynasai yn !N hregeiriog. Ehoes le jtio drachefn i adeiladu capel, a bu yn

swcr diflino i achos yr efengj'l hyd ei fedd. Ymadawodd y Cristion hwn â'r

byd mewn tangnefedd, a gadawodd ar ei ol deulu parchus, yn meddu gradd-

au helaeth o'i ysbryd.

Y mae ju flin raeddwl gynifer o arferion llygredig oedd jti aros yn y

wlad, hyd ddechreuad y gani-if bresenol, ie, hyd yr amser ag y dechreuodd yr

ysgol Sabbothol chwalu y tywyllwch dndew a orchuddiai y tir, Fel yr oedd

y tywyllwch trwch yn cilio, ymlusgai y bwystfilod i'w Uochesau, a diflanai

yr arferion hyny, fel pethau rhy gywilyddus i'w harddel ya. ngwyneb goleuni.

Yr oedd yr ofer-garapau y soniwyd am danynt o'r bken yn dal yn frigog i

fyny, yn Nghorwen a'i chyffiniau, hyd o fewn y deugain mlynedd diweddaf.

Ar y Sabboth, ymgyfarfyddai gwr ieuainc y plwyf â gwr ieuainc plwyf

Gwyddelwern, i'r garap-yraryson ar ddôl ar lan yr afon; a mawr fyddai yr

egni a'r aidd a ddangosid ara oruchafiaeth yn y chwarcuon hyn. Cyn

dechreu pregethu yn y dref gan y Methodistiaid, fe gedwid marchnad esgid-

iau ar brydnawn Sabboth ;—nid yn y boreu, bid siwr, ac yn arascr gwasan-

aeth, oblegid fod yr oriau hyny yn orian cysegredig ; ond yr oedd y prydnawn

yn agored i bob pcth cyífredin, fel diwrnod arall yraron ; ac yn cael ei dreulio,

ran hyny, mewn arferion llnwer mwy anfad ac ofer na phe buasai pawb yn



PF.N. V.] SIR FEIRIONYDD. 5^5

yraaflyd yn ei oicliwyl dyddiol ei hun. Yr oedd ymladd ceiliogod yii fawr

ìnwn ei rwysg. Aiferai y clocliydd bortlii ceiliogod yii y clochdy, a'u darpar

at yr ymladdfa; nc ar \ pit ceiliogod yn y lle hwn y bu farw un ofleiriad !

Sefydlwyd yma ysgol Sabbothol, i'r hon yr ydym mor ddyledus am yr

Tmwared a roddes i'n gwlad oddiwrth yr iau drom y gruddftmai y bobì dani,

sef ofergoeledd a drwg arferion. Tua'r fl. 1798 y bu hyn, àc adei!adw\'d y capel

yn y flwyddyn 1803. Yr oedd y capel hwn yn cael ei ystyri«d, ar y pryd,

allan o fesur o faintioli ; a phan y byddoi neb yn beio wrth Mr. Charles am
ei wneuthur gymaint, ei ateb fyddai "Nyni a'i gTvnaethom trwy fl^-dd." A.eth

yn ddiareb am dano, mai, " T raawr \\ ddodrefn '• ydoedd, a sonid vii

fynych g-an ryw rai mwy eu ffraethineb na'u gras, am ei droi yn " ijsgulor

ddegtcm." A thros rai blynyddau, nid oedd y gwrandawyr ynddo ondychydiff

o rifedi, with oedd mciintioli y capel.

Y'radreehodd Mr. Charles, ar ol cael capcl yn y dref, i osod ysgol ddyddioì

vad i fyny ynddo, a chafodd gan un John Jones, yr hwn oedd r ieuanc

crsfyddol, ddyfod i'w chadw. Ond y gelyn a fynai rwystro y gwaith hw^i yn
ei flaen ; nid yn awr trvvy orthrech y werin isel, ond trwy ledaenu chwedlan

celwyddog, fod gan y Pen-gryniaid ryw amcan bradwrus i'w gyrhaedd, trwy

addysgu y phant. Lledaenwyd sibrwd drwy y dref a'r gymydogaeth, y de\iai

rhyw wraig foneddig, yn mhen rhyw amser, ar ol eu dysgu ychydîg, i g\Tchu

y phnnt, a'u trosglwyddo mewn Uong i -wlad arall i'w gwerthn. Anhawdd
ydyw penderfynu pa un fwyaf, ai drygioni y naiU blaid yn llunio y celwyddaii

hyn, ai plentynrwydd penchwiban y blaid arall yn eu coelio. Sicr yw, fodd

bynag, fod rhai mor ddiftaith ag i wneyd y naili, ac craill mor ddisynwvr a"- i

wneyd y llall. Llwyddodd y chwedlau hyn, meddynt, i rwystro rhai i anfon

eu plant i'r ysgol, hyd nes y cafwyd sicrwydd na ddeuai y lady a

fygythid araynt ddim i'w ceisìo. Pe fu yr ysgolfeistr hwn yn ddefn-

yddiol yn ei dymhor, nid yn unig i hyfi'orddi plant y fro mewn gwyliod-

aeth ysgrythyrol, ond hefyd i ddarostwng rhai o'r arferion y soniwyd

eisoes am danynt. Teimlai eiddigedd yn llosgi yn ei fynwes wrth wcled dydd
yr Arglwydd yn cael ei halogi, ac arferion y genedlaeth oedd yn codi yn cael

cu llygru. Y'^mroddodd i weddi ac ymbil gyda Duw, am iddo fendithio rliyw

foddion i'w darostwng, a chafodd ei wrando yn yr hyn a ofynodd. Cafodd
nerth gyda Duw fel tywysog a chyda dynion, ac a orchfygodd. Aeth i ganol y
chwareuwyr ac a ymbiliodd â hwy yn dirion a thaer, er mwyn eu heneidiau,

ac er mwyn gogoniant Duw, roddi eu chwareu heibio. llwythau a wrandaw-
sant arno, ac a roisant bcn ar y chwareu, ac ni chododd ei Ijen byth mwy.

Y mae yn beth syn iawn, ac yn beth na allaswn ei goelio heb sail gref, v'

meiddiasai neì) mewn gwlad waraidd a Christionogol, y fath y cyfrifir fod ein

gwlad ni, wneuthur y fath sarliad i addoliad y gwir Dduw, yn mysg un enw
o GristionogioTi, ag a wneid weithiau yn Nghymru, a hyny gan rai a dybicnt

eu hunain o uwch gradd nag eraill, ac o well dygiad i fyny. Yr oedd <r-wY

dyeithr o'r Dcheudir yn pregethu yn nghapel Corwen, ar ganol dydd gwaith.
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pryd y daetli dwy foneddiges ieuanc i'r capel, a chan gerdded o'i aiiigylcli,

goíynent i hwn ac arall, ar ganol yr addoliad, a hyny mewn llais uchel, pa

beth oeddynt yn ei geisio yno ? pa les a ddysgwylient yn y fatli le? A phara

a wnaethaut yn y gorchwyl anfoesgar gyda digyAvilydd-(lra anghrcdadwy,

hyd nes y cyfarchwyd hwy yn ddifrifol o'r pulpnd
;
pryd y gwelsant yn dda

fyned allan trwy y drws arall. Ysgrifenai gn-r ataf i dystio, eifod ef yn cofio

gweled g\vr t tafarn yn dyfod ar ei geíFyl trwy y capel, yn amser ysgol, ar y
Sabboth! Pa le yr oedd gwyider yboblhyu? Pa raddau gan belled na
lusgir dynion pan roddant râff i'w^ nwydau direol ac anmhwyllog ? Ond er

pob sarliad a gwrthwfnebiad, yr oedd yr ysgol Sabbothol yn dyfod fwy-fwy

i sylw, a'i hefì'eithiau daionus yn fwy-fwy amlwg", nes ar ol rhai blynyddoedd

nid oedd dafod yn syflyd yn ei herbyn ; canmolid hi, yn hytrach, gan y
lluaws, a lluosogodd rhif ei haelodau yn ddirfawr. Sonir hyd heddyw am
gyfarfod raawr, tebyg i gymdeithasfa, yn Nghorwen, cysylltiedig â'r ysgol

Sabbothol, trwy yr hwn y rhoddwyd codiad adnewyddol a rhyfeddol iddi.

Cynaliwyd y cyfarfod yn yr haf, y flwyd lyn y bu farw Mr. Charles. Yr
oedd amrywiol ysgolion yn cydgyfarfod, a'r ysgolheigion yn cael eu holi ar

gyhoedd gan Mr. Charîes. EíFeithiai yr holwyddoriad hwn yn anarferol ar

y rhai ag oeddynt yn y lle, a pharodd argrafí" dymunol, nid ar Gorwen yn

unig, ond ar ysgolion craiìl y dosbarth. Trwy yr amgylchiad hwn ac eraill,

dyrchafwyd yr ysgol Sabbothol uwchhiw rhagfarn y werin, ymgasglodd

Uuaws mawT o ieuenctyd, a rhai mewn oedrau, iddi, ; a phrofasant ei budd-

ioldeb, trwy eangiad rliyfeddol ar en gwybodaeth, gwellhad mawr ar eu

bymddygiadau, a gwnaed llawer o honynt yn etifeddion gras y bywyd. Cil-

iodd yr ofer-gampau a'r coeg-chwareuon allan o'r golwg, fel y ciliabwystfilod

ysglyfaethus o flaen goleuni haul. Newidiwyd yr ymladd ceiliogod am yr

addoliad crefyddol, a'r bêl a'r ceulas am y Beibl. Glauhawyd y wlad, i

fesur mawr, o'rbrynti cyhoeddus a'i hanurddai, ac ni cheid neb mwyach, ie,

yn mysg y rhai a esgeulusent yr ysgol, a'r addoliad Sabbothol, yn ddigon

hyf i arddel ar gyhoedd yr hen arferion.

Yr oedd yr awydd am ryw goeg-ddifyrwch, er hyn i gyd, yn berwi medd-

ylfryd rhyw ddosbarth o bobl; ac esgorodd hyn, yn y fl. 1831, ar gais oddi-

wrth foneddwyr y fro, i sefydlu rhedegfa meirch yn y gymydogaeth. Ym-
osododd yr ysgolion Sabbothol, a'r cynulleidfooedd, yn egniol yn erbyn yr

oferedd hwn. Lledacnwyd traethawd ar y mater, wedi ei ysgrifenu gan y

Parch. John Elias, di-wy y wlad yn gyff"redinoI. Dynocthwyd ysgelerder

y garap o'r pulpudau; rhybuddiwyd deiliaid yr ysgol Sabbothol i beidio

myned i'r lle fel edrychwyr; ac ysgrifenwyd llythyrau at amryw o foueddwyr

y fro, i ymliw â hwynt am ddw^n yr oferedd Uygredig hwn o'r wlad. Dy-

wedir i ryw amgylchiadau rhagluniaethol, hefyd, gymeryd lle ar y pryd, ag

oeddynt yn tueddu i leithio aidd ei noddwyr, yn enwedig y flwyddyn ddi-

weddaf o'r tair y cynaliwyd y gamp i fyny. Dywedir am y tro olaf hwn,

fod yr awyr uwchben y Ile wedi duo yn arswydus, trwy ymgrynhoad cymylau

tewion ; a bod math o gorwynt anithrol wedi cerdded heibio ar y pryd, yn

1
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ughyda tharauau a luellt arswydus, a hyii oll yn cael ei ddylyn â gwlaw

auarferol, nes i'r bobl gyda dychryn brysuro o'r lle, a ffoi ymaith. Nid ydym,

wrth grybwyll yr amgylchiad hwn, yn awgrymu fod y fath ddygwyddiad

yn un prawf o bechadurusrwydd yr yragynuliiad, gan y gwyddom y dichon

i dymhestl o'r fatli ddygwydd pan y cynelir cyfarfod crefyddol, yn gystal a

phan y cyuelir un llygredig; ond y mae yn y fath amgylchiad duedd i ddeffroi

ystyriaethau dynion i ymholi pa un ai da ai drwg a fydd eu gwaith, ac i

gjniyrchu teimladau priodol i'r farn a fturfir am natur y gwaith. Ac felly y
bu y tro hwn. Deft'rodd yr amgylchiad jt ystyriaeth, a chonderaniodd y
gydwybod y gwaith, ac ofn a ftbedigaeth a fu y canlyniad. Ciliodd pawb o'r

maes, fel rhai wedi clywed dedfryd y Barnwr mawr ei huu ar yr oferedd, ac

ni fu ysbiyd yn neb, liyd heddyw, i roddi ail-gychwyniad iddo.

O Gorwen yr hanodd y ddwy gynulleidfa a berthyn i'r Methodistiaid yn

Ngwyddelwern a Llansautffraid-Glyn-Dyfrdwy. Dangoswyd Ilawer o ft'ydd-

londeb gan y rhai a fu yn cychwyn yr achos yn y Ileoedd hyn. Gwenodd yr

Arglwydd hefyd ar eu hyradrechion, nes y mae gwanwyn hyfryd wedi tori

arnynt, ar ol gauaf maith a gerwin.

PENNOD TI.

PARHAD O'R UN CYFNOD RHWNG YR YMRANIAD A CIIYFODIAD
YR YSGOL SABBOTHOL.

CYNWYSIAD :

YMEAXGIAD MJCTHODISTIAETH I BARTHAU DE-ORLLEWINOI. Y SIR, AC YN ENWEDIO
RHWNG Y DDWY AFON—WILLIAM PUGH—JOHN ELLIS O'R AHERMAW—MR.
CHARLES YN YMÍSEFYDLU YN Y BALA—ANSAWDD METHODISTIAETH YN Y SIR

AR Y PRYD—ADEILADU CAPELAU—CAPEL DOLGELLAi;—DECHREUAD PREGETHU
YN ABERCORIS—DIRWYO PREGETHWYR, A'U TRWYDDEDU, A CHOFRESTRtJ Y
CAPELAU—LLANEGRYX, BRYNCRUG, TOWYN, AC ABÜRDYFI—PARCH. ROBERT
GRIFFITH, DOLGELLAU—LLANFACHRETH—BWLCH—LEWIS MORRIS, AC EDWaRD
FOULK.

NlD hawdíl ydyw pcnderfynu yn mha le y dcchreuodd pregctlm gyntaf gan

y IMethodistiaid rhwng y ddwy afon ; ac, yn wir, anhawdd ydyw gwybod,

weithiau, gyda manyldra, arascriad ei ddechreuad mewn ardal, oherwydd fod

yr amgylchiadau a roddes yr ysgogiad cyntaf yn fynych ynguddiedig; a

chan mor ddisylw oeddynt ynddynt eu hunain, ni chroniclwyd liwynt gan

neb. Yr oedd gwawr Älcthodistiaetli, mewn ilawcr iawn o fanau, yn gyflelyb

i wawr y boreu, yn araf ci ddyfodiad, ac yn ansicr am lygedyn ei gj'chwyn-

iad. rraddengys gradd o'r ansicrwydd hwn mewn perthynas i'r ardaloedd

a enwyd uchod.

Dywedasom o'r blaen fod yr Annibynwyr, neu yr YmneiIIdiiwyr, fel y
gelwid hwy amlaf, yn arfer pregetliu inewn lle a elwid Macs-yr-afallen ; ac y
byddai ambell bregcthwr Methodist yn pregethu yno hefyd. Nid oedd cto

prin un ymosodiad wcdi ei wneuthur ar ardal yn y byd, rhwng y ddwy afon
;

ac nid oedd ymneillduwyr, eto, wedi gallu cael dyfodfa i dref Dolgellau.

Daeth y son, pa fodd bynag, i glustiau rhywrai tuag ardal Llanfihangel, o'r

naill du i Lanegryn, fod y crefyddwyr yn aifer pregcthu yn Maes-yr-afallen.
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Y dyuion a wnaetbaut sylw o'r uewydd hwn fwyaf, yn ol dim hanes ar gael,

oedd un John Lewis, a William Pugh, a'r ddau r hyn a fuont yn foddion,

bob yn gam, i ddwyn Methodistiaeth o leiaf i ardal y Cwrt.

Yr oedd Williatn Pugh wedi ei eui yn y fl. 17-19, o rieni bucheddol, y rhai

a gyfrifid, y pryd hwnw, yn bobl grefyddol. Teimlai yntau, pan yn bur

ieuane yn bugeilio defaid ei dad, ryw argraíRadau crefyddol; llenwid ei

feddwl tyner â golygiadau arswydlawn ar hollbresenoldeb a hoUwybodaeth

Duw ; eto, fel y tyfodd i oedran, gwisgodd yr argraífiadau hyn ymaith, a

chanlynodd yutau yr arferion llygredig ag oeddynt y pryd hwnw yn fawr eu

rhwysg yn y fro ; ac fe ymddengys hefyd fod William Pugh wedi cyrhaedd

cryn enw^ogrwydd yn rhai o gampau y wlad, yn mysg ei gyfoedion gwyllt ac

ofer. Yr oedd yn medru darllen er yn ieuanc iawn, ac yn arfer cymeryd

Llyfr y Weddi Gyífredin gydag ef, pan yn bugeilio y defaid, ac yn darllen

ynddo y gweddiau, yr erthyglau, y Salmau, a'r Llithiau; ac yr oedd ei feddwl,

drwy hyn, yn fwy diwylliedig na llawer o'i gyfoeswyr. Dygasid ei feddwl i

fwy o ystyriaeth a phwyll, a'i deimladau yn fwy coeth a thyner. Y'r oedd

hefyd wedi teimlo argyhoeddiadau mor ddwys, nes ei lanw â braw aruthrol;

cymaint felly, ar ryw adegau, nes yr ofnai i'w synwyrau ddyrysu, y fath na

fynai er y byd brofi eu cyffelyb drachefn.

Wedi i WiUiam Pugh, a John Lewis, glywed fod pregethu yn Maes-yr-

afallen, gerllaw AbermaAV, dywedai jt olaf, "Dos di, WiEiam, i'w gAvrando

;

ac i edrych pa beth sydd ganddynt : ti elli di wybod a oes ganddynt ryw

bethoAverth; ac os oes, minau a ddeuaf wedi'n." Cytunodd William i

fyned, ac ar iyw fore Sabboth, cyfeiriodd ei gamrau tua Maes-yr-afallen. Y
diwrnod hwnw, gweinidog ymueiUduol, o'r enw Benjamin Evans, oedd yn

pregethu. Ni buasai WiUiam Pugh erioed o'r blaen mewn addoliad ymneiU-

duol, a synai yn fawr at y duU dirwysg y dygid y gwasanaeth yn mhien.

" Y^r oeddwn yn golygu," meddai ef, " fod i r o dduU a gwisg gyífredin,

esgyn i ben stôl i siarad â'i gyd-ddynion, yu beth tra simpl." Diau y pâr

syndod i laweroedd o'r rhai a ymarferasent â dull addoliad eglwys Loegr

pan welant, y waith gyntaf erioed, y dull mwy dysyml a dirwysg sydd ar

wedd yr addoliad yn mhlith yr ymneillduwyr. A'r pryd hyny, yr oedd yn

fwy diaddurn fyth, pryd mai t anedd oedd y capel, a stol oedd y pulpud.

Teimlodd W. Pugh hyn i raddau helaeth ; a phaun ai newydd-deb yr olygfa

oedd wedi anmharu ei feddwl, ai rhyw beth arall, aeth yr oedfa gyntaf, y
bore, heibio heb iddo ddeall yT un gair o houi, na gwybod yn nghylch pa

beth yr oedd y gT yn traethu. Y'r oedd oedfa eilwaith yn y pryduawn, a

daeth i hono drachefn. Testyn y bregeth oedd Rhuf. i, 16, " Canys nid oes

arnaf gywilydd o efengyl Crist, oblegid gaUu Duw yw hi er iachawdwriaeth

i bob un sydd yn credu." Ond nid aeth yr oedfa hon heibio yn ddieff"aith

fel y Uall. Arweiniwyd ei feddwl i ganfod mwy yn yr efengyl nag a feddyl-

iasai erioed, a gosododd argraflF ar ei galon na ddilewyd byth mo hono.

'^^drychai William Pugh ar y tro hwn yn gyfnod hynod yn ei oes, ac yn

. chwyniad i'w yrfa grefyddoL
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Efe a fu am flynyddoedd ar ol hyn lieb ymuno ag un gangen neillduol o

eglwys Crist ; ond nid heb roddi rhyw arwyddion lled ddiymwad o gyfnew-

idiad meddwl. Afreidiol ydyw dweyd iddo adael jt hen gampau ofer, a'r

hoU arferion llygredig; ac yn chwanegol at hyny, fe ddechreuodd ^vneuthur

rhywbeth tuag at ddysgu a hyfforddi ei g} mydogion yn ffordd y bywyd.

Ai i dai y cymydogion pan y caniateid iddo, i ddarllen y Beibl, ac i weddio;

ac ar y pryd hwn, fe ymddengys raai ffurf-weddiau a ddefnyddiai, allan o

Lyfr y Weddi Gyffredin, neu allan o lyfr y Parch. Griffìth Jones, Llanddow-

ror. Dywed mab iddo, yr hwn sydd yn preswylio yn y dref hon, ei fod

wedi gweled ffurf-weddiau o'i gyfansoddiad ef ei hun, y rhai y tybir a ddefn-

yddiai yn moreu-ddydd ei grefydd.

Nid oedd eto ddim pregethu gan y Methodistiaid yn unman yn agos i'w

gartref, er fod ychydig o gyfeillion, crefyûdol eu naws, i'w cael heb fod yn

mhell oddiwrtho, fel rhyw loffion grawnwin, un yma, ac un acw. Yr
oedd rhyw nifer bychan o bobl dlodion o'r fath yma yn Llwyngwrü, ac yn y
Bwlch; neu yn y fro o amgylch y lleoedd hyiiy, y rhai oeddynt eisoes wedi

cael blas ar yr efengyl. I'r Abermaw yr âi y bobl hyn i wrando, ac, yn awr

ac eilwaith, i gymuno. Fe fu William Pugh, a John Lewis, ac ychydig yn

ychwaneg, yn llafm-us a diwyd iawn i fyned i ardaloedd eraill i wrando, lle

bynag y deallent fod pregethu yr efengyl. Aml waith yr aeth i'r Bala nos

Sadwrn, ac adref nos Sabboth, wedi gwrando dwy bregeth yno. Yr oedd

iddo, rhwng myned a dychwelyd, o leiaf 45 o fiUdiroedd.

Yn hanes ei fywyd gan ei fab, fe ddywedir ei fod ef unwaith gyda'i gyíaill

Johu Lewis, wedi myned ar foreu Sabboth i Ddolgellau, gan hydeioi fod yno

ryw un yn pregethu; ond cyfarfod eglwysig oedd yno y boreu hwnw. Aros-

asant yn y cyfarfod hyd derfyniad y weddi ddechreuol; deallasant, bellach,

mai cyfarfod ueillduol yr eglwys fechan yn y lle oedd y cyfarfod, a chan

dybied nad oedd iddynt hwy ganiatâd i aros ynddo, troisant eu cefnau, gan

fwriadu myned i'w cartrefi. Ond nid aethent yn neppell o'r lle, cyn i genad

eu gorddiwes i'w hysbysu fod iddynt lawn ryddid i aros yn y cyuulliad hyd

ei ddiwedd, os dewisent. Dychwelasant, ar hyn, at y brodyr, a chawsant

dderbyniad calonog i fod yn aelodau yn eu plith ; a chawsant, cyn hir, y
fraint o gyfranogi o swper yr Arglwydd yn Nolgellau.

Dywedir mai yr hybarch Robert Jones, Ehoslan, oedd y cyntaf a bregeth-

odd yn y broydd hyn, ac mai y lle y pregethodd oedd ar heol mewn pentref

a elwir Aber-gynolwyn. Yr oedd llobert Jones wedi dechrcu cynghori yn y
fl. 1763, ond ni ddywedir pa nior fuan ar ol iddo ddechreu y daeth efe i'r

ardal hon. Rhaid ei bod rai blynyddau ar ol iddo ddechreu, gan ei bod ar

ol i bregethu gychwyn yn Nolgellau, yr hyn a fu, fel y soniwyd o'r bhìcn,

yn y fl. 1766; a thebygol ydyw, fod yr oedfa gyntaf hon yn cael ei chynal

rai blynyddoedd ar ol hyny.

Mae Robert Jones ei hun yn rhoddi hanes yr oedfa hon yn Aber-gynolwyn.

"Anturiwyd yno i bregethu (meddai) ar brydnawn Sabboth. Erbyn dyfod

yno, yr oedd golwg lidus a chreuhiwn ar y dorf luosog a ddaethai ynghyd.



570 IIANESIAETH Y SIUOEDD. [dOSB. IV.

fel yr oedd yn aeth ac yn ddychryn meddwl wynebu arnynt ; canys nid oedd

odid im o houynt a welsai bregethwr, na phroffeswr ychwaith, erioed yu un

lle. Cafwyd llonydd gweddol i gadw y cyfarfod mewn raodd annysgwyliad-

wy. Oud erbyn clywed pa fodd y'i cafwyd, caufuwyd fod llaw ddirgehiidd

rhagluniaeth yn sicr yn y tro. Dygwyddodd fod gr o'r enw John Lewis

yn byw yn yr ardal
; yr hwn oedd wedi bod, dro neu ddau, .yn gwrando

pregethu, ac yr oedd wedi ei dueddu i feddwl ei fod yn waith da. Yr oedd

gan y gr hwn fab-yn-nghyfraith (llysfab, ueu fab gwýn, fel y galwent ef),

yr hwu oedd yn aruthrol o gryf. Dywedodd yr heu wr •wrtho, fod y rhai'n

a'r rhai'n yn bwriadu erlid ac anmharchu y gr dyeithr yma heddyw ; "ac

(ebe efe) ni byddai raid i ti oud eu bygwth, mae'n sicr y byddent yu ddigon

llonydd." Yr oedd y dyn yn falch o'r swydd ; bygythiodd hwynt yn erwin,

a pharodd ei arswyd yn uhir y rliai byw. Ni bu y cyfarfod heb radd o ar-

ddeliad arno. Ac o hyny hyd heddyw, y raae pregethu yn yr ardal, a gradd

o Iwyddiant ar y gwaith." Y cytiyw ydyw yr hanes a ddyry Mr. Robert

Jones ei hun o'r oedfa hon. Ond er raai hon oedd yr oedfa gyutaf, nid

hon, fel y dywedwyd, oedd yr olaf.

Daeth eraill i bregethu yn fuan ar ei ol ef ; ac er cymaint oedd awyddfryd y

gwrthwynebwyr i derfysgu, ac i luddias i'r cynghorwyr diurddau liyn gael

pregethu, ac i bobl ymgynull i fanau anghysegredig i'w gwrando; eto, nid

ymddengys iddynt gael ueuiawi' o'u hamcan i beu. Codai Duw ryw wared-

igaeth rywlc; ac weithiau oddiwrth bersonau, a thau amgylchiadau tra

hynod. Yn ychwauegol at y dull y cafodd Eobert Jones lonyddwch yn y tro

crybwylledig, hysbysir i ni am dro arall cyffelyb. Yr oedd yr erlidwyr

uuwaith wedi yragasglu yn fintai gref, ac wedi ymbarotoi i'r frwydr, gan

beuderfynu daugos eu nerth a'u llid ar y trueiniaid. Ond pan ddaeth yr

oedfíi, a hwythau ar ddechreu eu gorchwyl, nesaodd un John Howel, o Nant-

y-cau-bach atynt, gan ddweyd, "Dewiswch yr un a fyuoch, ai bod yn ddys-

taw a llonydd, ynte droi o houoch allan o'r dyrfa ataf fi." Bu hyn yu deríyn

ar y cyffelyb ymosodiadau. Nid oedd y Johu Howel hwn wedi aduabod y
gwirionedd ar y pryd. Nid ydoedd yn rhestru ei hun yn wraudawr

cyson, chwaithach yu broffcswr, nac yn cael ei olygu felly gan neb arall

;

yn uuig tybiai nad oedd dim niwaid yn cael ei aracanu i nebtrwy y pregethu,

ac mai teg oedd i'r cynghorwyr gael llonyddwch o leiaf. Cafodd John Howel

brofiad hehaeth o'r efengyl ar ol hyn, a bu yn wasanaethgar dros ei oes i'w

chanmol ac i'w lledaeuu. Dechreuodd y pregethu ymeangu ar ol hyn i

wahauol ardaloedd. Cafwyd lle bychan i bregethu mewn maii a elwid Cerig-

y-felin, yr hwn a gaed trwy gymwyuasgarwch ewyllysydd da i'r achos, yr

hwn oedd yn byw, ar y pryd, yu Ty'u-y-fach.

1785. Tua'r pryd hwn y dechreuodd gr o'r enw Johu EUis, yr hwn a

breswyliai y rhan ddiweddaf o'i ocs yn yr Abermaw, bregethu; a thua'r \m

araser hefyd y daeth yr hyglod Thomas Charlcs, B. A., Bala, i undcb â'r

Methodistiaid; ac yn fuan arol hyny, a thrwy ei lafur ef ynbenaf, y cododd

yr ysgolion Sabbothol, y rhai afuont mor fcndithiol i'r holl wlad, fel y gallwn
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edrycli ar y tymhor hwn yn gyfnod nodedig yn hanes Methodistiaeth Cymru;

ac, yn ddiau, nid Hai i Fethodistiaeth sir Feirionydd.

JoHN Ellis, Abekmaw. Ganwyd y gr hwn yn mldwyf Ysbytty, sir

Ddinbych, a dygwyd ef i fyny nid yn mhell oddiwrth ei fro enedigol, sef yn

Nghapel-Garmon. Nid oedd ei rieni ond tlawd yn y byd, a gwaeth na

hyny, yr oeddynt yn anwybodus o bethau byd tragwyddol, ac yn anystyriol,

fel rhieni filoedd yn y wlad, yn nghylch addysg ysbrydol, ac esampl gywir,

i'w phmt : felly, cafodd eu inab John bob anfantais yn ei ddygiad i fyny,

mewn addysg ac esampl. Cafodd ychydig ysgol, meddii-, pan oedd yn ddeu-

ddeg oed. Anfonwyd ef at ewythr iddo, i ddysgu y greíft o gylchwr (cooper).

Trwy farwolaeth ei ewythr, arweiniwyd ef i dref Llanrwst i oi-phen dysgu ei

grefl't, Ue yr oedd pregethu eisoes gan y Methodistiaid. Aeth yntau, ar ryw

gyfrifon neu gilydd, i wrando ar. un Eobert Evans yn pregethu, a phrofodd

gymaint o efFaith y gair, dan y bregeth hòno, ag a'i tueddodd, yn ol llaw, i

wrando yr efengyl. Eto, yr oedd yn aros dan lywodraeth natur lygredig
;

ac wedi symud i Ffestiniog i weithio, dangosodd mai gwas i bechod, a

chaethwas i lygredigaeth, ydoedd, trwy roddi rhaft' i'w nwydau Uygredig ; a

rhedodd yn ddiwarafun a chyflym ar hyd íFordd troseddwyr. Trwy fyned

eilwaith i wrando, ymwelodd yr Arglwydd â'i gydwybod drachefn, nes arafu

ei gamrau gwylltion, a'i sobri i radd helaeth. Dangosodd ei dad hiwer o

chwerwder annaturiol tuag ato, o herwydd y gwellhad hwn yn ei rodiad, a'r

cyfnewidiad hwn yn ei feddwl, yr hyn a barodd iddo adael Efestiniog, a

myned ymaith heb wybod i ba le.

Ond er na wyddai y Uencyn i ba le yr âi, na pha beth a ddygwyddai iddo,

yr oedd gofal rhagluniaeth am dano, a gras pen-arglwyddiaethol yn llygadu

arno. Arweiniwyd ef i Lanbrynmair, llc y cyfarfu, drachefn, â moddion

gras, ac y dyfnhawyd yr argrafliadau blacnorol ar ei feddwl ; cymaint felly,

nes yr ymunodd ef yno ag eglwys Dduw, yn mhen tua mis ar ol cyrhaedd

yno. Canmolir ymddygiad hen frodyr Llanbrynmair tuag ato. Bu gwein-

idogaeth Richard Tibbot yn fendithiol iawn iddo, a chafodd hynawscdd ac

amgeledd neillduolgan hen grefyddwyr Lhuibrynmair. Bendith fawr i achos

yr efengyl ydyw fod "calonau y tadau yn cael eu troi at y plant, a chalon y
plant at y tadau ;" a melldith cliwerw ydyw y gwrthwyneb. Yn Llanbryn-

mair y priododd yn yr Arglwydd, a buont iU dau yn gysur i'w gilydd, ac yn
gynorthwy y naiU i'r Uall yn llwybr y bywyd, hyd nes eu gwahanu gan

angau. Wcdi bod yn Llanbrynmair am fwyna saith mlynedd, efe a symud-

odd cilwaith i Lanrwst, a thrachefn i Efestiniog. Ymddengys iddo, yn y
cyfamscr, gyfarfod â Uawer o brofedigaethau yn y byd, ond ei fod yn dwys-

eiddio yn ei grefydd ar yr un pryd. Cafodd ei annog i gynyg ei hun i gadw
ysgol Gymraeg, dan olygiaeth Mr. Chark:s, a thrwy gyflwyniad gwresog o

hono gan y rhai a'i hadwaenai ynPfestiniog a Thrawsfynydd, efe a appwynt-

iwyd i'r gwaith hwnw. Ac ni fu hyn yn ochenaid i Mr. Charlcs, ond cafodd

achos gorfoh^dd o'i blegid. Troes aUan yn athraw tirion, serchog, ac cnnill-

gar; gaíhawodd aroglcdd hyfryd ar ei ol yn yr ardaloedd y bu yn addysgu, a
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chafwyd profion lawer, fod ei lafur a'i addysgiadau i'r plant wedi bod yn Ues,

nid amserol yn unig, ond tragwyddol hefyd.

Nid yn hir y bu ar ol dechreu cadw yr ysgol, cyn iddo gael ei gymhell, gan

ei frodyr crefyddol, i arfer ei ddawn i gynghori ei gyd-ddynion. Yr oedd

y eynghorwyr yn anaml eto yn y wlad. Nid oedd yr un cynghorwr yn y fl.

1785, i'w gael o Eoslan yn sir Gaernarfon, hyd Machynìleth yn sir Drefald-

wyn. Xid oedd William Pugh, na Lems Morris, eto wedi dechreu cynghori,

nac Edward Foulk, Dolgellau. Heblaw fod y brodyr wedi gweled cymhwys-

derau anghyffredin ynddo, yr oedd yr angenrheidrwydd am y fath un yn fawr

iawn, yn y wLad hòno : gallent mewn gwirionedd ddywedyd wrth ie gymhell

at y gwaith, onid oes achos ? Fe fu John Ellis, yn y modd yma, yn gwibio

o fan i fan, gyda'r ysgol gylchynol Gymraeg, gan gynghori ei gydwladwyr,

ar gyhoedd o d i d, am ddeng mlynedd. Yn y cyfamser, jt oedd ei ddawn
a'i wybodaeth yn cynyddu, a'i ddefnyddioldeb yn ymddangos yn amlycach o

bryd i bryd, nes y rhoddwyd galwad iddo, yn y diwedd, i roddi heibio yr

ysgol, ac ymgysegru yn gwbl i weinidogaeth y gair. Hyn hefyd a wnaeth,

gan deithio Deheubarth a Gwynedd, gyda llawer o ffyddlondeb ac ymrodd-

iad, a chyda derbyniad a llwyddiant helaeth. " Yr oedd," raeddai Mr. Charles

am dano, " yn r goìeii yn yr ysgrythyrau, cadarn yn athrawiaeth gras, yn

ei hamrywiol ganghenau
;
yn r ysbrydol o ran ei brofiad o bethau Duw,

syml a diargyhoedd yn ei rodiad." Bu farw mewn tanguefedd, íe, yn llawn

o orfoledd, yn Awst 1810, yny52 ndwydd o'i oedran.

DYFODIAD MR. CHARLES I BRESWYLIO I SIR FEIRIONYDD.

Cawsom achlysur o'r blaen, wrth alw sylw y darllenydd at ysgolion Sab-

bothol fel moddion cynydd y cyfundeb, i osod ger bron rai o linellau hanes

y gvvr parchedig uchod, hyd ei ymuniad â'r Methodistiaid j-n y flwyddyn

1785, yn nghyda'r dylanwad effeithiol a gariai yr amgylchiad hwn ar " Feth-

odistiaeth Cymru," ac yn enwedig ar Fethodistiaeth Gwynedd.

Yr oedd y Bala eisoes yu ganolbwynt Methodistiaeth sir Feirionydd.

Dechreuasai yn foreuach yn y Bala, ac ymwreiddiasai yn ddyfnach. Yr oedd

yr erlid w^edi darfod yma er ys cryn amser eisoes, pryd yr oedd yr anghenfil

yn dangos ei ddannedd a'i ewinedd yn gethin mewu manau eraiU. Yn y Bala

yr oedd yr holl bregethwyr a feddai y sir yn byw, oddieithr un neu ddau, pan

y chwanegwyd Mr. Charles at eu rhif. Yr oedd yraa, gan hyny, nerth mawr,

pryd yr oedd gwendid yn mhob nian arall. Yr oedd yn fi'urfio y pegwn, ar

yr hwn ara ysbaid o araser y troai Methodistiaeth y sir ; ac nid gormod ydyw

dweyd fod dylanwad y Bala, am flynyddoedd, yn effeithio ar Wyiiedd hyd yn

mhell. Nid ydym mor ofergoelus, er hyn, a phriodoli santeiddrwydd i'r

naill le mwy na lle arall, nac yn wir, un dyhnnwad i un lle mwy na lle arall

;

eto ni allwn wadu y ffaith, pa fodd bynag, fod rhyw grynhoad rhyfeddol wedi

ei wneuthur gan ragluniaeth fíwr y nef, o adnoddau a grymusderau Method-

istiaeth y Gogledd, i'r llygedyn hwn. Fe fu Sul y cyraundeb yn y Baha, am

amser raaith, yn meddu ar ryw at-dyniad rhyfeddol i sugno dynion yiio, o

I
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wahanol bartliau y sir, ac o rai siroedd eraill. Yno ymgynullai llawer o

flaenífrwyth y crefyddwyr, i amgylcliynu bwrdd y cymun, ac i goflau am
farwolaeth eu Harglwydd. Yno hefyd y deuai llawer un o lawer cyfeiriad i

ymofyn am gyhoeddiadau y cj'nghorwyr, y rhai, hyd y gallent, a arosent adref

ar Sul pen mis. Yn y modd yma, yr oedd Sabboth y cymundeb yn ateb dros

ryw dymhor yn lle cyfarfod misol i'r sir, neu yn lle cymdeithasfa i Wynedd.

Yr oedd y Bala i Wynedd, i raddau bellach, yr hyn a fuasai Llangeitho i'r

dywysogaeth gynt.

Nid un drefn ddynol chwaiíh a barodd hyn, ac ni feddyliwyd yn flaenorol

ar i'r fath ddylanwad ymgiynhoi i'r Ue hwn ; ac ni phenderfynwyd ar iddo

gael parhau felly mewn amser dyfodol. Yn unig, damweiniad ydoedd, neu

yn hytrach, trefniad rhaghmiaethol ydoedd, Fe ddywed hanesiaeth eglwysig,

fod y Pabyddion, oddiar ryw amgylchiadau damweiniol yn y cychwyniad,

wedi seilio cyfundrefn ar uwchafiaeth esgob Ehufain yn hytrach nag esgob

rhyw le arall, gan hòni mai yn Uaw esgob Cristionogaidd (yn hytrach anghrist-

aidd), y Ue hw-nw \t ymddiriedwyd agoriadau teyrnas nefoedd, fel olyuwr yr

apostol Pedr ; ac fe sefir dros hyn o bwnc disynwyr, gyda haerllugrwydd ag

sydd wir syndod. Ar gystal sail y gallai rhyw bregethwr a fyddai yn byw yn

y Bala neu jti Llangeitho, ymhòni awdurdod ar ei holl frodyr ; am y dy-

gw-yddai fod y ddau le hyny gynt yn enwog am y daioni a'r dylanwad a

ddeiUiai o honynt ! Maddeued ei santeiddrwydd i mi am ei gydmharu i

Eowlands neu Cbarles ;
yn hytrach, maddeued Methodistiaid i mi, îe, am

wrthgyferbynu y dynion arddercbog, duwiol, a diymhongar hyn, â'r " dyn

pechod" hwnw% Gwnaethum hyn yn unig i osod allan ynfyfh-wydd anfad a

phenchwiban y syniad y dibytiai yr lioll gyfundrejn babaidd arno !

Yn y flwyddyn 178.5, sef y flwyddyn yr ymunodd â'r Methodistiaid, aeth

Mr. Charles i gymdeithasfa Llangeitho, yr hon ydoedd, yn yr oes hono, y prif

gj'^nulliad y cyrchai crefyddwntr y dywysogaeth iddo. Galwyd ar Mr. Charles

i bregethu yno. îsid oedd ond pregethwr ieuanc mewn cydmhariaeth, o ran

oed, nid oedd ond 30 mlwydd, ac nid Ilawer o flynyddau a aetbai heibio er

pan oedd wedi dechreu pregethu. Ni chawsai, mae'n debyg, erioed y fantais

neu yr anfantais, yn ol yr olwg a gymerir ar yr amgylchiad, i brcgethu i'r

fath gynulleidfa o ran ei maiut, ac o ran ei nodwedd. Yr oedd yr hen

Eowlands, apostol Cymru, yn mhlith ci wrandawyr, a chynyrchwyd ynddo

wrth ei wrando feddwl uchel am ei werth, yr hj'n a ddangoswyd trwy ddweyd,

"Ehodd yr Arglwydd i Wynedd ydyw Charles." A rhodd, yn wir, o werth

anmhrisiadwy a fu.

Am yr amser hwn y dywedai hen bregethwr :
" Cedwid cyfarfod misol sir

Feirionydd yn y pen gorllewinol i'r sir yn unig. Yr oedd Mr. Charles yn

cyfranu bob mis yn y Bala, ac ar y Sabboth hwnw byddai cyrchu yno o bob

rhan o'r wlad, a'r cyfarfod hwn, sef cynuUiad pen mis yn y Bala, oedd yn

ateb dyben cjrfod misol i'r pen dwyreiniol o'r sir, Nid oedd neb wedi eu

gwneyd yn flaenoriaid, neu yn henuriaid eglwysi, mewn fíurf a threfn, y pryd

hwnAV, yn y sir hon ; ond y dynion n alwent ara bregethu i'w tai a aent i'r
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cyfarfod misol. Y gwr hyn, hefycl, a gadwent y cyfarfod eglwysig yn eu tai.

Ond yn mheu rhyw gymaint o amser, dywedodd JMi*. Charles mewu cyfarfod

misol, fod y Testament Newydd yn dadgan, fod gau yr eglwysi lais i fod yn

newisiad eu swyddogion, a bod cymhwysderau y cyfryw swyddogiou wedi eu

gosod i lawr ; mai nid swyddogion priodol oedd neb ond a ddewisidj nid y

rhai a ddamweiuiai fod, neu y rhai a ymwthiai iddi, oedd i fod yu heum-iaid,

ond y sawl a ddewisid, ac a elwid iddi, ac a osodid ynddi oddiar olwg ar eu

bod yu blaenori yu y cymhwysderau gofynol. Hyd yu liyn, yr oedd rhai dyu-

ion wedi eu harwain at y gwaith o herwydd angenrheidrwydd, ac wedi

ymaflyd yn y gorchwyl, am nad oedd neb arall a wnai, neu am nad oedd neb

arall i wneyd. Yr oedd Uawer o'r gwr hyn yn ddyuiou rhagorol eu hysbryd,

ac egniol eu diwydrwydd, raawr eu sel, a inawr eu ífyddlondeb ; ond o her-

wydd eu galw trwy ras Duw o wasanaeth y diafol, pau mewn oedran, ac heb

erioed gael neraawr fanteision, yr oedd eu dawn a'u gwybodaeth yn fychan

;

îe, yr oedd rhai o honyut heb fedru darllen, ac felly dan anfantais fawr i allu

cynyddu mewn gwybodaeth, i gyfateb i gynydd rhai eraill. Yr oeddyut, er

hyny, yn efí'ro a ífyddlawu iawn, i wneutliur a allent, trwy fyued i'r cyrddau

misol i ymofyn am bregethwyr i ddyfod i'w hardaloedd, ac yu mhob modd,

yn ddyfal a gofalus yn ceisio hyrwyddo achos Duw yn mlaen.

Yn y cyfarfod misol y cyfeiriwu ato, penderfynwyd, yn ol cynygiad Mr.

Charles, fod y wlad i gaei ei rhanu yu ddosbarthiadau ; a bod i bregethwr

gael ei aufou i bob un, i gynorthwyo yr eglwysi yn newisiad y swyddogion

hyn. Angenrhaid oedd gwneuthur hyn, gan leied o sylw a wnaethai y cy-

uulliadau eglwysig bychaiu ae ieuainc eto, ar gymhwysderau henuriaid, neu

ddiaconiaid. Yv oedd gwir angenrheidrwydd, gan hyny, am eu dysgu, a'u

cyfarwyddo, mewn ysgogiad ag oedd mor hanfodol i Iwyddiant a chysur y

cymdeithasau. Cyfarwyddwyd y cenadon hyn i ddysgu'r eglwysi i beidio

dewis neb, heb o leiaf fedru darlleu. Ac am y rhai ag oeddyut yn gweith-

redu yu ífyddlawn fel diaconiaid, er yu ddiftygiol mewn rhyw gymhwysderau,

bernid mai dewis cynorthwywyr iddynt a fyddai oreu, ac nid rhai yn eu Ue,

modd y cyflenwid, trwy y swyddogion newyddion, ddiflygion yr hen swyddog-

ion. Wedi i'r dcwisiad yu yr eglwysi fyned heibio, daeth y rhai a ddewisasid

i'r cyfarfod misol, er rawyu adchwilio cu cyiûhwysderau, a'u cynghori a'u

cyfarwyc^do yu eu gwaith.

Yn yr amser yr ymunodd Mr. Charles â'r Methodistiaid, nid oedd ond

pump o gapelau yn yr holl sir : sef yu y Bala, Penrhyu, Dolgellau, Dolyddel-

en, a Blaenau-Ffestiniog. Y'^r oedd auhawsder mawr yn ymddangos ar ft'ordd

y crefyddwyr y pryd hyny i'w cael hefyd. Anhawdd iawn, yu fynycli, oedd

cael tir, gan eiddigedd a rhagfarn meddiauuwyr tiroedd, ymron yn mhob

man ; a phau y gellid niyned trwy yr auhawsder hwn, yr oedd yr ariau yn brin,

crefyddwyr yn ychydig o rif, a chan rawyaf yn dlodion eu sefyllfa. Ar yr un

pryd, yr oedd rhagfaru y weriu yu dechreu Ilacio, a'r cynulleidfaoedd yu

chwyddo, nes oedd y tai anedd yn myned yn Ilawer rhy gyfyng; a rhaid oedd,

er mwyn cynwys y tyrfaoedd a ymgynuUent i wrando, yragynghori pa beth a
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ellid ei wueycl. Dywedasom o'r blaeii fod llawer o annybendod i adeiladu

capclau, gan y syniad a lochesid yn meddyliau y diwygwyr cyntaf, ar gadw y
diwygiad Metliodistaidd o fewn terfynau yr eglwys sefydledig; a gochelid,

hyd y gellid, bob ysgogiad a fyddai yn arwaiu i diriogaeth ymneiUduaeth.

Oblegid hyn, pregethid, gan mwyaf, mewn tai anedd, ac allan yn y maesydd
;

a'r tai hyu hefyd, heb eu cofrestru yn gyfreithiol i'r dyben, gan na ellid eu

cofrestru felly ond dan y broffes o ymneillduaeth. Yr un fath hefyd, yr oedd

gyda thrwyddedu y pregethwyr. Nid oedd modd cael trwydded i bregethu,

mwy na chofrestru Ue i bregethu ynddo, ond ar gyfrif ymneillduaeth oddi-

wrth yr eghvys whidol. A hwyrfrydig iawn a fu y tadau i wneuthur y naill na'r

Uall ; aragylchiadau a'u gorfuant ; neu mewn geiriau eraill, amlygiad diymwad

o ewyllys eu Meistr, yn y llwyddiaut a roddes ar eu llafífr, a aeth yn raddol

yn drech na'u hymlyniad sectaidd wrth eglwys Loegr.

Mae yr hanes a geir am yr amgylchiadau cysylltiedig ag adeiladiad capel

cyntaf Dolgellau, yn ddyddorol iawn, a gwasanaetha fel drych i ddangos

helyntion yr hen bobl yn y rhan yraa o Fethodistiaeth Cymru.

Eyw bryd tua'r íi. 1787, neu ychydig o flaen hyny, cafwyd cyhoeddiad Mr.

Jones, Llaugan, i bregethu yn Nolgellau ; ac er bod ysbryd erlid wedi lleithio

Uawer wrth a fuasai gynt, eto nid oedd wedi cwbl farw. Y tro hwn, pan

oedd Mr. Jones yn pregethu ar yr heol, tybygid, fel y gwnaethai y troiau o'r

blaen, daeth un o'r hen blant â thresi (chains) yn ei ddwylaw, gan eu tincian

yn eu gilydd, a thrwy hyriy rwystro y gyuulleidfa i gael gwrando. Ar hyu,

gwaeddodd Mr. Jones, y myuai gapel yu Nolgellau, costied a gostiai. Y
pryd hwnw, yr oedd y Deheudir yu cyuorthwyo y Gogledd yn y gorchwyl o

adeiladu capelau ; a thrAvy offeryuoldeb Älr. Jones, Llangau, a charedigrwydd

brodyr yn y Deheubarth, y caed modd i'w adeiiadu ; cafwyd darn o dir gan

r boueddig a berthyuai i'r Crynwyr, am yr hwu y talwyd £20, ac ar y darn

tir hwn, adeiladwyd capel bychan yn mhen ucha'r dre. Yn y tìwyddyu y
caed y capel i fyny, cynaliwyd cyraanfa chwartcrol yn y dref, y gyutaf, mae'n

debyg, erioed yn Nolgellau. Ni fu cymanfa wedi hyuy am wyth mlynedd
;

pryd y cynaliwyd uu drachefu. Aeth y capel yn llawer rhy fach i gynal y
cymdeithasfaocdd hyn, y rhai, bellach, a gynelid yn rheolaidd bob blwyddyu,

a rhaid oedd eu cynal, gau hyuy, fel y gwneir y rhan aralaf elo, allan ar yr

iieol, ueu ar y maes.

Ar yr achlysurou hyn o brcgethu allan, deuai rhyw rai i swn y pregethau,

na fynent er dim dywyllu drws y't cwrdd neu y capel
; yn enwedig y dos-

barth o bobl a dybieut eu hunaiu uwchlaw y cyfl'rcdin, o ran dysg a chyfocth.

Un tro, yr oedd Mr. Johu Joncs o Edeyrn yu pregethu, ac ar ci brcgeth yn

cyfeirio at y gwartheg blithion gynt yn cludo arch Duw i'w bro, o wlad y
Philistiaid ; ac wrth ddysgriíio y duU oedd ar y gwartheg, gwnai y pregethwr

hwn, mewn dull annhebyg i neb arall, &wn â'i lais fel buchod yu brefu. Yr

oedd ar yr heol, ar y pryd, ddau gyfreithiwr yu ei wrando ; y rhai a gawsaut

destyn i chwerthin a gwawdio mwy na chyffrcdin, trwy y fath ddigrif-ddyu-

wared y gwartheg ; ac wedi cael y fatli achles i wawdio, i ffordd â'r ddau i'r
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gwestty a elwid y Plas-isa', i adi-odd wrth r y t y digrifwch a gawsent, ac

i gyd-wawdio y penau-cryniaid penchwiban. Yr oedd Mr. Evans, sef gr
y t, pa fodd bynag, yn Uawer mwy ei gydnabyddiaeth â'r Beibl, na'r coeg-

wyr hyny, ac yn Uawer Uai ei ragfarn at y Methodistiaid.

" A glywsoch chwi erioed, Mr. Evans, beth gmrionach nag i bregethwr son

am wartheg yn brefu, ar ei bregeth, uwch ben cynulleidfa o bobl ?
"

Gwrandawodd Mr. Evans ar y chwedl, gan gymeryd amo synu fod y fath

beth yu cael ei adrodd ar bregeth ; ond yn mhen ychydig, gofynai megys yn

fyrbwyll

:

*' Ai nid oes hanes o'r fath, tybied, yn y Beibl ?
"

" Hanes am wartheg yn brefu yn y Beibl ?"—meddai y cyfreithwyr dysg-

edig,
—" nac oes, goeliwn ui, na dim o'r fath beth." Yna chwerthin mawr

drachefn, am ben Mr. Evans, o herwydd ei blentynrwydd yntau
;
gan argoeli

pe cawsai gymaint o ddysg ag a gawsent hwy, na chawsai dychymyg mor

ífol le am fynyd yn ei ben.

" Gadewch i ni gael Beibl ynte," ebe Mr. Evans, " er mwyn bod ar dir

cadarn, ac edrychwn ynddo, a oes y fiith hanes o'i fewn."—Beibl a gafwyd.

Trodd Mr. Evan&, yr hwn oedd fwy cydnabyddus â'r llyfr na'r boneddigion

eraill, at yr hanes, ac a'i darllenodd iddynt. Mawr, bellach, oedd syndod y
ddau hurtyn dwl ; a chafodd Mr. Evans achles i droi arnynt, gan edliw iddynt

eu rhagfarn yn erbyn dynion llawer gwell na hwy eu hunain, a'u hanwybod-

aeth trwch o'r ysgrythyr lân.

Ond er i'r boneddwyr uchod dybied iddynt gael achles digonol i wawdio

Methodistiaid íTol, yr oedd Duw y nefoedd yn gwenu ar y gymanfa mewn
modd rhyfeddol, a dywedai hen M'raig a ddaethai o Drawsfynydd i'r cyfarfod,

ei bod yn teimlo wrth adael y lle fel pe buasai yn troi ei chefn ar y nefoedd

ei hun, gan faint y mwyuhad a gawsai yno.

Yn nghanol yr holl warthrudd a fwrid ar y pregethwyr a'r proffes\vjr

boreuol hyn, ac er maint y blinder a godid yn eu herbyn, yr oeddynt yn

raddol yn ennill tir yn nghydwybodau eu gwrthwynebwyr. Dangosir hyn

trwy yr hanesyn canlynol :

—

Yr oedd Eobert Roberts, Clynog, sir Gaernarfon, jt hwn oedd ar y pryd

yn un o'r pregethwyr mwyaf poblogaidd a llwyddiannus yn mhlith y rhai

diui-ddau ya. Ngwynedd, yn un ag a fyddai yn arfer pregethu yn fynych yn y
cymanfaoedd hyn. Eelly y gwnai ryw dro ar yr heol yn Nolgellau. Ar

gyfer y lle y safai i bregethu arno, yr oedd gr tra erlidgar a chas, yn cadw

siop, ac yn r o gyfoeth a dylanwad. Yr oedd y gr hwn Avedi cl}Tved

Eobert Roberts yn pregethu o'i d ei hun, ac felly yn gydnabyddus â'i

wyneb fel ag i'w adnabod. Dygwyddodd fod y gr hwn unwaith yn myned

i Liyei-pool ar neges fasnachol, ar yr un pryd ag yr oedd Robert Roberts yn

myned yno i bregethu ; ac ar yr adeg yr oeddynt yn croesi yr afon, yr oedd

yn chwythu yn drwra, a'r cwch bach, o'r fath ag oedd i groesi ynddo y pryd

hwnw, yn cael ci hichio yn arswydus, nes oedd braw a dychryn wedi medd-

iannu y teithwyr ymron bawb. Yr oedd y prcgethwr yn eistedd yn ddystaw,
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yu uu pen i'r cwcb, licb w'Ybod bod yao neb yn ei aduabod. Er byn, fe

ganfyddai r yn ymgripio yn grynedig ato, ac yn ymwasgu mor agos ato ag

a allai, íe, fel ag i bwyso i raddau arno, gan arwyddo awyddfryd i gael llecliu

dan ei gysgod. Pwy a allai ddycbymygu mai erlidiwr Dolgellau ydyw yr

un acw sydd yu ymwasgu mor sercbog at y pen-grwn ? Gartref, buasai yn

ddigou parod i'w lucbio â cberig; yn y cwcb aflonydd, nid oes cwrani neb

mor ddymunol. Tua Cbader Idris, ni fynasai er dira ddyfod yn agos ato,

mwy na plie buasai y pla arno ; ar afon Mersi, nid oes cysgod neb mor glyd,

íui mynwes nel) mor sercbog, a'r eiddo y pregetbwr ! Bob yn dipyn, torai at

Robert Roberts yn barcbus iawn, gan ddweyd, " Yr ydycb cbwi Mr. Eoberts

yn myned ar neges dda, ond amcan bydol sydd genyf íi :

"— cystal a pbe dy-

wedasai, dysgwybaf y dyry rbagluniaetb ei baden drosocb chwi, ac os

caniatewcb, rai lecbaf fìnau dan eicb cysgod ! Yr oedd Ibìis cydwybod wedi

cael gorucliaíiaetb ar ragfarn, a cbariad at ci lioedl wedi gorcbfygu ei ddygas-

edd at y pen-grwn.

Ar ol belaetbu y capel bacb cyntaf bwn trwy osod oriel (gallery) amo,

ymgynuUasant ynddo am ysbaid 20 mlynedd neu fwy ; ac yn yr ysbaid bwn,

aetb dracbefn yu rby fycban ; a Uygadai y brodyr, er ys petb amser, am le

arall i adeiladu capel mwy ; ond nid oedd uu llygedyn o dir yn y golwg, yn un

raan cyfleus, ac yr oedd gobaith i'w gael i'r dyben hwn yn brin iawn, er talu ei

hiwn werth am dano. Cyboeddwyd, pa fodd bynag, fod Ue i gael ei werthu,

yr bwn, os geUid ei gael, a fyddai yn gyfleus a dymunol iawn ; ond ofnid yn

fawr, pau y deaUid y dyben, na cbeid mo bono, heb roddi am dano Uawer

iawn mvvy na'i werth. Yr oedd y gwertbiad ar auction mewu tafarnd.

Aeth dau fasnachwr cyfrifol, sef Mr. Tliomas Pugh, a Mr. Edward Jones,

y rhai oeddynt o nifer y brodyr crefytldol, i'r arwerthiad, yn bryderus eu

caionau
;
pryd yr oedd eraiU o'r brodyr yn gweddio am eu Uwydd. Yr oc(kl

Uawer o foneddwyr y dref a'r gymydogaeth wedi dyíbd i'r arwertbiad, ac yu

cynyg yn awyddus am y tir, nid cymaint oddiar wrthwynebiad i'w gilydd,

na hwyrach oddiar awyddfryd i'w gael iddynt eu bunain, oud yn benaf os

nad yn gwbl, rhag ei feddiannu gan y Methodistiaid. Yr oedd dros ddau

cant bunnau eisoes vvedi ei gynyg am y tir, gan Mr. Pugli, pryd y dywedodtl

yr arwerthydd, os na roddid iddo gynygiad uwch cyn pen deng munud, y
byddai y tir yn eiddo i Mr. Pugb. Gyda'i fod yn dywedyd hyn, aetb dau gi

i yrabuld â'u gilydd yn yr ystafeU, a tbynwyd sylw pawb ond Mr. Pugb, yr

hwn ocdd a'i lygad ar ei oriawr yn ddyfal, at y cvvn. Aeth y deng munud

heibio, a pbarbäai y cwn i ymladd ; ond pan aetbai pymtbeg munud beibio,

galwodd ar yr arwerthydd i sylwi ar yr amser, a cbofio ei addewid. Er mawr

syndod iddo, ac er dirfawr siomedigaeth i'r boncddigion, yr oedd yr adeg

trosodd, a'r tir yn eiddo Mr. Pugh; "Wel," ebe yntau, " dyna dir i'r Metli-

odistiaid adeüadu capel." " Pe gwybuaswn i hyny," ebe rliyw foneddwr yn

y fan, " mi a godaswn gan' bunt yn ychwaneg ar ei bris."

Yn y modd yma y cafwyd Ue i adeiiadu y capel presenol arno, yr hwn pan

y'i hadeiladwyd, a gyfriful y mwyaf yu Ngwyuedd, a dwrdio mawr a wneid

N 2
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gan ambell bregethwr, am i bobl Dolgellau ryfygu gwneuthur capel mor fawr.

Yr oedd hyu tua'r flwyddyn 1808.

Dywedwyd eisoes fod y brodyr yn y Deheudir wedi cynorthwyo rhai manau

yn y Gogledd i adeiladu capelau. Yr oedd y cyuulleidfaoedd yno yn amlach

ac yu lluosocach, gau eu bod yn henach ; adangosasant lawer o serchogrwydd

tuag at eu " chwaer fechan " yn Ngwynedd. Cynorthwyasant bregethwyr i

ddyfod trosodd i weini mewn gwahauol barthau o'r wlad, mewu adeg nad

oedd y doniau yn y Gogledd ond priniou iawn. Ac fel y dangosasant barod-

rwydd i gyfranu i ni o'u doniau ysbrydol, felly hefyd y gwnaethaut, am ryw

dymhor, o'u " pethau cnawdol," er cynorthwyo i adeiladu tai addoliad.

Pau ddaeth yr amser i yraosod at y gwaith o adeiladu capelau o ddifrif, yr

hyn a ddygwyddodd tua'r un araser ag y daeth yr ysgolion Sabbothol i

eíFeithio ar y wlad, fe sefydlwyd ar gynygiad John Evans o'r Bala, fod

casgbad yn cael ei wneyd trwy Ogledd Cyraru, o ddimai yn yr wythnos

oddiwrth bob aelod yn y cyfundeb, ac i'r casgliad hwn gael ei ddwyn i'r

gymdeithasfa bob chwarter blwyddyn. Y^n y cynuUiad chwarterol hwn, fe

wrandewid ar gwyn pob gwlad, ac fe edrychid i amgylchiadau y gwahanol

fanau y byddai cais am gael capelau ynddynt ; a rhenid y casgliad, yn ol fel

yr ymddangosai fod yr amgylchiadau yn gofyn, a'r swm mewn Uaw yn can-

iatâu. Yn mhen enyd, canfyddwyd fod achos hoU gapelau Gw-ynedd yn llyncu

nawy o amser nag a allai y gymdeithasfa hebgor ; a chan fod yr achos yn

ymeangu yn gyflym yn mhob sir, barnwyd mai doeth fyddai goUwng achos y

capelau i arolygiad y brodyr yn eu gwlad eu hunain ; a thrwy hyny ysgafuhau

llawer ar waith y gymdeithasfa, a rhwyddhau llawer ar adeiladiad y capelau

hefy.l.

Dywedir mai ychydig a gafodd sir Feirionydd fedi o ff"rwyth y casgliad 6|c.

V chwarter, er mai John Evans a'i cynygiodd, ac er cyfranu eu rhan tuag ato;

os fel hyn yr oedd, mwyafoll oedd braint sir Eeirionydd, pangofiom eiriauyr

Arglwydd lesu, " Dedwydd yw rhoddi yn hytrach na derbyu." Tra yr oedd

y casgliad chwarterol hwn yn cael ei grynhoi i'r gj'mdeithasfa, yr oedd preg-

ethu yn aros mewn tai anedd yn sir Feirionydd, meddir ; ac mai ar ol i bob

sir fyned ar ei phen ei hun, y dechreuodd Meirion adeiladu ei thai addoliad,

ac felly iddi gael yr anrhydedd o gynorthwyo gwledydd eraill i adeiladu, ac

adeiladu yr eiddo ei hunan hefyd. Pa fodd bynag am hyny, y mae wedi

gallu adeiladu llawer o gapelau, a'u clirio yniron oU o'u dyled hefyd. Tua'r

flwyddyn 1790, fel y dywedwyd, nid oedd ond purap o gapelau ynddi, ond yn

awr, neu \ti y tìwyddyn 1850, y mae pedtcar îigain ; ac y mae llawer o honynt

wedi eu hadeiladu ddwywaith, a rhai dair gwaith drosodd, yn yr ysbaid

hyny. Pelly aeth hanner can' mlynedd heibio heb godi ond nifer bychan

iawn gapelau ;
jmmp yn unig ! Ond yn yr hanner caut diweddaf, codwyd

pymtheg-a-thriugain. Aeth llawer o'r hanner cant cyntaf ar Fethodistiaeth

heibio i arloesi y tir ; — i ddarostwng y bryniau, a chodi y pantiau. Tymhor

gauafaidd a drycinllyd a fu yr hanner canrif cyntaf, pryd na wnaed nemawr

mwy nag arloesi y tir, a hwrw yr had iddo. Ond y mae yr hanner canrif cau
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Iynol weJi d\ryn gydag ef awelon tynerach, cawodydd bendithiol o'r gwlaw

graslawn ; a Haul y Cyfiawnder wedi gwenu ar ein tiriogaeth, nes gwisgo y
hroydd â gwyrddlesni hyfryd, trwy ledaenind gwybodaeth iachawdwriaeth j'n

mhlith y bobl,

ABERCORIS.

Ond fel yr oedd yr achos yn cryfhau ac yn ymwreiddio niewn rhai raanau,

felly hefyd yr ydoedd yn ymestyn i fanau eraill, ac i ardaloedd newyddion.

Mae genym haues o'r modd y planwyd y pren Methodistaidd yn ardal

Coiis, ueu Abercoris, ardal yw hou sydd yn gorwetld rhwng bryniau uchel ar

y íFordd rhwng Dolgellau a Machynlleth. Ymddengys yn yr amgylchiad

hwn, fel raewn Uaweroedd o amgylchiadau eraill cyffelyb, fod gan raglun-

iaeth ddwyfol fwy o law yn llw'yddiant yr efengyl, nag ydoedd gan unrhyw

gyfundrefn ddynol. Dan aden y g\fimdrefn blwyfol,— a than ddylanwad

cyfraith wladol, yr ydoedd sain hynod yr efeng^'l wedi dystewi yn y fro

hon er ys llawer o flynyddoedd, îe, er ys oesoedd. Ac nid unrhyw gyf-

undrefn o eiddo y Methodistiaid chwaith a'i dygodd hi yma eilwaith, ond

rhagluniaeth Duw a syraudodd un o'r marwor tanllyd o le arall i'r lle

hwn ; a'r raarworyn hwnw a fii yn foddion effeithiol i gynyrchu " aelwyd o

dân " yiiddo.

Yr oedd gwraig o'r enw Jane Eoberts yn prcswylio yn nihalas barwnig

gerllaw Dolgellau ; hon a glybu fod pregethu mewn t y soniasom fwy nag

unwaith ara dano, o'r enw Maes-yr-afallen, rhwng Dolgellau a'r Abermaw.

Disgynodd blys ar y wraig i gael clywed pa beth a ddywedid gan y pregeth-

wyr hyn, a pharotodd i fyned yno i wrando ryw Sabboth, Ond rhag i neb

ddychymygu i ba le yr oedd yn myned, hi a lanwodd sach fi gwair, ac a'i

gosododd dani ar geffyl, ac aeth felly i Maes-yr-afallen. Pwy ddygwyddodd

fod yno yn pregethu ond John Evans o'r Bala, ac nid y gweinidog ymncill-

duol a fyddai yn pregethu amlaf yno. Bendithiwyd y bregeth i Jane llol)erts
;

goleuwyd ei meddwl am ei chyflwr colledig ; ac arweiniwyd hi yn y canlyniad,

i ffoi i gysgod Ceidwad pcchadur. Symudwyd y wraig hon, fel y crybwyll-

wyd, i ardal Coris i fyw. Y'r oedd hi bellach wedi ei thaflu i le anial, o ran

moddion gras ; nid oedd pregethu gan un enwad yn y fro, ond a geid yn

Uan y plwyf ; a chyffelyb oedd ansawdd y weinidogaeth yno, i'r hyn ydoedd

yn mhob man, ymron, trwy Ogledd Cymru ; a chyfryw ydoedd, pa fodd byn-

ag, na fcdrai Jane Eoberts ymfoddloni ynddi. Y'n mhcn rhyw ysbaid wedi

ei dyfod i'r ardal, clywodd fod rhyw bregethwr i'w ddysgwyl i ardal gerllaw,

sef i Abergynolwyn. Y pregethwr, medd un, oedd Thomas Evans, Waun-

fawr, Caernarfon ; medd un arall, oedd Robert Jones, Rhoslan, Cymhellodd

ei merch, yr hon oedd newydd briodi uu Dafydd Humphrey. i ddyfod, yn

Dghyda'i gr, gyda hi i'r oedfa. Ehoddasom hanes yr oedfa hon eisoes.

Cafwyd llonyddwch ynddi i bregethu mewn modd annysgwyliadwy, a chaf-

wyà mwy na Uonyddwch i bregethu, oblegid fe gafodd Dafydd Humphrey

les ysbrydol ynddi. Digon atgas i'r ysbryd drwg oedd canfod un o'i filwyr yn
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galw am ddystawrwydd i'r gr dyeitlir bregetbu, tra yr oedd Ysbryd Duw yu

troi calou un arall i adael ei fyddin. Eto y cyfryw ydyw yr awdurdod sydd

gau Fab Duw ar Satau !
" Tywysog y byd hwu a faruwyd." Yr oedd hyn

yny flwyddyn 1780.

Y'n mbeu blwyddyn ar ol byu y cafodd D. Humpbrey gyfieusdra gyutaf i

wrando pregeth drachefn. " Yr oedd gair yr Arglwydd yu werthfawr yn y dydd-

iau hyuy." Cynelid yr oedfa hou ar Fawnog Y^straedgwyu, a phrofwyd

chwerwder erlidigaeth yn hon hefyd. Ar ol hyn, cafwyd un o heu bregethwyr

cyntaf y Bala, i ddyfod ar i-j'w Sabboth i ardal Corris, ar fin y ôordd fawr.

Y'r oedd rhyw rai, ar ol clywed fod pregeth i fod yn yr ardal y Sabboth hwnw,

wedi darpar ofier aflonyddwch, sef llestri tin a phres i'w curo, fel ag i lesteirio i'r

bobl glywed beth a ddywedid gan y pregethwr. Oud yr oedd blys cael

clywed ar ryw un yuo, yr hwn a gipiodd y llestr pres o law y terfysgwi', ac

a'i Ihichiodd i'r afou. Aed i'w geisio eilwaith, ond bellach ni ellid gan yr

agen a wnaed ynddo, wneyd nemawr ddefnydd o hono.

Wedi hyu, bu pregethu mor aml ag y gellid ei gael, yn gyntaf yu Llain-y-

groes, a thrachefn, di-os ysbaid d\v}^ flynedd, yn Y'sgubor-goch. Ond yr oedd

dygasedd yr hen sarff yn Uesteirio i'r efengyl gael arosiad hir yu unlle, eto,

vr oedd yn euniU calon ambell uu. Y^n y flwyddyn 1790, yr oedd yno bump

wedi cael blas ar fara y bywyd, sef, Dafydd Humphrey a'i wraig, Jane Roberts,

Jane Jones, a Betti Lewis, TYedi i ddrysau eraill gau, buwyd yu pregethu ar

ben careg, wrth ddrws t anedd, ar dir Dafydd Humphrey. Gelwid y t
hwn yr Hen Gastell ; ac wedi ymadawiad y gT a'i preswyliai y pryd hyny,

o-osododd ef i v\t arall am ychydig o ardreth, ar jt ammod fod pregeíhu i fod

ynddo.

Yr oedd Jaue Eoberts a'i gi- yu dal tyddya o eiddo gr boueddig tra er-

lidgar, yr hwn oedd yn byw rai milldiroedd oddiwrthjTit, Y'r oedd ei theulu

yu lluosog, nid llai nag un-ar-ddeg o blaut, Anfonwyd rhybudd, pa fodd

bynag, i ymadael â'r tyddyu. Aeth y gr at ei feisir tir i ymofyn am gael

aros eilwaith yu y tyddyn, a chafodd addewid o houo, ar yr ammod i'r

wraig ymadael â'i chrefydd. Dychwelodd John Eoberts adref, a gofynodd

y wraig iddo,

—

"Wel, John bach, sut a fu gyda'r gr boneddig?
"

" Canolig," ebe John, " gallasai fod yn waeth."

" A gewch chwi y tir eto ? " gofynai y wraig.

" Caf," ebe John, " ond i ti ymadael â'r bobl yna."

" Wel, Johu bach," ebe Jaue, " os ydych chwi yn tybied mai gwell i chwi

ac i'r plaut fyddai i mi ymadacl, ymadacl wnaf â chwi, ond nid â 'nghrefydd

byth."

Ymddengys mai i brofi y Avraig y dywedwyd hyn, oblegid ni bu raid iddi

yraadael â'i thyddyn, â'i theulu, nac â'i chrefydd.

Nid oedd yr Hcn Gastell, mwy ua thai eraill y pryd hwn, wedi ei gofrestu yu

ol y gyfraith i bregcthu yuddo ; a phenderfyuai y gr boneddig dreio beth a
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wnai diiU arall o ei-lid tuag at letha yr heresi newydd ag oedd yn ymdacnn

mor arswydus yn mliob man. Yr oedd yn cadw rhyw nifer o filwyr, gan ei

bod yn amser rhyfel poeth â Firainc; ac wedi clywed fod pregethu yn cael ei

gynal mewn t heb gael ei gofrestru, meddyliodd y mynai efe ddal gr y t,

a chynifer a geid yn ymgyniül yuo, a'u dirwyo oll, yn ol y gyfraith, o dan y

Conventicle Jct. Yr oedd deg ncu ddeuddeg o'r milwyr hyn ar y ífordd tua'r

Hen Gastell, dan arfau, i ddal y crefyddwyr ; ond daeth hyn i ghistiau rhyw

un a ewyllysiai yn dda iddynt, a rhedai hwn tra y gallai ;—un aralì a gy-

merai y newydd ac a redai yr un modd, ac felly o un i arall, cerddai y

newydd am ddyfodiad y müwyr, yn gynt na'r milwyr eu hunain. Pan clybu

Dafydd Humphrey y newydd, brysiodd a chymerodd y pulpud o'r Hen

Gastell, gan ei gaiio ar ei gefn, a'i guddio dan wellt yn y beudy. Yntau

a ymguddiodd ei hunan mewn rhedyn yu ngolwg y ífordd; " A gwelwn,"

meddai, "y fyddin arfog yn dyfod dan saethu, nes oedd y mwg yn Uenwi

cwm Corris o ben bwy gilydd. Anfonwyd un o'r gweision i ymofyn am

danaf fi, a phan ddywedodd íy ngwraig nad ocddwn yn y t', gorchymynodd

i mi fyned at ei feistr dranoeth."—Ar hyn aethant ymaith, heb wncyd dim

Uawer o niwaid mwy nag afradu cryn lawer o bylor. Tranocth aeth Dafydd

Humphrey at y gi- raawr, ac wedi arwain y troseddwr i ydd ci arglwydd,

gofynwyd iddo :

—

" A wyt ti yn gosod y t i bregethu ynddo ?
"

" Ydwyf, Syr," oedd yr ateb.

" 1 bwy ? " gofynai y boneddwr.

" I Yaughan Jones, Syr," ebe yntau.

" E,haid i Yaughan Jones ateb i'r gyfraith," ebe y boneddwr.

Aeth â'r achos i'r chwarter sesmcn i'r Bala, ond nid oedd Yaughan Joucs

ar gael, ac nid oedd cyfreithiwr chwaith, erbyn hyn, ag ymerai yr aclios mcwn

Uaw ; feUy disgynodd yr erlyniad yn ddirym i'r Uawr.

Ond fe fu y gr boneddig hwn yn fwy Uwyddiannus gyda WilHam Pugh,

Llanfihangel. Hyd y pryd hwn, sef tua'r flwyddyn' 1795, nid oedd un

pregethwr jti perthyn i'r Methodistiaid yn Ngwyncdd, o leiaf, wedi cymeryd

y llwon, a chael tmydded i bregethu, o'r fath a roddid i ymneiUduwyr, am

eu bod yn hwyrfrydig i wadu y berthynas ag eglwys Loegr. Ymddengys,

hcfyd, mai ar annogaeth rhyw rai eraiU y dechreuodd y boneddwr uehod ymos-

od ar y crefyddwyT
; y rhai a ddarhmid iddo yn wrthddrychau anfad, o

gAmeriad penrhydd, ac o ymddygiadau gwrthuu. Ond wccU iddo ddcchriu

ar ei waith o erUd, yr oedd yn ymgynddeiriogi at y gorchwyl fwy-fwy ; a

pharhaodd i geisio llethu Melhoilistiacth hyd y gaUai, hyd nes y cafodd

fantais i ddcaU yn amgen am eu hegwyddorion, ac am eu hymddygiadau.

WecU i WiUiam Pugh fod yn pregethu am ysbaid pump neu chwc' blynedd,

dygwyddodd iddo gadw ocdfa yn Nhowyn-Meirionydd, tua dwy fiUdir oddi-

wrlh bahns y boncddwr. Prysurodd rhyw rai i achwyn arno wrth y gr
mawr, yr hwn hefyd oedd yn ynad heddwch. Wcdi dcaU Ue yr oedd y
prcgethwr yn byw, gorchymynodd i ddcuddcg o'r railwyr a gadwai, fyned i'w
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ddal. Aeth un-ar-ddeg o honyiit, ond y deuddegfed a gymerodd arno fod

yn glaf. Cyrhaeddodd yr un-ar-ddeg yn arfog d William Pugh yn foreu

dydd Gwener, yn nechreu haf, 1795, ac a'i daliasant yn ei wely. Yntau

wedi derbyn y ws a ymbarotodd i fyned gyda hwynt at yr ynad. Y bon-

eddwr a'i dwrdiodd yn dost, ac a'i dirwyodd yn y swm o £20. Trwy
ddyfalwch ei wraig, a hynawsedd ei gyfeülion, bu yn abl i dalu y ddirwy y
diwrnod hwnw, a chafodd yntau ei ollwng yn rhydd.

Attaliodd hyn ef rhag pregethu dros ysbaid rhai wyrthnosau ; ond yn mlien

rhyw enyd aeth i DdolgeUau i ymweled â'i gyfeillion crefyddol ; a bu lawen

gauddynt ei weled, a chymhellasant ef i biegethu y nos Sabboth canlynol. Cod-

odd ail-achwyniad yn ei erbyn oblegid hyn ; ond cyn ei ddal yr ail waith,

daeth yr amcan yn hysbys iddo, ac ymguddiodd hyd nes y deuai y chwarter

sessiwn, yr hwn oedd i gael ei gynal y tro hwn yn y Bala. Buasai y ddirwy

yr ail dro, pe cawsid ei ddal, yn £40. Dangoswyd parodrwydd rhyfeddol

mewn rhai i gynorthwyo yn y gorchwyl diddiolch hwn. Ymddengys mai

cares agos i William Pugh a achwynodd arno y tro cyntaf wrth y boneddwi',

a dywedir hefyd fod y gair wedi cyrhaedd clustiau y boueddwr erbyn nos

dranoeth ar ol iddo bregethu yn Nolgellau. O'r ochr arall, dangosid llawer

anmharodrwydd mewn eraill i symud troed na llaw yn y gorthrwm, 'íe,

gwneid hyn gan filwyr y gT boneddig ei hun. Cymerodd un arno, fel y
crybwyllwyd, fod yn glaf, rhag ei gyfrif gyda'r deuddeg a anfonwyd i'w ddal

;

y lleill hefyd a gerddasant gan bwyll tua'r Ile, gan obeithio, meddir, y rhoddai

rhyw un rybudd digon prydlawn i WiIIiam Pugh ddianc o'u fibrdd, ond ni

ddaethai hyn i feddwl neb yn mlaen Ilaw.

Fe ddywed Lewis Morris, yr hwn sydd eto yn fyw, ac wedi goroesi ymron

bawb o'i gyfoedion, yn " Adgofion Hen Bregethwr," yn y " Traethodydd,"

fod yr un boneddwr wedi gosod yn ei fryd ei ddal yntau ; ac nid yn unig ei

ddirwyo, ond ei anfon i'r fyddin, gan fod awdurdod wedi ei roddi, y pryd

hwnw, i'r ynadon ddal rhyw fath o ddynion, a'u gorfodi i fod yn filwyr. Wedi

tyngu nifer o ddynion i fod yn hedd-geidwaid, gorchymynodd iddynt ddwyn

Lewis Morris o'i flaen, Daethant hefyd, meddir, i Fryncrug, Ile yr oedd i

bregethu mewn t yno, gyda'r bwriad hwn ; ond oddiar ryw deimlad neu

gilydd, dychwelasant heb wneuthur hyny, a chymei'asant amynt, wrth y
boneddwr, mai ofn a barodd iddynt beidio.

Dranoeth wedi dal a dirwyo WiIIiam Pugh, anfonwyd i ddal Lewis Morris

hefyd, ond dygwyddodd ei fod eisoes wedi cychwyn oddicartref i gyhoeddiad

yn sir Drefaldwyn. Ar ei ddychweliad gartref, gwnaeth ei flbrdd drwy y
Bala, Ile yr oedd Mr. Charles, a John Evans, ac eraUl, yn bryderus yn ei

gylch, gan faint y twrf oedd ar led y wlad fod cynifer o filwyr yn aracanu ei

ddal, a'i anfon i'r Ilynges. Wedi canfod uad oedd heddwchi bregethwyr, na

thyddynwyr a dderbynient bregcthu i'w tai, pendcrfynodd y brodyr yn

y Bala nad oedent yn hwy eu gosod oll dan nawdd y gyfraith, yn ol

Deddf y Goddefiad (Toleration Acl). Erbyn hyn, yr oedd dychryn wcdi

dal Ilawer o'r crefyddwyr a dderbynient foddion i'w tai, rhag y dinystrid eu
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hamgylchiadau trwy ddirwyau trymion, ac am dymhor byr yr oedd yr achos

crefyddol fel wedi sefyll yn Uwyr rhwng y ddwy afon, gau nad ellid cyn y
chwarter sessiwn, gael yr amddift'yniad angenrheidiol, yn ol y gyfraith.

Gwelwyd erbyn hyn, fod yn rhaid dyoddef fel deiliaid eglwys Loegr, neu

dderbyn amddiffyniad y gyfraith fel ymneillduwyr ; a gwelwyd hefyd, trwy

yr helyntion chwerwon hyn, fod yn rhaid i ymlyniad wrth sect roddi Ue i

gydwybod yn ngwasanaeth Duw. Oblegid fe ganfyddwyd, bellach, na oddef-

ai yr eglwys ddim o'r fath afreolaeth o'i mewn ag y tybid fod Methodistiaeth,

ac na roddai y gyfraith chwaith ddim amddiffyniad dros neb a fyddai yn

euog o'r fath afreolaeth, ond oddiar broffes o ymneíilduaeth.

I ni, yn yr oes hon, y rhai a fagwyd ar liniau Methodistiaeth o'n mebyd,

ac heb fod erioed yn aelodau yn egiwys Loegr, y mae yn ymddangos yn

beth syn, paham y bu y fatii hwyrfrydigrwydd i wneuthur y broftes angen-

rheidioi o ymneillduaeth. Os, ar y naili iaw y bernid mai sism oedd ymneill-

duad oddiwrthi, pa fodd yr anturiodd y tadau ar Iwybr, yn eu hysgogiadau

ìjoreuol, ag y gaiiesid deaii na o<ìdefid i neb ei gerdded heb dynu amyiit wg
eu hucliafiaid egiwysig ? Ac os, ar y iiaw arall, y bernid yn gydwybodoi mai

ewyüys yr Ai'giwydd ydoedd iddynt iafurio yn y raodd y gwnaethant, j)ähain

yr oedd yn rhaid petruso cymeryd amddiffyniad y gyfraitli drostynt i

wneuthur hyny ? Ymddengys i ni yu dra egiur eu bod naill ai wedi rayned

yn rhij hell neu heb fyned yn ddigon jjM. Ymddangosai rywbeth tebyg i

awyddfryd i geisio gwnasanaethu dau Arglwydd, ond iddynt, o'r diwedd,

orfod credu na ellid gwneyd hyuy. Llosgent gan awydd i eangu teyrnas

Crist, a glyneut yn dýn wrth egiwys Loegr, a bu gorfod iddynt ddeall, wedi

biynyddoedd o betrusder, fod y cyntaf yn eu harwain ar draws yr olaf. Fe

ddichon ar yr un pryd mai y cwbl a fynent ei arddangos i'r byd, trwy y
liwybr a ddewisasent oedd, mai nid oddiar ysfa ffoi, neu chwant i newydd-

deb, y gweithredent, ond oddiar gydwybod i Dduw ; ac i'r dyben i roddi

prawf amlwg o'r cyfryw egwyddor, eu bod yn penderfynu aros yn ddeiliaid

proffesedig egiwys Locgr, tra y goddeýd iddynt ; ac os ymadael hefyd, y
byddai hyny wedi ei achosi o raid, ac nid ofympwy.

Ond i ddychwelyd at ein hanes, gan nad oedd y chwarter sessiwn ddim

gerilaw, barnwyd mai gwell fyddai i Lewis Morris fyued ailan o gyrhaedd ei

erlynwyr, trwy giiio i sir Benfro, a dodi ei hun ìjuo dan nodded y gyíraitli,

trwy ymofyn am drwydded (license) i bregethu fel ymneillduwr arali. Yr

oedd yn byw y pryd hwnw, yn Liwyn-y-gwair, r boneddig yr hwn oedd

heddynad, ac yn aelod gyda'r Methodistiaid hefyd
;
yno, gan hyny, y cy-

nghorwyd ef i fyned. Ar ei ftordd yno o'r Bala, yr oedd yn myned trwy

Lan-y-mowddwy, ac er ei fod o fwriad wedi gadael i'r nos ei orddiwes, yr

oeddyn ddigon enbyd iddo gael ei adnabod, gan ei fod yn haws i'w adnaboc'

na ilawer un, oblegid ei faintioli ; a rhaid ocdd iddo arfer gradd o gyfrwysdra

i allu myned trwy y toli-byrth, heb iddo ddyfbdi'r amiwg, a chaol ei fradychu.

^''waeddodd ynlied groch, gan hyny, wrth doil-borth Lian-y-mowddwy, am ei
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hagor itldo. Cododd y porthor o'i wely i agor iddo, a gofyiiodd, I ba le yr

oedd yn myned ? " Ymlaen," ebe yntau.

" Y mae hi ^ti fyd garw tua Thowyn yua," ebe y tollwr.

" Y mae hi, aiê," ebe Lewis Morris, "pa beth sydd yno ?
"

" Meistr hwn a hwn sydd yn erlid pregethwyr y Methodistiaid ;—

y

mae yn cynyg deugain punt am ddal un o honynt, sef Lewis Morris ; ac y
mae y niilwyr allan yn chwilio yu ddyfal am dano."—Ond er cymaint yr

awyddfryd i'w ddal, fe gyrhaeddodd y pregethwT Lw"yn-y-gwair yn ddiogel, a

chafodd loches a chroesaw cai'edig yno, gan Cadben Bowen ; ac yn mhen
euyd daethygrboneddiggydagef i Gaerfyrddin,a chafodd yno y drvvydded

angeurheidiol.

Yn y cyfamser, yr oedd chwarter sessiwn y Bala gerllaw, a darpariaeth wedt

ei wneuthiu" i geisio yno amddiíFyniad y gyfraith, trwy alw am gyfreithiwr

enwog, o Gaer y pryd hwnw, ac ar ol hyny o'r Cymau, gerllaw Caergwrle, yr

hwn oedd ymneillduwr ei hun. Dangosai yuadou sir Feiriouydd bob an-

mharodrwydd i dn\'yddedu pregethwyr ; ond hyny ni allent omedd i'r sawl a

geisieut, heb droseddu y gyfraith eu hunain ; a phau y rhoddwyd ar ddeall

iddynt gan David Francis Jones, Ysw., y cyfreithiwr, fod yn rhaid iddynt

naill aì rhoddi amddiffyniad y gyfraith i'r pregethwyr, neu fyned dan ei

chosb eu hunain, nid oedd dim i'w wneyd oud plygu. Un o'r ustusiaid, yr

hwn oedd berson Llaudderfel, a ddywedai, " Os rhaid i'm llaw arwyddo y

papm-au hyn, y mae fy ughalon yn erbyn hyny." " Y cwbl sydd arnom ni

eisiau," ebe Mr. Jones, " yw eich llaw ; am eich calon, nid ydym ni yn gofaUi

dim am hòno." Felly eu trwyddedu a gawsaut ; ac o hyny allan, anuogwyd y

pregethwyr i geisio trwyddedu, mor wresog ag y gwaharddwyd hyiiy iddynt

o'r blaen. Cofrestrwyd y tai pregethu hefyd. Yn y modd yma y cafwyd

diogelwch rhag y ffurf yma hefyd o erlid. Ni ddefnyddiwyd y didl hwn, tra

y gellid cael y werin ffoí i derfysgu a baeddu ; ond wedi i'r Methodistiaid

ennül teimladau y werin o'u plaid, nid oedd ond ceisio eu Uethu trwy rym

cyfraith ; ond nid oedd hyn bellach i'w gael, gan fod yr awdurdod a'u llethai

hwy gynt, yn awr yn eu hamddiffyu -.—y cleddyf a'u harchoUai gyut, a ar-

choUai eu gorthrymwyr bellach. Y wlad hou, weithiau, a gafodd lonydd.

Yr ydym yu teimlo parodrwydd er hyn oll i wneuthur esgnsawd dros

foneddwyr y wlad, er maint a fu eu traha a'u gorthrymdcr yn ysbaid y

tymhor hwnw. Yroeddyut hwy, i fesur mawr, yn gweithredii dan ddylanwad

rhai eraill. Nid oeddyut erioed wedi ymgymysgu û neb o'r Methodistiaid cu

huuain, a diraddiad arswydus ar eu huchafiaeth y tybiasid hyny ; felly ni allent

wybod dim am egwyddorion nac ysgogiadau y crefyddwyr hyn, ond tricìj

gli/ìced son. Yr oedd digon o ddynionach hefyd i'w cael, a deimlcnt barod-

rwydd i gario i'r gr boneddig bob chwcdl wag, gan cu Uiwio yn y wedd a

ddewisent, os deallent fod cael y fath chwedhiu yn gymeradwy ganddo.

A.nmhosibl ydyw dirnad pa faint o chwcdlau gwrachiaidd a chelwyddog a

ddygid _vn y modd yma i glustiau y gr boneddig. Ac wcdi iddo unwaith

ddcchreu gweithrcdu, mcwn ffordd o orthryrau crcfyddwyr, nid anhawdd yw
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(lychymygu i nwydau llawer crefyddwr taubaid ei dyinlier, a pharod ei dafod,

oUwng arno yntau ymadroddion adgas a blin, y rhai a ddygid gyda phob

prysurdeb i'w glustiau, a pheri iddo feddwl yn gryfach mai gwir a glywsai

efe o'r blaen am danynt.

Mae genym le mawr i feddwl mai fel hyn y bu gyda'r boneddwr a ennill-

asai iddo ei hun air mor anenwog trwy ddirwyo y pregethwyr Methodist-

iaid yn sir Feirionydd. Ac nid anhygoel genym, chwaith, na theimlodd y
boneddwr hwn yn fileinig iawn ar ol ei siomi gan yr hyn a wnaed yn y
chwarter sessiwn ; ond pa beth oedd i'w wneyd ? Yr oedd y tai pregethu,

bellach, yn cael eu cofrestni, a'r pregethwyr yn cael eu trwyddedu ; nid oedd

y werin, chwaith, mor barod ag y buasent gynt i faeddu y crefyddwyr, fel

nait oedd dim i'w wneyd ond ymlonyddu, Llareiddiodd y boneddwr lawer

yn mhen blwyddyn neu ddwy ; ac oddiwrth ryw ambell aii- a ddisgynai oddi-

wrtho, rhoddid lle i feddwl fod ei ddig yn llawn cymaint, bellach, yn erbyn y
chwedleuwyr a fu yn enllibio y Methodistiaid wrtho, ie, yn fwy nag wrth y
Methodistiaid eu hunain.

Yr oedd i'r Methodistiaid achos bychan wedi ei ddechreu cyn hyn yn Llan-

egryn. Bu dyfodiad tad Cadben Edward Humphreys a'i deulu, i fyw i Peniarth,

yn mhlwyf Llanegryn, yn gryfhad mawr i'r ychydig broífeswjT ag oedd

yno eisoes, ü}Tvedir mai tri oedd yn proífesu yn y plwyf pan ddaeth y teulu

hwn i Peniarth. Nid oedd gT Peniarth ei hun yn proffesu, ond yr oedd

ei wraig, a'i fam-yn-nghyfraith, ac yr oedd yntau yn gwybod digon am Peth-

odistiaeth i beri iddo siarad yn dirion am dano, a bod yn barod i wneuthur

cymwynas iddo, Yn fuan ar ol dyfodiad y teulu hwn i Peniartli, cymerodd

y wraig d bychan yn mhentre Llanegryn. Y darluniad a roddir o'r t hwn
sydd yn debyg i hyn. "T wedi ei adeiladu o bridd ydoedd

; gwcUt oedd ei dô,

a phridd oedd ei lawr. Ei holl ddodrefn oedd un fainc i eistedd a phulpud. Ac
nid pulpud cyff'redin ydoedd chwaith. Gwnaed ef o ddau bolyn wedi eu curo i'r

llawr pridd, ac ar y polion hyn yr oedd ystyllen gref wedi ei hoelio i ddal y Beibl.

Cerig wedi eu tru ar eu gilydd, ac wedi eu gorchuddio â thywyrch glcision,

oedd i'r pregethwr sefyll amynt." Ac yma y bu y pregethu am rai blyn-

yddoedd ar ol y flwyddyn 1783. Yr ocdd gr Peniarth yn warden y plwyf,

trwy fod y wardeniaeth yn etifeddiaeth gysylltiedig â'r tyddyn. Fe fyddai

aflonyddu weithiau ar yr addoliad yn y lle bach hwn, ond nid cymaint ag a

fuasai, pe na buasai Mr, Ilumphreys yn warden
; yr hwn a fyddai ei hun yn

achlysurol yn mhlith y gwrandaw^T, Yr oedd tafarnwr o'r cnw Eichard

Anthony, yn byw yu y pcntref yr hwn a roddai gwnv i ryw greadur hanner-call,

am aflonyddu yr addoliad, a dywedir i Lewis MoiTÌs " gael ei drin yn an-

nuwiol rai troiau " yno, yn nghyda rhyw rai craill,

Fel engbreifftiau i osod allan iselder jt achos Methodistaidd yn y fro yma,

yn ychwanegol at yr hyn a ddywedwyd, gellir crybwyll am ddau r o'r un

cnw, a elwid er mwyn eu gwahaniaethu, un yn Siôn Fychanfac/i, a'r llall

yn Siôn Fychan /awr. Nid oedd y ddau ond tlodion iawn, ond eto fc yra-

ddoiigys mai amynt hwy, ymron yn hollol, y disgynai gofal a chynaliad yr



586 HAiNESIAETH Y SIROEDD. [dOSB. IV.

achos, dros ryw dymhor. Arferai y ddau r tlawd hyn fyw, am wythnos,

heb enllyn ar eu bara, er mwyn cynilo ychydig o geiniogau, i dalu costau

ambell bregethwr tlawd a ddeuai yn achlysurol atynt. " Tr hyn a allai y
trueiniaid hyn a wnaent ;

" ac nid oes amheuaeth na fydd mwy o gyfrif yn

cael ei wneuthur yn y farn o'u gwasanaeth, nag a wneir o orchestion y rhai a

adeiladadodd Eufain, neu a ddarostyngodd Gaerdroia !

Ehyfeddol y gwerth a roddid ar foddion gras y pryd hwn. Ni esgeuiusid

hwy er dim ;—deuai yr ychydig bobl druain dlodion at eu gilydd, trwy lawer

rwystrau, y rhai a gyfrifid, hwyrach, yn ein dyddiau ni, ymron yn anorfod.

Yr oedd yn ardal Llanegrj-n hen wi-aig yn un o'u nifer, yr hon a wrthwynebid

yn greulon gan ei gr i fyned i'r cyfarfodydd crefyddol. Er ei hattal, arferai

guddio ei hesgidiau ; hithau, yn hytrach na choUi y moddion, ac âi idSNait

yn ei chlocsiau. Ac fe ymddengys mai nid " ofer y bu ei llafur yn yr Arg-

Iwydd," gan y dywedai yn orfoleddus wrth ei giv-r, ychydig cyn marw,

" Mae y clocsiau wedi cario y dydd !

"

Dechreuodd y pregethu yn Llwyngwril tua'r flwyddyn 1787, ac yn Llan-

egryn yn fuan ar ol hyny. Fe fu John Ellis o'r Abermaw yn y lle cyntaf o'r

ddau yn cadw ysgol ddyddiol, am dymhor, yr hon, gyda'i weinidogaeth ef,

Dafydd Cadwaladr, a Lewis MoiTÌs, yn nghydag ambell bregethwr mwy
dyeithr, a fendithiwyd i blanu Methodistiaeth yn yr ardaloedd hyn. Ee fu

gwedd isel arno am lawer blwyddyn ; aeth drosto auaf trwm ; ond fe ym-

ddengys fod y gauaf bellach yn cilio, a bod yr amser i'r adar ganu ar ddyfod.

Mae gwedd siriol a chalonog ar y cynulliadau, a daioni mawr yn cael ei

wneyd.

Ni ddiangodd yr ardal hon yn Uwjt oddiwrth ymosodiad y boneddwr y

soniasom uchod am dano. Aníonodd, medd yr hanes, ddau geisbAvI â writ

ganddynt, i ddal nain Cadben Humphreys yn mysg eraill o gretyddwyr y fro,

Yr oedd yr hen wraig yn byw mewn t yn ymyl Peniarth, a chafodd wybydd-

iaeth, trwy ryw foddion, fod y cyfryw rai yn dyfod i ymofyn am dani. An-

fonwyd hi gan hyny i d arall, Ue yr oedd gr a gwraig yn proiîesu, ac yn

denant i i" Peniarth. Bu y ddau geisbwl am ran o ddau ddiwrnod yn

gwibio amgylch y gymydogaetb, yn chwilio am dani, ac yn niethu ei chael.

Prydnawn yr aü ddiwrnod, aeth Mr. Humphreys atynt, gan ofyn iddynt :

—

" Pa beth wr da, sydd arnoch eisiau ?—yr ydych yn bur debyg i ladi-on,

neu ddynion yn llygadu am gyfle i wneyd drwg."

" Na, nid Uadron mo'nom," ebe hwythau.

" Pa beth, yr.te, a all fod eich neges yn gwibio o amgylch tai pobl, os nad

ydych ar feddwl drwg ?
"

" Y gwir ydyw," ebe y dynion, " y mae genym ws oddiwrth Mr. C 1

i ddal eich mam-yn-nghyfraiíh."

" Ni choeliai i ddim," ebe yntau, " nad esgus ydyw hyn a ddywedwch, i

guddio eich drygioni ;—o leiaf ni choeliaf chwi, os na chaf weled y ws."

Rhoddwyd y wys iddo i'w darllen, yntau a'i cymerodd ac a'i cadwodd, gan

fyned tua'r pentref a'r dynion yn ei ganlyn, ac ofnent ymosod arno gan ei
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fod yn gryf o gorff, ac o gryn ddylanwad yn y gymydogaeth. Bu hyn yn
foddion i ddyrysu yr amcan ar y pryd, ac yn fuan ar ol hyn, gosodwyd y
gwahanol leoedd addoliad o dan nawdd y gyfraith, a rhoes y gT boneddig

ei amcan lieibio.

Penderfynwyd cadw cymdeithasfa yn Nhowyn yn mhen tua deuddeng

mlynedd ar ol hyn. Ni buasai yno yr un cyfarfod o'r fath erioed o'r blaen
;

ofnwyd yn fawr gan rai, y buasai ei gadw mor agos i balas y boneddwr a

fuasai gyut yn erlid yn ffyrnig, yn cael ei ystyried ganddo fel herfeiddiad

eofn ; ac y gallasai canlyniadau gofidus godi oddiar hyiiy. Aeth uu gr, a

gadwai westdy yn y dref ato, gan ddweyd wrtho fod y fath gyfarfod i gael ei

gynal, ac i ddweyd hefyd, na allai gau ei d rhag y Methodistiaid, ac na

ewyllysiai wneyd hyny chwaith, gan y gwyddai mai hwy oedd y bobl nesaf

i'w lle neb a ddeuant i'w d. Arwyddodd y boneddwr ei foddlonrwydd

iddo wneyd fel y mynai yn hyn o beth. Prydnawn dydd cyntaf y gymdeith-

asfa, aeth rhai o'r hen dylwyth at y g\vr boneddig, i ddweyd fod lluaws

mawr o ddyeithriaid wedi dyfod i'r dref, ac y byddai mwy fyth dranoeth
; gan

ddysgwyl, ond odid, y caeut groesaw, o leiaf, iddynt eu hunaiu, os na allent

gael gan y boneddwr ddefnyddio rhyw foddion i anghysuro, neu i luddias yr

ymgynulliad. Ond y cwbl a gawsant oedd rhyw ateb cwta fel hyn,

" Gwnant lawer o les i'r dref."

Aeth y cyfarfod hwn heibio yn heddychol ; boddlonwyd trigolion y dref

gan yr elw a ddeilliai i rai o honynt oddiwrth gyfarfod mor lluosog ; daeth

egwyddorion y Methodistiaid yn fwy amlwg i'r wlad, a thalentau y pregeth-

wyr yn fwy adnabyddus ; a mwy o lawer na hyu oll, ennillodd yr efengyl

galon llawer pechadur i'w charu, ac i roddi derbyniad iddi. Bu cyfarfod

cyffelyb drachefn y flwyddyn ganlynol, a phwy erbyn hyn a anfonai gais at y
pregethwyr, am gael pregeth Saesonaeg yn y cyfarfod, ond merch y bonedd-

wr ei hun ; a chydsyniwyd â'i chais trwy alw ar y Parch. Robert EIlis,

Wyddgrug, i bregethu. Safai y foneddiges ieuanc yn agos ato ar yr heol, a

gwrandawai yn astud y bregeth drwyddi.

Dywedasom fod geiriau wedi dyferu oddiwrth y boneddwr, wedi i boeth-

der yr erlidigaeth fyned heibio, yn arwyddo ei fod wedi gweithredu oddiar

effeithiau gwenwynllyd rhyw chwedlau a ddygid iddo ; ac er prawf mai nid

heb sail y dywedid hyn, gallwn adrodd yr amgylchiad bychan a ganlyn :

—

Dygwyddodd fod prinder mawr yn y wlad, ac eisieu bara yn gwasgu yn

drwm ar breswylwyr tlodion yr ardaloedd. Dan gredu y byddai hyny o

ryw wasanaeth i'r gwladyddion, aiifonodd y g\vr boueddig am Iwyth llong o

haidd i Aberdyfi; a chymaint oedd yr awyddfryd am ei gael, fel y gwerthwyd

y cwbl mewn deuddydd. Synodd y boneddwr ei hun at hyn, gan na feddyl-

iasai fod angen y tlodion hanner cymaint ag yr ymddangosai bellach ei

fod. A chan gyfeirío at yr amgylchiad, efe a dorodd allan, gan ddweyd,
" O * * * hwynt, pe buasai y Methodistiaid wedi gwueuthur rliyw beth,

cawswn wybod y cwbl yn y fan, oud ni fu wiw gan yr uu o honynt ddweyd
wrthyf fod y fath eisieu ar v tlodion !

"
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TOWYN, BllYNCRUG, AC ABERDYFI.

Am yr ardaloedd hyn, ysgrifenai Mr. John Jones, Pen-y-Parc, gvv-i- tra ad-

nabyddus fel Cristion cyson, blaenor Ifyddlawu, ac athraw ysgol Uafurus,

dros flyuyddau meithion, yu y modd canlynol. " Ymwelodd yr Ai-glwydd

â'u gwlad er ys yn nghylch 40 mlynedd yn ol.* ' herwydd tiriondeb

trugaredd eiu Duw, efe a ymwelodd â ni godiad haul o'r uchelder.' Yr oedd

vr hoU ardaloedd hyu, y pryd hwuw, yn anialwch gwyllt ; ac megys caddug

tyw7ll, Uawu o auuhrefn a didduwiaeth. Nid oedd fawr o bregethu efengyl-

aidd yu yr holl fro y pryd hwnw, oddieithr gan ambell un o bregethwyr y

Methodistiaid, yr hwn megys ar ddamwain a ddeuai heibio ; ac ni fyddai

hyny ar y dechreu oud unwaith ueu ddwy yu y flwyddyn ! A phan y deuant,

nid oedd t iddynt i'w gael i bregethu ynddo, mewn odid i fan ; ond fe ged-

wid yr oedfáon tan furiai tai, ac yu nghysgod gwyrclioedd : o'r braidd y caent

yno, Y^mgasgLii uifer o ieuenctyd y wlad i'r cynulliadau hyn, nid i ymofyu

am lesâd ysbrydol i'w heneidiau, ond o ryw ohwilfiydedd cuawdol, ac i

faethu tueddiadau llygredig : eto, er hyn, yr oedd ambell un, yn awr ac eil-

waith, yu cael ei sobri ; ac yn y fau y deallid hyny, gosodid y cyfi-yw yn destyn

gwawd a sarhad ei heu gyfeillion,"

Yr ydym eisoes amrywiol weithiau, wrth olrhain haues y wlad hou, wedi

uodi y defnydd o ba un y bu rhyw wragedd crefyddol er lledaeniad yr efengyl,

Mae y darllenydd yn cofio yu ddiau am Lowri Williams o Bandy'r-ddwy-

j-yd j—am Jaue Griflith yu Nolgellau ;—Jaue Roberts, Abercorris ;—ac am

Catheriue Grifiith o'r Peurhyn-deudraeth. Ymddengys wrth ysgrify diweddar

Mr. Johu Jones, Pen-y-Parc, fod Methodistiaeth yn ddyledus i raddau am

ei o-ychwyniad yu ardaloedd y Towyu, i heu wraig o'r cnw Catherine Williams,

yi' hou a gadwai ysgol ddyddiol. Nid oes haucs genyf pa fanteision a gawsai

y wraig hou i aduabod y gwiriouedd ei huuau ; oud hysbysir ei bod yn arfer

egw^ddori y plant dau ei gofal, yn ol ci gallu, yu elfcnau y grefydd Gristion-

oo-ol, Efl"eithiodd ei haddysgiadau gymaiut ag i barotoi meddyliau amryw o'i

hysgoloriou i dderbyn yr efengyl, trwy ddarostwug Ilawer ar y rhagfarn a

ífynai ar y pryd yu erbyn crefydd a chrefyddwyr ; a thrwy agor gradd ar eu

llyo-aid i aduabod y gwiriouedd, pan y dygwyddai iddynt glywed ei brcgethu.

Daeth amryw o'r geuethod a fu gyda'r heu athrawes yu yr ysgol, i fod yu

" famau yu Israel," a bu ei meibiou yn wasauaethgar, mewn rhyw dduU neu

o-ilydd, i gynydd Mcthodistiaeth yn y fro, wcdi ei chuddio hi yn y ddacar,

Yn mysg craill a fu yn ddefnyddiol yu y parthau hyu, y mae yn deilwng

o-wneiithur sylw arbenig o'r hybarch Johu Joncs, Peu-y-Parc, yr hwu sydd

wedi gorphwyso oddiwrth ci lafur cr ys blyuyddoedd rai. Ec fu y g\vr hwn

yu cadw ysgol am faith flynyddau, ac yn ol dim sydd yn ymddangos, mai ei

awydd i fod yn fuddiol i'w gencdl, yn fwy na chacl elw iddo ei hun, a'i

tucddodd at gadw yr ysgol. Rhoddid iddo gyfleusdra, yn y modd yma, i

' Ysgrifcnai hyn yn y fl. 1832.
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egwyddori a rliybuddio plant ei ardal ; defnyddiodd yntau y cyfleusdra ; bu

yn ddiwyd a âyddlawn dros amser maith gyda'i orchwyl ; a bendithiwyd ei

lafur mewn llawcr duU, ac i lawer un o'r trigolion. Pan ddechreuodd yr

ysgol, nid oedd ond newydd ddyfod at grefydd ; nid oedd ond Ued ieuanc o

ran oedran, ac wedi ei ddwyu i fyny dan lawer o anfanteision. Ond er Ueied,

y piyd hwnw, oedd ei gymhwysderau, yr oedd yn rhagori ar ei gymydogion

gan mwyaf, ac ya eiddigeddu i wnieuthur a allai, ev chwalu y tywyllwch a

orchuddiai y wlad.

Arferai ddarllen a gweddio, fel y gallai, yn yr ysgoldy ar brydnawn Sab-

bothau. I wrando arno, fe ymgasglai nifer o'r gwragedd tyneraf eu meddwl

am grefydd, ac ychydig o wr heíyd, yn enwedig meibion jy hen athrawes,

Catherine WiUiams, y rhai a fuont annogaethol a chynorthwyol iddo i gynal

y cyfarfodydd bychain hyn. Llwyddodd hefyd i gael cyhoeddiad arabell

bregethwr i ddyfod i'r ysgoldy i bregethu. Ond ni oddefid hyn heb wrth-

wynebiad. Achwynwyd arno wrth y gr bonedtüg o Ynys-y-maengwyn, am
yr hwn y crybwjdlasom amrywiol weithiau eisoes, yr hwn ni esgeulusodd

ddefnyddio moddion i gael yr ysgoldy dan ei lyw'odraeth ei hun, a rhoddi

terfyn o leiaf i'r pregethu yno, Calanmai canlynol, bu gorfod i Mi'. Jones

roddi yr ysgoldy i fyny. Yn y cyfamser dygwyddodd fod gr yn byw yn

nhref Towyn, tua dwy filldir i'r deau o Fryncrug, o'r enw Francis Ilugh,

wedi cael ei dueddu i wrando'r efengyl ; ac wcdi deall fod Mr, J. Jones wedi

colli ei ysgoldy, cymhellodd ef i ddyfod i'r dref i gadw ysgol, mewn t bach

oedd ganddo ef. Cydsyniodd yntau â'r cais, ac aeth yno, Ymofynodd am
bregethwyr i ddyfod i'r Ue hwn hefyd, ac i Aberdyfi

; y rhai, gan amlaf, a

bregethent allan, dan y gwrychoedd, neu wrth ochr y Uongau, neu yn unrhyAv

fan y ceid ychydig yn nghyd i wrando, a gradd o lonyddwch oddiwrth der-

fysgwyr. Dechreuwyd cadw ambell gjfarfod cglwysig hefyd yn yr ysgoldy,

gyda'r ychydig enwau ag oedd wedi eu defiPi'o am eu cyflwr, yn Mryncrug, ac

yn Towyn. Cafwyd Uonyddwch i fyned yn mlaen yn y modd yma am ysbaid

blwyddyn, heb ddim gwrthwynebiad, oddieithr ambcU fygythiad. Ond yn

ystod yr ail haf, pan oedd y prcgethu yn amlhau, a'r dysgyblion yn Uuosogi,

fe ymosododd y boneddwr rhag-grybwyUedig ar bob un a bregethai heb

drwydded, gan ei ddirwyo ef, a phob un a'i derbyniai i d, oddieithr fod y t
hwnw wedi ei gofrestru i'r dyben.

Ar ol trwyddedu y pregcthwyr, a chofrestni y tai yn ol y gyfraith, caed

seibiant oddiwrth y gorthrwm hwn, ac aeth yr achos crefyddol yn ci flaen yn

ddiwarafun o ran erlidigaeth, Fe fu addysgiad yr ieuenctyd, yn Síibbothol

a dyddiol, yn foddion arbenig i ledaenu g^yybodaeth o Dduw a'i air, ac i

ddarostwng yr arferion anfad a drygionus a auurddai y fro hon, fel y buont

yn wir yn mhob man ymron drwy Gymru oU. Ychydig sydd gcnym i'w

ddywedyd ara Iwyddiant Methodistiaeth yn y parthau hyn o'r wlad, hyd nes

y daeth yr ysgolion Sabbothol i gael eu cyfodi yn y gwahanol ardaloedd, ac

i'w dylanwad gyrhaedd y trigolion. Ond er na fu cynydd Methodistiaeth yn

gyflyra iawn yn y broydd hyn, mewn cydmhariaeth i rai parthau o Wyuedd,
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eto wrth gydmharu gwedd Methodistiaeth yn awr â'r hyn ydoedd hanner can

mlynedd yn ol, jt ydym yn cael achos i ddiolch i Dduw, ac i gymeryd cysur.

Yn awr, nid oes lai na phymtheg o gynulleidfaoedd, mwy neu lai eu rhif a'u

dylanwad, rhwng y ddwy afon,—parth o wlad 20 miUdir o hyd, a 10 oled.

Y BWXCH.

Ardal ydyw hon yn gorwedd ar fin y môr, ar gr eithaf Meirionydd i'r

de-orllewin, rhwng Abermaw a Thowyn. Gerllaw y mae hen gartref Hugh

Owen, Bron-clydwr, y crybwyllasom am dano yn nhudal. 39. Yr oedd yma

nifer bychan o bobl dlodion yn y gyraydogaeth hon yn cyd-gychwyn gyda

chrefydd â'r rhai blaenaf yn Llwyngwril, a hyny cyu bod moddion cyson ny

cael eu cynal yn yr un o'r ddau le. I'r Âbermaw y byddai yr ychydig bro-

ífeswyr hyn yn arfer myned i'r cyfarfod eglwysig; yno hefyd, gan amlaf, yr

oedd yn rhaid myned i wrando pregethau, ac i gymuno, pan ar ddamwain y
rhoddid cyfleusdra i hyny trwy ddyfodiad un o'r offeiriaid IMethodistaidd

heibio o'r Deheudir. Wedi i ychydig, }-n y modd yma, gael eu deffroi am eu

sefyllfa ysbrydol, a chael blas ar foddion gras, ymgynulleut i'r t hwn, ac i'r

t arall, lle y caniateid iddynt, i gadw cyfarfodydd gweddio ; a chaent

addewid yn achlysurol am ryw bregethwr i ddyfod atynt, ac i roddi gair o

gynghor iddynt. Nid oedd eto ddim pregethwyr yn nes atynt na'r Bala,

tua 30 milldir o ffordd. Yr oedd John Ellis, Abermaw, heb ddechreu dros

ryw dymhor ; felly WiIIiam Pugh, Edward EouIIies, Dolgellau, a Lewis

Morris. Yn raddol cododd y naill ar ol y llall o'r pregethwyr a nodwyd, a

daeth y pregethu yn amlach, ac yn fwy cyson. Lluosogai y gwrandawyr,

bellach, a newidiwyd y tai anedd am d heb ei aneddu, ac wedi ei gymeryd

i'r unig ddyben o gynal cyfarfodydd crefyddol. Eelly gwnaeth y cyfeiUion

crefyddol yn y Bwlch. Yn y t hwn, bellach, yr ymgyfarfyddent yn Iled

gyson, ond nid oeddynt ond ychydig o rif, a thlodion eu hamgylchiadau.

Yr ydym wedi crybwyll o'r blaen am y modd hynod y dygwyd John

Yaughan, Ysw., o'r Tanfanau, dau argyhoeddiad o bechod, ac i roddi ei

ysgwydd dan arch Mab Duw.* Rhoes yr amgylchiad hwn ysgogiad nerthol

i'r achos crefyddol yn ei flaen. Yr oedd cymeriad !Mr. Yaughan yn uchel

eisoes fel gi' call; yr oedd mewn amgylchiadau uwch na'r cyffredin o am-

aethwyr ei wlad; ac yr oedd y duU y dychwelwyd ef at grefydd mor hynod,

a'i grefydd hefyd, yn y canlyniad, mor loyw a diachwyn arni, fel y ciliodd

rhagfarn y bobl yn erbyn Methodistiaeth ymron yn llwyr o'r fro, ac yr

ennillwyd y bobl, oddiar ryw egwyddorion neu gilydd, i roddi clust o yra-

wrandawiad i Air y bywyd. Daeth ei wraig, a'u hunig fab, i ymofyn am le

yn eglwys Dduw. Agorodd ei d i dderbyn a Iletya pregethwyr, a dangos-

odd yn mhob modd fod ei galon wedi ei hennill gau y gwirionedd. Trwy
ganfod Jlr. Yaughan yn yraaflyd mor egniol a dirodres yn achos yr efengyl,

ac oddiar feddwl uchel am ei gallineb, plygwyd meddwl Owen Evans, Tyddyn

Meurig, i ddyfod i wrando; ac yn raddol, ennillwyd yntau i gofleidio yr

* Gwcltu dal. 317.
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efengyl, ac i roddi ei wddf yn ngwasanaeth yr Arglwydd lesu, a bu dros

lawer o flynyddoedd yn flaenor flSddlawn yn eglwys y Bwlcli.

Yr oedd y gwrandaw^r, erbyn hyn, wedi Uuosogi cryn lawer wrth afuasent.

Aeth y t bychan y cyfarfyddid ynddo yn rhy fychan, a dechreuwyd dweyd,

"Cyfyng yw y lle hwn; dod le i ni fel y preswyliom." A phan oedd medd-
yliau y bobl, yn gystal â'r amgylchiadau, yn cyd-alw am dano, cododd Mr.

Yaughan i fyny yn y cyfarfod, gan ddweyd fod caniatâd i bawb roddi hyny

a fynent, neu a allent, at adeiladu y capel, ac y talai yntau y gweddül. Pelly

hefyd y bu. Talwyd ara bob peth wrth ei adeiladu. Symudodd Mr. Yaughan
Tanfanau i Cefu-camberth i fyw, Ile a brynasai efe iddo ei hun ; ond nid

hir y cafodd breswylio ynddo, er iddo adeiladu ar y tir d hardd. Bu farw

ei fab j'n 22 ml. oed, er dirfawr alar i'w rieni, ac i'w gyfeillion crefyddol, ac

yn wir i bawb a'i hadwaenai. Yr ydoedd ynr ieuanc gostyngediga hynaws,

hawddgar iawn ei dyniherau, a thra gobeithiol gydag achos yr Arglwydd

lesu. Ni chafodd Mr. Yaughan ei hun fyned gymaint ag unwaith i'r capel

newydd, yr hwn y bu mor bryderns yn ei godi ; oblegid fe'i daliwyd ef gan

afiechyd, yr hwn a'i caethiwodd yn gwbl i'w d; ac wedi nychdod hirfaith,

yntau hefyd a fii farw. Gadawyd Mrs. Yaughan yn weddw, i alaru ei choll-

ed ; a thros lawer o flynyddoedd, bu yn fammaeth dirion ac ymgeleddgar i

achos yr efengyl. Yr oedd yn nodedig o ddirodres a gostyngedig. Nid

ymddangosai fod ganddi un amcan wrth fyw, ond gwasanaethu yr efengyl a'i

mwynhau. Ehoes lawer o brofion o*i gofal am Iwyddiant crefydd, ac o'i

charedigrwydd tuag at saint a phregethwyr tlodion ; a hyn a wnai mewn
modd na wyddai ei llaw aswy prin yr hyn a wneid gan ei Ilaw ddeau.

Tarddai ei gweithredoedd hyn odfliar gydwybod i'r Duw a ymddiriedasai

gyfran o'r byd hwn i'w gofal, ac o gariad at ei enw a'i bobl. Yr oedd

Mrs. A^aughan yn un o'r gwragedd hj-nod hyny na cheir hwynt ond anfynych

mewn gwlad—un na chafodd Solomon ei chyfi"elyb yn mysg mil.

Teilwng ydyw cofi'a yn y Ue hwn ara y Parch. Eobert Griffìth, Dolgellau,

gr a lafuriodd lawer yn y rhanau hyn o'r wlad. Dechreuasai bregethu tua'r

fi. 1793, a pharhaodd hyd y fi. 1844, ysbaid mwy na hanner can mlynedd.

Yr oedd Eobert Griffith yn nodedig am ei bwyll a'i gallineb. Yr oedd

gwedd ei dymher naturiol yn jTnddangos ar ei bregethau. Nid oedd llafur

caled, a bloedd uchel, yn nodweddu ei weinidogaeth ef; ond efe a ymddy-

ddanai yn bwyllog a synwyrol â'i wrandawyr. O ran ei wybodaeth gyff"red-

inol, a'i ymddygiad synwyrol, yr oedd yn rhagori ar lawer o bregethwyr ei

oes. Safai yn uchel fel gwladwr, yn gystal ag fel Cristion a gweinidog.

Gwrandewid arno gjda pharch yn y cyfarfodydd misol a chwarterol; ac

ystyrid ei ddawn yn dra chymhwys i gadw cyfarfodydd eglwysig mewn modd

buddiol^a dyddorol.

Yr oedd Eobert Griffìth yn rhydd iawn oddiwrth bob rhodres a chymen-

dod ; eto yr oedd yn r hardd ei berson, trwsiadus ei wisg, a boneddigaidd

ei yraddygiad. Nid oedd yn dangos parodrwydd gormodol i siarad; ond
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pau y siaradai, daiigosai fod gauddo feddwl ; byddai ei atebioii yu fyuych yn

fyriou, ac i'r pwrpas.

Y gr hwu oedd y cyutaf o bregethwyr y sir a ueillduwyd i weiuyddu y

sacramentau, yr hyn hefyd a wuaed mor gyuar a'r û. 1815, yx hyn oedd yu

brawf diymwad o'r uchaíìaetli oedd iddo yu meddyliau ei frodyr. Mewn
gair, nid yn fynycli y ceid pregethwr yn mysg y Methodistiaid, mwy ei

gymhwysderau, a llai ei frychau, na Robert Griífitli. Bu fanv mewn tang-

nefedd, Gorpbenaf 22, 1 Sii, a chladdwyd ef yn y capel y bu yn gweini

ynddo am gynifer o flyuyddoedd, yr hyn oedd yr arwydd olaf o barch a

ganiateid i'r brodyr ddangos iddo, a'r hyu hefyd oedd yr arwydd mwyaf o

barch a fedrent ddangos i'w weddillion.

Nid ydym hyd yma wedi gwneuthur nemawr fwy na chrybwyll enwau

dynion sydd eto yn aros ar y maes; ac yr ydym yn bwriadu ymgadw at hyn

fel rheol gyffredin rhagUaw ; eto gan nad oes un rlieol heb ryw eithriad iddi,

fe allai y goddefìr i ni yu awr ac eilwaith droseddu ar y rheol, neu yn hytracli

gilio yu achlysurol oddiwrthi, trwy osod ger bron, mewn modd helaethach,

hanes ambeU un sydd eto heb ei sjTnud oddiwrthym.

Gjr Uawer o'n darUeutt^r, mai yn y gymydogaeth hou y mae yr hen dad

Lewis Morris yn preswylio, a'i fod ef beUach, yn nghydag Edward Foidlces,

DolgeUau, yn mysg y pregethwyr mwyaf ocdranus sydd, o leiaf yn Ngwyn-

edd, os uad yr henaf yn y dywysogaeth.

Yr oedd Lewis Morris, fel y dywed ef ei hun,* wedi cael ei fagu yu

gjifelyb fel y magid pawb y pryd hwnw, yn ddyeithr i grefydd, oddieithr y

ffurf yu unig o fyued yn achlysurol i eglwys y plwyf, a dysgu iddo y Catecisni,

y Credo, a'r Pader. TreuUodd yntau ei ddyddiau boreaf gyda'r campau

öbl, a'r chwareuon Uygredig, ag oedd yu fawr eu rhwysg y pryd hwnw yn

mhob parth o'r wlad ; ac yn yr oferedd hyn y buodd yn ymrwyfo am y

uaw mlynedd ar hugain cyntaf o'i oes. "Byddai ambeU oedfa," meddai cf

ei hun, "yn cael ei chyn.îl y pryd hyuy gan y Methodistiaid Calfiuaidd mewn

Ue a elwir Gwastadedd, t un Siôn WUliam. Xi byddai ond ychydig mwn

yn dyfod i wrando, a'r pregethwjT a'r crefyddwyr oeddyut yn cael eu hcrUd

u fawr. Gelwid y pregethwTr yu "au-hrophicydi,'" a'r gymdeithas neülduol

èghvysig yn "iceddi dywijll" Cafodd Siuu WUUam ei daflu aUan o'i d am

ei fod yu caniatâu prcgethu ynddo; ac efe a symudodd i le a elwir y Gors,

a daeth pregethu yno hefyd. Yu mysg y Uuaws, yr oeddwni iuau yn gwrth-

wynebu y pregethu newydd â'm hoU egui. Un prydnawu Sabboth, daeth

ychydig grefyddwyr o'r Abermaw, a phregethwr, scf JohuEUis, i Lwyngwril,

gyda'r bwriad o gadw oedfa yuo, a ohawsant addewid am le i bregethu mewn

tafarndy yn y pentref. Daethum i'r peutrcf y Sabboth hwuw, yu ol fy arfcr,

i ddylyn gwag-ddifyrwch, pan y dywedwyd wrthyf fi a'm cyfeillion, nad oedd

wiw'i ui fyned i'r dafarn i yfed cwrw y Sul hwnw, gan fod yno bregetliu.

Pau glywais hyn, aethum, yu Uawu gwyUtineb, at y t tafarn, a gelwais am

* Adgofiou Hen Bregcthwr, Traeihodydd, cyf. iii, lOG.



PEN. VI.] SIR FKIR10NYDD. 593

y gr i'r drws, a dywedais wrtho, os ydoedd am roddi ei dý i bregethwyr a

chrefyddwyr, ac nid i ni, yr attaliwn i ef i werthu cwrw yu gwbl, gan yr

awn â phob achos neu gwrdd i d arall yn y pentref. Dyciirynodd y dyn

wrth hyn, gan y gwyddai fod genyf y dyhmwad mwyai ar fy nghymdeithion
,

ac efe a nvystrodd yr oedfa, a gorfu i'r crefyddwyr fyned ymaitii yn siomedig."

Ond nid hir ar ol hyn y bu y g\vr hwu hefyd heb ei ddal. Yr oedd gwyl-

fîiabsant, un o hen wyliau Uygredig y wlad, a rhedeg ceffylau, i fod yn Mach-

yulleth yn mhen y flwyddyn ar ol y tro uchod, sef yn y fl. 1789. Aeth

Lewis Morris yno ar nos Sadwru. Y Sabboth a dreuliwyd, fel y gellid

dysgwyl iddo gael ei dj-eulio gan un a ddaethai yno i'r wylmabsant ; ond

wrth ddychwelyd ddydd Llun, wedi bod yn edrych y rhedegfa, clywai gauu

gwresog mewn t bychan, yn heol y Maengwyn. Canu ar ddiwedd oedí'ii

oedd hwn ; Dafydd Morris o sir Abei-teif), gr nid auenwog, oedd wedi bod

yn pregethu. Daeth i'w feddwl, fel pe buasai saeth lem, jt edliwiad trwm,

" Y maent gyda gwell gwaith ua thi !
" Glynodd hyn yn ei feddwl nes ei

arafu yn nghauol yr hoU wylltineb. Cofiodd iddo n\ystro yr oedfa yn Llwyn-

gwril, a disgynodd arno y ddedfryd mai gelyn Duw a phob daioni ydoedd.

Methodd dadwrdd y dafaru na'i diod,—methodd digrifwch ei gymdeithion

ua'u gwarthrudd, iachâa ei friw
; yr oedd saeth argyhoeddiad yn gwaedu ei

galon. Yr oedd, bellach, wedi penderíynu dychwelyd adref, ac ni aihd ei gyf-

eillion, er pob egni, ei luddias, er mai tranoeth yr oedd y gamp i fod, ond

addefai wrthynt, fod ei gyflwr ef a'r eiddynt hwythau yn ofnadwy ei berygl,

a'i fod o'r dydd hwnw allan yn ymadael â'i hen gyfeiUiou gwag, a'i hen

arferion llygredig, am byth mwy

!

Mawr oedd syudod ei rieni a'i gymydogion ar ci ddychweliad ;—priu y

gallent goelio fod y fath gyfnewidiad disymwth, a diachos yn eu tyb hwy,

yn bosibl, Mynent ei beiswadio nad oedd cynddrwg ag yr haerai ef weithian

ei fod ; ond yr oedd y cwbl yn ofer
; yr oedd golcuni beUach wedi tywyuu

ar ei farn, a deallai yn wtII na hwy, pa fath oedd ei gymeriad gyda Duw.

Efe a ymroddai bellach i íyned i'r llan ar y Sabbothau, a theithiai yn

mhell ac agos lle y clywai fod pregeth gan neb o'r Methodistiaid, i edrych

ai nid oedd modd cael ymwared oddiwrth ing ei ysbryd. A thau bregeth i

Mr. Williams o Ledrod, yn Aberraaw, ar y gair, " A gr fydd megys yii

ymguddfa rhag y gwynt, ac yn lloches rhag y dymhestl; megys afouydd dyfr-

oedd mewn sychdir, ac raegys cysgod craig fawr mewn tir sychedig." Esay

xxxii. 2, y cafodd oUyngdod. Yr oedd wedi bod o fis Awst hyd y pryd hwn,

sef g\vyl Mihangel, dan drallod ofnadwy, nes oedd ei gnawd yn curio, a'i

synwyrau ymron yn dyrysu ; ond trwy yr oedfa hon cafodd olwg ar gilfach a

glan iddi, a nerthwyd ef i gymeryd gafael yii \ gobaith a osodid o'i flaeu.

Ehaid fod ei feddwl yn dywyU a dyeithr i bethau ysbrydol, oblegid nid

oedd eto yn medru dat llen. Ymunodd, pa fodd bynag, â'r Methodistiaid, ac yn

mhen rhai misoedd aeth at John EUis i Fryn-y-gath, Trawsfynydd, yr hwn

oedd yno ar y pryd yu cadw ysgol ddyddiol ; ac yno yn ddeg-ar-hugain oed,

,neu Ychwaneg, y dvsgodd ddarllcu ei Feibl. Cyfarfu â chryn wrthAvvnebiad

o 2



694 HANESIAETH Y SIROEDI^, [dOSB. IV.

oddiwrth ei dad; ac ar ol marw ei fara, yr hyn a ddygwyddodd yii fuan ar ol

ei ddyfodiad at grefydd, aeth at berthynas-yn-nghyfraith iddo i fyw, lle yr

arosodd hyd nes y priododd.

Gallwn feddwl ei fod yn dechreu pregethu tua'r flwyddyn 1791, ac felly y
mae wedi bod yn llafurio yn gyhoeddus yn achos yr efengyl am ysbaid 60

ralynedd, ac erbyn hyn sef 1851, wedi cyrhaedd ei 91 mlwydd oed.

Tua'r un amser a Lewis Morris, neu ychydig yn foreuach, y cychwynodd

Edward Foulk ar y gwaith o bregethu. Y mae yutau, bellach, yn 89 ml. oed,

ac wedi bod yu pregethu tua 61 o flynyddoedd. Magesid ef yn swn efengyl,

yn mhlith yr ymneillduwyr yn Llanuwchllyn, ac felly wedi ei ddwyn i fyny

yn wahanol i Lewis Morris, ac erbyn hyn y mae wedi ei gaethiwo gan henaint

a gwaeledd, fel na aU wneuthur nemawr o ddim yn gyhoeddus gyda'r gwaith.

Yr oedd erbyn hyn, dri o bregethwyr yn aneddu rhwng y ddwy afon,

Mawddach a Dyfi, sef Williara Pugh, Lewis Morris, ac Edward Foulk, ac

yn mhen blwyddyn neu ddwy, chwanegwyd at eu uifer y Parch. Piobert Gì-riflSth,

Dolgellau. BeUach dechreuwyd sefydlu pregethu, yn fwy cyson, mewn
amrywiol fanau, heblaw a nodwyd eisoes, sef yn Llwyngwril, Bryncrug, a

Thywyn. Yn Mhen-y-Parc, yn ardal Bryncrug, agorodd Mr. Lewis Jones ei

d yn foreu i dderbyn pregethu. Ac ar ei ol ef, bu ei fab John Jones, yn

fl'yddlawn ac yn efi"ro gyda'r gwaith. Nid gT cyflYedin oedd Mr. John Jones.

Yr oedd mewn Uawer o bethau yn rhagori ar ei oes. Nid yn unig yr oedd

yn Gristion dysglaer, ond hefyd yn wladwr da, ac yn ddarllenydd mawr. Ym-
wthiasai i wybodaeth helaeth, ac yr oedd yn ysgrifenydd medrus. Llafuriodd yn

egniol dros lawer o flynyddoedd fel athraw ysgol, ac fel diacon call a gofalus ; a

choífeir }ti hir ara ei enw, gyda chlod a hyfrydwch, yn y fro y bu ef byw ynddi.

Agorwyd y drws yn Nhywyn gan un Francis Hugh, a hyny yn gynar, a'i

hiliogaeth hefyd a rodiant yn ei Iwybrau. Yn fuan ar ol hyn, agorodd Mr.

Harri Jones o Nant-y-mynach, ei d i dderbyn pregethu, a bu ef a'i wraigyn

garedig a fíyddlawn.

Yr oedd dynion yn y tymhor hwn yn Uithro i bregethu heb j'^n wybod

iddynt eu hunain. Wedi iddynt brofi argyhoeddiadau llymion, ac ymwared

gogoneddus yr efengyl, naturiol oedd iddynt lefaru wrth eu cymydogion am y
pethau a " welsent ac a glywsent." Gwresogodd tân o'u mewn, a hwythau

a lefarasant â'u tafod. Ac os dygwyddai fod gradd o ddeheurwydd gauddynt

i draddodi eu meddyliau, yr oedd ymosod cryf yn cael ei wneyd arnynt, yn y
fan, gan y crefyddwyr tlodion, ag oeddynt, bellach, yn wasgaredig ar hyd yr

ardaloedd ; a chan eu taerni, yr oedd yn anhawdd eu gomedd. Ai aral un,

yn y tyrahor hwn, allan i gymydogaethau tywyll ei fro, i gynal cyfarfodydd

i weddio a darllen ; a theimlent awydd ar y pryd i roddi gair o gynghor i'w

cyd-ddynion, neu o eglurhad ar yr hyn a ddarlleiiid, heb feddwl fod hyny yn

bregethu. Gwelodd yr Arglwydd yn dda wenu nr uniondeb eu haracan,

a rhoddi goleuni a hyfrydwch iddynt liwy eu hunain yn y gwaith, ac arwyddion

fod eu gwaith, dau ba eiiw byiiag y'i gelwid, yn fendithiol i'w cyd-wladwyr,

nes creu ynddynt ymroddiad mwy llwyr iddo, a gafael mwy týn ynddo. Yra-,
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ddengys mai fel hyu yr ydoedd gyda Lcwis Morris. Dechreuodd gynghori

ei gymydogion yu fuan ar ol ei ddychweliad oddiwrth ei ofer ymarweddiad,

pryd na allai fod ei wybodaeth ef ei hun ond prin ; a thybid gan eraiLl ei fod

yn pregethu, cyn iddo ef o ddifrif feddwl hyny ei hunau. " Yr oeddwn,"

meddai, " er ys peth araser wedi cael caniatâd i fyned i'r cyfarfodydd misol,

fel un oedd yn gofalu am achos yr Arglwydd yn yr ardal ; ac yn lled fuan

wedi i rai ddechreu cynghori, yn y modd uchod, dywedodd uu brawd yn y
cwrdd misol fy mod yn myned at y gwaith o bregcthu. ' Xa,' meddwn inau,

' nid pregethu y byddaf, ac nid wyí yn meddwl am fyned yn bregethwr ; ac

ni byddaf byth yn darllen testyn o'r Beibl yn flaeuorol i'm cynghorion.'

Gofynwyd i mi pa fodd y byddwn yn arfer gwneyd ; ac atebais, ' y byddwn

yn dweyd wrth y bobl eu bod yn blant digofaiut, ac nad oedd un Ilwybr i'w

cadw ond trwy gredu yn y Crist a groeshoeliwyd ar Galfaria, a bod iawn

gredu yn Nghrist yn dwyn dynion i adael eu pecliodau, ac i fyw yn dduwiol.'

' Wel,' meddai y brodyr, ' pregethu yw liyna.''
"

Byddai y pryd hyn yn arfer myned allan ar foreuau Sabbothau tua Bryn-

crug, Bwlch, Llwyngwril, Blaenau Celynin, a Ileoedd cyíîelyb, gan ddwyn ei

damaid yn eilogell, a phregethu deirgwaith neu bedair yn y dydd. Ymgasglai

cryn nifer yn nghyd, rhai i wrando, ac eraiU i wawdio. Fe addef iddo gael

ei ddirmygu yn dost, ond na chafodd mo'i luchio eriocd. Yr oedd yn pregethu

un nos Sabboth yn Mryncrug, yn nh un Betti Siôn, piyd y daeth gwraig o'r

gymydogaeth at ddrws y t, ac a'i rhegodd am ei fod yn pregethu, ac a reg-

odd y bobl am ei wrando. Ond yn y fan, ac yn nghanol ei chynddaredd,

tarawyd hi yn fud; ni ddywedodd, meddai ef ei hunan, air byth rawyach ; a hi

a fu farw yn mhen ychydig o ddyddiau ! Hawdd y gallwu feddwl yr effeithiai

aragylchiad raor ddisymwth ac ofnadwy ag ydoedd hwn, i beri arswyd mawr
ar bobl y wlad, a pheri iddynt feddwl, fod Llywydd mawr y byd yn gwgii ar

y rhai a wawdient y pregethu, a bod ei araddiffyn ef dros bobl y grefydd, er

mor ddiystyr y cyfriíìd hwy gan y byd.

Cyfarfyddai y pregethwyr ag engreiíftiau lawer o anwybodaetli trwch

trigolion y wlad triugaiu mlyuedd yn ol, cyu i addysg-iadau yr ysgol Sab-

bothol efiPeithio i yralidyraaith y niwlen dew a orchuddiai yr hoU wlad. Cyfar-

íu Lewis Morris â hen r unwaith yn Mon, i'r liwn y gofynai ;

—

" Pa beth yw eich oedran, fy ewythr ?
"

"Dwy flwydd a phedwar ugain " oedd yr ateb.

" A ddarllenasoch chwi lawer ar y Bcibl yn eich oes ?
"

"Ni chefais i ddim ysgolheigdod erioed," ebe yr hen \vr :
—" oud a ydych

cliwi yn gapelwr?
"

"Byddaf," ebe yntau, "yu arfer myned i'r capeli."

" Chwychwi pobl y capleydd," ebe yr hen r, "a yr ara yr ysgrythyr
;

ond nyni, pobl yr eglwysi, ni wyddora fawr am hòuo. Oud y mae genyf

finau weddi dda iawn, ac yr wyf yn ei dweyd hi hwyr a boreu."

Wedi gofyn i'r hen vvr ei haflrodd, pa bcth ydoedd oud rhyw gyfarchiad ar

Mair Wen y Fonnyn !



5%' HANESIAETH Y SIROEDD. [dOSB. IV.

" Gweddi babaidd ydyw bona," ebe Lewis Morris, " ac ni tbâl hi ddim

byd."

" Yn wir," ebe y truan, " dyna yr oreu a feddaf fi."

Yr oedd y truan hwn wedi ei fagu yn gynar yn y ganrif ddiweddaf, pryd

nad oedil nwddiou gwybodaeth ond prin iawn, a phryd yr oedd athrawon

y bobl yn cysgu mewn diofalwch ac anystyriaeth.

I hen wraig tua'r un oed a'r un uchod, yn sir Drefaldwyn, gofynai yr un

gr:—
" A ddarllenasoch chwi lawer ar y Beibl ?

"

" Ni fedraf fi ddim darllen, ac ni wnaethum ddi'wg i neb erioed, ac ni

fum yn gwrando erioed yn un man ond yn eglwys y plwyf."

" Yr ydych chwi, fel íìnau, modi-yb, yn bechadiu*, ac wedi troseddu gor-

ehymynion Duw."
" Ni -wn i ddim pa beth yw pechadur," ebe hithau, " ond os ydwyf yii

bechadur, pechadur da ydwyf fi !

"

Dichon i enghreift'tiau o'r fath hyn beri gwen ar wyneb y darllenydd, ac

addefwn fod ynddynt ddigrifwch plentynaidd ; ond y mae ynddynt hefyd,

dywyllwch paganaidd, ac amnfusedd peryglus ; ac os rhaid i'w plentynrwydd

beri gwen, bydded i'w paganiaeth beri galar. A chyda beio ar yr athrawon

cyflogedig, y rhai oeddynt ar ol eu gilydd, genedlaeth wedi esgeuluso y
praidd, gofalwn na syrthiom i'r un ysbryd diofal, ac i'r un agwedd ddüafur.

Mor ddiweddar a'r flwyddyn 18-il, yr oedd un gr yn ymddyddan â benyw

oedranus, yr hon a arferai fynychu y capelau ymneillduol i wrando, i'r hon y

gofynai :—
" Pa le y ganwyd Crist?

"

" Gyda Duw."
" A glywsoch chwi ddim son am Betlilehem ?

"

" Do, mi glywais son." -

" ba beth y bu Crist farw ?
"

" O'r dwymyn, goeliaf fi."

" A ydyw ef yn fanv eto ?
"

" Ydyw, goeliaf fi." Nid yn fynych y ceír enghreifi"tiau o'r fath hyn yu

mysg y rhai a fagesid yn yr ysgolion Sabbothol yn ystod y deugain mlynedd

diweddaf, ond y maent i'w cael yn mysg y trigoHon oedranus y rhai a dyfas-

ent i faintioli cyn cyfodi yr ysgolion Sabbothol, neu y rhai nad aethent erioed

iddynt.

" Wrth gydmharu Cymra yn awr yn ci breintiau crefyddol, â'r hyn ydoedd

yn nechreu fy nhymhor i," mcdd Lewis Monis, yr hwn a all edrych ar bed-

war ugain mlynedd a mwy o'i ol, "nisgallaf lai na dywedyd, ' Y gauaf a acth

heibio, y gwlaw a basiodd, ac a aeth ymaith
;
gwelwyd y blodau ar y ddaear,

daeth yr amser i'r adar ganu, clywyd llais y diu'tur yn ein gwhid.' Bu yn

beth mawr genyf lawer gwaith gael cenad i sefyll wrth fur rhyw d anedd i

bregethu, ond yn awr y mae genyra un-ar-bymthcg neu ragor o gapeli

rhwng y ddwy afou, pryd yr wyf yn cofio nad oedd yno un.— Gwclais yn fy
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amser lawer o dcHwygiadau grymus, neu adfywiadau mawrion ar grefydd,

mewn amryw fanau o Gymru, pan y byddai pob oedfa a cliyfarfod yn dy-

benu mewn sain cân a moliant ; dycliweledigion yn heidio i Seion, a clirefydd

wedi myned yn destyn sylw difrifol y fro yn gyíîredin. Am a wu i, y
diwygiad Lynotaf a ganfum erioed, oedd yr un a gymerodd le yn y blynydd-

oedd 1818-20, yn y rban fwyaf o siroedd Gogledd Cymru. Chwanegwyd

miloedd at yr eglwysi yn y diwygiad hwn. Bu diwygiad tra grymus yn y
Deheudir yn 1829, ac yu sir Gaernarfon yn 1832. Bu chwanegiadau mawr-

ion at yr eglwys yn sir Feirionydd yn y blynyddoedd 1839-40, er nad oedd

rhyw gyffroad a gorfoledd nerthol yn eu dylyn ; ond yr oedd arwyddion o

bresenohleb Duw vn y " Hef ddystaw fain."

PENNOD YIL
Y TRYDYDD CYFNOD,— DDECHREUAD YR YSGOL SABBOTHOL

HYD Y NEILLDUAD YN ISH.

^ CYKWYSIiD :

YMUNIAD Y PARCH. SIMON LLOYD, B.A., A'R METHODISTIAID—ESGOB LLANELWY A
MR. CHARLES—Y GYMDEITHASFA YN PENDERFYNU LLECHU DAN Y TOLERA-
TlOy ACT—MB.. CHARLES YN OFFERYN I DD-WYN Y FEIBL GYMDEITHAS I FOD—
CYFARFODYDD YSGOLION YN CAEL EU CODI—DEFNYDDIOLDEB MR. CHARLES I

GODI YSGOLION CYLCHYNOL YN UCHELDIROEDD SCOTLAND, .40 I'R GYMDEITHAS
WYDDELIG—HEFYD I'R GYMDEITHAS GENADOL GARTREFOL—BLYNYDDOEDD
OLAF MR. CHARLES A JOHN EYANS—HANES LLANFACHRETH.

Tda'r fl. 1785-90 yr ymunodd y Parch. Simon Lloyd, B.A., Plas-yn-dre',

Bala, â'r Methodistiaid. Hwn oedd yr ail eglwyswr a wnaethai liyny yn y
Gogledd. Bellach yr oedd y ddau, a'r unig ddau yn Ngwynedd a weinyddai

y sacramentau yn mysg y Methodistiaid, yn byw yn nhrcf y Bala. Fe fu

Mr. Lloyd am ryw dymhor byr yn gwasanaethu yn Uan Bryn-eglwys, sir

Ddinbych ; ac efe, meddir, oedd y cyntaf, ag arwyddion amlwg o dduwioldeb

arno, a fuasai yno er cyn cof. Yr oedd Mr. Charles ac yntau yn gyfeillion

eisoes, a naturiol ydoedd dysgwyl yr ymwelsai y naill â'r Uall, yn ol y cyfleus-

derau a roddid iddynt. Nid ffordd bell oedd o'r Bala i Pryn-cglwys, ac yn

ystod yr amscr yr oedd Mr. Lloyd yn gurad yno, aeth Mr. (Jliarles, yr hwn
oedd bcüach wedi ymuno â'r Methodistiaid, i edrych am dano. Gofynai Mr.

Lloyd iddo weini yn y Han y diwrnod hwnw, gan fod Mr, Charles, f(;I yntau

ei hun, wedi derbyn urddau esgobol, a chan y gwyddai hefyd, y byddai off-

eiriaid y Deheudir, ar ol ymuno fi'r IMcthodiätiaid, yn arfer pregetlm yn
fynych yn Uanau y plwyf. Cydsyniodd Mr. Charles â'i gais, a phregethodd

y Sabboih hwnw yn Ilan Bryn-eglwys. ymddongys fod gradd o anin"ddig-

rwydd eisocs wedi meddiannu rhyw rai o'r plwyfolion ; o herwydd fod buch-

edd Mr. Lloyd yn fwy nianwl, a'i bregethau yn fwy efengylaidd, na'r rhai a

fuasent yn rhngflaenwyr iddo ; hyn, yn ychwanegol at y rliyddid a gymerasai

i ganiatíiu i Mr. Charles bregethu yn y Ilan, ocdd yn ddigon i criyn y marwor
anniddigrwydd yn ffagl o wrthwynebiad. Yr ocdd yn yr ardal y pryd hwnvv
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rv\v foneddwyr yn byw, tra gelynol i'r efengyl, a plienderfynol yn erbyn pob

dini, ac yn erbyn pawb, y byddai dim sawyr ddiwygiedig anio. Yr oedd y
gwr liyn yn mysg y rhai mwyaf eu cyfoeth a'u dylanwad, y pryd hwnw, o

neb yn yr ardal. Penderfynodd y g^vr hyn na oddefid y newydd-betli hyn

oddiwrth y curad ieuanc; ac erbyn y Sabboth canlynol, yr oedd di-ws y llan

wedi ei gloi yn ei erbyn ; ac ni adawyd iddo fyned i me\ATi, er iddo daer-

ddeisyf hyny. A chan na chaniateid iddo fyned i mewn, peuderfynai Mr.

Lloyd bregethu allan ar y fynwent ; ac wedi iddo ddechreu y gwasanaeth,

daeth cyfaill ato i ddeisyf arno roddi heibio ei fwriad, gan ei hysbysu, fod

yno nifer o ddynion wedi penderíÀnu rhuthro arno a'i faeddu. Ehoes yntau

heibio y gwasanaethi gan gilio o'r lle, a chilio ar yr un pryd o wasanaeth y
sefydliad crefyddol', yr oedd wedi ei nrddo iddo. Preswyliai o hyny aUan yn

Mhlas-yu-dre', ci drefdadaeth ei hun ; a Uafuriai hyd ddiwedd ei oes, mewn

nndeb â'i gyfaiU a'i gymydog Mr. Charles, yn nghyfundeb y ^letliodistiaid.

Yr oedd Mr. Lloyd yn ieithydd a hanesydd rhagorol, yn Gristion unplyg a

dirodres iawn. Nid oedd ei ddoniaii gweinidogaethol yn boblogaidd, eto bu

yn ífyddlawn yn ei dymhor i deithio Cymru fyiiyddig ; a chymerai y byd a'^

cyforfyddai gyda'r efengyl, niewn tai tlodion, yn ddiddig. Yr oedd hyn iddo

ef vn fwy chwith nag i hiwer, gan ei fod yn r boneddig o berchen etifedd-

iaeth helaetli, ac wedi ei ddwyn i fyny yn gyfatebol. Ysgrifenodd araryw

lyfrau, megys " Amseryddiaetii Ysghythyuol," ac "Esboniad ar Litfr

Y Dadguddiad." Treuliodd lawer o amser gyda'r cyntaf, yr hwn sydd a

phrofion lawer ynddo o ymchwiliad maith a dyfal, ac yn sefyU yn nnig ac

lieb ei gyfFelyb yn yr iaith Gymraeg.

Yr ydym eisoes wedi rhodíU mesur inawr o hanes Mr. Charles, fel ag yr

oedd yn blethedig â'r ysgol Sabbothol, fel nad oes hiwer yn ngweddiU genym

i'w chwanegu am dano, mewn cysyUtiad â sir Feirionydd. Ryw amser ar ol

ei ymnniad â'r ^lethodistiaid, aufonodd esgob Lhmelwy ato i ddweyd, os na

pheidiai a phregethu gyda'r sismaficiaid hyn, y cymerai efe y gyfraith mewn

îhnw i'w rwystro. Yr un gyfraith oedd hon, tybygid, ag a ddefnyddiwyd yn

ddiweddar gan HaiTÌ o Exeter, esgob tanbaid ei dymher, pohticaidd ei naws, a

Phuseyaidd neu hanner-pabyddol ei syniadau, yn erbyn Mr. Shore. Cyfraith

ydyw hon, sycWl yn rhwymo y gr a gymero urddau yn eglwys Loegr, i beidio

gweini bytli mewn cyfundeb crefyddol araU, dan boen dirwy a charchar. Nid

oes hancs fod neb wedi rhodcU y gyfraith lion raewn grym, neu geisio ei

rhoddi, hyd ncs y gwnaeth esgob fi'yrnig Exeter hyny
;
yr oedd, er ys oesoedd,

wedi gorwedd yn Uythyren fiirw ar lyfr y gyfraith, mae yn wir, ond yn rhy

gethin i'w harfer. Ond er na chaed neb yn meddu ar y galon i'w gosod

mewn grym hyd yn ddiweddar, hi a gafodd ei bygwtli yn erbyn Mr. Charles

gan esgob Lhanelwy. Yn fuan ar ol y bygythiad hwn, aeth Mr. Charles i

Lundain, a hysbysodd yr amgylchiad i Lady Erskine. Anfonodd hithau yr

hysbysiad i'w brawd, yr hwn oedd yn gyfreithiwr enwog, ac yn un o'r Uys-

ddadlcuwyr enwocaf yn y deyrnas, sef yr Anrhydedíhis Thomas Erskine, yr

hwn vn V 'flwvddvn 180G a wnned yn Arglwydd Erskine, ac yn (íangheUydd \
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deyrnas. Y gr hwn a anfouodd at yr esgob i hysbysu iddo, os efe a roddai-

y ddeddf hòno mewn grym, yn erbyn Mr. Charles, y dygai yntau yr un
ddeddf dan sylw y senedd, gyda golwg ar ei diddymu. Parodd hyn i'r èso-ob

gilio o'r maes, yn hytrach na thynu Erskine yn ei ben.

Deallodd Mr. Charles mewn ymddyddau â'r cyfreithiwr anrhydeddus hwn,
pryd yr adroddodd wrtho yr erlidigaeth yr oedd y Metlio'distiaid dano
oddiwrth foneddwr ac ustus heddwch yn y sir, fod C 1 wedi troseddu v
gyfraith ei hunan, wrth ddirwyo y pregethwyr, a'r rhai a'u derbynient i'w taí,

gan na ranodd ef y dirwyon rhwng yr hysbyswyr a thlodion y plwyf, yn
ngydd y dirwyedig. Cynygiodd y cyfreithiwr gymeryd y boneddwr mewn
llaw, a'i gosbi i'r eithaf. Hyn nis boddlonai i\Ir. CharÌes iddo wneyd, nes o

leiaf, iddo gydymgynghori â'i frodyr ; ac wedi iddo ddychwelyd, a gosod yr

achos ger bron, barnwyd yn fwy Cristionogol, ac yn debycach o eíFeithio

yn dda ar y boneddwr ei hun, yn gystal ag ar eraill, iddynt beidio ei fwrw i

grafangau y gyfraith.

Pan oedd y boneddwr y soniasom gymaint am dano, yn chwythu byo-yth-

ion allan yn erbyn y Methodistiaid, a chyn iddo ddirwyo neb, Yr oedd

cymdeithasfa yn y Bala, a chymerwyd yrachos i ystyriaeth, ai nid dyledswvdd

y cyfundeb oedd gosod eu pregethwyr, a'r tai pregethu, yn ddioed dan nawdd

y gyfraith, trwy Ddeddf y Goddeíiad (Toleration Act) ? Yr oedd Mr.

Charles, a John Evans, ynghydag eraill, o'r farn mai hyny oedd eu dyledswydd

;

ond gwrtbwynebwyd hyn yn gryf gan eraill, ac yn benaf gan y brodyr o sir

Gaernarfon, gan na fynent er dim gael eu cyfrif yn ymneillduwyr. Y^ canlyn-

iad a fu i ddirwy o £20 gael ei osod ar William Tiigh ; £20 ar d yn Nhy-
wyn ; £20 ar d yn Mryncrug; ac £20 ar d ya. Llanerch-goediog. Parodd

hyn, fel y gellid meddwl, fraw a synedigaeth trwy y wlad. Deallwyd fod

boneddwyr eraill yn bwriadu gwneyd yr un peth a C 1. Bu capel

Dolgellau yn nghauad un Sabboth, mae'n debyg oblegid yr arswyd a ddal-

iasai y pregethwyr i fyned allan heb eu trwyddedu. Dygodd yr amgylchiadau

hyn y mater mewn dadl i Iwyr benderfyniad, a hyny yn bur fuan. Nid
oedd eisiau rîieswm mwyach o blaid ymneillduaeth

; yr oedd Ilais yr erlidig-

aeth yn uwch na Ilais rheswm, ac o hyny allan ni fu un petrusder, mewn un

fynwes i gymeryd trwydded, ar gyfrif fod yn rhaid ei chymeryd ar dir ymneill-

duaeth. Ac yn y cyfwng hwn yr anfonwyd, fel y dywedasom eisoes, am
David Erancis Jones, Ysw., i'r Bala ; a thrwyddo y caed noddcd y gyfraith

rhag y gorthrwm blin hwn.

Nid dyn i'r Bala yn unig oedd Mr. Charles, ac nid dyn i sir Feirionydd

yn unig ydoedd, 'ie, mwy, er i Rowlands ddwcyd mai " Rhodd yr Arglwydd

i'r Gogledd ydoedd," y gwir ydyw, fod Mr. Charles yn ddyn, yn anad Ilawer

iawn, ir byd oll ! Fe fu yn offeryn achli/surol, o leiaf, a chymaint a neb

arall yn offeryn uniongyrchol, i sefydlu y gymdeithas ardderchog hòno, " Y
Feibl Gymdeithas Frutanaidd a Thramor"—un o brif ragoriaethau ein

teyrnas a'n hoes;—sefydliad sydd eisoes wedi bod o annhraethol les i'r byd,

ac a fydd yn ddiau hyd oesoedd pellaf amser. Y'r oedd ei lafur eisoes gyda'r
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'ysgoliou dyddiol a Sabbothol, wedi codi syched anarferol am yr ysgrythyrau;

a chan yr ymofyniad cyífredinol am danynt, yr oedd y diffyg o honynt yn y
wlad yn dyfod yn fwy-fwy amlwg, ac yn fwy-fwy annyoddefol. Hyn a bar-

odd yr ymofjTiiad gan Mr. Charles yn Llnndain am fodd i gael yr ysgrythyrau

yn fwy helaeth, ac yn fwy rhad i'r Cymry tlodion. A'r ymofyniad hwnw
drachefn, fel y gyr eiu darllenwyr yu dda, a esgorodd ar gjTudeithas y
Beiblau.

Mr. Charles oedd un o'r rhai cyutaf, os nad y cyntaf oll, a gododd gyfar-

fodì/dd ysgolion Sabbothol ;—cyfarfodydd y byddai amryw ysgolion yn cwrdd

â'u gilydd, ac yu cael eu holwyddori yu gyhoeddus. Deuai tyrfaoedd Uuosog

iawn at eu gilydd ar jt achlysuron hyn ; ae effeithiau anarferol a ymddangos-

ai ynddrat ar y gwrandaw^T yn gyfiPi-edinol ; ac nid yn unig, yr oedd y cyfar-

fodydd yu effeithiol ar y pryd, ond dylynid hwy ag effeithiau anarferol ar

ieuenctyd yr ysgolion, a thrwyddynt hwy nr deuluoedd y wkd. Rhoddai y
cyfarfodydd hyn fautais i bobl y wlad weled a chlywcd pa addysgiadau a

roddid i'r plant, a pha lafur ei faint a ddefnyddid gan eu hathrawou i'w

dysgu. Yr oedd rhagfaru y trigoliou yn erbyn y crefyddwyr yn diflanu
;
yr

oedd yr ysgolion yn chwanegu yn amledd eu rhifedi, ac yn Ihiosogrwydd eu

deiliaid
; y cynulleidfaoedd yn chwyddo mcwn maintioli, nes oedd gwaedd

mawr ymron trwy Wynedd a Deheudir oll, am gapelau yn lle tai, ac am
gapelau mawrion ac eang, yn lle y rliai bychain a chyfyng.

Trwy lafur y gweinidog duwiol ac efiro hwn, fe roddwjd nodwedd ar

ysgoliou Cymru nad yw yn ymddangos ar ysgolion un wlad arall, o leiaf i'r

un graddau. Yr oedd y moddiou a ddefnyddiai yn tueddu i ddwyn pob

oedran i'r ysgolion, ac i wueuthur yr ysgolion eu hunain yn fwy digymysg

grefyddol, nag yn un lle arall. Nid oedd y gelfyddyd o ddarllen ond y cam

cyntaf ynddi, yr ysgogiad cychwynol. Yr oedd dysgu pennodau o'r Beibl

ar dafod leferydd, yn cael ei argpuhell ar bawb. Yr oedd holwyddori, pob

athraw ei ddosbarth, mewn gwahanol ganghenau o wybodaeth ysgrythyrol ; yr

oedd mawl a gwedfli yu cael eu cymysgu gyda'r cwbl, a chyughori pob oedran

yn y pethau a berthynent i'w heddwch. Y''r oedd Hai o wedd ysí/o^, a mwy o

wedd eglwys, ar y sefydliad. Gosodid hi yn Ilaw-forwyn i'r efengyl, ac yn

faethle i eglwys Dduw. Nid cymaint o ystum ac awdurdod meistr a fyddai

ar yr athraw, ond gv/edd cyfaill a Christion. Teindai y dciliaid eu bod yn

fwy mewn addoliad dwyfol, uag raewu sefydliad dynol.

O herwydd hyn yr oedd, ac y mae hyd yn awr, yn cyfateb yn fwy i bob

ocdran, ac yn sefydliad yn gwasanaethu i lesâu nieddwl dyn, nid am d\Tnhor

byr, ond am ei oes. Oddiar hyn y mac fod ysgolion Cymru a mwy o feibion

a merched yu eu cyflawn faintioli ynddyut, uag sydd o blant. Edrychir ar

ddysgu darllen ond y porth nesaf allan, yn arwaiu at addysg wir fuddiol

raewn duwinyddiaeth ; ac mewn undeb â holl rauau y gwaith, yn efteitbio ar

y deiliaid fel gweinidogaeth yr cfcng}!, er goleuo eu dcall, tyneru eu cydwy-

bodau, a threfuu eu hymddygiad;.u;—mcwn gair, er eu gwneyd yn aelodau

rymhwys yn eglwys Dduw.
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Yr oedd Mr. C'barles yn uu o bedwar a aent o Gymru yu flynyddol i

weinidogaethu yn ughapel Spa Feilds, a ehapel Seion, jti Lluudain, lle y caed

tystiolaethau lawer fod ei lafur ef, a'r eiddo ei frodyr, wedi bod yn dra ben-

dithiol. Gwnaed ef hefyd yn olygwr, ac yn unig ymddiriedolwr, i gynulleidfa

Seisonaeg yn Xghaerlleon, yn nghyda changhenau perthyuol iddi yn y
cymydogaethau cylchynol. Dechreuwyd yr achos hwn gan y Parch. Philip

01iver, yr hwn hefyd a fuasai yn weinidog uuwaith yn eglwys Loegr, ond

oedd fel Eowland Hill yn Llundain, wedi casglu cynuUeidfa heb fod dan

olygiaeth esgobawl. Pe fu Mr. 01iver yn flFyddlawn a Uwyddiannus ar y
maes hwn. Ni adwaenai neb o gyffelyb feddwl iddo, mwy na Mr. Charles, i

adael gofal y gynulleidfa a'i hamgylchiadau iddo. Yntau a fu ffyddlawn

iawn yn y fugeiliaeth hon, i'r graddau y goddefai ei amgylchiadau, tra bu byw.

Ac hyd y dydd heddyw, nid oes gan y bobl hyn ond yr uu gyffes öydd a

ninau, a'r un rheolau dysgyblaethol. Ea dymuniad hefyd ydyw, ar iddynt

gael eu cyfrif megys canghen Seisonig o'r cyfundeb.

Trwy hyfforddiadau Mr. Charles hefyd, y seíydlwyd ysgolion cylchynol yn

Ynysoedd ac Ucheldiroedd Scotland. Anfonwyd ato, ar ol clywed am ys-

golion Cymru, i gael y cynllun yn ol yr hwn y dygid hwy yn mlaen. Hefyd,

ar ddymuniad y Gymdeithas Wyddelig (Trish Society), cymerodd daith i'r

wlad hòno, gyda thri gT boneddig arall, i'r dyben i edrych i mewn i an-

sawdd crefydd a moesau yn yr jTiys hòno. Wedi eu dychweliad, cyhoedd-

wyd adroddiad helaeth, yn cynwys eu golygiadau ar gyflwr y wlad, ac ar y
moddion tebycaf i lesâu y preswylwyr.

Hawdd fyddai i'r darllenydd ddychymygu pa mor ddyfal a llafurus yr

oedd raid fod y g rhagorol hwn, ond iddo adgoffa ei lafur a'i deithiau

gweinidogaethol yn ei sir ei hun, a thros Gymra oll, yn gysylltiedig â'i lafur

yn Llundain a Chaerlleon ; ei ohebiaeth ddiderfyn yn achos cymdeithasau

daionus y deyrnas, gyda gnr crefyddol Lloegr, Scotland, ac Iwerddon ; ei

jTnroddiad dibaid a difwlch i fod yn breseuol yn mhrif gymdeithasfaoedd ei

frodyr ei hun ; ei ymdrech anarferol i blauu ysgolion Sabbothol, ac i arol-

ygu yr ysgolion dyddiol
; y gofal a ddisgynai arno i ddarpar Ilyfrau priodol

i'r ysgolion hyny; yn nghyda'i arolygiad o argraffiadau y Beibl Cyraraeg gan

Gymdeithas y Beiblau. Ac yn ychwanegol at hyn oU, ysgrifenodd Eiuiaduii

YsGKYTH\ROL helaclh a rhagorol, yr hwn sydd Iyfr mawr ei faint, a mawr ei

gynwys, ac yn drysor na fedd yr iaith na'r genedl yr un i'w gystadlu

ag ef, yn y cangenau gwybodaeth a drinir ynddo. Costiodd y llyfr hwn lafur

dirfawr iddo, ac wTth gofio yr hoU bethau pwysig ag oedd ganddo mewn
Uaw eisoes, y mae yn anhawdd dychymygu pa fodd yr ocdd ganddo amser

na nerth digonol i'w cwblhau.

Profwyd dylanwad a doethineb Mr. Charles yn neillduol yn mysg ei frodyr

tua'r fl. 1811, pan y bu neillduad ar nifer o bregcthwyr y cyfuudeb i wcin-

yddu yr ordinhadau o fedydd a swper yr Arglwydd. Cara oecld hwn yn galw

ara lawer o ddoethineb a medrusrwydd, pan y cofir fod rawy na tliriugain a

deg flynyddoedd wcdi gosod eu sel With Fctliodistiacth yn y wedd ocdd
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amo ;—pan y cofiom y lhvyddiant a fu arno o'r dechreu yn y ffurf cyntefig,

a phan y cofiom hefyd, y gwrthwynebiad crsf a phenderfynol a ddangosid,

gan y gweinidogion urddedig yn y corff, i'r newydd-beth hwn ; a'r perygl o

ymraniad niweidiol, yn enwedig yn y Deheubarth, os ryraerai dim newidiad

le
; y mae yn hawdd gweled rheswm digonol i fod yn bwyllog ac araf. O'r

ochr arall, yr oedd y perygl yn llawn cymaint, neu yn wir yn llawer mwy, os

na chymerid cam yn mlaen. Bernid fod y llwyddiant mawr, a roddasid eisoes

ar Pethodistiaeth, yn galw am yr ysgogiad hwn, yn Ue ymfoddloni i'r gyfun-

drefn flaenorol. Yr oedd Gwynedd yn neiUduol o amddifad o'r ordinhadau

arwyddol ; nid oedd yn y Gogledd oU ond tri offeiriad ; a chan fod yr eglwysi,

bellach, wedi Uuosogi yn ddirfawr, er ys triugain mlynedd, fod yn rhaid

gwneuthur rhyw ddarpariaeth tuag at ddiwallu eu hangenion. Nid oes

amheuaeth na chostiodd yr aragylchiad hiwer meddwl pryderus, llawer awr

ddigwsg, a llawer ochenaid drom, i Mr. Charles, a chafodd ei wrando yn yr

hyn a ofnodd. Disgynodd ar y moddion cymhwysaf ar y pryd i gyfarfod â

hoU amgylchiadau y pwnc, a derbyniwyd y cynllun a barotoisai efe, gyda

Uai eithriaid o lawer nag a ddysgwyliasid. Ymlonyddodd y cyfundeb yn

y canlyniad, gan lochesu syniadau llawn mor barchus am Mr. Cliarles ag o'r

blaen. " Diolchwyd i Dduw a chymerwyd cysur."

Yr oedd Mr. Charles wedi ei gynysgaethu â chorff Ued gryf, ac â iechyd

Ued dda, ar y cyfan; ond yn y fl. 1799, wrth deithio dros fynydd Mignaint,

yn nechreu y gauaf, yraaflodd oerfel dwys yn mawd ei ìaw aswy, yr hwn a

barodd iddo ddolur poenus a maith ; a barnodd y meddygon yn mhen rhyw

amser, nad oedd modd achub ei f\-wyd ond trwy ei thori ymaith. Parodd yr

amgylchiad hwn drallod anarferol, nid yn unig i Mr. Charles ei hun a'i deulu,

ond hefyd i'w frodyr crefyddol yn y dref,—cymaint felly ag yr ymgynullodd

nifer i weddio drosto, Daliwyd sylw neillduol ar erfyniad un brawd, o'r enw

Eichard Owen, pan yn gweddio drosto. Yr oedd y gweddiwr yn hen r
nodedig ara ei dduwioldeb, a'i gyradeithas â Duw mewn gweddi. Yn ei

weddi, cyfeiriai at yr estyniad oes a roddwyd gynt i Hczecia, ac archai ar i

Dduw estyn i Mr. Charles yr un gymwynas. "Pymtheg mlynedd yn

ychwaneg, O Arglwydd," meddai, "yr ydyra yn erfyn ara bymtheg mlynedd

estyniad at ddyddiau ei oes. —Ac oni roddi di byratheg mlynedd, O ein

Duw, er mwyn dy eglwys a'th achos?" Craffodd Uawer, ar y pryd, ar eiriau

yr hen Gristion. Craffodd Mr. Charles ei hun arnynt, pan mynegwyd hwy

iddo. Wrth y gweddiwr ei hun y dywedoddunwaith, "Wel, Richard Owen,

nid oes nemawr o'r pymtheng mlynedd eto heb eu treuUo." i'r oedd hyn o

fewn tua blwyddyn cyn ei farwolaeth. A phrin y daeth y pyratheng mlyn-

edd i ben—yroedd tuag wythnos yn fyr o'r tymhor—cynei alw ef i orphwys.

A melys iawn yr oedd raid fod hûn y gweithiwr hwn. Gwasanaethasai ei

genedlaeth trwy ewyUys Duw, a hunodd gyda'i dadau.

Wedi dychwelyd adrcf o FachynUeth, Ue yr aetliai er mwyn ei iechyd, a

Ue y pregethasai ddiweddaf, ac y cynorthwywyd ef i gyrhaedd ei ystafeU,

dywedai, "Bellach, nid oes genyf ddim i'w wneuthur ond marw." Efe a fu farw
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mewu tangnefedd ar y 5ed o Hydief, 1814, a'i wraig ar y 24ain o'r un mis,

Hebryngwyd ei weddillion marwol i d ei hir gartref gan dyrfa fawr, wedi

gwrando pregeth, gan Mr. Jones o Ddinbych, ar yr achlysur gahirus. Ni fu

ei oes yn faith, ond hi fu yn oes lafurus a Uwyddiannus. Amlwg ydyw,

ddarfod i ragluniaeth ddoeth a da ei anfon i Ogledd Cymru, ac i fysg y bobl

a ddirmygid gymaint, raodd y rhoddid iddo gymhelliadau cryfion, maes

helaeth i lafurio, a phertfaith ryddid i dreulio ac ymdreulio yn ngwasanaeth

ei Arglwydd.

Yr oedd John Evans yn byw yu y BaLi er ys deugain mlynedd a mwy cyn

dyfodiad Mr. Charles i ymsefydlu yno, a bu fyw hefyd agos i dair blynedd

ar ol ei gladdu. Yr oedd y patriarch hwn, gan hyny, wedi gweled ilawer

gwedd ar achos y Methodistiaid yn siroedd Gwynedd, ac yn wir, yn y
Deheubai-th hefyd, yn ystod y 75 mlynedd y bu ef â'i lygad arno. Yn
nyddiau boreu ei oes fe'i gwelodd yn isel a gwanaidd, a than erlidigaeth,

gwawd, a gorthrwm : fe welodd lawer seren ddysghner yn codi ac yn mach-

ludo ; fe ganfu effeithiau difaol yr ymraniad ; ac a deimlodd oddiwrth

yraosodiadau heresiau mewn gwahanol dduUiau a gwisgiadau, ac a fu byw i

weled y dywysogaeth yn gorfoleddu yn Uewyrch efengyl gogoniant Duw ; ei

broydd wedi eu britho â thai addoliad ; ac ieuenctyd, yn filoedd ar filoedd, yn

heidio ar y Sabbothau i ymofyn am addysg mewn pethau crefyddol. Cyd-

gerddodd â rhan o dair oes o grefyddwyr, ac fe ellid dweyd am dano, o leiaf

dros ystod maith o'i oes, a chyn i ymoUyngiad henaint ei ddal, ei fod o flaen

ei oes, mewn craffder gwybodaeth a chynghor. Tueddai llawer o'r crefydd-

wyr cyntaf i fod yn fanwl a Uym iawn, wrth ymofyn am waith yr Ysbryd ar

eu heneidiau, gan gwbl gredu y byddai raid cael arnynt yr un fath arwyddion

ran natur a graddau, ag a brofasant hwy eu hunain. A chan eu bod hwy,

lawer o honynt, wedi profi goruchwyliaeth lem iawn ar eu meddyliau, mewn

argyhoeddiadau dyfnion, a dycln-ynfeydd annyoddefol, a thrachefn wedi

profi Uawenydd annhraethadwy a gogoneddus, barnent mai yn y modd hyn

yn unig y gweithredai Ysbryd Duw ar bawb, ac nad cywir dim ond a brofid

yn y wedd yma. Ond nid felly John Evans. Gwahaniaethai ef rhwng natur

peth a'i raddau. Fe ddichon ddarfod ei ddysgu i raddau yn hyn oddiar ei

brofiad ei hun. Ee'i hennillasaid ef, mae lle i feddwl, yn fwy na Uawer, yn

raddol i gofleidio crefydd Mab Duw, heb brofi arswydau mor fawr, ar y naill

Uaw, na Uawenydd mor gryf, ar y Daw arall ; ac felly, dysgasid iddo, gyd-

ddwyn ag eraill, dan weithrediadau cyffelyb, yn fwy na Ihiwer o'i frodyr.

Dywcdodd unwaith yn Llannwchllyn, wrth ymddyddan â gwraig a geisiai

am aelodaeth, yr hon nid oedd yn gwbl ateb i'r mcsurau a ddymunai rhai,

" Wel, y cam cyntaf tuag at fyned trwy y porth cyfyng, yw troi y wyneb

ato." Ymddengys ei fod ef yn fwy tyner na Mr. Charles ei hun yn y peth

hwn, fel yr ymddengys oddiwiih y chwedl ganlynol. Wrth ymddyddan â

gwraig, yn y Bahi, yr hon a ymofynai am aelodaeth eglwysig, ac i'r hon yr

oedd gradd o anmharodrwydd i roddi derbyniad, adroddodd Mr. Charles

iddo swm yr ymddyddan, gan ei fod ef ar y pr^'d yn drwm ei glyw, a chwan-
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egai, " Tywj'll iawn yàyw hi, Jolin Evans."—" Wel, Mr. Charles, tywyll

oeddych chwithau, pan ddaethoch atom gyntaf ; fe allai y daw y wraig yn

mlaen o'r goreu er hyn
;
gadewch iddi y chwareu teg o geisio beth bynag."

Mewn materion pwysig yr oedd mor gadam a'r graig; er hyny, medrai

" gjTial gwendid y rhai gweiniaid," mewn modd hynod.

Gwelwn y syniad a lochesid am dauo, yn yr ychydig ymadroddion a roddir

am dano yn y " Gyífes Píydd :"—"John Evans o'r Bala oedd r cadara

iawn ya yr ysgrythpau; a dianwadal a sefydlog yn egwyddorion y grefydd

Gristionogol. Bu y gr hwn yn sefyll yn dyst ífyddlawn o blaid y gwirion-

edd, mewn athrawiaeth a dysgyblaeth, yn nghylch triugain mlynedd. Nid

yn fjTiych y gwelii- y cyffelyb!"*

LLANFACHRETH.

Y mae yr ardal hon o fewn ychydig o filldh-oedd i dref Dolgellau, ac yn

cael ei hynodi yn anad llawer man, trwy fod palas un o'r boneddwyr mwyaf

yn y sir gerllaw, sef palas Syr Eobert Yaughan, Barwnig.

Y bregeth gyntaf a draddodwyd yn y fro hon, gan neb o'r Methodistiaid,

oedd gan "William Evans o'r Fedw-arian, yn y lle a elwir, LhTi-pwll-y-geLi,

yn y fl. 17S3. Mawr oedd y gwrthwynebiad i bregethwyr y Methodistiaid

gael lle i roddi eu troed i lawr jti y plwyf, a gwneid penderfyniad hollol na

oddefid i'r fath draha ddyfod i mewn. Yr un a roddodd ei d gyntaf i'r

penau-cryniaid bregethu ynddo, oedd un Evan James, yr hwn, ar y pryd, oedd

yn byw yn Ty'n-y-ffridd, o fewn tua milldir i'r pentref. Yr oedd yr erlidyn

chwerw yn yr ardal, cymaint felly yn fynych, fel na oddefid i'r pregethwr

ddarllen ei destyn. Un tro, fe ddaeth Mr. Foulkes o'r Bala, a rhyw offeiriad

o'r enw Mr. Williams f gydag ef. Ymddygodd jt erlidwyr yn ftyrnig tuag

atynt, a thynwyd Mr. Foulkes i lawr, a bu gorfod arno dewi. Tra yr oedd

hyn yn cymeryd Ue, yr oedd yr ofteiriad o'r Deheudir yn y t. Aeth un

John Lewis o Ddolgellau ato, a gofynodd iddo, a oedd digon o wroldeb

ynddo i roddi ei einioes dros lesu Grist, os byudai raid. Yntau a atebodd

fod. Yna aeth allan tua'r gynulleidfa, y rhai pan welsant amo wedd offeir-

iad a ofnasant, gan ddywedyd, '' offeiriad ydyw ;" a chafodd lonydd i breg-

ethu. Nid hir y bu y rhai a flaenorent yn y gwaith o erlid fyw; eithr fe'u

tarawyd â gwahanol anhwyl lerau, trwy y rhai y terfjTiwyd eu hoes. laith y
tylwyth yma cyn marw oedd, Gwae ni ! ddywedyd na gwneuthur o honom

ddim i'r pregethwyr a gawsant eu baeddu genym !

Mawr oedd trafferth Evan James, y gr a'u derbyniai hwy i d. Heblaw

yr erlid oedd oddiallan, a'r gwarth oedd gysyllticdig ag achos y Methodist-

iaid y pryd hyny, yr oedd baich arall yn gorwedd yn drwm ar v.-ar Evan

James ;
yr oedd ci wraig yn ddyeithr i ogoniant yr efengyl, ac yn anfoddog i

Evan gyfran udim o'i feddiannau, tuag at draul y pregethn, na'r progethwyr.

• Gwel y « Traetliodydd," llyfr v, tudal. 86. f Tcliygol mai y I'ardi. rctcr

Williams ocdd hwn.
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Nid oedd yn anfoddlawu iddo dreiüio rhyw gymaint am gwrw, neu ryw

ddiod feddwol arall, gan y tybid yn gyffredin y pryd hwnw fod buddioldeb

mawr ynddi. Yr oedd Evan yn arfer myned yn fynych, dros y plwyf, i ryw

barth o'r Deheudir, a thelid iddo am ei amser, ynghyd â'r costau. Caniateid

iddo ryw gyfran at ddiod, ar hyd y ífordd ; ond y gyfran hon a gedwid yn

ofalus ganddo, gan yfed dwfr o'r fiynnon, yn lle ei gwario : felly cadwai y
wraig yn ddiddig, a darparai gogyfer â rhyw gostau gwir angenrheidiol

gydag achos Duw. Heblaw ei garedigrwydd at achos yr efengyl, yr oedd

Evan James yn meddu gradd helaethach o wybodaeth a dawn, na llawer o'i

gymydogion, yn enwedig y ddawn aweuyddol, jt hon a ddefnyddiodd i well

dyben, nag a wneid gan y beirdd y pryd hwmw, nac, yn wir, a wneir gan

lawer o feirdd yr oes hon.

Ar ol Evan Jam^s, John Pugh y clochydd, tad-yn-nghyfraith i Edward

Ffoulk, Dolgellau, oedd y gr a roes ei d i dderbyn pregethu ynddo. Ni

ddywedir am ba hyd y bu yn pregethu dan y grongiwyd hon ; ond ar ol rhyw

gyfarfod misol a gynaliwyd ynddo, cyrhaeddodd y chwedl i glustiau yr

ofí"eiriad, fod ei glochydd yn llochi yr ymneiUduwyr yn ei d. Hyn ni ellid

ei oddef. Nid cymhwys oedd i glochydd y llan fod yn achlesu dyfodiad y
Methodistiaid i'r plw^f, a rhaid oedd ymofyn am glochydd yn ei le. Rhodd-

wyd gair allan, gan hyny, fod yn rhaid cael clochydd newydd. Ar y cyntaf,

ymddangosai y gT parchedig yn lled ddiofal pwy a ddewisid, ond gadawai

y detholiad yn nwylaw y plwyfolion. Eto, fe ddaeth i'r amlwg yn lled fuan

fod ei feddwl wedi disgyn ar r penodol. A phan y galwyd vestry, ac y
syrtliiodd dewisiad y plwyfolion ar r arall, fe ffromodd yn dost, a haerodd

mai ganddo ef yn unig yr oedd yr hawl i ddewis a gosod clochyc d. Gwad-

wyd hyn gan T o ddylanwad mawr yn y plwyf, a chynyddodd yr anghydfod

fwy-fwy, fel y penderfynodd llawer o'r plwyfolion nad aent mwyach i'r llan i

wrando anio, ac y dywedodd y gr y soniwyd am dano, y rhoddai yntau dir

i'r ymneillduwyr adeiladu capel amo, os ewyllysient. Cymerwyd y cynygiad

hwn gan yr Annibynwyr, ac adeiladwyd capel Khyd-y-main, yr hwn yw y
capel cyntaf a adeiladwyd yn y plwyf. Ond er mai efe yw y cyntaf, nid efe

ydyw yr olaf : yn bresenol, y mae pump o gapehau yn y plwyf, a dau eraill ar

ei gyffiniau. Fel hyn y dybenodd yr angbydfod yn nghylch y clochydd.

Os eisieu llsthu ymueiUduaeth oedd ar yr oíleiriad, gweU fuasai gadael John

Pugh yn ei swydd, gan yr esgorodd ei di'oad ef aUan ar ymddyeithriad y
plwyfoUon oddiwrth weinidog y Uan, ac ar eu henciüad at restrau ymneill-

duaeth.

Ond nid oedd gan y Methodistiaid, yn adeg yr anghydfod uchod, yr un

capel yn y plwyf. Yr oedd y t hefyd y cadwent y moddion ynddo, yn dra

anghysurus, beUach, trwy ei fod yn adfeilio jni gyflym. MeddyUodd ei

berchen mai gwell fyddai iddo ei werthu. Yr oedd y boneddwr mawr, ag

oedd yn byw gerllaw, yn gosod ei fryd ar brynu pob darn o dir a fyddai ar

werth yn y gymydogaeth, ac yn enwedig os oedd rhyw berygl i'r Methodist-

iaid ymsefydlu yn y plwyf. Pan ddeallwyd fod y t hwn ar werth, gosodwyd
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yr achos o flaen cwrdd misol y sir, a phendei-fynwyd ei brynu, Hyny hefyd

a wnaed gan aelod o'r cyfundeb, o'r enw EUis Jones. Gosododd ef yn

gyntaf dan ardreth i'r Methodistiaid bregethu ynddo ; ac yn mhen rh^'w

dymhor, gwerthodd ef drachefn i'r cyfundeb yn feddiaut llwyr.

Ymddengys amgylchiadau lled hynod yn mhryniad y t bychan hwn, a'r

ardd a berthynai iddo,—y fath, fe allai, na ddylid eu gadael allan yn ddi-

sylw. Yr oedd y gr a'i prynodd dros y cwrdd misol, ar y pryd y gwnaeth

efe hyny, yn aelod yn y cyfundeb, fel y dywedwyd, ac yn perchen meddiannau

bydo!. Eto, nid hir y bu ar ol hyn heb ddangos mai nid "Israeliad yn wir,

yn yr hwn nid oes dwyll," ydoedd. Yn lle rhoddi y pryniad i fyny i'r

cyfarfod misol, yu ol ei addewid, gomeddodd ei ollwng o'i feddiant, ond

gosododd ef i'r Methodistiaid dan ardreth o £Z yn y flwyddyn, sef llog y
JÊ60 a gostiodd y t iddo. Wedi i rai blynyddoedd fyned heibio, ac i'r

prynwr goUi ei broff"es, a'i feddiannau bydol, daeth gorfod arno werthu y t
hwn hefyd. Pan glywodd y gAvr boneddig fod y lle eto ar werth, penderfyn-

odd ei brynu ; a gorchymynodd i r fyned drosto at y gwerthwr ar ddiwrnod

penodol, i'r dyben i'w brynu. Ond y diwrnod cjm i hyn gyraeryd Ue, daeth

y gyfrinach i glustiau cyfaill i'r achos crefyddol. Galwodd ato dri o gyfeiU-

ion eraiU, gan eu hysbysu nad oedd dim amser i'w golli, os mynent gael y t
crybwylledig i'w meddiant. Bwriodd hyn y brodyr i drallod a phenbleth

blin;—nis gwyddent pa beth a wnaent. Gwyddent yn dda, os collent y lle

hwn, nad oedd neraawr obaith y ceid un man arall yn y plwyf, ac y Ilethid yr

achos crefyddol mewn canlyniad,

Wedi gweddio am gyfarwjddyd, ac ymgynghori â'u gilydd, penderfynas-

ant ar fod dau o honynt, sef Mr. Lewis Evans, a Mr. John Dafydd, Dol-y-

clochydd, i fyned yn foreu dranoeth at y gwerthwr, a phrynu y lle os gall-

ent. Treuliwyd y noson hòno mewn pryder digwsg, ac yn foreu dranoeth

aeth Mr. Lewis Evan at y gT (yv hwn a gymerai arno fod yn gryn gyfaill

iddo), ac a'i hysbysodd fod ei dyddyn ef wedi ei werthu, ac y byddai raid

iddo ymadael â'r gymydogaeth, yr hyn oedd yn beth blin iawn ganddo, am
nad oedd un Ile arall yn ymgynyg iddo; ac mai da fuasai ganddo gael rhyw

le bychan i fyw ynddo yn Llanfachreth, yn hytrach nag ymadael o'r gymyd-

ogaeth. "Nid wyf fiuau yn dewis i chwi ymadael," ebe y gr, "ac os gwna

y t bach a'r ardd sydd genyf yn Llanfachreth, ryw wasanaeth i chwi i aros

ei well, mi a'i gwerthaf ef i chwi." "Am ba faint?" ebe Lewis Evan.

Enwyd swm go fawr, Ilawer rawy na'i werth ; ond wedi hir siarad, cytunwyd

am dano, rhoddwyd ernes arno, a chafodd Lewis Evan y gweithredoedd

gydag ef i'w gartref. Bellach, ni chafwyd un rhwystr i drosglwyddo y Ue i

ymddiriedolwyr at achos y cyfundeb,

Gwnaeth y boneddwr bob ymdrech a allai i gael y t oddiar Lewis Evan,

ac nid oes amheuaeth na allasai elwa Ilawer ar y pryniad a wnaeth ; oud hyn

ni fynasai ei wneydar un cyfrif, gan y golygai hyny yn dwyllo'r fath adgasaf.

Y mae y fi"aith yn adnabyddus ddigon, pa gyfrif bynag a roddir am dani, fod

y gr a'i prynodd gyntaf, er elwa ar y lle, wedi myned yn dlawd, a'r gr a'i
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pryiiodd ddiweddaí, ganwrthod gwobr anghyfiawnder, wedi aros mewn cyfrif

a dylanwad, o ran meddiannau bydol, a phroíFes grefyddol, hyd heddyw.

Pan glywodd y gr boneddig fod y Methodistiaid wedi sicrhau eu medd-

iant yn y darn tir, efe a deimlodd i'r byw, ac a íFromodd yn aruthr, gan

íygwth, "Os codant gapel yn y lle, mi a fyddaf yn waeth wrthynt na chi

cynddeiriog." Yr oedd y boneddwr, tybygid, wedi gosod ei galon ar gael y
plwyf yr oedd ef yn byw ynddo yn gwbl rydd oddiwrth ymneiUduaeth, ac na

fyddai yr un capei, gan blaid yn y byd, o'i fewn. Gofynodd lawer gwaith i

]\Ir. Lewis Williaras, pregethwT yn y cyfundeb, yr hwn sydd yn awr yn byw
yn yr ardal, ai ni wnai y Methodistiaid ddim gwerthu y darn tir drachefn iddo

ef. I hyn yr atebid bob amser, nad oedd obaith am hyny, oddieithr i'r gr
boneddig roddi darn arali o dir yn ei le, a hyny mewn llanerch gyfleus i

drigolion yr ardal.

" Gan bwy," gofynai yntau, "y mae yr hawli benderfynu yr achos hwn ?"

"Nidyw yr haw 1 yn llaw yr un dyn unigol," oedd yr ateb.— Gofynai

drachefn,

"Ai nid yw Mr. Charles, neu Mr. Lloyd, o'r Bala, ddim yn ben arnynt?"

"Nac ydynt, ond y maent yn weinidogion o barch a dylanwad mawr yn y
cyfundeb."

"Pa fodd," gofynai y boneddwr drachefn, "y gallaf gael cynyg ar brynu y
darn tir ?"

"Mae gan y Methodistiaid, Syr K ," ebe Lewis Wüliams, "gyfarfod

bob mis, yn rhyw fan neu gilydd yn y sir, yn yr hwn y penderfynir pob

achos o'r fath."

" Pa fodd, ynte," ebe y boneddwr eüwaith, "ybyddai oreu i mi wneyd

cais at brynu y lle ?"

" Trwy anfon cenad, Syr E, , i'r cyfarfod misol."

Y genad a anfonwyd, sef John Dafydd, Dol-y-clochydd, yr hwn oedd r o

denant iddo, ac yn aelod o'r cyfarfod misol. Efe a osododd ei neges yn

flFyddlawn o flaen y cwrdd misol ; ond y brodyr a gytunasant na werthent y
tir, ond y newidient ef am un arall mewn lle a fyddai yn gyfleus i'r bobl,

eithr yn mhellach oddiwrth lan y plwyf, os mwy dewisol a fyddai hyny gan y
gr boneddig. I'r cynyg hwn yr oedd y genad wedi ei ddysgu eisoes i ateb,

na wnai ei feistr ddim newidiad—mai ei farn sefydlog ydoedd, nad oedd

eisieu yr un capel yn y plwyf, ond bod yr eglwys yn ddigon. Ehoddwyd ar

Mr. Lloyd, o'r Bala, i ysgriíenu Uythyr at y gr boneddig, i'w gyfarch yn

barchus, ac i hysbysu iddo benderfyniad y cyfarfod misol. Ni wnaeth y
boneddwr ar ol hyn un cais ar brynu y lle. Ehoes ryw rai a fynent dduo y
Methodistiaid y gair allan ei fod wedi cydsynio, ar ol hyn, i wneuthur cyf-

newid am le arall ; ond y gwirionedd ydyw, na fu dira o'r fath betb, eithr

chwedl ddisail hollol ydoedd, wedi ei dyfeisio er rawyn cyfiawnhau y gr
mawr yn yr erlidigaeth a ddylynodd, a difrio y crefyddwyr.

Aeth yr hen dy a brynasid yn fuan yn rhy fychan, ac yn rhy adfeiliedig î

ymgynull ynddo ; ac yr oedd dirfawr angen am le gwell. Ond pa fodd y
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dechreuid adeiladu ?—gan fod y gr boneddig yu peuderfynu y câi pob un a

wnai ddim tuag ato, neu a âi iddo i addoli ar ol ei godi, deimlo pwys ei

ddialedd, os dygwyddai ei fod mewu un modd yn dibynu ar y grbonedd-
ig ;—mawr oedd y beubleth yn y gymydogaetli, ac yn wir yn mlüith y
brodyr yn y cyfarfod misol. Ni fynent ar un cyfrif fod yn auffyddlawn i

achos crefydd yn yr ardal hòno, ar y naill law, a theimlent yn brydems, ar y
llaw arall, rhag y byddeut yu achlysuro coUedion, a chyfyngder trwm, ar

drueiniaid tyner eu cydwybodau, a fwyuhaeut eu bywiohietli dan adeu y gr
boneddig. Bernid, pa fodd bynag, fod yu " rhaid ufyddhau i Dduw yn fwy

nag i ddynion," ac mai eu dyledswydd oedd ysgogi yn mlaen, gan adael y
canlyniadau i ddoeth ragluuiaeth Duw.

Ymddangosodd rhwystr arall yn fuan. Pa le y ceid cerig i adeiladu y
capel ? Yr oedd gan y boneddwr, mae'n wir, gloddfa gyfleus, lle yr oedd

digouedd i'w cael, ond ni cheid careg oddiyno, er gofyn yn ostyngedig iddo.

Yr oedd gvrr arall yu perchen tir yn y gymydogaeth, a cherig yn y tir, heb

fod yn mhell. Gofynwyd caniatâd gan y gr hwn i godi cerig, a chydsyn-

iodd yntau, ac mewn canlynìad codwyd llawer o gerig yn barod i'w cludo i'r

He priodol, ond trwy ddylauwad y barwnig gj'da'r perchenog, tynodd ei gyd-

syniad yu ol, ac ni cheid codi ychwaneg o gerig o'r gloddfa, na chludo y
rhai a godasid eisoes. Bellach jt oedd yn gyfyug iawn ar y bobl. Yr oedd

yr hen d yn ymoUwng, a'r gynuUeidfa yn galw am le helaethach a gwell,

ond nid oedd defnyddiau i'w cael, gan yi- arferai y boneddwr ei holl ddylan-

wad a'i allu i rwystro codi capel yn y plwyf. Yn y benbleth flin hon, aeth

rhai o'r brodyr i'r Bala, i adrodd eu helynt wrth Mr. Chai'les, ac i ofyn ei

gyfarwyddyd. Bwriedid weithiau adeiladu y capel o goed i gyd ; ac yn ystod

yr ymddyddan â Mr. Charles, yr oedd y bwriad hwn ymron wedi esgor ar

benderfyniad hoUol, sef i wneyd yr adeilad o goed. Ond yr oedd Mrs. Charles

yn clywed \t ymddyddan, a gofynai, " A oedd gwú- eisiau capel yn Llanfach-

reth?" Atebwyd, "Nad oedd un amheuaeth am yr angen am dano." " Wel,"

ebe hithau, " Os yw yr Arglwydd yu ewyllysio ei gael yno, y mae yno gerig

i'w adeiladu." Ac er nad oedd dim tebygob-wydd eto pa le y ceid hwy,

annogai Mrs. Charles iddynt dynu yr hen d i lawr, a dechreu ar yr adeilad

gyda'r defnyddiau a fyddeut yn y lle.

Dychwelodd y brodyr adref gyda'r penderfyniad o wneyd fel yr aunogwyd

hwy ; a dechreuasaut chwalu yr hen adeilad, a chloddio sylfaen i'r adeilad

newydd. Ac wrth dori y sylfaeu, torodd gwawr gobaith arnynt;—deaUasant

yn fuan, fod yno ddigon, a mwy na digon, o gerig yn y tir, nid yn unig i

adeiladu y capel, ond t liefyd i berthyn iddo. TrMy yr amgylchiad hwn,

gwaredwyd y trueiniaid o'u penbleth, a siomwyd eu gwrthwynebwyT yn

ddirfawr ; ac nid hjniy yn unig, ond effeithiodd yn rhyfcddol ar yr ardal.

Edrychai y trigolion ar yr amgylchiad fel arwydd anilwg o amddiftyniad yr

ArgÌwydd ar ei achos ei hun.

Bellach nid oedd rhwystr i ddygiad yr adeihid yn ndaen, yr hyn a wnaed

dan arolygiad y brawd ffyddlawn Mr. Edward llichard o Ddolgcllau'. Ond
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pa beth a wiia y barwnig ? oedd bellach yr ymofyniad pryderus;— a dd\Ty

efe ei fygythion mewn grym ? Os gwna, pa brofiad tanilyd fydd hyny i'r

tyddynwyr a'r gweithwyr ag oeddynt dan ci awdurdod ? Ond nid hir y
cadwyd hwy mewn petmsder ac amheuaeth. Oblegid nid oedodd y boneddwr
hysbysu, nad oedd neb o'i denantiaid ef, na'u gwi-agedd, na'u plant, îe, na'u

gweinidogion chwaith, hyd y galJai y meistriaid eu llesteirio, i fyned o fewn y
capel newydd, dan berygl coili eu tyddynod. A-c nid byg^ihiad yn unig a fu

hyn, ond fe safodd y g\\T mawr at ei benderfyniad ; ac mor fuan ag y
goddefai cyfraith iddo, bwriodd aUan yr anufyddion o'u tai a'u tiroedd.

Dangosodd llawer un yn yr amgylchiad chwerw hwn, pa mor dyner oedd eu

•cydwybodau i Dduw, a pha mor gryf oedd eu cariad at yr efengyl a'i hordiu-

badau. Cymei'asant eu hysbeilio a'u colledu o'r pethau oedd ganddynt, yn

hytrach na llychwino eu cydwybodau, ti-wy werthu eu rhyddid a'u breintiaii,

i ryngu bodd dynion.

Yr oedd rhai, mae'n wir, dan ruthr y brofedigaeth, yn ymgadw dros dymlior

o'r capel, rhag tynu arnynt ddialedd y boneddwr, gan ddysgwyl y lliniarai ei

ddigofaint ef yn raddol, ac y caent eu rhyddid i fyned neu beidio, fel y
<lewisent. Teimlent, ar yr un pryd, mai gorthrymder annheg a chreidawn a

osodid arnynt, ac ocheneidient am eu liiyddid. Cyn liir o amser ar ol agoriad

y capel, torodd diwj^giad neu adfywiad giymus yn Llanfachreth. Parodd

hyn at-dyniad eryf i sugno y bobl yno, a methodd llawer ymattal ; ac i'r

capel yr aethant. Llithrai plant rhai eraili yuo, ac ^Tnddangosai fod yr

anhawsder i lethu yr achos bychan yn Llanfachreth yn myned fwy-fwy, a

gobaith y boneddwr i gael yr oruchafìaeth arno yn myned lai-lai. Yn y
cyfamser, bu gorfod ar rai plant ymadael a'u rhieni, am na fynent werthu eu

breintiau ; rhybuddid a bygythid rhai eraill ; ond nid oedd waeth beth a

wneid, cynyddu ac yrawreiddio yn ddyfnach yr oedd yr achos dan bob

ymosodiad.

Yr oedd gr a gwraig wcdi myncd mcwn gwtli o ocdran, yn byw mewn
t bychan, nid uepell o Lanfachreth, ac yn derbyn cluscn y plwyf. Edrychid

ar yr hen wraig yn neillduol o grefyddol, a chedwid cyfarfodydd gweddio yn

achlysurol yn ei bwthyn. Clybu y gr raawr fod cyfarfodydd crefvddoI yn

cael eu cynal yn y t, ac anfonodd yn y fan at y warden, gan orchymyn iddo

symud yr hen bobl o'r t Ue yr oeddynt, a'u gosod ffi/da theulu mcwn rhyw

darall, gan ddweyd, "Ni allaf oddef pregethu mewn un t y mae genyf fi un

awdurdod amo." Y canlyniad a fu eu troi o'u bwthyn ; eto gofalodd rhag-

luniaeth am danynt, trwy drefnu iddynt eu trigfa yn ymyl moddion gras.

Nid oes amheuaeth na fu yn edifar gan y gr boneddig lawer gwaith

gymeryd y gorchwyl peryglus o ymyraeth â rhyddid crefyddol ei ddeiliaid, a

chaethiwo eu cydwybodau. Un tro pan oedd rhyw gyfyngder yn ei deulu,

dywedai gr wrtho,—îe, gr nad oedd ganddo fwy o serch at y crefvddwyr

nag oedd ganddo yntau, " Oni adewcli lonydd i Tsrael Duw yn Llanfachreth,

gellwch ddysgwyl i hdll bläau yr Aifft ddisgyn arnoch." Deallodd yntau ci

hun mai gwaith caled oedd darostwng cydwybod un dvn i fympwy dyn arall.

p 2
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Yr oedd blinder yu codi yn rhyw gvvr yn ddiddarfod. Yr oedd rliyw un yn

troseddu ei orcliymyn beunydd a byth, 'íe, achwynid iddo ar ddynion oedd

lioff gauddo, eu bod yn awr ac eilwaith yn Uithro i'r addoldy gwaharddedig.

Da fuasai ganddo, ond odid, lawer gwaith gael llouydd ei hun, a rhoddi

llonyddwch i eraill, ond yr oedd yn anhawdd bellach iddo gael y naill, na

chaniatâu y llall ; oblegid yr oedd dynion prysur yn y gymydogaeth yn

gwylio ar eu cymydogion, ac ya prysuro i ddwyn y cwbl a glywent neu a

welent, i glustiau Syr E , nes oedd y gr boneddig, o'r diwedd, wedi

glân flino arnynt. Mynych hefyd y twyllid ef gan y cyfryw chwedlau, ac

yr arweinid ef i ddweyd neu i wneuthur yr hyn ni fynasai, erbyn i'r gwirion-

edd ddod i'r amlwg.

Yr oedd gwraig grefyddol, o'r enw Mrs. Lewis, yn hjw yn Nolgellau, yr

hon a fuasai gynt yn weinidog i'r barwnig, ac i'r hon yr oedd ganddo lawer o

barch, ar gyfrif ei hymddygiad teilwng ac addas, tra yn ei wasanaeth, ac ar

ol hyny. Yr oedd y wraig hon yn arfer lletya pregethwyr dyeithr a ddeuai i

Ddolgellau. Uu tro ar amser adfywiad grymus ar grefydd, pan oedd pregeth-

wr yn cadw addoliad teuluaidd yn ei th, ac yn mwjoihau graddau helaeth o

hwyl nefohiidd ar ei ysbryd, íorodd y bobl oedd yn y t allan i orfoleddu a

moliaunu, ues peri siarad am hyny yn y dref. Cafodd rhyw un prysur ar ei

galon achwyn i'r gr boneddig fod ^Mi-s. Lewis yn achlesu pregethu yn ei

th. l''r oedd y t yn eiddo y boneddwr ; a phan glywodd y chwedl, galwodd

am dani, a mynegodd iddi fod achwyniadau arni o dderbyn pregethu i'w th.
" Nid yw hyny, Syr E ," ebe hithau, " yn wir. Ond y mae yn wir fod

fy nh yn d gweddi ; a gwell genyf fod heb d oll, na bod fy nh heb

weddi ynddo." Y'n raddol, bu yr amgylchiad hwn, a llawer eraiU, yn foddion

i agoryd Uygaid y gvvr boneddig, nad oedd nemawr goel i'w roddi ar y
chwedlau a ddygid iddo, ac i liniaru gradd ar ei ddygasedd at y crefyddwyr.

Yr oedd yn y gymydogaeth ddau frawd, gwi- yr oedd gan y boneddwr

lawer o barcli iddynt, ac ymddiried ynddyut. Dan ryw amgylchiad, yr

oedd un o'r brodyr hyn yn ymadael â'i dyddyn, yr hwai oedd eiddo Syr

K . Galwodd y gvvr boueddig ar y brawd arall, ac a ofynodd iddo, a

fynai efe gael y tyddyn a adewnd gan ei frawd ? I hyn yr atebodd, y byddai

yn dda ganddo ei gael. " Chwi a'i cewch," ebe y boneddwr, " ar yr ammod i

chwi rwystro eich gwraig i fyned i gapel Llanfachreth, a rhoddi ceftyl iddi i

fyned i le arall i addoli."

" Ni allaf ei rhwystro," ebe y tyddÿnwr, " oblcgid y mac yn gosod ei bryd

ar fyned, ac y mae yn rhy wael ei hiechyd i fyned i un man arall."

" Wel," ebe y boneddwr, gan dybied mai ofer oedd ymgyndynu, " chwi a

gewch y tir. Ond gwell a fuasai genyf, pe buasai y wraig yn peidio myned

i'r capel." Pa fodd bynag, i'r capel y daeth y wraig, a'r gvvr hefyd. EraiU

o'r cymydogion, wrth weled fod y gr hwn yn cael ei ryddid, a anturiasant

ddyfod hefyd.

Wrtli adrodd yr amgylchiadau uchod, nid yr amcan ydyw difrio coffad-

wriaeth y boneddwr, yr hwn sydd bellach er ys blynyddau wedi ei ddodi yn
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yr ystafell "y niae yr aiuiuwioliou yn peidio a'u cyffro, ac y gorpbwys y rhai

lluddedig : lle y inae bychan a mawr, a'r gwas wedi ei ryddhau oddiwrth ei

feistr." Yr oedd Syr E yn vvr boneddig a Hawer o rinweddau canmol-

adwy yn perthyn iddo, ac oni bai yr un peth hwn, disgynasai ei goffadwriaeth

gydamwy o berarogledd i genedlaethau dyfodol. Nid oes amhcuaeth, chwaith,

nad oedd rhai eraill yn fwy eu bai nag ef, Yr oedd dynion athrodgar ac

enHibus yn ei syfrdanu â chwedlau ffol a chelwyddog. Nid oedd ef ei hun

yn gwybod cymaint am Fethodistiaeth, oud trwy glywed son ; ac yr oedd o'i

amgylch ddynion a gymerent ofal na ddeuai dini i'w glyw am y crefyddwyr,

ond a fyddai yn cyffroi ei anwydau, ac yn cryfhau ei ragfarn. Diamheu hefyd,

fod ganddo sel fawr dros yr eglwys sefydledig, a'i fod yn edrych ar bawb
eraill naill ai yn hereticiaid cas, neu yn ymyrwyr penchwiban,

Teg yw dweyd nad oedd y boneddwr yn dangos cymaint o aufoddlourwydd

am fod deiliaid ei d, neu ei dyddynwyr, yn myned i gapeîau y Methodistiaid

mewn cymydogaethau eraill ; ond ymddeugys iddo osod ei fryd ar gadw ei blwyf

ei hun yn rhydd oddiwrth ymneillduaeth. Eto, bu fyw i gredu, nad oedd y
crefyddwyr hyn yn haeddu eu gorthrymu ; cyu diwedd ei oes yr oedd wedi llin-

iaru llawer ar ei wrthwynebiad, er na chymodwyd ef byth â chapel Llanfachreth.

Cawn rhai esamplau yn profi iddo, cyn diwedd ei dymhor, gwbl gredu mai

cyíìawnach oedd y crefyddwp-, na'r rhai a achwynai arnynt wrtho, a chaent lai

ogroesaw ganddo nag a ddysgwylient, pan y dygent eu chwedlau i'w glyw^

Un tro, fe ddychw elodd adref yn aunysg-wyliadwy ;—pryd nad oedd neb

yn y teulu yn dysgwyl am dano. Y noson hòno hcfyd, yr oedd pregeth yn y
capel. Yr oedd y brif forwyn yn yr oedfa, ac eraill o'r is-wasanaethyddion

hefyd, fel nad oedd wrth y t ar y pryd weinidogion i'w dderbyn, fel y byddid

arferol. Ond yr oedd yno ryw nn yn barod i'w cyhuddo, yr hwn a aeth at y
boneddwr, a chyda thafod athrodgar a ddywedodd, " Maent Imy, Syr E

,

Y/edi myned i'r bregeth :

"—gan ddysgwyl yn ddiamheu, yr edrychid yn

uchel arno ef ei hun am ei ragoriaeth ;—orid yr ateb a gafodd oedd yn ddiílas

iawn :
" Oli : nid oes ynot tì gymaint o ddaioni a liyny !

"

PENNOD VIII,

PARHAD Y TRYDYDD CYFNOD HYD YN AWR.
CYNWYSIAD :

HEN GYNGHOUWYR SIR FEIRIONYDD—METHODISTIAETH YN LLANUWCHLLYN—
DANIEL ROWLANDS YNO YN PREGETHU—CHARLES Y TELYNWR—Y GYMDEITH-
AS EGLWYSIG GYNTAF YNO—EYAN F0ULK—YR HEN FLAENORIAID, ADEILADU Y
CAPEL, A SEFYDLIAD YR YSGOL SABnOTHOL—ENWOGRWYDD Y BALA YN EI

CHYSYLLTIAD A METHODISTIAETH—JOHN PETERS A RICHARD JONES—DEFN-
YDDIOLDEB YR HENURIAID, A GWASANAETH Y GWRAGEDD I'R EFENGYL—CYD-
MHARIAETH RHWNG Y SIR YN AWR AG OEDD GAN' MLYNEDD YN OL.

Heblaw y gwr a grybwyllwyd eisoes yn hanes y sir hon, y mae Ilawer o

enwau eraill, y rhai y mac cu coffadwriaeth yn barchus, ae am y rhai ni ellir

tracthu bob yn un ac un. Yn y sir hon y bu y Pcirch. John Uobcrts, IJaii-
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gwm, a Ricliard Jones o'r Wern, yn llafurio clros flynyddoedcl diweddaf eu

hoes, eto yr oedd y ddau yn aiìedig yn sir Gaernarfon, yu yr hon y treuliasant

y rlian fwyaf o'u lioes. Cyfiawnach, gan hyny, a fydd cyfeii'io y darllenydd

i'r sir hono, am yr ychydig hanes a ellir rodcli am danynt. Ond nid ydym

eto wedi crybwyll nemawr am rai gwi- hen a lafnriasant dros eu hoes mewu
undeb â chyfarfod misol y sir hon, megys Hngh Evan o'r Sarnau, a Siôn

Dafydd, Trerhiwaedog; Dafydd Edward o'r Bala, a^ Evan Eoulk, Llan-

uwclülyn. Ni soniasom eto am y Parch. John Peters, Trawsfynydd, a'r

Parch. Eichard Jones, Bala. Nid ydym chwaith eto wedi coíFa am Griffith

Siôn y Sarnau, ac Euoch Evans ; ond am y rhai hyn ni fydd genym gan

ddiffyg lle, neu ynte gan ddiôyg defnyddiau, nemawr fwy na chrybwylliad

i'w wncyd, er iddynt oll wasauaethu IMethodistiaeth i fesur mwy neu lai, gyda

iyddlondeb mawr, a gwneyd pob un ei rau tuag at ddwyn y wedd a welir

yn brestìnol ar Wyuedd yn gyffredinoly neu ar sir Eeirionydd yu neülduol.

Yr oedd y rhai cyntaf a euwyd, sef Hugh Evan, Siôn Dafydd, Griffith Siôn,

ac Evan Foullc, yn cael eu gosod yn mysg yr hen bobl, ac oU o bosibl wedi

dechren pregethu cyn diwedd y deunawfed canrif. Yr oedd John Peters ac

Enoch Evans raddau yn ddiweddarach, a Richard Jones yn ddiweddaradi

fyth.

Ara Evan Foulk, fe grybwyllir gair yn mlaen yn hanes LlanuwchUyn -. am
Hugh Evan a Sion Dafydd, nid oes genym fwy na chrybwyll eu henwau, fel

gwr da eu gair, diargyhoedd eu rhodiad, a diddadl eu duwáoldeb; y rhai,

yn ol eu dawn, a wasanaethasant eu cenedlaeth trwy ewjdlys Duw, ac a hun-

asant gyda'u tadau. Nid oeddynt, mae'n wir, yn peri llawer o sylw yn mysg

y cyffredin, ond fe'u perchid er hyny gan y sawl a'u hadwaenent, o herwydd

eu cywirdeb a'u syraledd. Nid oedd eu doniau yn peri cyô'ro mawr, ond yr

oedd i'w nodweddiad ddylanwad helaeth. Yr oeddynt mor angenrheidiol, er

adeiladaeth corff Crist, a neb o'u brodyr ; er na wnaent hyny yn gwbl yn yr

xm dull, nac ychwaith yn hoUol i'r im graddau, ag eraill, y rhai yr oedd eu

gwybodaeth a'u talentau yn rhoddi iddynt ddylanwad helaethach,

LLANUWCHLLYN.

Er mai yn yr ardal hon y pregethwyd y bregeth gyntaf gan Fethodist yn

sir Peii-ionydd, a hyny gan Howell Harris ei hunan, yn y flwyddyn 1739 ;

eío, er hyn, nid yw yn ymddangos fod achos sefydlog wedi ei ffuríio gan y
Methodistiaid yma hyd y flwyddyn 1791. Yr oedd hanner can' mlynedd, a

mwy, gan hyny, wedi myned heibio, o'r amscr cyntaf y bu Harris yma, hyd
yr amser y ffui-fiwyd cymdeithas eglwysig gan y cyfuudeb yn y llc hwn.

Yr oedd agwedd y wlad hon yn gyflelyb i bob parth arall o Wyncdd, o

ran anwybodaeth am air Duw, ac o ran hen arferion llygredig. Mae dau

hen r yn byw yn y plwyf yn awr, sef dechren y flwyddyn 1851, ag sydd yn

cofio y byddai y clochydd ar ol gwasanaeth y Llan ar y Sabboth yn myned i

ben clawdd y fynwent i gyhocddi cocin cJiwareu yn Mhant-y-ccubrcn ddydd
Llun. Ychydig cyn hyny fe fyddai yr ofleiriad ei hun, ar ol y gwasanacth, yn
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chwarcu tenis ar dô yr cglwys, ac ar ol chwareu yn myned gyda'i gyd-chwar-

euwyr i ddiota i'r dafaru. Ac ni pharai y fath ymddygiad uu ochenaid

iddo, na gwrîd ar ei wyneb, gan mai felly hefyd y gwnai ei frodyr urddedig

yu gyífredinol.

Ni a adroddasom eisoes * pa fodd y dechreuodd pregethu gan yr ymueilldu-

wyr yn y fro hon, a pha fodd y dygwyd Mr, Howel HaiTÌs i ymweled â hi: y

mae yn ymddaugos hefyd na fu ei weinidogaeth y tro hwn ddim yn hollol

ddieffaith. Yr oedd ynia ddau r, sef Morgan Dafydd, Cefn-prys, a Thomas

Moses, ag oeddynt yn mhlith y rhai a geisient achub Mr. Harris rhag ereu-

londeb ei erlidwyr, pan y bu yn agos a chael ei ladd ganddynt yn y 11. 1741,

yn byw yn yr ardal hon : yr oedd creithiau ar beuau y ddau hyn yn myned

i'w beddau, y rhai a achlysurwyd gan yr ergydion a gawsant wrth geisio

achub Howel Hanis y pryd hwnw.

Cof gan y darllenydd i mi grybwyll am un Meiric Dafydd o'r Weirglodd-

gilfach, lle y bu Lewis Eees yn pregethu gyntaf yn y fro hon. Mae yr i'r

gr hwnw yn yr un tyddyn yn a\\T yn preswylio, a'i wraig yn yres i offeir-

iad Llangower, sef y plwyf nesaf i Llanuwchllyn. Tua diwedd y fl. 1740, medd

ysgrif John Evans o'r Bala, daeth Daniel Eowlands, Llangeitho, i Lanuwch-

llyn, a gofynodd ganiatâd yr offeiriad a'r wardeniaid, i bregethu yn y llan, a

chafodd hyny. Ymddengys nad oedd yr hen offeiriad yn gofalu am ddim o'r

pethau hyn. Nid gwaeth ganddo fe, tybygid, pwy a bregethai, na pha beth

a bregethid. Aeth yn ymddyddan rhyngddo â Mr. Eowlands yn nghylch

ail-enedigaeth ; ond cyfaddefai yr hcn oâeiriad na wyddai efe ddim oll am y
pwnc hwn. " Beth," ebe Eowlands, " a wyt ti yn ddysgawdwr yn Israel, ac

ni wyddost y pethau hyn ? " Dygwyddodd fod Mr. Lloyd, offeiriad Llan-

gower, yn Llanuwchllyn ar y pryd y daethai Rowlands yno, a phan ddeallai

ddarfod rhoddi caniatâd iddo bregethu yn eglwys y plwyf, acth yn chwcrw

iawn *wTth jt hen offeiriad diofal, ac yn mlaen yr aeth tua'r eglwys, a'r hen

offeiriad yu gorfod myned gydag cf. Erbyn cyrhaedd y Ilan yr oedd y gwas-

anaeth wedi dechreu. Dywedir fod Eowlands, ar y pryd, yn darllen pennod

y melldithon yn Deuteronomium, sef yr xxviii, ac i Lloyd, Llangowcr,

ddechreu terfysgu yn anithrol, ac yn mysg pethau eraill gofynai, " A ydyw

Stephen, Glanllyn (grboneddig yn byw gerllaw, tybygid), yn felldigcdig?
"

" Ydyw," ebe Eowlands, " os yw y gvvT yn annuwiol." Tybygid fod hyn yn

ddigon achles i derfysgu mwy fyth ; a rhwng ofleiriad Llangower, a hen

wraig yn tincian y gloch mor drystfawr ag a allai, rhwystrwyd yr oedfa, a

gorfu i Eowlands, er mawr ofid i lawer a ddaethai yn nghyd i'w wrando, fyned

ymaith y tro hwn heb gael prcgethu.

Yr ail dro y bu Eowlands yma yn pregethu, safai ar gareg farch y Eelin-dre',

ffermdy ar derfyn plwyfydd Llanuwchllyn a Llangower. Ei destyn, y pryd

hwn oedd, " Wele cf yn dyfod yn neidio ar y mynyddoedd, ac yn Ilamu ar y

bryniau." Can. ii. 8. Nid* oes hanes am effeithiau yr oedfa hon, ond fod

* Gwcl tu dalcnau 91—97.
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swn y geiriau wedi peri i'r bobl edrycli yn ddyfal o'u hamgylcL ar y mynydd-

oedd a'r bryuiau, gan dybied y caent weled rliyw weledigaetli h\Tiod

!

Un Uwj'br a ddeínyddid gan foneddwyr erlidgar yr ardaloedd hyn í

ddangos eu perffaith ddiystyrwch o'r penau-cryniaid, oedd cyflogi rhyw ddy-

hiryn o ddawn a medr i'w dynwared, ac i beri iddynt chwerthin. Yr oedd

dyn o'r fath, o'r enw Charles, yr hwn oedd delynwr, ac yn ddyn mawr ei

gyfrif gan y boneddwyr, am y medrai eu difyru, weithiau drwy beroriaeth y

delyn, ac weithiau trwy ryw goeg-ddigrifwch, a dynwared y Methodistiaid.

Dywedir ei fod unwaith yn cymeryd arno ddynwared pregethu, ac yn cymeryd

ei destyn fel hyn :
" Epistol mawr yr apostol Harris

; y drydedd bennod o

ysgubor Bryn-hynod, a'r bedwaredd ystyllen yn y drws cefn !
" I'r aufad-

rwydd ynfyd hwn, fe roes llaw Duw derfyn, trwy alw y teljaiwr i'r farn, yn

ddisymwth ! Wrth groesi y Uyn, yn amser y rhew mawr, dygwyddodd iddo

osod ei droed ar lygeidyn gwan o'r rhew, yr hwn a'i goUyngodd i'r dwfn

!

Trwy y ddamwain alaethus fe ddarfu ei Avawd ef, a difyrwch y boneddigion,

ar yr un pryd.

Fe sylwai John Evans, yn fynych, yn ei hen ddyddiau, am diroedd y bon-

eddigion a fuasent gynt yn fwyaf erlidgar a gorthrymus i'r crefyddw}T, eu

bod, heb un eithriad, wedi cilio i deuhioedd eraiU. Dywedai hefyd na fu

perchenogion y Ehiwlas erioed \n erlid, a bod eu hetifeddiaeth yn aros jn y

teuhi hwn hyd heddyw.

Ond er fod pregethu achlysurol yn Llanuwchllyn, fel y dywedwyd, er yn

foreu, ni ffurfiwyd cyfarfod neu gymdeithas egiwysig hyd y flwyddyn 1791.

Codwyd hi y pryd hwnw mewn t o'r enw Gwndwn, ar dyddyn Coedladui.

Nid oedd ynddi ond pump * o aelodau. Yr oedd y cynulliad egiwysig yn

cael ei symud ' ar y dechreu o le i le, o herwydd rhyw amgylchiadau neu

gilydd. Symudwyd ef o'r Gwndwn i Dy'n-y-pistyll ; oddiyno i'r Glyn,

Llangower, ac yn ol drachefn i'r Pandy, i d Evan Eoulk, LlanuwcliUyn.

Yr oedd Evan roulk wedi dyfod erbyn hyn at y Methodistiaid, er ei fagu

gan mwyaf gyda'r Annibynwyr. Mae enw Evan Foulk yn adnabyddus iawn

mewn Gogledd a Dê, fel Cristion cywir a diddichell, pregethwr gwbthog a

rhyfeddol mewn gweddi. Cafodd lawer o dywydd garw yn neclu-eu ei grefydd

oddiwrth ei wraig, yr hon oedd yn wrthwynebol iawn iddo ymmieyd dim â

chrefydd. Yr oedd yn llawn rhy chwerw wrtho pan ydoedd gyda'r Annibyn-

wyr, ond yn Uawer mwy felly wedi iddo ymuno â'r Methodistiaid. Cadwodd

ef adref un tymhor, am hanner blwyddyn, gan ei rwystro i fyned i un math o

addoliad ar y Sabboth, trwy guddio ei ddiUad, ei esgidiau, a'i hosanau. Er

mwyn ei flino, cyflawnai hithau orchwylion teuluaidd ar y Sabboth, nad oedd

un math o angenrheidrwydd eu gwneuthur, oni bai eu gwneyd o wir her iddo

ef. Un tro, pan ydoedd yn Uyfnhau ei chapiau ar y Sabboth er mwyn ei flino,

fe fcthodd a dâl ei dymher, eithr gwylltiodd yn arswydus, a lluchiodd y cap-

* Richard Prichaid, Graianryn ; Edward Rowland, Madog ; Elizabeth Edwards.

Rhvd-fiidv ; Robcrt Thomas, Cocdladur ; ac Owen Edward, Peu-y-gculan.
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iau i'r tâu. Yn raddol, pa fodd bynag, llaesodd y brofedigaeíli lion, a daetli

ei wraig yu fwy Uariaidd, A'r moddiou peuodol i'w hargyhoeddi a fu cyra-

hwysiad o'r geiriau, " Y mae genyf beth yu dy erbyu," wrth i bregethwr eu

darlleu yu destyn, ar foreu rhyw gymdeithasfa yu y Bala,

Ar y cychwyniad, deuai amryw o grefyddwyr y Bala i Lauuwchllyu yn
fynych i gadw cyfarfodydd gweddio ; a dywedir mai cyfarfodydd rhyfeddol

fyddent : rhyfeddol o ran ysbryd y gweddiwyr, ac o rau yr effeithiau a'u

dylynent, ar y rhai a fyddent bresenol ; a rhyfeddol oedd rhai o honynt hefyd,

am ryw ymadroddiou plentynaidd a digrifol; o leiaf ymadroddion a ymddeugys
felly i ni yn awr. Eugraifft o hyu a ganlyn :—Yn mysg y rhai a ddeuent yma
o'r Bala, yr oedd heu r o'r euw Eobert Sion (jv heu'ddillad) y galwent ef

;

ac uu rhyfedd (meddir) ar ei liuiau, oedd Robert Siôu. Yr oedd y t, ar y
pr^^al, yu bur Uawu o bobl, cymaint felly nes oedd un feuyw, o'r enw Siani

Owen, wedi dringo i ben heu gwpan-gell (cupboard) yn y t. Yn ei weddi
defuyddiai Eobert Siôu ymadroddion fel hyn, " Dos, Argiwydd mawr, dos

dros y mjTiyddoedd i Drawsfynydd ; a thros y Garneddwen at Ddolgellau, a

thros Fwlch-y-groes, i Powddu ;
—

' ac at fy ngeueth inau,' ebe Siaui Oweu o

beu y cwp-hwrdd, ' sydd yno yn gweini
;

'—lë, ie," chwanegai Eobert Siôn,

" a thros yr îiollfyd, o ben Caergybi i Gaerdydd !
" înTì wyddai yr hen \vt,

tybygid, nad hyny oedd y byd i gyd ! 1 mae gweddiau dysyml o'r fath

hyn yn Hawer mwy cymeradwy gyda Duw na'r rhai hyny, er gwyched eu

cyfansoddiad, sydd heb euaid gweddi ynddjTit.

Fe fu Thomas Foulk, Ddol-bach ; Edward Eowlaud, Madog ; ac Owen
Edward, Pen-y-geulan, yu ffyddlawn iawn yn eu tymhor, fel diacouiaid yn y
Ue hwn. Dywedir fod Edward Rowland am ryw ysbaid o amser, pau oedd jti

llencyn ieuanc, ac yn byw gyda'i ewythr, yn cynal yr achos ar ei draul ei huu.

Adeiladwyd y capel cjoitaf i'r Methodistiaid yn yr ardal hou yn y fl. 1804.

Dysgwylid y cawsid tir i'w adeiLidu yu y Uan, lle y byddid yn arferol o gynal

moddion, ond eu siomi a gafodd y brodyr yu hyn, a thrwy hynawsedd Mr.

John Joues, henaf, Plas-deou, cafwyd lle cyfleus mewn ysgrif-rwymiad. Yn
fuan ar ol ei gael, dechreuwyd ysgol Sabbothol ynddo, sef yu y fl. 1807. Yr
oedd cryu ymosodiad yn crbyn yr ysgol Sabbothol ar y dechreu ; îe, nid gan

y byd, ond gan y crefyddwyr eu huuaiu. Yr ocdd hen grefyddwyr Llanuwch-

Ilyn, hwythau, yn tcimlo yn gryf yn erbyn y sefydüad hwn. Dywedcnt mai
yr unyr edrychent hwy s.x gadw ysgol ar y Sabboth, ag yr edrycheut ar aredig

y tir, ueu ar ladd gwair, ar y Sabboth. Ac nid yu unig fod y gwaith yuddo
ei hunan yn anghyfrcithlawn, ond ei fod, hefyd, yu atalfa ar ddynion fyned i

wrando pregethau allan o'u hardal eu hunain
; yr hyu oedd, y pryd hwnw, yu

arferiad tra chyffredin. Cymaiut ocdtl y gwi-thwynebiad iddi, ag p- oedd yn
rhaid cael cynorthwy i'w chadw o'r Bala, bum' milldir o ffordd oddiwrth y
lle. A ffyddlawn iawn á fu brodyr y Bala, yn neillduol Gabriel Davies,

Eobert Griffìth, a Eichard Edwards, i ddyfod yma dros hir amser i'w chadw,

Yr oedd, hefyd, ambell un, yu mysg y brodyr cartrefol, yn jlai eu rhagfaru

na'u gilydd, a daethant yn gynt nag eraill i roddi eu hysgwydd dani ; megys
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Owen Edward, Tliomas Foulk, Evan Tbouias o'r Ceuuant, a Simou Joues, Lôn.

Ond nid hir iawn y bu cyfeillion LlanuwcliUyn yn sefyll yn wrthwyneLol

i'r ysgol Sal)bothoì, a'r moddion a fu yu eífeithiol i symud eu rhagfarn oedd

V rhai canlynol. Cafwyd cyhoeddiad y Parch. Owen Joues, sir Drefaldwyn,

i ddyfod i'r gymydogaeth i gadw cyfarfod ysgol (fel y'i gelwid) ; sef cyfarfod

i egwyddori deiliaid yr ysgol ar gyhoedd. Cyfarfod, meddant, heb ei gj-ífelyl)

a fu hwnw. Ymddangosai y fath brydferthwch arno, a disg\aiai y fath gaw-

odydd bendithiol trwyddo ar y gpiuUeidfa, ag a bair ei gofio byth gan y sawl

oedd ynddo ; darfu y rhagfarn at yr ysgol Sabbothol o hyny aUan. Nid yn

mysg y Methodistiaid yn unig yr oedd y gwrthwynebiad hwn yn ymddangos,

ond yn Uawn cymaiut, os nad yn fwy, yn mysg enwadau eraiU hefyd ; ac fe fu

plwyf LlanuwchUyn, am hir amser ar ol i ragfarn y Methodistiaid ddiflanu,

heb un ysgol Sabbothol ynddo, ond yn eu pUth hwy. Erbyn hjn y mae gan

y Methodistiaid eu hunaiu bump o ysgoUon Sahbotîiol yn y plwyf.

Mae tref y BaLi yn fwy nodedig o herwydd ei chysyUtiad â Methodistiaeth,

nag un Ue araU yn y sir, îe, nag un dref araU jti Ngwynedd. Yma y sefydl-

odd Methodistiaeth gyntaf yn ngwlad IMeirion, ac oddiyma i raddau mawr, y

seiniodd gair yr Arglwydd i'r parthau cylchynol. Am hawer o amser nid oedd

vr un pregethwr o fewn y sir ond oedd yn, a cherUaw, y Bala. Ehoes ei hen-

afiaeth a'i phregethwyr, fath o sugn ynddi i dj^nu ati ; a pharodd ei sefyUfa

fanteisiol jti nghanol Gwynedd, ei bod yn Uygedyn cyfleus i gyfarfod yuddo.

Daeth ei chyfarfodydd crefyddol i fod yn dra phoblogaidd, îe, yn fwy feUy, am

lawer o flynyddoedd, nag un cyfarfod a feddai y Methodistiaid yn Ngogledd

Cymru, Chwanegodd ymsefydUad Mr. Charles ynddi at ei henwogrwydd.

Yn nghymdeithasfaoedd y Bala y penderfynid materion pwysicaf y cyfundeb

yn No-wynedd, ac i'r cymundeb a gj-neUd yn y dref hon ar Sabbothau pen

mis, y cyrchai Uuaw^ s mawr o bobl o wahanol barthau y sir, a rhai o siroedd

eraiU hefyd. Hyd yn ddiweddar ni ordeiniwyd neb i weinyddu ordinhadau

arwyddol jí efengyl, ond jti y gymdeithasfa a gyneUd yma. I'r dref hon

hefyd, y disgynodd athrofa y cyfundeb perthynol i Wynedd, ac ynddi y mae

yo. aros hyd heddyw. Fe fu yn y dref hon a'r gymydogaeth lawer o henur-

ìaid enwog; dynion caU a gofalus, y rhai trwy y dylanwad a feddiennid

ganddjTit, a chwanegasant at enwogrwydd y Ue ; y cyfryw ydoedd Eicliard

Owen, Edward Evans, Gabriel Da-vies, Eobert a WiUiam Jones, Ehiwaedog.

Cyd-dueddai yr hoU amgylchiadau hyn i wneuthur y dref hon yn nodedig yn

hanes Methodistiaeth. Ac y mae yn beth syn fod eglwys luosog o rifedi,

wedi para dros gvTiifer o flynyddoedd, nid Uawer Uai na clian' mlynedd, heb

un ymraniad ynddi, nac ychwaith heb un tcrfysg o bwys ynddi. Y mae yn

anriiydedd hefyd i'r dref, fod y fath garedigrwydd wedi cael ci dcUmgos i

gynal cyfarfod mor luosog ag ydoedd y gymdeithasfa flynyddol am gynifer o

flynyddoedd. Nid traul bychan, ac nid tratí'crth'bychan a barai hyn i'r

trio-oUon ; eto, íe ddygwyd hyn oU yn ewyUysgar dros amser maich iawn, uid

Uai na 90 o flynyddoedd o'r dechreuad. Nid aU yr ysgrifeuydd, wrtli fyncd

heibio, hii na dadgan cydnabyddiaeth y cyfundcb i gyfciUion y Bala am yr
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holl garedigrwydd a ddangosasant i'r efengyl, a dadgan ei ddymuniad, ar i

helaethrwj'dd o fendithion yr efengyl, ac o nawdd rhagluniaeth, aros arnynt.

Yn mhlwyf Llangower, gerllaw y Bala, y ganwyd John Peters, yn y fl,

1779. Ond yn y Bala y magwyd ef, gan mwyaf, gj'dag ewythr iddo, sef tad

y Parch. David Eowland, Llidiardau, yn awr. Yn y dref hon yr ymunodd â'r

eglwys, ac yma yr oedd pan ddechreuodd bregethu. Cafwyd arwyddion yn

Ued fuan, fod ynddo raddau o ddawn ; yr hwn a amaethid gan jr hen flaenor-

iaid, trwy ei ddwyn ef, ac eraiU cyS"elyb iddo, gyda hwy, ar nosweithiau yr

wythnos, i wahanol ardaloedd yn y fro, i gynal cyfarfodydd gweddio. Pan

oedd John Peters tua 23 ml. oed, galwodd yr hybarch John Evans ef, a'r

diweddar Thomas Owen o'r Wyddgrug ato, a dywedodd wrthynt, " Y mae yn

rhaid i chwi fyned yn fy lle i heddyw ; o herwydd fy mod yn analluog gan

afiechyd i fyned i'm cyhoeddiad ; ewch chwi a darllenwch bennod, ac ewch i

weddi ÿìi fyr ; ac os cewch ar eich meddwl, dywedwch ychydig oddiwrth y

bennod. Yr oedd eisoes radd o awydd pregethu ar y ddau gj'faiU, ond ui

íynegasant hjTiy i'w gilydd, a dychwelasant y tro hwn heb gynyg pregethu.

Eto nid hir ar ol hyn, fe gydsyniodd John Peters â dymuniad ei gyfeillion, ac

antui'iodd ar y gorchwyl pwysig. Buan y deallwyd fod ynddo lawer o gy-

mhwysderau i'w gjnsoddi yn bregethwr ennillgar a buddiol iawn. Yr oedd

prydferthwch ei wedd, sirioldeb ei dymher, melusder ei ddawn, a phwysig-

rwydd ei athrawiaeth, yn cyd-wasanaethu i enniU iddo wrandawjT a chyf-

eillion lawer. Gwasanaethodd yr efengyl yn llafurus am 33 ml., gan deithio

llawer ar Ogledd a Dehau, ac ennill iddo ei hun gymeradwyaeth mawr oddi-

wrth yr eglwysi, a llawer o ddychweledigion yn seliau i'w weinidogaeth.

Treuliodd un m]\-nedd ar hugain o'i oes weinidogaethol yn nhref y Bala ; ond

yn y fl. 1823, fe sjTnudodd ei drigfan i Drawsfynydd, trwy iddo briodi gwraig

weddw yno. Chwe' blynedd cyn ei farwolaeth, sef yn y fl. 1827, neillduwyd

ef i holl waith y weinidogaeth. Yn y fl. 1832, 'cyfarfu â damwain, trwy i

gareg syrthio ar ei droed, yr hyn a roes ysgytiad trwm i'w gyfansoddiad

yn gyffredinol, ac a'i caethiwodd dros lawer o fisoedd ; ae ar ol iddo gael

iachâd i'w aelod, canfuwyd fod anmhariaeth trwm wedi cymeryd Ue yn ei

iechyd, fel na aUodd bregethu ond ychydig o hyny aUan. Bu farw me^^Ti

tangnefedd ar y 26ain o EbriU, 1835, gan adael cofl^adwriaeth hyfryd am
dano, yn mysg Uuaws mawr o gyfeiUion, a deimlent y goUed ar ei ol.

Gvvr cyfi"elyb iddo oedd y Parch. Eichard Jones o'r Bala. Ganesid hwn

yn y fl. 1784. Yr oedd yn un o 12 o blant ; ac nid oedd ei dad ond crefîtwr

traff"erthus, fel na eUid dysgwyl y rhoddid Uawer o fanteision dysg i'w mab

hwn. Ond fe welir jti yr amgylchiad hwn, fel Uawer eraiU, brawf arbcnig o

fuddioldeb yr ysgolion rhad a osodasai Mr. Charles i fyny yn y wdad. Pan

oedd^Richard Jones yn chwe' blwydd oed, anfonwyd ysgolfeistr duAVÌol i gadw

ysgol rad Gymreig i blwyf Maentwrog, sef y plwyf nesaf at yr un yr oedd

Richard ynddo ; i'r hon yr anfonwyd ef, yn nghyd ag eraiU o'i frodyr. Yn

yr ysgol hon, er ieuanged ydoedd, fe ddysgodd ddarllen Cymraeg yn rhwydd

a chywir, 7ncwn ychydig fisoedd. Tynodd hyn gryn svlvv arno, gan mor
\ 2
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anghyíFredin ydoedd y ffaitli. Xid Dawer mewn oed y pryd hwnw, a fedrai

ddarllen yn dda, ond fod plentyn heb orphen ei chn-eched flwydd yn gyf-

lawn, yn al'.uog i ddarllen yn dda, oedd yn peri syndod cyffredinol, ac yn

peri fod canmoliaeth dibrin yn ymdywallt ar ben y bachgen. Yr ysgolfeistr

h\\Ti ydoedd y pregethwr y ciybwyllasom ei enw eisoes, sef Hugh Evan o'r

Sarnau. Dysgodd Eichard Jones ychydig o Saesoneg, a chjThaeddodd raddau

bychain o wybodaeth mewn cangenau cyffredin dysgeidiaeth, mewn ysgol arall,

a g;i,-nelid yn eglwys plwyf Maentwrog.

Yn y fl. 1800 y daeth i'r Bala i weitliio ei grefft o wniedydd, neu ddilled-

ydd. Yr oedd yr adeg yn hynod, oblegid yr oedd ofnau niawr am estyniad

oes ]\Ir. Charles ar y pryd
; yr adeg ydoedd y bu gorfod tori bawd y gr

hwnw er mwyn achub ei fywyd, ac y gweddiai Eichard Owen dduwiol mor

nodedig, am estyniad pymtheng mlyncdd at ei oes.

Nid oedd Eichard Jones hyd yn hyn, tybygid, wedi profi dim yu neillduol

oruchwyliaeth gras ar ei enaid, er ei fod yn hoff o wrando ; ond }ti raddol,

wrth ymarfer â moddion gi-as, a mynychu yr ysgol Sabbothol, fe weithiwydei

feddwl ef i ddifrifwch, yn nghylch ei sefyllfa golledig, ac i hyderu am ei fywyd

ar drefn jt efeng^l. Ond er profi o hono yr argraífiadau hyn, i raddau mvrj

neu lai, fe fu dros rai blyuyddoedd heb ymuno â'r eglwys yn y Bala ; nid o

herwydd anewyllysgarwch, ond o herwydd petrusder am ei gymhwysder, ac

ofn cymeryd y cam. Yr oedd, gan hyny, wedi cyrhaedd 21 neu 22 oed, cyn

iddo IwjT ymroddi dan iau Crist. Yn mhen blwyddyn neu ddwy ar ol hyn,

nodwyd ef allan gan Mr. Charles, yn nghyd ag un arall o eglwys y Bala, i'w

danfon dros dymhor i ysgol, i ddysgu yn helaethach, er mwyn eu cymhwyso

yn well i gadw ysgol ar hyd y wlad, Anfonwyd y ddau i Gaergybi i'r dy-

ben hwnw; arosodd Eichard Jones yno am dymhor, a dysgodd ychydig

ychwaneg o'r iaith Saesonaeg, gan berffeithio ei hun yn fwj'^ mewn ysgrifenu

a rhifo, i'w gymhwyso i fod yn well ysgolfeistr mewn gwlad. Mewn canlyniad,

fe fu dros rai blynyddoedd yn cadw ysgol, yn y Bala yn gyntaf, yna yn Nhre-

rhiwaedog, a'r Parc, gerllaw y BaLi ; ac yn y fl. 1814, symudodd i Drawsfyn-

ydd, Ue y llochesodd y bwriad gj'ntaf, mewn modd peuderfynol, i wynebu ar y

weinidogaeth ; y bwriad hwn a roes mwen gweithrediad yn ngwanwyn y

fiwyddyn ganlynol, pan oedd yn 31 ml. oed.

Yn y fl. 1825, pan yr oedd wedi bodyn pregethu am ysbaid deug mlynedd,

y neillduwyd ef i holl waith y weinidogaeth, ac yr oedd yn amlwg trwy yr

hoU amser, cyn ac ar ol y neülduad hwn, fod Eichard Jones jti dwysâu

niewn profiad fel Cristion, ac 'n cynyddu raewn defi.^. ddioldeb fel gweinidog.

Yn y fl. 1829, ar gais taer y brodyr yn y Bala, fe symudodd o Drawsfynydd

i'r Bala i fyw, ac yno y bu hyd ei farwolaeth. Bu farw y brawd tiriou a

ffyddhiwn hwn yn nghanol ei ddefnyddioldeb, yn y fl. 18-10, pryd nad oedd

eto yn gyflawn 56 ml. oed.

Nid oes nemawr o aragylchiadau hynod i'w coflau yn oes Eichard Joncí,

mwy na Uawer un arall ag sydd wedi dcchreu pregethu ar ol cychwyniad yr

ysgol Sabbothol. Ni chyfarfu ag crlidiau tryuiiou fel Uawer o'r hen dadai^
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Nid oedd ofnadwyaeth yn ei argyhoeddiad, na hynodrwydd arbenig ar ei

weinidogaeth; eto yr oedd yn bregethwi- cyflawn a defnyddiol. Nid anfynych y
ceid neb Uai ei frychau, ac amlach ei rinweddau. Gorchwyl diddiolch a fyddai

i rai ar hyn o bryd ymhelaethu, er mai hawdd fyddai hyny, yn enwedig mewn
caimioliaeth i ras Duw, yr hwn a fu gyda'r brawd tiríon hwn; yr hwn ras iii

fu yn ofer chwaith: ond mae doethineb yn fy rhybuddio, mai afreidiol fyddai

ymhelaethu, gan fod lluaws mam- o'm darllenw\T yn ei adnabod yn dda ; ac

hefyd, gan fod cofiant iddo wedi ei ysgrifenu gan vvr medrus, y Parch. Lewis

Jones, gerllaw y Bala, jt hwn a dâl yn ehelaeth i bob un a'i darlleno.

Mae Methodistiaeth Cymrn jm ddyledus iawn am ei gychwyniad, ei gyii-

ydd, a'i Iwyddiant presenol, i d(?"îbarth araU o ddynion, fel oíferynau yn ilaw

Ysbryd a rhagluniaeth Duw, sci henuriaid eglwysi. Fe gyfodwy-d llawer gr
hynod o'r dosbarth hwn, mewn llawer cwr o'r dywysogaeth, ac felly hefyd,

yn sir Feirionydd. Dosbarth yw hwn y mae eu henwau yn llai adnabyddus

na'r pregethwyr, a'u gwaith yn llai cyhoeddus; ond dosbarth, er h}Tiy, hollol

angenrheidiol yn eglwys Dduw ; a dosbarth hefyd, ag y cododd o hono ddyu-

ion dwfn iawn eu profiad, eang iawn eu gw^bodaeth, a defnyddiol iawn eu

llafur, yn mugeüiaeth eglwys Dduw. Ond rhy anhawdd a fydd i mi, nac yn

wir i neb arall, wneuthur cyfiawnder â chofi"adwriaeth bersonol neb o'r dos-

barth hwn, yn gjTnaint a bod y cylch y gweithient ynddo yn íwy anadnabyddus

a neillduedig ; ac yn gymaint na ysgrifenwyd ond ychydig am danynt. Ar yr

un pryd, y mae yn hysbys yn mhob gwlad mor fawr ac mor fuddiol a fu gwas-

anaeth y cyfryw i achos Methodistiaeth Cymni.

Brithwyd sir Feirionydd â'r cyfiyw henuriaid, y rhai y mae y wlad yn galaru

am eu colli hyd heddyw. Yr oedd dynion o'r fath yma yn anrhydeddu y Bala

dros lawer flynyddoedd. Sonir hyd heddyw am dduwioldeb hj-nod Edward

Evans, ac am weddiau grymus yr hen Richard Owen. CofFeir am gallineb Crist-

ionogol Mr. Gabriel Davies, ac am ddyfalwch cyson Mr. Eobert Griífith. Mae
Edeirnion yn ddyledus iawn i ífyddlondeb John Williams, Cynwyd ; a sir Feir-

ionydd oll yn ddyledus i WiUiam Jones, Ehiwaedog, a John Grifiith, Capcl

Curig. Ond amser a ballai i ni grj-bwyll enwau. Acnidrhaid i ni, oddeithryu

unig er mwjTi eu gosod yn esampl, gan fod eu gwobr eisoes yn fawr ya y nefoedd.

Llawer merch hefyd a weithiodd yn dda yn ei th ac yn ei hardal. Gall y

Methodistiaid gyfrif yn mysg eu nifer, lawer "mam yn Israel." Darllenwn

am wragedd yn gweini o'r hyn oedd ganddynt i Grist, pan yn nyddiau ei

gnawd
;
gwragcdd a fuont ya mysg y rhai parotaf i'w letya ef,—y rhai olaf

wrth ei groes, a'r rhai cyntaf wrth ei fedd. Trwy wasanaeth y gwragedd y
gwnaed y gronglwyd yn glyd i lawer gT Duw y'Ngbymru, y torwyd eu newyn,

ac y dadluddedwyd eu blinder. Gwnaed hyn gyda serchogrwydd a gylder
priodol i'r rhyw, oddiar wir awyddfryd i wasanaethu achos yr efcngyl. Ennill-

odd Uawer gwTaig " air da gan bawb a chan y gwirionedd ei hun."

Wrth gymeryd golwg gj'dmhariaethol ar Fethodisti.. 'th heddyw, yn sir

Feiriouydd, i'r hyn ydoedd gan' mlynedd yn ol, y mae i ni lawer o achos

syndod a diolch. Y pryd hwnw, nid oedd ond un neu ddwy gynuUeidfa
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sefydlog i'w cael ;—un neu ddau oedd yr holl gynghorwyr ynddi. Nid oedd

oddigerth dwsin a hanner o broffeswyr trwy yr holl wlad. Nid oedd pregeth

i'w chael ond yn achlysurol, weithiau yma ac weithiau acw, gan ambellr
dj'-eithr, i sypyn bychan o bobl erlidiedig ac ofnus, wrth fur y fynwent, neu ar

fol clawdd, neu mewu bwthyn llwyd. Y pryd cyntaf hwuw, nid oedd y fath

beth a chapel gan y penau-cryniaid yn yr holl sir. Ond pa beth a welwu ni

heddyw ? Yn awr y mae pedwar ugain a mwy o gynulleidfaoedd ;—tua chwe'

mil broffeswyr, yn nghyda thair mil o blant ganddynt ;—tros ddeuddeg mil

aelodau yn yr ysgolion Sabbothol, a thua dwy íìl ar bymtheg o bobl yn arfer

gwrando pregetliu bob Sabboth. Y mae tros ddeugain o weinidogion a phreg-

ethwyr yn awr ar y maes ; a thros bedwar ugain o gapelau wedi eu hadeiladu,

y rhai ydynt bellach, ymron i gyd oll, yn ddiddyled. Yn y cyfrif hwn golygir

sir Feiriouydd yn ei therfynau Methodistaidd, ac nid yn ei therfynau gwladol.

Nid ydym yn gosod yr ystadegau hyn ar lawr, er mwyn edrych ar ein tegwch,

liac mewn gwag ymffrost, ond i ddangos pa faint yr oedd yn rhaid fod y
llafnr a'r ymdrech ar y naill law, a pha arwyddion nodedig o foddlourwydd a

roddes yr Arglwydd i'w bobl ar y llaw arall, fel ag i ddwyu o amgylch gyf-

uewidiad mor fawr ac mor ddymunol.

Tra jT ydym yn credu fod y Beibl yn cynwys egwyddorion ac addysgiadau

sydd yn arwain dynion i burdeb ac i fywyd, a thra yr ydym yn hyderu fod jt

addysg a gyfrenir o'r pulpudau, yn yr ysgolion Sabbothol, ac yn y cyfai'fod-

ydd eglwysig, yn unol ag athrawiaeth y Beibl, yr ydym yn rhwym o lawenhau

fod y can' mlynedd diweddaf wedi esgor ar y fath ragorfreintiau i sir Feh-ion-

ydd fynyddig ; a pha galon, iach ei naws, na theimla yn llon, fod y fath beir-

iandrefn ar waith i gyfleu hyfforddiant mewu pethau bywyd tragywyddol, i'r

miloedd ar filoedd trigolion bob Sabboth ? Pa sawl pechadur a gipiwyd fel

pentewyn o'r tân yn ystod y can' mlynedd, sydd anmhosibl ei fynegu ; — pa

sawl un tywyll a oleuwyd ; un anystyriol a argyhoeddwyd,—un gwyllt a

arafwyd,—un trallodedig a gysurwyd ! Fe welir hyn yn nydd y farn—gwneir

sylw yno yn auad dim o'r ymdi-ech a wnaed i achub dynion, pan fydd amaethu

daear wedi darfod, trafnidiaeth y byd wedi diflanu, a phrysur-dmf daearolion

wedi llwyr ddvstewi.

DIWEDD Y GYFBOL GYNTAF.

G\VKt;< .-JAM : AIUÍRA FFWYD A CTIYHOEDDW^ b UAN K. HLGHJ
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