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METHODISTIAETH CYMRU:

SEP

HAîíES BLAENOEOL A GWEDD BRESENOL

METHOÜISTIAID CALFINAIDD

DDECHREAD Y CYEÜÍíDEB HTD Y FWYDDYN, 1850.

GAN Y PAECH. JOHN HUGHES, LIYEEPOOL.

'Eto cofiaf flynyddoedd deheulaw y Gorucliaf. Coflaf weithredoedd yr
Arglwydd, ie, cofiaf dy wyrthiau gynt."—ASAPfT.

CYFEOL III.

GWEE C S AM:
CYHOEDDWYD GAN E. HUGHES A'I FAB, HEOL-ESTYN.

MDCCCX,VI.





GWELLIANT GWALLATJ.

Cyfrol II., Tudal. 17, dywedir ddarfod rhoddi yr oedfa wythnosol, a gynelid am
12 o'r gloch ddydd Mercher, yn Llangeitho heibio, o herwydd yr achles a roddid i

lygredigaeth,—dylasid dywedyd, mai yr oedfa prydnawn Sadwrn, o flaen Sul y
cymundeb, a roddwyd heibio, ac nid yr oedfa wythnosol ddydd Mercher ; mae hon
cto yn parhau, a niwy na hyn, y mae yn parhau heb ei llygredigaeth gynt.

Cyf. II., Tudal. 267, dywedir mai brodor o Fon oedd John Jones, Edeyrn,—
dylasai fod o Arfon.

Cyf. II., Tadal. 501, dýwëdir fod y Parch. J. Elias wedi priodi IMiss Priíchard—yn.

lle Miss Broadhead.

Cyf. II., Tudal. 580', .dywedir i Eisiart Morris farw yn y fl. 1824, yn 75 mlwydd oed;

dylasai fod yn yfl. 1814,S/w 65 mlwydd oed.

Cyf. II , Tudal. 585—yn'He fod William Lcwis'wedi ei gladdu yn mynwent Llanfair'

llwyfo, dyiasai fod Llanhedr-goch, Ile y gwelir, medd fy ngohebydd, ei fedd hyd heddyw.

Cyf. IIL, Tudal. 335, yn lle 17,90, darllen 1-760.

Cyf. III., Tudal. 193, yn y paragraph olaf, y mae y naiU linell gwedi ei dodi o flaon y
lla]], fel hyu— .

.

" Cododd amryw bregetliwyr o'r ganghen hon o eg]wys Crist ; sef, y Parchn.
William Joues o Ruddlan ; Wiilam Hughes o Lanfair-talhaiam

; yn nghyd
Richard Wiiliams, Trefriw ; o ba rai, y mae y cyntaf a'r diweddaf wedi huno.
a'r brodyr caniynol, Griffith Williams, Mon ; Owen Roberts, rfestiniog ; a

"

Dylasai fod—

Cododd amryw bregethwyr o'r gangen hon o eglwys Crist ; sef, y Parchn. Wiiliam
Jones, Ehuddlan ; a William Hughes, Llanfair-talhaiarn ; ynghyda'r brodyr canlyn-

ol Griffitii Williams, Mon ; Owen Roberts, Ffestiniog ; a Richard Williams, Ti'efriw ;

o ba rai y mae y cyntaf wedi liuno, a thri wedi symud i ardaloedd eraill.

ISÍid oes amheuaeth nad oes iluaws o wallau yn y gwaith heblaw y rhai uchod ; rhai

yn wallau yr argraff-wasg wedi dianc heb eu gwella ; eraill heb fod felly, wedi codi,

weithiau, oddiar anegUirdeb côf y gohebydd, neu o ryw ffynnonell arall. Gobeithir, er

hyny, nad oes llawer o wa]]au pwysig, nac un gwall bwriadol ; ond y cyfryw y gall y
darllenydd ei ganfod wrth gydmharu y naill ran a'r llall, a'i gywiro iddo ei hun.





EHAGDEAETH I'R DEYDEDD GYEEOL.

Weie y drydedd Gyíroi, yr olaf o'r gwaith hwn, bellach, ar ben. Nid

wyf yu dyweyd hyn, am nad oes defnyddiau i ymhelaethu, ond am fod

y terfynau a osodais i mi íy hun "wedi eu cyrhaedd, ac nid dewisol genyf

oedd eu hestyn yn mhellach. Teimla yr Awdwr yn ddiolchgar am i

" Dad y Trugareddau " estyn iddo fywyd ac iechyd i'w gwblhau. A&eid-

iol ydyw dyweyd ddarfod iddo gael llafur dirfawr;. ond teg ydyw ychwanegu,

ddarfod iddo gael gradd o ddifyrwch hefyd. A phe gallai hyderu fod

eraül, wrth ddarllen y gwaith, wedi cael cymainto foddhad ag a gafodd yr

Awdwr wrth ei grynhoi, byddai yn ychwanegiad mawr at ei lawenydd.

Pa fodd bynag, wele y gwaith ar ben. Os blin fii ei dderbyn a'i ddarllen

gan neb, caiífymwared bellach o'r blinder hwnw ; ac o llecha neb y syniad

fod y gwaith wedi cael ei chwyddo i faintioli llawer mwy nag ydoedd raid,

gobeithiwyf y bydd ei derfyniad yn foddion i'w boddhau hwythau.

"Wrth adofygu y gwaith yr wyf yn cryfhau yn y dyb, mai gresyn a

fuasai i Fethodistiaeth Cytnru fod heb "Lyfc eu Hactau." Trueni a

faasai i ymweliad mor nerthol,—i amgylchiadau mor ddyddorol,—i enwau

mor beraroglaidd,—ac i orchestion mor hynod, syrthio i ebrgofiant, o

ddiffyg eu croniclo. Y gresyni yw na fuasai rhyw un er ys ugain mlynedd

neu fwy yn ol, wedi ymroddi at y gorchwyl o grynhoi yr hanesion at eu

gilydd, tra nad oedd henaint wedi anmharu eneidiau rhai, na'r bedd wedi

cuddio cyrff y lleill. Sicr ydyw fod eto helaethi-wydd o hanesion dyddorol

cysylltiedig â Methodistiaeth ar gael, pe yr ymroddai rhyw un craff ei gof,

a gwisgi ei ysgrifell i'w casglu.



jy. EHAGTMADEODD.

Anmliosibl, tybygwyf, ydyw i neb ddarllen yr hanesion, cynwysedig yn

y Cyfrolau hyn, heb deimlo ar ei galon ddyweyd fel Balaam gynt, "Beth

a wnaeth Duw !
" Nid yw y mawl yn gweddu i neb ond i'r Arglwydd.

Nid i drefû dda, neu i gynllun doeth ; oblegid fe gychwynodd Methodist-

iaeth heh wi cynllun. ISTid i enwad crefyddol, nac i genadaeth perthynol

iddo, y mae y clod am ei ddwyn yn mlaen, gan na chafodd Methodistiaeth

swcr oddiwrth yr un enwad, ond gwrthwynebiad, i raddau mwy neu laí,

oddiwrth bob enwad. Nid i ddysgeidiaeth chwaith y mae yr enw am y

dylanwad a gafodd y diwygiad ar y genedl ; oblegid nid oes hanes am un

cyfundeb yn meddu llai o ddysgeidiaeth na'r un Methodistaidd o fewn y

byd
;
yn enwedigol dros ran fawr o'i hanfodiad. Nid i gyfoeth chwaith y

y mae yr anrhydedd ;—mewn gair nid i neb, nac i ddim, ond i Dduw.

Bhoddwyd trysor yr efengyl mewn llestri pridd, diaddurn a digyírif,

"fel y byddai godidogrwydd y gallu o Dduw ac nid o honom ni."

Gogooiant yr hen Fethodistiaid oedd eu cariad at y Cyfìyngwr, a'u

hawydd cryf ac unplyg i ddwyn eneidiau ato. Gogoniant eu gweinidog-

aeth oedd ei synilrwydd a'i diû'ifwch. Gwelwyd yn eu hanes "eglwys

A GWEiiíiDOGAETH DDiEEiT; " a chorouwyd y diûifwch hwnw â llwyddiant

arbenig. Tra y cedwir y gwirionedd megys y mae yn yr lesu, yn yr

athrawiaeth ;—tra yr amcenir yn ddiíFuant at burdeb mewn dysgyblaeth ;

—

tra y bydd cwlwm cariad yn rhwyinyn cjandeithas ;—ac Tsbryd yr

Arglwydd yn fywyd a grym i bob gweinyddiad, fe gedwir y cyfundeb yn

hardd ei gymeriad, yn rymus ei ddylanwad, ac yn helaeth ei ddefuyddiol-

deb, hyn allan.

!N"id oes genyf, y dryäedä waith hon, ond cyfarch y darllenydd mewn

íFordd ganu yn iach iddo ; a dymuno ar iddo ef, a'r ysgrifenydd ynghyd,

gyfranogi o ysbryd y tadau; a "bod yn ddilynwyr i'r rhai sydd trwy ffydd

ac amynedd, bellach, yn etifeddu yr addewidion."

JOHN nUGHES.

MOUNT SlEEET, LlTEIlPOOL,

Mehefin 30, 1856.
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SEF, HAIÍ"ESIAETH Y SIROEDD.
PEIF-LINELLAU YN HANES SIR EORGANWG.

PENIÎOD I. AMGYICHIADATJ CTCHWÎNOL METHODISTIAETH T SIR.

Yn cynwys, Y declireuad, yn 1739—Ymweliadau Ilarris â'r wlad—Gwedd grefyddol

y wlad ar y pryd—Cyradeithasau a Chynghorwyr yn y fl. 1742—Adroddiadau John
llichard a Thomas WiUiams—Watford, ger Caei-ffili—Capel Groeswen—Y Goppa
Fach—H. Harris yn y Waengron a Dantwyn—Hopkin John Hopkin, y Saermaen

—

Mr. John Walters, Gwynlais-ucha', a Mr. G. Morgau, Glynhir Tudal, 1—10

PENIS^OD 11. ADGOnON AM EGL-WYSI BOHEOL Y WLAD.

Yn cynwys, Hanes Llansamled—Gwedd anghrefyddol yr ardal—H. Harris yn ym-
weied à hi—Pregethu yn y Cwm am ysbaid 40 mlynedd- Y Bath, ger Trelorris

—

Hüpkin Davies—Evan, o'r Dalchaba, a Llywelyn John— lianesyn am Dafydd Morris
Johii liichard yr arolygwr—Edward Thomas a WiUiam Powel-Y ddau Roger
Adtÿwiadau—Damwain arswydus—Treforris—Llwyn-brwydrau Tudal. 10—19

PEÎÍîrOD m. POEGETHWYE AC EGLWYSI BOREOL T SIR.

Yn cynwys, Enwau hen Bregethwyr y wlad—Eu llythyr at y Gymdeithasfa—Parch. D.
WiUÍams—W. Thomas, Pìl— Whitfield yn Abertawe— Harris yn pregethu yno—Hich-
nrd William Dafydd— > mweliadaa larlles Huntitigdon—Etì'eithiau yrymraiuad, a San-
demaniaeth Mr. l'opkins—Capel i'r C>mry—Pi'egethwyr u fn, neuy sydd yn presvvvIio

yn y dref—Capel Seisonig gan y Methodistiaid yn y dref—Penclawdd. Tudal. 19—32

PliNNOD IV.—EGLWYSI A PHREGETHWYR BOREOL Y SIR.

Yn cynwys, Hanes y Dyffryn—Cychwyniad yr achos—Gwrthwynebiadau—Risiart

Tliomas, iViarteg, ac Kvan Thomas,Dyfí'ryn-ucha"—Dafydd aMary John, Dyri'rjn-isa'

—

Jenkin Ì'homas, l^enhydd—Ilynodrwydd ei gymcriad, ac amgyicliiadau ci oes—Daniel
o'r Constant, a Wiliiam Owen, y gweliydd— Casteli-Nedd—Harris yn pregethu yno

—

Whitfield hefyd a 1). Howlands- Parch. VV.Davies—Hen gapei Gyfichi—Cieuìiant

—

Maesteg—Y Babell a'r Spelter T'udal. 32- 50

PENNOD V.—EGLWYSI A PHREGETHWYR BOREOL Y SIR.

Yn cynwys, Hanes Aberthyn—Cymdcithas eglwysig yma yn y fl. 1742—Adeiladu
Capel—David WiUiams yn gweinidogaethu ynddo— Ymraniad ar ol ei farwolaeth—
Llangan a'i hamgylchoedd— Parch. Davi(l Joncs—Aiiyawdd y wlad ar ei ddytod-
iad— Adeiladu capel Salem — ("ynulli.i'lau misi<l Llingan—Liufur teithiol Mr. Jones—
Gwylmabsaut Llanbedr—gwithwyuebiad y Clerigwyr i Mr. Jones—cymeriad ei wcin-
idogaeth „. Tudal, bü—62



vi. CYÎTWYSIAD.

PENNOD VI.—ADGOFION AM RAI EGLWYSI ERAILL YN Y SIE.

Yn cynwys, Ystradgynlais—Gwedd gyntefìg yr aclios—Palleg a'r Cnapllwyd—Evan

WiUiams—Cynal moddiou yn Uofit portli yr egl^^ys—Pregethu yn Mryn-y-groes, Maes-

pica. a Plialas Ynys-cedwyu—Adeiladu capel yn Ngwmgiedd—Parchn. J. Waiters a

T. Lefi—Capelau craill yn codi—Ton-yr-efaU—Gwedd isel y trigolion—Teulu E. Prit-

chard, Ysw.. Collena—Scfydliad y gymdeithas eglwysig—Dafydd Eran a'i deulu—Ad-

eiladu capel, a'r canlyniadau Tudal. 62—76

PENNOD VII.—AÜGOFION AM EGLWYSI MWY DIWEDDAR Y SIK.

Yn cynwys, Hanes Merthjnr Tydfil—Cychwyniad yr achos—AdeUadu y capel cyntaf

yno—Sefydliad yr Ysgol Sábbothol—CjTndeithasfa yn 1803—Adfywiad yn y fl. 1829,

ii'r canlyniadau—Coed-y-cymer—Clv\7d-y-fag^vyr—Cae-pant-tywyll—Capel y Graig—
Dowlais—Helyntion yr achos yn ei gychwyniad—Codiad yr Ysgol Sabbothol, a'r

llwyddiant a ganlynodd—Aberdâr—Adroddiad Christmas Rhys—Adeiladiad (yapelau,

Carmel, Moriah, Libanus, Llety-Siencyn—Hirwaen—Llanwno a Bryntirion—St.

ITíagaus Tudal. 76—97

T PRIP-LINELLAU YN HANES SIROEDD DINBYCH A rFLIÎîT.

PEN. I.—GOESAFOEDD CYNTAF METHODISTIAETH YN 3I110EDD

DINBYCn A FFLINT.

Yn cynwys, Sylwadau arweinioi—Adwy'r Clawdd—Cais at erlid yno—William Lewîs,

ac Evan'Llwyd—Cychwyniad yr ysgol Sabbothol a'r ysgol ddyddiol—PregethwjT, a
changhenau eglwysi a godasant o'r Adwy—Gwedd presenol y gwaith—Rhosllanerch-

rugog—Gwedd yr ardal—Cychwyniad Methodistiaeth ynddi—Edward Jeffì'eys—Cyf-

arfod y bobl ieuainc—Euhymuniad â'r hen bobl—Ymosodiad penrhyddid—Pregethwyr
a changhenau a godasant o'r Rhos—Parch. Robert Roberts, Tan-y-clawdd—Ymosodiad
aruthrol ar yr eglwys—Caergwrlc Tudal. 97—112.

PEN. II.—PARHAD O HANES GORSAFOEDD CYNTAF METHODISTIAETH
SIROEDD DINBYCH A FFLINT.

Yn cynwys, Hänes Tan-y-fron a Bryn-bugad—Gorthrymu E. Parry—"Hughea Fawr"—
E. Parry yn Wardeu—Lledaeniad yr achos— Afywiad grymus yn Mryn-bugad—Preg-
ethwyr a godasant yno—J. Llwyd, J. Jones, J. Davies, J. WiUiams, J. Davies, Nant-
glyn—Peter Roberts—Llansanan—Robert Roberts—Dinbych Tudal. 112—135

PEN. III.—PARHAD O HAKES GORSAFOEDD CYNTAP METHODISTIAETH
SIROEDD DINBYCH A FFLINT.

Yn cynwys, Haues DyfìfrjTi-Clwyd—Cristophcr Basset—Dr. Williams, Eotherham—R.
Llwyd, Plas-ashpool—Capel yn 1776—Hanesyn am Williams, Pant-y-celyn—E. Simon,
Gellifor—J. Owens yn cael ei erlidyn Rhutliin—Capel Gellifor, 1814—Waun, Bodff'ari

—

Berthcn-gron—John Owensyu pregethu, yn 1755-6 — Gorthrymu y crefyddwyr—Capel
yn 1775—Humphrey Owens—Robert Prys, Plas-winter Tudal. 135—151

PEX. IY. GOESAFOEDD HENAF METHODISTIAETH SIROEDD DIÎTBYCH A FrLIIÍT.

Yn cynwys, Hanes y Bont-uchel—Capel yn y Bont yn 1777—Pregethu yny fl. 1763

—

Ann Parry, Bryn-mulan, a'i theulu—Adfywiad yn 1821—Thomas Parry, 'Rhewl—Ei
rIw yn swyddog—Capel Prion, 1792—E. Jones, Frion—Phylip y cylchwr—Fychan
Davies yr erlidiwr—Pen-gwas y Fedw-las yn erlid—Alice Evans—Rhuthin—Edward
01iver —Bechgyn yr ysgol Fawr—Erlid creulawn—Robert Llwyd a William Parry

—

Pregethu mewn hen ysgubor—oedfa Mr. Jones, Llangan, a'r erlid yn llacio—Gwedd
bresenol yr achos Tudah 151—168

PEN. V.—PARHAD HANES GORSAFOEDD CYNTAF METHODISTIAETH
SIROEDD DINBYCH A FFLINT.

Yn cyn\v}-s, Hancs cychwyniad pregethu yn Nghaerwys— J. Anwyl, y gwchyud—E.
Jones, y cynghorwr—R. Harrison—Crefyddwyrcyntaf Caerwys—Parcíi. T. Jones, Pen-
ucha'— Adfywiaduu yn Nghacrwys—Peter Jones—Gwaun-ysgor—J. Humphreys— W.
Edwards— Llaiieur;^aiii—J. Wilaams—Arferion yr heu grefyddwyr—Fllint—Enid W.
Jjewis—John DaYÌes, is'antglya—Ysgol ddyddiol Tudal. 168—183



CYNWYSIAD. vü.

PEN. VI.—PATIHAD O HANES GORSAFOEDD CYNTAF METHODISTIAETH
SIUOEDD DINBYCH A FFLINT.

Yn cyn-wys, Hanes Llanrwst—Parch. P. Williams yn Llanrwst yn y fl. 1766—Peter
Morris a'i wraig—Robert Evans y pregethwr—John Thomas, Llancwnlle—Mr. Eyffin,

Maenen—Damwain angeuol i Robert Evans—David Hughes--Trefriw— W. Evans o'r

Fedw-arian—Pregethu yn Tan-y-celyn— K. Evans—T. a J. Rogers—Capel yn 1815

—

Adfywiad yn y 18)6—Eglwysi a phregethwyr a godasant o Drefriw—Hanes a roddodd
Eobert Evans o Fethodistiaeth rhan sir Eeirionydd Tudal. 183—201

PEN. VII.—PARHAD O HANES GORSAFOEDD CTNTAF METHODISTIAETH
STROEDD DINBYCH A FFLINT.

Yn cynwys, Hanes Llanarmon-yn-Ial—Cychwyniad yr achos yn y fl. 1760—Ei wedd
isel ar y dechreu—Cymdeithas eglwj'sig, 1770—Mr. a Mrs. Davies—Margaret, Maes-
y-droell—Dychweliad Negro—John Edwards, gjmt o Ereiniog—Gorthrwm offeiriad

—

"NedHabwt"—Cilcain—Cychwyniad, yn y fl, 1762—Cyfarfod pregethu—Anfoes yr

oífeiriad—Cais at ladd pregethwr—J. Jones, Plas-isa'—Thomas Eoberts a'i wraig

—

Evan Eoberts yr ysgolfeistr—Adeiladu capel, yn 1806—Darost-wng gwyl lygredig

—

Edward Jones a'i Fab—Maes-hafn Tudaì.2Ql—215

PEN. VIII.—PARHAD O HANES GORSAFOEDD CYNTAF METHODISTIAETH
SIROEDD DINBYCH A FFLINT.

Yncynwys.Hanes LlangoUen—Agwedd y wlad—Cychwyniad Methodistiaeth—William
Griffith—Dic Morris—Hen offibiriad pwyllog—W. Evans, Eedw-aiian—Gorthrymu y
crefyddwyr—Edward Knight—Cymdeithas eglwysig yn ymgrynhoi—Diaconiaid cynt-

af—Cyfarfod pregethu—ÌJygwyddiadau hynod—Samuel Hughes—Adeiladu capel,

1773—Gwrthdroadau—William Jones, gwehydd, a John Williams—Ysgol Sabbothol

yn y fl. 1792—Mr. R. Cooper—Pregethwyr a gododd—Llandynan—Pentro'-dwfr—

Lodge—Pont-cysylltau—Garth—Acrfair—Bryn-eglwys Tudal. 2 1 5—237

PBN. IX.—PARHAD O HANES EGLWSI SIROEDD DINBYCH A FFLINT.

Yn cynwys, Hanes Henllan—John Thomas, Llancwnlle, yn pregethu yn y flwyddyn
1769-70—Erlid yn codi—Aflonyddu ar Richard Tibbot yn Ty'n-y-llidiart—Cyfarfod

Misol yn 1773—Cais at aflonyddu ar y cyfarfod—Owen a Jane Davies—Cymdeithasfa

yn y fl. 1780—Adeiladu capel—Swyddogion yr eglwys—Yr ysgol Sabbothol—John
Davies, Nantglyn Tudal. 237—249

PEN. X.—HANES METHODISTIAETH CONWY a'i HAMGYLCHOEDD.

Yn cynwys, Hanes erlid gwr urddasol ynddi—Humphrey Owens a Thomas Hughes,
Mochdre', yn pregethu ynddi—Thomas Rowland, y cwnstabl—John Jones, Edejrn,

yn pregethu ynddi—Siôn Dafydd a'i wraig— Teulu y Porth-issa'—Adeiladu capel—
Darostyngiad hen arferion anfad—Yr ysgol Sabbothol a'i Uwyddiant—Llansanttfraid

a'r canghenau cylchynol—Thomas Hughes, Mochdre', yn dechreu pregethu—Ei wysio

o flaen yr offeiriad, yn Nghonwy—Yn pregethuyn ngwersyll y campwyr, acyn Llwyd-
coed—Hanes Llangerniew a Gwytherin Tudal. 249—264

PEN. XI. HANES METHODISTIAETH EHTJDDIAN a'i HAMGTLCHOEDD.

Yn cynwys, Hanes Rhuddlan—Desgrifiad o agwedd y dref—Robert Jones, Rhoslan,

yn cadw ysgol ynddi— WiUiam Griffith yn cynyg pregethu ynddi— Gwrthwynebrwydd

y Ficer a'i wraig—Erlidwyr eraill—Gwraig weddw yn agor ei drws—Hobert Jones
yn pregethu yn Dyserth—Darostwng hen arferiad anfad trwy bregeth Elias—Haneg
Methodistiaeth yn Hhyl—hefyd yn Abergele a'i hamgylchoedd—Mr. Davies, CastelU

nedd, yn pregethu yn y Bettws—Adfyfyrion Tudal.2^4.—280

PEN. XII. PARHAD O HANES PRIF OESAFOEDD SIEOEDD DINBCTH A FFLINT.

Yn cynwys, Hanes y Wyddgrug, un o'r gorsafoedd henaf—Chwedl chwith am y
pregethwyr—Tro hynod o ymwared i bregethwr—Y crefyddwyr cyntaf—Robert
Roberts—George Foulkes—Y Parchn. Robert EUis a T. Jones—Pregethwyr eraill

—

Tretfynnon—William Da\4es, Golch—Mr Steadman ; Mr. Jones, Llangan, a Mr.
Lloyd, Caio, yn pregcthu yn y dref—Oedfa hyiiod gan Jolin Davies, Nantglyn— S.

Morns—Josuh Redtcrn— Oedla hyiiod Robert Koberts, Clynog—John Jones,

—

Egiwysi cymydogaethol, Ffynnou-Groyw—Pen-y-felin, a BagiUt...... Tudal, 280—295
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PEN. Xrrr. PARnAD O HANES EGLATTSI TN" sieoedd dinbtch a fplint.

Yn cynv.-ys, Hanes Pen-y-felin, Nancrch-Ffyddlondeb hen wrcigan— Aflonyddu yr

ocdfii gyntaf—T. Edwards, Lerpwl, a Mr. Jones, Pen-ucha', yn pregethu—Thomas y
Tyddynwr a'i Feistr tir—Declireu yr Ysgol Sabbothol yn Ysgubor-newydd— Mostyn

—

BagiUt—Llanerch-y-mür-ratricky Gwyddcl—Gronant Tudal. 295—313

PEIF LINELLAU YN HANES METHODISTIAETH SIROEDD
MAESYFED, BRYCHEINIOG, A MYNWY.

PEN'. I.—BYR HANES METHODISTIAETII TN SIR FAESYFED.

Yn cynw}-s, Hanes liafur boreuol Hanns cyn yr ymraniad yn y sir hon—Y llwyddîant

a ganiynodd—Yn Clyro, Llywes, Gore, Aberedw, Glascwm, Llandegley, Llanddewi,
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AMGYLCHIADAU CYCHWYNOL METHODISTIAETH Y SIE.

CTNWTSIáD :

—

Y DECHREUAD YN 1739—YMWELIADAU HARRIS A'R WLAD—GWEDD GREFYDDOL Y
WLAD AR Y PRYD—CYMDEITHASAU A CHYXGHORWYR YX Y FL'WYDDYN 1742—

ADRODDIADAU JOHX RICHARD A THOMAS WILLIAM—WATFORD, GER CAER-
PHILI—CAPEL GROESWEN—Y GOPPA-FACH—H. HARRIS YX Y WAUX-GRON A
DANTWYN—HOPKIN JOHN HOPKIN, Y SAER-MAEN—MR. JOHN WALTERS, GWYN-
LAIS-UCHA' A MR. G. MORGAN, GLYNHIR,

Gan fod un cr o'r wlacl lion yn terfynu ar sir Fryclieiniog—y sir y cartrefai

Howel líairis ac y declireuai lafurio ynddi, naturiol ydyw i ni gasgiii, ddar-

fod iddi dynu ei sylw, a mwynbau ei weinidogaeth yn foreii. Ac nid casgiiad

yn unig ydyw hyn ond ífaith ;—ffaith a brofir trwy draddodiad sicr, a ffaith

hefyd a gadarnheir trwy ysgrifion awdurdodedig. Mae " Cofnodau Tref-

ECCA,"—yr ysgrifion y cyfeiriwyd atynt mor fynych yn y gwaith hwn, yn

rhoddi hanes am gyfarfodydd a gynhelid yn y Sir, yn y rhai y byddai Mr.

HaiTÌs yn bresenol,—am eglwysi a blanwyd dan ei arolygiaeth, ac am ber-

sonau a ddygwyd i wybodaeth o'r gwirionedd trwy ei weinidogaeth, a hyny mor
foreu, neu foreuach na'r fl. 1742. Nid oes dim hynod yn hyn ychwaith, gan ei

fodwedi ymweled â Phenfro, acâ Gwynedd mor gynar a'r íl. 1739. lë, prin y
mae un parth o Gymru, oddigerth Sir Fflint yn unig, na fu Howel Harris ynddi

yn gyntaf un, megys yn arloesi y dyrysni, ac yn rhwyddhau y ffordd, i ereill i

ddyfod ar ei ol, ac yn enwedig y gwledydd nad oedd yr un Daniel Rouiands

neu Howel Davies yn byw ynddynt. Yr oedd siroedd Caerfyrddin, Mynwy,
a Morganwg, gan nad oedd ynddynt neb o'r fath eto wedi ymddangos, a

chan eu bod oll yn terfynu ar ei wlad ef, yn naturiol yn ymgymhell i'w

sylw, ac yn ei wahodd i'w broydd.

Am ei ysgogiadau yn y fl. 1739, yn y wlad hon, y mae ef ei hunan yn

ysgrifenu :
—" Wedi i mi ymadael â fy holl gyíeillion yn Mristol, nú a ddy-

chwelais i Gymru ; erbyn hyn yr ocdd y drws yn ymagor fwy fwy, i íyüed i

CyFROL III. 1?
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amryw siroedd, scf, Morganwr/, Brycheiniog, Caerfyrddin, a rlian o Faesyfed,

Aberteifì, a Phenfro. Cefais achos i gredu na fu fy llafur yn ofer y tro hwn,

eithr i'r Arglwydd ei fendithio i laweroedd." Ysgrifena dracliefn, " Myfi a

aethum drachefn trwy siroedd deheuol Cymru, yr ail waith yflwyddyn hono."

Drachefn y dywed :
—" Yr haf canlynol, yn y fl. 1740, fel yr oeddwn yn

niyned trwy sir Forganwg, myfi a gyfarfyddais â Mr. Seward, yn y Bont-

faen ; oddiyno efe a ddaeth gyda mi i Gaerdydd." CrybwyHasom o'r blaen

am ei waith yn cyfarfod â Whitfield yn Nghaerdydd yn y fl. 1739.* Yn yr

un flwyddyn yr ysgrifena, " Mi a bregethais ddoe yn nh marchnad y Bontfaen

(Coìohridge), a-chefais ychydig rwystr. Wedi i mi ddarfod pregethu, cefais

ddirgel ymddyddan â phump o'r gwr blaenaf yn y dref, a chefais le i

obeithio y bydd y tro er bendith, ac y denfyn yr Arglwydd fi yno eto. Yr

wyf yn awr ar fy íFordd i Sir Benfro ; collais fy ftbrdd ar y mynyddoedd

neitliiwr,—ond yr Arglwydd a gofiodd ei gyfammod."

Nid oes genym le i gasglu fod yma nemawr un yn y wlad hon yn preg-

ethu'r efengyl yn ei phurdeb a'i blas, yn y tyrahor hwu, yn yr eglwys sefyd-

ledig nac y'mhlith yr ymneillduwyr. Ni a gasglwn hyny yn benaf oddiwrth

air a ddywedir gan Harris yn un o'i lythyrau, dyddiedig lonawr, 1839, tra

yr oedd yn Morganwg. Fel hyn y dywed :
—" Yn y sir hon, Ile yr wyf yn

awr, y mae y diwygiad yn cynyddu ; mae yma hefyd r ieuanc yn mysg yr

ymueillduwyr, yr hwn sydd o ddefnydd mawr, ac yn dra diragfarn
; y mae

un arall o'i fath yn sir I)refaldwyn,f mi a fum yno ddwywaith \% ac y mae

argoelion fod pelydrau dysglaer efengyl gras yn tywynu ar lawer. Y mae

hefyd ddau neu dri o guradiaid ieuainc yn sir Forganwg (lle yr wyf fi yn

awr) yn ewyllyswyr da i grefydd."

Nid oedd Harris ni a welwn yn gydnabyddus ond ag un gweinidog ym-

neillduol y pryd hwnw yn sir Forganwg, yr hwn oedd o ddefnydd mawr ; ac

ni wyddai ond am ddau neu dri o guradiaid teilwng, i gael eu dynodi, hyd yn

nod, yn ewyllyswyr da i grefydd. Yr oedd Harris yn debyg iawn o ymholi

yn fanwl am y fath wr, ac yn debyg iawn o'u cael, os byddent i'w cael

hefyd. Yr oedd y tywyllwch, mor drwch a dudew, nes oedd pob canwyll, er

Ileied y goleu a roddai, yn hawdd ei gweled. Yr oedd gweinidog efengyl-

aidd y pryd hwnw yn ddyn mor hynod ac unigol ag y byddai y son am dano

yn cerdded ymhell, ac yn un na ellid ei guddio. Pa fath ynte a raid fod tywyll-

wch y wlad ! Y pryd hwn, hefyd, nid oedd ond ychydig iawn o ysgolion y
Parch. Griffìth Jones, Llanddowror wedi ei sefydlu ; acymhen 5 mlynedd wedi

hyn nid oedd ond 25 o'r ysgolion hyn yn yr holl sir. Yr oedd Harris, ynte,

yn llafurio yn y blynyddoedd hyn dan anfanteision dirfawr. Nid oedd iddo

ymron neb i'w gynorthwyo
;
yr oedd Rowlands yn Ued sefydlog yn sir

Aberteifi ; a Howel Davies eto o fewn eglwysi sir Benfro ; a Williams, Pant-

* Cjf. I. tudal. 392. f Nid oes amheuaeth nad Lewis Eees oedd hwn.

X Nid oes crybwylliad yn ei ddyddlyfr am y troau hyn.
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y-celyn, byd yn liyn yii aros o fewn terfynau ei guratìiaeth ; Howel Ilarris ei

hun oedd yn rhydd i wibio ar hyd y wlad. Ac nid oedd iddo i'w ddysgwyl yn

mhob man " ond rhwymau a blinderau." Yr oedd ei wrthwynebwyr yn

lluosog a'i gynorthwywyr yn ychydig
; yr oedd ei fanteision yn brinion, a'i

anhawsderau yn ddirif. Pan y deuai i'r wlad, nid oedd un addold i'w

dderbyn, na chynulleidfa reolaidd yn ei ddysgwyl. Ni dderbynid mono i'r

llanau er mai llanwr y dywedai ei fod ; ac nid awyddus a pharod oedd yntau

i fyned i gapelau ymneillduol, pe buasai rhai i'w cael. Yr oedd yr eglwys-

wyr yn edrych arno yn derfysgwr direol ar eu heddwch, ac ni fynent ymgyf-

rinachu âg ef. Y gwr mawr a wgent arno am afreolaeth, a'r werin a'u

baeddent fel terfysgwr yn y wlad, a bradwr i'w heglwys. Oddifewn yr oedd

ofnau ac oddiallan ymladdau. Os mynai gynuUeidfa i'w chyfarch, rhaid

oedd iddo sefyll ar fin y fynweut, i anerch y bobl wrth ddyfod allan o'r

llan ; neu fyned i'r ylraabsant i ganol dyhirwyr ; neu ymosod ar oferwyr y
wlad, pan yn gynulledig wrth eu chwareuyddiaethau ynfyd. Prin y dangosid

iddo y íFordd nac y derbynid ef i d, os gwybyddid pwy ydoedd. Eto, yn

mlaen yr âi. Gosodai ei wyneb fel callestr. Yr oedd eiddigedd yn tanio ei

fynwes
;
gwroldeb yn gwisgo ei wynebpryd, a grym digyíFelyb yn nodweddu

ei lais. EíFaith gyíFredinol ei weinidogaeth ydoedd naill ai colynu ei wran-

dawyr i gynddaredd, neu eu darostwng mewn braw, a'u cylymu mewn
astudrwydd. Nid anfynych y syrthia dynion caledion i lewygfeydd gan

ryra ei gyfarchiadau. Dywedir fod math o swyn yn ei Üoedd, ag a dynai

ddynion ato, gan eu darostwng iddo. Cymhwys ydoedd ymhob modd i

ddarostwng y bryniau, i gyfodi y pantiau, ac i wneuthur i'r Arglwydd bobl

barod.

Nid ydym yn alluog i olrhain yr ysgogiad bob yn gam yn y wlad hon,

mwy na gwledydd eraill, gan íbd yr hanes boreaf, i fesur mawr, wedi cyfr-

golli er ys blynyddau ; eto, y mae genym sicrwydd yn " Nghofnodau Treíecca
"

fod yma amrywiol fâu gymdeithasau wedi ymgryuhoi at eu gilydd, mor fore

a'r fl. 174-2. A dyledus oeddynt oll, ymron, i lafur cenadol Harris am eu

ffurfiad. Ymddengys hefyd fod yma amryw.gynghorwyr, mwy neu lai eu

doniau a'u dylanwad, wedi cyfodi yn yr eglwysi hyny, y rhai a osodwyd gan

y cyrddau misol neu chwarterol, i lafurio mewn cylcboedd pennodol ; rhai i

gyfarch yr aelodau yn unig yn y cylchoedd priodol ; rhai i gyfarch yr

áelodau yn unig yn y cyfarfodydd neillduol ; eraill yn fwy cyhoeddus yn eu

cymydogaethau eu hunain ; a rhai i fyned oddiamgylch yn fwy cyfFredinol.

Enwir dau r fel arolygwyr ; un, sef Thomas WiUiam i gymeryd gofal y
cyradeithasau yn rhan o Eorganwg a Mynwy, o'r Groeswen hyd Llantrisaint

;

y Uall, sef John llichard, i oíalu am y rhan orllewinol o sir Forganwg a

rhanau o sir Gaerfyrddin. Y ddau hyn, tybygid, oeddynty gwr rawyaf amlwg

yn y sir hon ; ond yr oedd gyda hwy luaws o frodyr da eu gair, ond Ilai eu

doniau, yn eu cynorthwyo, mewn cylchoedd llai. Yr oedd yma hefyd tin

John Belcher, yr hwuj fel yr ymddengys, oedd yn meddu talentau helaethach
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na'r ddau eraiU ; a*r liwn, ar gyfrif ei gymhwysderau i fod yn ddefnyddiol,

a ddewiswyd yn gynorthwywr i Howel Harris, ac a alwyd i ymryddhau

oddiwrth ofalon bydol, ac i ymgysegru yn hollol i wasanaethu yr eglwysi

mewn gwahanol barthau o Gymru, ac yu enwedig mewn rhanau o sir Fynwy,

Morganwg, a Chaerfyrddin. Yr oedd hyn yn y fl. 1744. Nid oes genym

nemawr hancs cysson am y gr hwn. Cyfarfyddwn yn fynyeh a'i enw,

mewn cysylltiad â Methodistiaeth yn ei ysgogiadau cyntefig ; a chawn ei fod

ef yn un o'r pedwar a anfonwyd i'r Gogledd,* ac am yr hwn y dywedai John

Evans o'r Bala, " Yr oedd John Belcber yn ddyn gwrol, o gyneddfau cryfion,

ac yn bregethwr da."

Y raae genym adroddiadau amryw, o waith y ddau arolygwr crybwylledig,

John Eichard a Thoraas Wiiliam, y rhai a gyflwynwyd i'r Gymdeithasfa, yn y

blynyddoedd 17-12— 45, yn rhoddi i ni olygiad byr ar ansawdd y gwaith yn

y cylchoedd priodol iddynt. Cawn roddi dyfynion bychain o'r adroddiadau

hyny, ar fyr, o tìaen y darllenydd.

Mewn cymdeitluisfa a gynhaliwyd yn GLm-yr-afon-ddu, sir Gaerfyrddiu,

penderfynwyd " fod gofal sir Forganwg hyd Lautrisaint ar y brawd Thomas

William "—

a

*' Bod gofal y gweddill o sir Forganwg, a rhan o sir Gaerfyrddin hyd yr

afon Dywi a Lhinelli, ar y brawd John liichard." Ac mewn cyfarfod arall a

gynhaliwyd yn LLindremôr, plwyf Llandeilo-facli, Mai 19eg, 1743, pender-

fynwyd:

—

" Fod John Eichards i arolygu y cymdeithasau yn y manau canlynol,

Castellnedd, Creunant, Palleg, Ciomaman, Llanon, Cas'llycîiwr, Llandafen,

Llandeilo-fach, a Llansamlet.'"

Y'n mis Medi, yr un flwyddyn, dyry Thomas William adroddiad cyíf-

rediuol am y cymdeithasau a gynhelid yn y Groeswen, Binas-Potoys, lÀan-

edeyrn, Newton Nottage, St. Nicholas. Äberddaw, Byrthyn, LlanJiarri, Llanilid,

Cynfyfj, Hafod, Glynogar, Llantrisaint, a Pentyrch, gan ddyweyd, " Fe wel-

odd yr Arglwydd yn dda gadw y cyradeithasau crybwylledig yn ddiachwyn

aruynt, o ran eu Lymddygiad allanol, fel na fu gwaradwyddo fí"yrdd ein hoff

Arglwydd o'u hachos liwy, oddigerth fod un yn y Groeswen, ac un yn Llan-

trisaint, yn gogwyddo gradd at gydymff"urfiad â'r byd. Ymddengys fod ad-

fywiad siriol yn mysg yr aelodau yn y Groeswen, ac Aberddaw, lle y mae-

ychydig nifer yn mwynhau rhyddid ; a lle y mae y gweddill yn credu ei fod

yn gyrhaeddadwy, ac yn cyrchu tuag ato. Mae drysau newyddion yn ym-
agor i'r efengyl, ac y mae newyn ar y bobl am y gair, yr bwn sydd yn

rhedeg ac yn cael gogonedd, mewn amrywiol barthauo'rwlad. Mae pump o

dau argyhoeddiadau dyfnion yn y Groeswen, ac un yn Aberddaw, Cyfi'elyb

ydynt yn y cymdeithasau ereill i'r hyn oeddynt o'r blaen o ran rhifj o ran

cynydd, nid ydynt ond babanod, eto y maent yn cynyddu."

* Gwel, Cyf. I., tudal. 487.
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Ymddengys fod tua 63 o aelodau yn y Ghoeswen. Yr oedd 5 o honynt

yn arfer cyngori ; 1 yn ysgolfeistr, 2 yn ddiaconiaid, a 2 yn olygwyr yr ad-

eiladau. Dywedir fod tuag 48 o'r aelodau " loedi eu cÿýawnhau," a'r

gweddill " da?t y ddeddf."

Gellir meddwl mai y gymdeithas hon yn y Groeswen oedd yr un fwyaf

blodeuog yn y dosbarth de-ddwyrain o'r wlad. Yn Llantrisaint yr oedd

cymdeithas o 21 o aelodau, ac 8 ar brawf. Am yr aelodau hyn y dywedir,

" Mae y brodyr hyn wedihir fyw ar eu teimladau, ac y mae rhai o honynt

eto heb ddysgu byw trwy íFydd. Cyfarfuant a phrofedigaethau tanllyd, a hi

fu yn galed arnynt, ond yn awr y mae eu ffydd, a'u cariad, eu tynerwch, a'u

hunan-ymwadiad, yn cynyddu. Y maent o naws ddiniwed, ac yn rhodio yn

ddyfal gyda Duw, Mawr y gallu a roddir iddynt i alw pechaduriaid at

Grist ; mae yraa ddigon o bechaduriaid o amgylch rhwyd yr efengyl, a rhai

a ddelir ynddi. Bendigedig a fyddo enw yr Arglwydd ! Mae tyngwyr,

meddwon, ac erlidwyr wedi profi daionus air Duw, ac yn awr yn newynu ac

yn sychedu am yr Arglwydd lesu, Oes, mae yma hen bechaduriaid rhag-

farnllyd, nid yn unig yn addef fod bys Duw yn hyn, ond y raaent yn wir

ddrylliedig am eu pechodau, ac yn ymofyn am hawl yn ngwaed Crist. Bu
Howel Griffiths o'r gymdeithas yma yn afiach, ond yn awr yu dyrauno fod

diolcligarwch yn cael ei ddychwelyd am ei adferiad."

Byrthyn neu Aberthyn. " Fe gynwys y gymdeithas hon 22 o aelodau.

Mae yma un brawd yn cael ei gymhell, yn groes i'w ewyllys, i gablu, trwy

ddyweyd nad yw Crist yn Dduw ; ac nid oes dim yn debyg i Iwyddo gydag

ef, nes y delo yr Arglwydd ei hun."

Aberddaw. " Maeyma ddeg o aelodau, Nid adwaen i yr un gymdeithas

dan haul, y mae y geiriau yn Heb. viii. 11. yn fwy cymhwys iddynt, ' Ac ni

ddysgant bob un ei gymydog, a phob un ei frawd gan ddywedyd, Adnebydd

yr Arglwydd ; oblegid hwynt-hwy oll a'm hadnabyddant i, o'r lleiaf o honynt

hyd y mwyaf o honynt.' Hyd y deallwyf fi, y maent oU yn adnabod yr

Arglwydd lesu, maent yn llewyrchu yn nghanol cenedlaeth drofaus, fel nad

oes gan neb ddim i roi yn eu herbyu."

St. NiCHOLAS, "Fe gynwys hon 22 aelodau. Mae tri yn ddiweddar

wedi marw yn yr Arglwydd. Mae y gymdeithas hon mewii cyflwr marwaidd,

ffurfiol, a difater ; ac nid oes dim a all ei deffro ond llais y Priodfab."

DiNAS-PowYS. " Yn y gymdeithas hon y mae 1 5 o aelodau, ac hyd y gwn

i y mae 8 o honynt wedi eu cyfiawnhau, trwy y prynedigaeth sydd yn Nghrist

lesu."

Pentyrch. " Cynwys hon 6 o aelodau, gan mwyaf mewn agwedd oer a

ffurfiol."

Llanedeyrn. "Y mae yma 4 o aelodau ; 3 o honynt yn adnabod yr Ârg-

Iwydd lesu, a'r llall dan y ddeddf."

Glynogau. " Nid oes yma ond un aelod a hwuw yn llawn o ffydd ac o'r

Yâbryd Glân. Cud y mae yraa 12 neu 15 o wrandawyr."
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Ehythin a LL.YNHAnRi. " Nid oes yiua ond 4 o aelodau, a chyfarfyddant

yn nghyd o'r ddau lc."

NoTTAGE. " Ni chefais gyfleusdra i wybod ansawdd y Ue hwn, trwy fy

lluddias gan amgylchiadau pwysig i ymweled â'r Ue."

Y cyfryw ydyw swm adroddiad Thomas William o'r cymdeithasau bychain

a arolygi'd gancido ; a bychan iawn, ni a welwn, oedd amryw o honynt. Yr

oedd liawer o'r aelodau yn ieuainc mewn oedran, a phawb yn ieuainc mewn

profiad. Nid oedd eu gwybodaeth ar y goreu ond bas, a'u teiraladau a'u

nwydau yn fynych yn gytfrous, fel nad yw yn syn genym ddarllen eu bod yu

lled anwadal yn eu proffes, a sigledig yn eu syniadau. Cyffelyb hefyd oedd

gwedd y cymdeithasau yn ngogledd-orllewin y sir, dan olygiad John Richard
;

sef cvmdeithasau Castellnedd, Creunant, Hafod, Llansamlet, Cnap-llwyd, Cors-

einion. Gellir meddwl mae cymdeithas Corseinion, neu y Goppa-fach oedd

yr un fwyaf blodeuog yn y dosbarth hwn. Yr oedd yn hon 55 o aelodau yn

y fl. 174.3. Yn Llansaralet yr oedd 20. Yn yr Hafod yr oedd 15. Yn Creu-

nant yr oedd 12. Nid yw nifer Castellnedd i lawr.

Mae mynych grybwylliad yn cael ei wneuthur yn " Nghofnodau Trefecca
"

am le a elwir Watford neu JFaterford ; lle y cynelid llawcr o'r cymdeithasfa-

oedd boreol ; ie, yn wir, y lle y cynaliwyd y gymdeithasfa gyntaf erioed gan

y Methodistiaid.

Dysgrifir y Ue hwn i ni gan uu a'i hadwaen fel hyu,—"Watford sydd

balas, neu hen ffermdy mawr, cyfrifol yr olwg, yn sefyll ar lethr mynydd

Caerphili, ac o fewn miUdir i'r dref hòno, yn mhlwyf Eglwys-ilian, sir For-

gauwg, ond ar derfyn sir Fynwy. Mae y capel eglwysyddol St, Martin, yr

hwn a elwir yn gyffredin capel Caerphili, ar g\vr tir Watford."

faenordy Watford y priododd George \^'hitfield un Mrs. James o

Abergafenni, yn y capel uchod. Mae cofnodiad am hyny yn Uyfr eglwys y

plwyf, sef Eglwys-ilian : fel hyn, " George Wh'üfield and EUzabeth Jam.es,

married, Novmber 14í/i, 1741. Johi Smith, vicar."

" Yn ymyl t Watford y mae capel Presbyteraidd hen iawn
; yn yr hwn yr

arferai y diwygwyr Methodistaidd bregethn, gan y coleddid hwy gan Mr. a

Mrs. Price, y rhai oeddynt yn preswylio y palasd y pryd hwnw. Am y Mrs.

Price hon y canodd Williaras, Pant y celyn, alareb ragorol ar ol ei marw,

Yr wyf yn tueddu i feddwl nad oedd yr un gweinidog sefydlog yn yr hen

gapel y pryd hwnw; a chan fod Mr. Price yn llochi y Methodistiaid, efe a

agorodd ei d ei hun i'w croesawu, ac a gafodd ganiatâd iddynt ddefnyddio

y capel, o leiaf yn achlysurol i gynal cyfarfodydd. Wedi marw y boneddwr

Mr. Price, daeth eraili i breswylio i Watford, a gweinidog Presbyteraidd i'r

capel : a chan ci fod yn gogwyddo at syniadau a fernid yn gyfeiliornus, cil-

iodd y Methodistiaid a'r Annibynwyr, ac adeiladasant gapel rhyngddynt, ar

lethr arall gyferbyn, yr hwn a elwir capel y Groeswen. Ymhen ychydig am-

ser collodd y Methodistiaid y eapel liwn hefyd, trwy i'r rhan Annibynol o'r

gynulleidfa, ddewis gweinidog sefydlog, a thrwy hyuy yrarthod â phregeth-
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wyr teithiol y Metliodistiaid. Y canlyniad fu i'r rliai olaf adeiladu capel

arall, sef yr un sydd ganddynt yn awr yn nhref Caerphili."

Bu palas Mr. Price, a hen gapel y Presbyteriaid, yn dra defnyddiol i'r

hen Fethodistiaid, mewn adeg nad oedd ganddynt gymaint ag un capel o'r

eiddynt eu hunain wedi ei adeiladu yn Nghymru. Yr oedd y cyfarfodydd

misol a chwarterol, y pryd hwuw, yn cael eu cynal mewn tai anedd ; a'r

pregethu, yn fynych, yn yr awyr agored. Sonir am gyfarfodydd yn cael eu

cynal yn Nhrefecca, sir Frycheiniog) yn Tyddyn, sir Drefaldwyn; yn

nh JeíFrey Dafydd, Llanddeusant, sir Gaerfyrddin
; yn y Longîioiise, sir

Benfro ; ac yn Llandremôr, Dygoedydd, Glan-yr-afon-ddu, Blaen-y-glyn,

Bryn-y-bychain ; a hefyd yn üolberthog a Nantmel, sir Faesyfed ; oll, ty-

bygi'^1) yn íl''íi anedd, lle y preswyliai rhyw rai gwresoccach eu calon, a

helaethach eu moddion, fel ag i allu rhoddi croesawiad i'r dyeithriaid a ddeu-

eut ynghyd, ar y fath achlysuron.

Yr oedd Corseinion neu Croeseinion, fel yr ysgrifenir y gair weithiau, yn
agos i'r Ue y mae capel y Goppa-fach arno yn awr, ac yn hen orsaf Fethod-

istaidd ; fel y gwelir yn " Nghofnodau Trefecca." Cadarnheir hyn hefyd gaa

y Parch. Hopkiu Bevan, Llangyfelach, yn yr hanes byr a ysgrifenodd am
gychwyniad Methodistiaeth yu ei fro ei hun.

Bu Hopkin Bevan, yr hwn a fu farw yn y íl, 1839, yn ymddyddan â rhai

wrandawyr Howel Harris, pa rhai a ddygwyd at grefydd trwy ei weinidog-

aeth, sylwedd yr hwn ymddyddan a roddir ger bron y darllenydd.

Er ys llawer o flynyddau yn ol, yr oedd hen r, o'r enw John Morgan,

yr hwn oedd yn aelod yn y Goppa-fach. Adroddai hwn am rai o ddyfodiadau

cyntaf Howel Harris i'r ardaloedd hyn. Yn y dyddiau hyny, yr oedd twm-

pathau chwareu a champio yn cael eu cynal yn fynych, ac yn enwedig ar Sul

y pasg a'r Sulgwyn, a Gyl-Ifan yr haf, lle y byddai dawnsio, ymladd

ceiliogod, troedio y bêl, a phob rhyw ofer gampau. Yn y cynulliadau hyn

yr oedd Harris yn cael gafael ar y bobl, ac i'r fath leoedd y cyfeiriai ei

gamrau er mwyn eu cyfarch. Soniai yr hen r am un tro neillduol. Yr

oedd ymgynulliad o'r fath mewn Ue a elwir y Waun-gron, yn mhlwyf Llandilo-

tal-y-bont, nid pell o'r Goppa-fach ; a'i fod ef, y pryd hwnw, yn ieuanc, yn

myned i'r gamp, a bod Harris wedi dechreu pregethu cyn iddo ddyfod i'r

lle ; ond, pan oedd John Morgan ar ryw waun, tua chwarter milldir, neu fwy,

oddiwrth y lle, disgynodd Ilais y pregethwr ar ei glust, a hyny "gyda'r fath

awdurdod," meddai, "fel y teimlwn ef yn myned trwy fy esgyrn yn y fan."

Bu yr oedfa hon yn foddion dychweliad iddo ef ac i eraill at y Duw byw,

oddiwrth y pethau gweigion hyny.

Adroddai yr un gr am dro arall a ddygwyddodd mewn Ile yn agos i

Dantwyn, yn yr un plwyf, ond yr ochr arall i'r Goppa-fach. Daeth Harris

i'r Ile hwn, hefyd, pan oedd y bobl ar ganol eu difyrwch, yn campio ac yn

dawnsio, ac a ddechreuodd lefaru ; a thra yr oedd yn pregethu, mynai rhai

o'r campwyr, o ddial arno am eu haflonyddu, ei faeddu, os nad ei ladd

;
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ond eraiU, mwy eu tosturi, a safasant o'i blaid, ac a'i hachubasent o'u dwy-

law. Yr oedd yno, ar y pryd, un gr, yr hwn oedd yn byw yn Llandremôr-

uchaf, hwu a'i cyraerodd gydag ef i'w gartref, ac a'i hymgeleddodd

;

agorodd hefyd ddrws ei d i dderbyn pregethu'r efengyl. Yn y t hwn y

bu pregethu am flynyddau ; ac ynddo y eynaliai y Methodistiaid cyntefig

amryw o'u cyfarfodydd misol, fel y crybwyllir yn hen ysgrifion Trefecca

;

yn y lie hwn hefyd y dechreuodd y gymdeithas eglwysig sydd yn awr ya

gwersyllu yu y Goppa-fach.

Mae Hopkin Bevan yu dyweyd, " Mi a glywais hefyd am ddyfodiad Howel

Harris i bregethu yno, i le a elwir Croes Eynon, yn mhlwyf Llangyfelach,

pan oedd y campio a'r ymladd ceiliogod yn myned yn mlaen, a bod y weinid-

ogaeth wedi dal gafael ar amryw oedd yn y ddawns. Bum yn siared,"

meddai yr hen r parchedig, " a rhai o honynt amryw weithiau. Cafodd un

Mr, John Powell, o Gefn-íforest, ei ddal gau y gair yno. Aeth y gr hwn

yn mhen blynyddau at yr YmneiUduwyr i'r Mynydd-bach, lle yr oedd

Lewis Eees yn weinidog ; bu hefyd yn llefaru yn eu plith, a chadwodd ei

ddillad yn lan hyd ddydd ei farwolaeth."

Sonir hefyd am r arall, o'r enw Hopkins, neu Hopkin John Hopkin, fel

y gelwid ef weithiau, â'r hwn y bu Hopkin Bevan yn yraddyddan.

Saer maen ydoedd wrth ei alwedigaeth. Ennillwyd ef yn fore at

Eethodistiaeth, ac agorodd ei d i dderbyn pregethu, ac i gadw cyf-

arfodydd eglwysig. Dywedir y byddai pump o ganghenau eglwysig

yn arfer ymgynuU yn ei d yn fisol, a hyny dros flynyddau
;

yr oedd

Harris yn ymweled yn fynych â'r eglwysi hyn ; a manwl iawn y dywedir fod

yr arolygiaeth arnynt. Yr oedd llyfr yn cael ei gadw ganddynt, yn yr hwn

yr oedd enwau yr holl aelodau, a phrofiad pob un gogyfer a'i enw, yn dynodi

pa un ai Cristion gwan dan ei ofnau, neu, un wedi cyrhaedd graddau o sicr-

wydd ffydd, a fyddai. A phan y byddid yn ymddyddan drachefn â'r aelodau,

edrychid i'r llyfr, modd y gwelid eu cynydd neu eu hadfeiliad.

Bu Hopkin John Hopkin yn ymroddgar iawn a ff'yddlon gyda'r achos, yn

y blynyddau hyny ; a'i wraig hefyd oedd o'r gyfrinach, yr hon, yn ol

tystiolaeth William Thomas, o'r Pîl, ydoedd yn Gristion cywir a dysglaer, ac

yn rhagori o ran ei chrefydd, i raddau mawr, ar ei gr. Ond fe gyrhaeddodd

efí'eithiau yr anghydwelediad rhwng Harris a Eowlands hyd i'r lle hwu.

Oerodd Hopkin i raddau yn ei sel, symudodd i Abertawe i fyw, a chiliodd

oddiwrth ei frodyr ar ei ben ei hun
;
yn enwedigol, ar ol claddu ei wraig.

Cafodd Hopkin Bevan gyfleusdra i ymddyddan ag ef yn nh merch iddo, yr

hon a briodasai off'eiriad Llangyfelach ; ac yn nli yr hon y treuliodd yr hen

r ei thad flynyddau diweddaf ei oes. Wedi symudiad Hopkin i Abertawe,

nychodd yr achos yn Ngroes-Eynon i fesur mawr, ac yn raddol fe ddiflanodd.

Syraudwyd y cyfarfod eglwysig o Lhmdremôr, yn mhen blynyddau, i'r

Gwynlais ucha', lle yr oedd gr o'r enw Mr. John Walters, baVcer a thydd-

ynwr, yn aneddu. Yr oedd y gr hwn a'i deulu yn grefyddol, ac yn neülduol
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mercîi iddo. Derbyniwyd pregetLii, a oliynaliwyd cyfarfodydd eglwysig, yn
y lle hwn ain flynyddau, Gr o'r fro bon oedd yr enwog Mr. 'Griín'th

Morgan, Glynliir. Dygwyd dychwcliad y gr hwn at grefydd mewn modd
.
tra hynod. Sylwai fod rhai o hen bobl ei ardal yn arfer myned ar ryw Sab-
bothau penodol i gapel Llanlluan,* sir Gaerfyrddin, i wrando, Enynodd
chwilfrydedd ynddo, ac ymofynai ynddo ei hun i ba ddybenion yT oeddynt
yn cyrchu yno ; ac, o'r diwedd, peuderfynodd fyned yno ei hunan, Cy-
raerodd ei geffyl dano ac i tfordd âg ef i Lanlluan, Ar Sabbothau cymundeb
yr oedd cyrchu mawr i'r lle o'r hoU wlad o amgylch, nes chwyddo y o-y.

nulleidfa i nifer mawr, Dygwyddodd, y tro hwn, fod y Parch. D. Eowlands
Llangeitho, i bregethu yno, Aeth Grâlth Morgan i mewn i'r capel, ac wedi
i ryw un orphen gweddio, ar ddechreu yr oedfa, gwelai "Sli: Eowlands yn
codi i fyny yn y pwlpud, Parodd yr olwg ar y pregethwr effaith arno yn y
fan, a pharotodd. ei feddwl i wrando, Y testyn, oedd, Mat, iii. 7, 8. "0 o-enedl-

aeth gwiberod, pwy a'ch rhag rybuddiodd i ffoi rhag y llid a fydd ? Dyo--

wch gan hyny ffrwythau addas i edifeirwch," Cafodd y bregeth effaith an-

arferol ar ei feddwl, Darostyugwyd ei enaid i ufudd-dod Crist, Gogwydd-
odd ei ysgwydd i'r iau, a gweithiodd yn effro ac egniol yn ngwinllan ei Ar-
glwydd hyny hyd ddydd. ei farwolaeth. Yr oedd cael gr o fath Mr. Moro-an

yn ennill mawr, Yr oedd Methodistiaeth ar y pryd yn eiddil, y proffeswyr

gau amlaf yu dlodion, a diamddiffyu
; yr oedd y gwaith a fwrid arnynt, a'r

gwrthwyuebiad a osodid ar eu ffordd yn fawr iawn, Yr oedd cael o-r o

wybodaeth a dylanwad Mr. Morgan, gan hyny, o wasanaeth tra mawr i'r

achos, Nid yn aml y bu mwy o eisiau y fath un, ac nid yn fynych y bu
offeryn cyrahwysach i'r gwaith oedd iddo,

Yn y blynyddau canlynol, gwelwyd augen am le mwy sefydlog a pharchus

i addoli, Yr oedd yr achos wedi bod 30 mlynedd mewn tai anedd

ac wedi profi Uawer o gyfnewidiadau ; ond yr oedd, bellach, wedi ym-
wreiddio yn y gyraydogaeth. Yr oedd y rhagfarn cyntcfig yn dechreu

syrthio, a'r bobl yn ymsefydlu i rrrando yr efengyl; arwyddion fod yr

amser wedi dyfod i gael addoldy i ymgynuU ynddo. Cafwyd tir i adeiladu

arno gan Mr. Arthur Davies, lilanymddyfri, yn agos i'r fan a elwir y
Goppa-fach. Ehoddodd rwym-ysgrif ar y tir, am ddau swllt yn y ílwyddyn,

dyddieilig, Ebrill 26, 1775. Y mae yr hen gapel wedi rhoi lle i gapel

arall hardd a chyfleus.

Mae pump o eglwysi Methodistaidd wedi tarddu o'r eglwys lion, sef,

Llauelli, Llanedi, a'r Bettws, yn sir Gaerfyrddin ; a Chas-Ilwchwr a Llangy-

felach, yn sir Eorganwg. Yr ydym eisoes wedi rhoddi haues byr am rai o'r

Ueoedd hyn dan sir Gaerfyrddin ; am y ddau le diweddaf a enwyd ni ddaeth

dim defnyddiau i law.

* Gwel hanes y capel hwn yn " Hanes sir Gaerfycldin," Cyf. II,, tudal. 442.

Cyfhgl iir. c
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PENNOD II.

ADGOFION AM EGLWYSI BOREOL Y WLAD.

CYNWySIAD :
—

LI-ANSAMLED—GWEDD ANGHREFYDDOL YR ARDAL—H. HARRIS YN YMWELED A
Hl—PREGETHU YN Y CWM AM YSBAID40 MLYNEDD—Y BATH, GER TREFORRIS—
HOPRIN DWIES—EVAX, O'R DALCHABA, A LLEWELYN JOHN—HANESYN AM
DAFYDD MORRIS—.lOIIN RICHARD YR AROLYGWR—EDWARD THOMAS A WILLIAM
POWEL—Y DDAU ROGER—ADFYWIADAU—DAMVVA1N ARSWYDUS—TREFORRIS—
LLWYN-BRWYDRAU.

Mae y lle hwn yn gorwedcl gerllaw Abertawe yr ochr arall i'r afoii, ac yn

un hen orsafoedd Methodistiaolh. Nid ocdd llawer o wahaniaeth rhwng

yr ardal hon ag ardaloedd eraill yu Nghymru ar ddechreuad yr adfywiad

Methodistaidd. ìr oedd hen gampau arferol gan ein cened!, mewn bri mawr

yn y Ue hwn. Caed yma íîrwyth toreithiog oddiar ddarlleniad lien lyfr

V chwareuon ; estynasai y chwareuon hyn eu gwreiddiau yn ddwíu, ac nid

gorchwyl hawdd oedd arloesi y wLad oddiwrthyrit. Mawr oedd rhwysg yr

ymladd ceiliogod, y bêl, a'r bando, yn nghyda'r drygau cysylltiedig, y
meddwdod, y maswedd, a'r ymladdau. Y Ue neiUduedig at ymhadd ceiliog-

od oedd wedí ei amgylchu â choedydd ; cyfarfyddent yn y fan hon y naill

Sabboth ar ol y Uall, gan gyhoeddi y naiIL Sabboth pa gamp a fyddai y
Sabboth arall. Ac anaml y dybenai y ceiliogod eu brwydr hwy, na cheid eu

perchenogion yn yraosod yn ífyi:nig ar en gilydd, Cyfarfyddai plwyf Llan-

gyfelach û phlwyf Llansaraled, ar draeth rhwng Llansamled a'r môr i

chwareu y bando, a pha un bynag a'i ennill a'i colli parai yr ymdrecli deiml-

adau cyffrous yn y ddwy blaid, a gwae fyddai i neb o blwyf yr ennillwyr os

ceid hwy yn y plwyf arall, trwy yr ymosod a fyddai arnynt mewn ffordd o

yraddial ; a mynycli y dychwelent i'w plwyf eu hunain wedi eu harcholli, os

nad eu hanafu. Enynai hyn eiddigedd y lleill yn fwy fyth ; ac yn y modd
yma meithrinid y teindadau chwerwaf tuag at eu gilydd trwy y blynyddau,

y rhai a ddisgynent fel trefdadaeth i'w plant ar eu hol, Mawr hefyd fu y
dinystr a ddygwyd ar foesau ieuenctyd ac eraill, trwy yr hyn a elwid weithiau

" Cwrw cyrahorth," neu y " Cwrw bach." Gwneid hwn dan fantell carcdig-

rwydd, weithiau i bobl ieuainc ar eu mynediad i'r sefyllfa briodasol, ac

hefyd i gynorthwyo cleifion, neu dlodion dan ryw amgylchiadau neillduol.

]\Iawr iawn a fu idiwysg yr arferion hyn, a hir iawn eu parhad ; ie, prin y
maent eto wodi llwyr ddiílanu, or i'r Methodistiaid, o leiaf, osod eu dylan-

wad hwy yn egniol yn eu herbyn. Dichon mni swyn y ddiod feddwol, a

gwedd elusengar yr araoau sydd yn Uesteirio i'r anfadrwydd hwn ddarfod vn

Uwyr yn y tir.

Yraddengys mai Howel Harris oedd yr offeryn i ddechreu Methodistiaeth

vn 3'r ardal hou, ae er nad yw y llwyddyn yr ymwelodd efe gyntafâ'rgy-



PEN. I. SIR FORGANWG. 11

mj'dogaetb yu hysbys, eto bernir fod yraa ycliydig o ddilynwyr iddo mor

gyuar a'r R. 1740 ; a cliesglir oddiar byny ei fod ef wedi ymweled â'r ardal

ryw gymaint o amser yn flaenorol. Decbreuodd y pregetbu ganddo, meddir,

mewn araaetlid, gerllaw y lle y raae y capel yn bresenol, o'r enw y Wern-

llestr. Mae un tro y bu ef yma wedi ei hynodi trwy ddychweliad Hopkin

Davies, gr y t, yn nghydag amryw eraill, at grefydd. Dywedir hefyd am

yr un tro, fod gwraig yu yr oedfa yn chwareu yn afreidiol â'i phlentyn, ac i

Mr. Harris sylwi nad oedd hi ddira yn grando mor ddyfal ag y buasai da,

ac iddo ymattal ar ei bregeth, a'i chyfarch raewn modd tra awdurdodol, gan

ddyweyd, " Addola Dduw, wraig !

"

Wedi treigliad rhyw gymaint o amser, ymsefydlodd yr achos mewn Ue a

elwir y Cwm, y lle yr arosodd befyd hyd oni adeiladwyd y capel, yr hwn a

elwir yu fynych hyd heddyw, wrth yr ben enw, " Capel y Cwm," er ei fod

yn sefyll yn hytrach ar fryn nag raewn cwm. Bu arosiad yr achos yn bir yn

y Cwm, nid llai na 40 mlynedd, gan y deallwn mai yn y íl. 1782 yr adeiladwyd

y capel. Dros ryw dymhor, arferai yr ycbydig grefyddwyr a breswylient y

plwyfydd cyfagos ddyfod i Llansamled i'r cwrdd eglwysig. Nid oedd

achos sefydlog, y pryd hwnw, yn Llangyfelach, Abertawe, na Tbreforris, Yr

oedd lle, pa fodd bynag, yn ymyl Treforris, a elwir y Bath, neu y Tý-cocli,

fel y gelwid ef weithiau, lle y byddid yn arferol o bregethu yn gymysg â'r

Annibynwyr, yn araser y Parcb. Lewis Eees
;
yn y Ue hwny mae traddodiad

fod Howel Harris a Daniel Eowlands wedi cyfarfod â'u gilydd, unwaitli, wedi

cycbwyniad yr ymryson oedd rhyngddynt, a mawr, meddir, y ddadl fu rbyng-

ddynt, nes y meddiannwyd y dysgyblion ieuainc ag oedd yn y lle, â syndod

mawr. Yr oedd rhai crefyddwyr o Lansamled yno ar y pryd, ac yn eu mysg

un Edward Thomas, neu un a adweinid yn gyflfredin wrth yr enw " Ned o'r

Twyn," am yr bwn y bydd genym air eto i'w ddyweyd.

Crybwyllasora enw Hopkin Davies, y gr a dderbyniodd bregethu gyntaf

i'w d. Bhoddir gair da i'r gr hwn, nid gymaint am ei ddoniau, ond am
ei gymeriad crefyddol. Dangosasai lawer o ílyddlondeb a haelioni hyd y gallai.

Yu ei ddyddiau olaf yr oedd i raddau wedi ei ddarostwng yn y byd, ac elusen

mor dderbyniol ganddo ei gael, ag a fu gynt ei barodrwydd i'w roddi. Hyn

a wyddai Mr. Jones, Llangan, ac ar un o'i deithiau, cyfarfu â'r cristion angen-

og, ac a roes iddo hanner gini. Ar byn torodd Hopkin allan, " Bendigedig

fyddo Duw, a diolch yn fawr i chwithau, Syr." " 'Wel, wel," ebe Mr. Jones,

•' fe aetb ymhell tu hwnt i mi yn awr."

Y blaenor, neu y diacon cyntaf, meddir, yn yr eglwys bon oedd un Evan

o'r Dalchaba. Ei brif hynodrwydd oedd ei baelioni cyffredinol, a'i ofal cyson

a difwlcb am bob aelod yn yr eglwys. Gwyddai yn y fan os byddai neb yn

yn absenol o'r cwrdd eglwysig ; ac ar yr un noson y byddai y cyfryw un

yn nghoU yr âi Evan i ymotyn am dano, a mynai w^bod yr achos. Dan y

'cyfryw fugeiliaelh, nid syn fydd genym ddeall mai ycbydig a fyddai un amser

vn absenol, oddieithr eu iluddias gan amgylchiadau anorfod. Arferai y



12 HANESIAETII Y SIROEDU. [DOSB. IT.

cristion hwn fyned i graig Dalwenda, yn nglir eitliaf ei dyddyn i weddio ;

a'i arfer yn wastad fyddai gweddio a'i lygaid yu agored ; oud ar ryw amgylch-

iad ymrithiodd rhyw wrthddrych iddo a fu yn fagl, ac yn rhwystr i'w

weddi ; ac o hyny allan arferai gyfarch yr Anweledig a'i lygaid yn nghauafl.

Yr oedd yma r arall, o'r enw Llewelyn John, neu fel yr adwaenid ef

oreu, Llewelyu o'r Hewl
;
gr tra hynod yu mysg ei gyd-grefyddwyr. Yr

oedd y gr yma, gyda'i fod o gymeriad uchel fel cristion, yn feddianuol ar

fwy ddawu mewn gweddi, a mwy o fedrusrwydd i gadw cyfarfodydd

eglwysig, na nemawr un yn ei wlad. Arferai fyned o amgylch gyda phreg-

ethwr, yn awr ac eilwaith, i ddechreu yr oedfaon. Adroddir i ni ei fod un-

waith yn gyfaiU i Mr. Jones, Llangan, ar daith yn y Gogledd ; ac mewn

rhyw fan, Ue y dysgwylid i Mr. Jones bregethu, deallwyd fod yno haid gref o

ddynion drygiouns wedi dyfod ar fedr aflouyddu y cyfarfod ; a difrîo,

03 nad baeddu, y pregethwr. Dechreuodd Jjlewelyn weddio ar ddechreu yr

oedfa gyda nerth anarferol, nes oedd rhai yn y dyrfa yn dechreu wylo.

Deallodd Mr. Jones yn fuan ddarfod i Dduw roddi i'w weision oruchafiaeth,

a gwaeddodd allan, " Dàl ati, Llewelyn bach, mae nhw yn dechreu ildio !
"

Ennillasai Llywelyn gymaint o le yn serchiadau ei frodyr, nes iddynt

gytuno cyfranu at ei gynaliaeth, mewn tyrahor, yr oedd henaint a diffyg

anadl yu llesteirio iddo ef allu cynal ei huu. Gwnaethaut hyn o honynt eu

hunain ac heb eu cymhell. Dygwyddodd i hyn ddeffro cenfigen yn raynwes

«' Beni y crydd," yr hwn ni allai ymattal rhag dangos ei anniddigrwydd i'r

hvnawsedd hwn.' EnniUodd rhyw nifer o'i blaid, a bu yn enbyd am heddwch

yr eglwys o'r achos. Peuderfynwyd anfon gwr i ymholi iddo, ac os yn

bosibl ei wastadhau. Yu y cyfamser, daeth Dafydd Morris, Twrgwyn, heibio,

ac ar ol yr oedfa, mewn cyfai fod eglwysig, ewyllysiai y brodyr osod y mater

ger brou. Ar ddechreuad y drafodaeth, rhoes " Beni " amnaid i Dafydd

Morris i ddarllen, ar ddechreu y cwrdd, y bennod y mae y gair hwn ynddi,

" Os byddai neb na fynai weithio, nachai fwytta chwaith." 2 Thes. iii. 3. 10.

" Na wnaf fi," ebe Dafydd Morris, " darllen hi dy hunau os myni."

Gwnaeth yntau hyny ; a phan ddechreuwyd trin y mater, coffaodd " Beni y

crydd " yr adnod, fel un benderfynol ar y pwnc. Bellach, ni allodd Dafydd

Morris ymattal, ond dechreuodd arllwys arno ei dynged, " Clyw y cythraul,"

ebe fe, " a wyt ti yn cymhwyso yr adnod yna at yr hen r duwiol ? Rhwyg-

wr wyt ti, a rhwygwyr yw y rhai hyny sydd yn dy gyngrair ; ac allan â thi a

hwythau !
" Yr oedd y Parch. Hopkin Bevau yn y cyfarfod ar y pryd, ac

arferai ddyweyd na fu raewn lle mor ofnadwy crioed ; ei fod yu teiralo fel pe

buasai llawr y capel yn cryuu, gan yr awdurdod oedd yn grymuso ei eiriau.

Yn y canlyniad ymrestrodd y terfysgwr yu filwr, a gadawodd y wlad ; ac ad-

ferwyd tangnefedd a llwyddiant i'r eglwys.

Yraddengys hefyd mai Llansamled oedd cartref John Eichard, y cynghorwr

y soniasom am dano fel aroîygwr ar y rlian orllewinol o sir Forganwg, a

rhyw ranau o sir Gaerfyrddin, yn amser cyntaf Methodistiaeth. Nid oes
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ar gael, pa focld bynag, ddim adgofion am dano yn y lle hwn
; j'n unig dy-

wedir, fod yma rai o'r bobl henaf yn ei gofio pau oeddynt hwy yn ieuainc

iawn ; ei fod yn brydydd, ac iddo gyfansoddi nifer o hymnau, y rhai a elwid

gan ei gyd-ocswyr, " nyninau Shôn twn ;" ond nid ydym yn deall fod dim o

honynt yn awr ar gael.

Am Edward Thomas, enw yr hwn a grybwyllasom o'r blaen, y dywedir y
gelwid ef yn " Llygad yr eglwys," o herwydd craffder ei sylw, a manylwch

ei adnabyddiaeth o bob aelod yn y gymdeithas, o ran agwedd meddwl pob

un. Ar ei wely angeu, galwodd amryw o'i frodyr ato, ac wrth ganu yn iach

iddynt rhoddai gynghor i bob un, yn ol fel y barnai yn angeurheidiol. Wrtli

un, dywedai, " Yr wyt ti yn para yn rhy hir ar weddi, tòr hi dipyn yn ferach."

Wrth arall :
—

" Arfer mwy ar dy ddawn." Wrth y trydydd :
—" ]\[ae

genyt ti ddawn, oud yr wyt ti dy hunan wedi gwybod hyny ; ac wrth un

arall, " Llafuria gyda'r canu." Bu farw mewn tangnefedd tua'r fl. 1811.

Sonir cryn lawer gan yr hen bobl am r arall, o'r enw WiIIiam Powel

;

gr oedd hwn ganedig yn Nhrefcastell, sir Frycheiniog. Yr oedd y gr
hwn yn grefftwr cywraiu, ac yn ei gelfyddyd yn rhagori ar nemawr o'i gyd-

weithwyr. Elioddai hyn fantais iddo ennill mw}'*o gyflog na'r crefftwyr yn

gyff'iedin, a chan ei fod yn elusengar o dymher ac egwyddor, yr oedd modd
ganddo i roddi profion amlach o'i haelioni na llawer o rai eraill, Yr oedd

ganddo gell yn y peiriand lle y cadwai ei drysor, modd y byddai wrth law

i ddiwallu angen y tlawd a'r rheidus ; a llawer gwaith y gwnaeth efe i galon

y tlawd a'r weddw lawenyehu ; a Ilawer " gr i Dduw " ar ei deithiau a

gynorthwywyd ganddo, mewn modd dystaw a diw.gnach iawn. Yr oedd

WiUiam Powel yn cartrefu mewn Ile a elwir y C'nap-llwyd, lle y byddai pre-

gethu achlysurol, o leiaf, gan y Metliodistiaid boreaf ; ond i Lansamled y

deuai efe i'r cyfarfod çglwysig. Parhaodd hefyd i ddyfod yno dros ryw

dymhor, er fod iddo gryn ffordd, hyd nes torodd rhyw ymrysonau allan yno,

rhwng rhai o'r brodyr à'u gilydd, yr hyn oedd yn dra chroes i'w deimladau ef.

Tua'r un araser hefyd y daeth Sanderaaniíieth, neu egwyddorion gr o'renw

Sandeman, i ddechreu lefeinio syuiadau dynion ; i'r h".vn amryfusedd y llith-

iwyd William Powel. Yr oedd gr o'r enw Popkins* eisoes wedi gyro at

yr heresi hon, a bu yn foddion arbenig i lithio \Yilliam PoAveI, At y Mr.

Popkius hwn y cyfeiriai WiUiaras, Pant-y-celyn, pan y dywedai, mai "pedwar

peth a'i gwaethai yn bregethwr mawr
;
perwig Sarason Thomas, ceffyl Howel

Davies, cyfoeth Popkins, a doniau Eowiands."

Pan oedd WiUiam Powell ar ei wely angeu, ymwelodd y Parchedig Fardd

Pant-y-celyn ag ef ; ac yn y gair a goffheir iddo ei ddyweyd wrth y claf, y

gallwn R-eled fod gan y Bardd feddwl da am ei grefydd er ei lithio ychydig

oddiar y ffordd. " Wcl, Wil," eb efe, " ti fuost yn ícînVo Ilawer am dchjncn

perffaith yn dy dymhor, mi dy wela di yn ues atyn' nhw' yn awr nag erioed."

• Gwel air am y gr liwn jn mlacn, dan " Hanes Abertawe."
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Yii mhlith yr hon rai hynod yn Llansaraled, crybwyllir enwau dau frawd,

o'r enw John a Roger Eoger. Yr oedd y cyntaf yn byw yn Cna])lhvyd, lle

y byddai pregethu achlysurol. Bu y brawd hwn yn llafurus a ffyddlawn

dros cglwys Lhinsaiuled am flynyddau lawer. Gan fod ei auigylchiadau

yn caniatâu, teithiai lawer i gymanfaoedd a chyfarfodydd misol, i ymofyn

pregetliwyr i Lansamled ; a thrwy hyny, yn nghyda'i ofal a'i fugeiliaetii

cartrefol, bu yn offeryn i ddwyn yr achos rhagddo.

Gelwid ei frawd Eoger gan y cyffredin, yn " Eotsh o'r Gadle." Yn ei

ieuenctyd yr oedd liwn wedi bod yn dra annuwiol. Yr oedd hynodrwydd arno

yn mysg pechaduriaid, am y rhagorai arnynt mewn yraroad a medrusrwydd yn

ngwasanaeth pechod. Yr oedd ef yn nghanol y campwyr, ac yn benaf gr
yn eu mysg, pan fu Howel Harris yn pregethu iddynt ar y Crg-gl.is. Ai'

waith y pregethwr yn codi i fyny, yr oedd berw a chyffro y gamp, gan mor

derfysglyd ydoedd, yn ddigon i beri llwfrdra i bob dyn, ymron, ond Howel

Harris. Iddo ef ni wnai y swn mawr, y gwibio diorphwys, y gwawdio cas,

a'r yrahnddau ffyrnig, ond enyn ei aidd, ac awchu ei sel. Safodd i fyny, a

dechreuodd weddio. Parai difrifwch ei wedd, treiddgarwch ei lais, a thaer-

iaeb ei eirchion, i gyffro y twmpath liniaru ; llonyddai y berw fel pe rhodd-

asid olew ar ddyfroedd cyff'rous ; dechreuai y llu wasgaru fel pe yr ymlidiasid

hwy gan ellyll ; a'r telynwr yntau, wedi gweled ei gymdeithion yn cefuu o un

i un, a roes ei ofì'er o'r neilldu, ac a aeth i ffordd. " Rotsh " oedd yr olaf i

gilio ; ond wedi ei adael ei hunau, yntau a lithrodd o'r lle, ac a aeth i'r

dafarn gerllaw. Kid yw yr hanes yn dyweyd diin mwy am effeithiau yr

oedfa hon, na bod y campio yn y lle wedi cael ei orchfygu ar y pryd, a diau

yr ystyrid hyn yn oruchafiaeth nodedig, y fath na fu ei chyffelyb erioed o'r

blaen. Gorchuddiwyd y carapwyr â chywilydd ; disgynodd arswyd arnynt fel

na allent aros yn swn y guirionedd. Nid ydym, er hyn, yn deall fod y weddi

na'r bregeth wedi cael un effaith ddaionus ar feddwl "Rotsh." Yn mlaen

yr oedd ef yn rhuthro yn ddiymattal, yn berffaith ddibris o'i iechyd, o'i gym-

eriad, o'i aragylchiadau, yn gystal ag o'i enaid. Dywedir ei fod un tro wedi

treulio ei arian yn llwyr wrth gyflawni ei flysiau, nes oedd mewn penbleth pa

fodd i fyned rhagddo. Tybiai y dylasai yr bwn a wasanaethai mor egnîol ei

gynorthwyo, a chyfarchai y " gr drwg ;" " Wel, yr wy' i wedi bod yn

was ffyddlawn i ti
;

gad wel'd siwd feistr wyt ti ; dod rywfaint o arian yu

fy het," Yna rhoddai ei het i lawr, a chiliai oddiwrthi encyd o ff'ordd. Yn
mhen enyd, dychwelai ati eilwaith i edrych pa peth oedd ynddi. Wedi
gweled mai gwag ydoedd, a'i frathu gan siomedigaetb, efe a dorai allan i

edliw i'r diafol, gan ddyweyd, " Wel 1 wel ! mi welaf mai meistr caled wyt

ti wedi y cyfan !"

Nid yw yn hysbys pa foddion a fendithiwyd i ddwyn Eoger ato ei hun
5

ond fel y dywed WiUiams Pant-y-celyn am Theomemphus :—
.

" Pan oedd ef yn y boreu, yn niarchcg yn ei Ud,
A luil weithrediadau, cynddeiriog yn ei fryd î"-—
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Duw a cld^Hyedodd wrtho, " Hyd yraa yr âi, ond iiid yn mhellacìi." Ehyw
fore Sabboth, cychwynodd oddi cartref i ymofyn cnud o gn hela, o-au fwr-

iadu eu defnyddio dranoeth, a mawr y difyrwch a addawai iddo ei hun trwv

hyny ; ond ar y ífordd wrth fyned, cyrhaeddodd y gwirionedd ei gydwybod,

pa un ai trwy wrando pregeth yn ddamweiniol, ai trwy ryw ymddyddan, nid

yw yn hysbys. Pa un bynag, dychwelodd " Eotsh " heb y^'cn, ac i'w wely ag

ef, dan arteithiau euogrwydd diamgyífred. Yr oedd wedi ei ddal megys â

gws, ac yn cael ei fflangcllu megys ag ysgorpionau, gan edliwiadau bachog

ei fynwes. At hyu y cyfeiriai wrth ganu :

"Pan oeddwu ar fy ngwely,

Ùn prydnawn,

Heb feddwl dim ond pechu,

Uii prydnawE,

Fe ddacth ei danllyd saethau,

Y ddeddf a'i dychryniadau,

I'ra tori i lawr yu ddiau,

Un prydnawn,

A gado'ni holl bleserau,

Un prydnawn."

Yr oedd trallod ei feddwl o hyny yn ddwysach, am na wyddai am un

ddiíuigt'a ;
" nid oedd gydag ef genad o ladmerydd, un o fil," i gyfeirio ei

feddwl cystuddiedig at yr Hwn a eneiniwyd "i rwymo y rhai ysig eu calon,

ac i gysuro pob galarus." Pan yr edrychai yn ol, yr oedd pechadurusrwydd

ysgeler ei fywyd yn ei golynu ; a phan yr edrychai yn mlaen, yr oedd tra-

gwyddoldeb dyeithr yn ymagor ara dano. Trywanid ei enaid gan ofid, a

sangai ar lethrau gwallgofrwydd. Treiglai dyddiau heibio heb iddo aUu na

gweithio, na chysgu, na bwyta. Ai at làn y mor, a chodai louaid Uaw o'r

tywod, gan geisio eu rhifo, a dyweyd, " Mi ddeuwn i ben a hyn rywbryd, ond

am dragwyddoldeb, nid oes rhifo arno byth ! Ymofynai, weithiau, â'i hen

gymdeithion, ai ni wyddent hwy am ffordd o ddiangfa iddo ; ond cysurwyr

gofidus oeddynt oll. Cyíarfu unwaith â hen/ei7j yn Abertawe, a gofynodd

iddo yn ing ei enaid, " A wyddost ti rywbeth ara lesu Grist." Edrychodd

y beili yn hurt arno, gan arwyddo fod yr iaith yn berffaith ddycitlir iddo.

Yr ocdd " Eotsh," druan, yn barod, weithia, i gymeryd ei arwain a'i ddysgu,

pe tarawsai wrth ryw lui a allasai wneyd hyny ; a clian faini oedd cnofcydd

chwerwon ei fynwes, yr oedd ei enaid yu dyhëu am ryw ymwared.

O'r diwedd fe'i cyfarwyddwyd at y Parch. Lewis Eees, yr hwn, bellach,

oedd wedi gadael Llanbrynraair, ac yn gweinidogaethu yn y Mynydd-bach,

gerllaw cartref Eoger. Deallodd Lewis Eees ei glefyd, cymerodd ef gydag

ef i'r ystafell, darllenodd iddo y Beibl, eglurodd iddo drefn cadw pechadur,

ac archodd nawdd y nef iddo. Pan oedd Mr. Eees ar weddi, teimlai " Eotsh "

ei gadwynau i fesur yn llacio, a'r tan yn ei fynwes yn dechreu dofi. Yr oedd

hyn yn ddechreuad dyddian i "Eotsh." " Yr hen bethau a aethant heibio, a
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givnaethpwyd po'o peth yn newydd." Ar yr un pryd yr oedd euog-rwydd, ac

"ofa dru'o"," hcb ymadasl ag ef ; ac er ei fod wedi troi ei gefu ar ddinas dys-

tryw, eto " yr oedd y baich oedd ar ei gefn," chwedl Bunyan ara y Pereriu,

"ymrou a'i ietliu." Unwaith, pan oedd Mr. Rees yu pregethu, dysgleiriodd

dros fynydyn ryw oleuui i í'ynwes y truau, a gwaeddodd ar ganol y bregeth,

" Mae yn Uawer gwell bod yma heddi, na bod gyda'r òaril cwrw."

" Taw son, ' Rotsh,' " ebe Mr. Eees, " fy iihro i sýdd i 'weyd yn awr."

Yr oedd anghysur ei fynwes yn peri i " Eotsli " wibio am ymwared i bob man

]le y clywai fod yr efeugyl yn cael ei phregethu. Ai weithiau i wrando y

Methodistiaid, y rhai oeddynt ar y pryd yn dechreu aflonyddu y wdad, i'r

Bath, gerllaw Treforris, yn gystal ag i'r Mynydd-bach ; o'r diwedd daeth i

.Lansamled; ac ymddengys ddarfod iddo fwynhau cymaint o gysurou yr

efengyl yn yr oedfaon yn y lle hwn, ag a'i tueddodd i fwrw ei goelbren yn

mhlith y bobl a ymgynullent yuo. Daeth " Rotsh " yu fuan yn adnabyddus i'r

frawdoliaeth fel cristiou cywir, ac uu a fyddai yn mwyuhau mesur helaethach

o gysuron yr efeugyl na'r cyífredin. Dywedir y byddai yu fyuych yn tori

allan yn y moddion, pryd y byddai ei ddagrau yu llifo, a'i lais wedi ei ber-

eiddio gan rym y teimlad, ac yn peri argyhoeddiad i'r sawl u'i clywai, ei fod

yn gwir fwynhau.

Yraddengys fod iddo ddau feistr, Mri. Lot a Martin. Un tro gofynodd

Mr. Martin iddo, " Beth sydd arnoch chwi yn y c'wrdd? paham, y byddwch

chwi, y crefyddwyr, yn gwacddi ac yn caumawl."-

" Ni wn i ddim, Syr, beth fydd ar erail!," atebai " Rotsh," "ond mi wn beth

fydd aruaf fi. Supposwch fod arnaf fi ddau cant o bunau o ddyled, a fy mod
yu myned tuag Abertawe i'r carchar am y ddyled hòno; ond wrth ddrws.y

carchar, i Mr. Martiu gyfarfod â fi, a gofyn paham y carcherid fi; ac wedi

dcall yr achos, ei fod yn dyweyd, " Chei di ddim myn'd i'r carchar, Rotsh,

mi dalaf fi dy ddyled." A welech chwi yn ormod i mi ganmawl Mr. Martin

Abertawe i Dreforris ?"

" Na welwn yn siwr 'Rotsh,' " oedd yr ateb.

" Wel," ebe yntau, " mae Mab Duw wedi gwneyd Uawer mwy na hyuy i

fi
; y mae wedi prynu mywyd i, ac wedi fy achub i rhag uírern !

"

Ni oddef ein terfynau i ni ymhelaethu. Bu " Roger o'r Gadle " yu enwog

yn mysg y crefyddwyr fcl y buasai gynt yn mysg y campwyr. Bu ei ym-

roddiad i'w feistr uewydd mor ddiamheuol ag a fuasai ei ymroddiad i'r hen.

Nid claiar a chanolig a fuasai ei agwedd fel pechadur, ac uid claiar chwaith

a fu ei agwedd fel cristion. EuniUodd air da gan bawb a chan y gwirionedd

ei hun ; cyfarfu â gwahauol amgylchiadau yu ei ddydd, ond ynddynt o!l, yr

oedd ei gariad at y Gwaredwr, yu ymddysgleirio, a'i ymroddiad i'w wasau-

aeth yu ddibeírusder.

Ymwelodd yr Arglwydd â Llausaraled araryw weithíau ag adfywiadau

grymus, trwy y rhai yr ychwanegwyd llawer at riledi y crefyddwyr o bryd i

bryd ; ac yu ei mysg rai o'r dynion mwyaf ofer ac anfad a feddai y fro.
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Mae coffa neillduol gan jt hen bobl am aüfywiad y fl. 1793 ; blwj'ddj'n o

ddirt'ygiad hyfryd, ac o ychwanegiad maur. Yn yr adeg yraa dygwyd at

grefydd amryw o ddynion a fuasent hynod mewu annuwioldeb ; dynion yr

oedd mor syu eu gweled ymhlith y crefyddwyr ng oedd gwelcd Saul gynt yn

mhlith y proffwydi ; dyuion hefyd yr oedd y cyfnewidiad arnyut mor fawr, a

nodedig, ag i beri argyhoeddiad yn meddyliau eu cyduabod, mai bys Duw
a'i gwnaeth. Yu y flwyddyn 1806 bu diwygiad arall. Dechreuasai hwn yn

Abcrtawe, a phrofwyd ef yn arbenig gan yr ieuenctyd yn Llansamled. Caf-

wyd ymwcliadau cyffelyb yn y blynyddau 1S16, 1S29, ac J349. Gosodai

yr adfywiadau hyu wedd hyfryd ar yr achos, inegys gwanwyn siriol ar cl

gauaf trwm. Ysgubent ymaith, megys cenlli nerthol, y tramgwyddiadau a

barasent flinder blacnorol ; fel dwfr newydd a llanw uchel, codent hen lestii

i nofio a fuasai yn hir yn gorwedd yn y llaid ; llawer telyn a fansaì dros

faith amser yngrôg ar yr helyg, a dynid i lawr; a chaethiwed maith a cüaled

a ddybenai mewn caniadau ymwared.

Dygwyddodd amgylchiad yn yr ardal, tua'r fl. ÎSiO, a barodd grya

ars'û'yd ar lawer o'r ardalwyr; amgylchiad hcfyd, a fendiíhiwyd, yn ddiau, i

rai niewu modd etfeithiol. Yr amgylchiad oedd ddarfod i felin wynt gerllaw

y Cíipel gaei ei tharo gau fcllten a'i rhoddi ar dân ; ac yn y gyflafan ddarfod i

rai dynion gael eu llosgi i farwolaeth. Yr oedd y ddamwain ynddi ei hunan

yn un arswydus, oud yn fwy felly wrth olygu yr amgylchiadau cysylltiedig.

Yr oedd y feliu hou yn arfer raalu ar y Sabbothau, ac ar y Sabboth y dv-

gwyddodd y ddarawain
;
yr oedd rhyw nifer wedi ymgasghi ynghyd i'r feliu

i ddiotta a meddwi ; a thra yr ocdd yr anwiriaid hyn yn mwynhau y gyfedd-

ach, wele y nef yu hyrddio ei bolit, ac yu gosod y feîin yn ddisymwth ar

dâu, nc yu galw rhai yn ddirybudd, trwy augau poenus, i'r byd tragwyddcl.

Disgyuodd arswyd ar yr lioll gyraydogaeth. Credai pawb mai barn Duw
ydocdd am halogi y Sübboth ; ac yn eu braw dechreuasant ymofyn fel gwr
Bethsemes, " Pwy all sefyll o flaen yr Arglwydd Dduw santaidd hwn !

"

Edrychai y trigolion yn wyllt am le i ddianc, ac, megys yn ddiarwybod iddynt

eu huuain, rhedodd lluaws o honynt at y capel. Yr oedd y Parch. Hopkin

Bevan yn pregethu yno ar y pryd ; ac er mai dychryn a braw a'u gyrasai

megys yn ddiamcan yno ; eto, gafwyd Ile i farnu fod rhai o honynt wedi

derbyn bendith gan Dduw, trwy yr amgylchiad, a lynodd wrthynt byth ; ac

yn eu mysg yr oedd perchenog y felin ei hun.

Mae Methodistiaeth Llansamled yn sefyll yn ucliel ac anrhydeddus, nid yn.

unig ar gyfrif ei hynafiaeth, ond hefyd ar gyfrif amledd yr aelodau, lluosog-

rwydd y gwrandawyr, a sirioldeb cyffredinol ar yr holl achos.

TuEFOiiRia. îsid yw Llansamled a Threforris, ond macs-drefi rnegyg, î

Abertawc ! cyrau ydynt megys o'r dref fawr hono. Yr ocdd ymnciUduaeth

wedi rhodüi ei droed i lawr yii fore yn y Mynydd-bach ond ymddengvä
ddarfod i anghydfod gyfodi yn yr eglwys Annibynol yno, ac i ran o'r gynuîl*

eidfa giHo, ac adeiladu capel arall yn Nhreforris. Cawsant gan y Parch,
Cyfiiol ni, JD
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John Davics, Llansamlecl, un o bregetliwyr y Methodistiaid, yr hwn wedi

hyny a ymfudodd i'r Amcrica, fod yn weinidog iddynt. Ar agoriad y capel

yr oedd yn bresenol y Parch. Thomas Gray, Abermeurig ar y pryd, ond gr
ganedig o'r ardal hon : y gr hwn a anogodd y gynulleidfa uewydd i yrauno

â'r Methodistiaidj gan osod allan iddynt mai mwy manteisiol a fyddai hyny

i'r aclios, a thebycach o sicrliau ei barhad. Gwrandawsant ar y cynghor, ac

yn y gymdeithasfa ganlynol a gynaliwyd yn Abertawe, dygasant eu cais yn

rheolaidd dan sylw, Yr oedd ychydig o wahaniaeth barn yn mysg y brodyr

YDghylch yr ymuniad, rhai o bhaid ac eraill yn hytrach yn erbyn. Siencyn,

Penhydd, a ddywedai, " Os ydynt am odro ein gwartheg ui rhaid iddynt

ddyfod i'n buaríh ni ;
" gan amneidio, tybygid, os defnyddient eiu gweini-

dogion fod yn rhaid iddynt gymeryd ein dysgyblaeth. Trodd y fantol, pa

fodd bynag, i gydsynio â'u cais, trwy waith Mr. Jones, LLingan, yn dyweyd,

" Pa beth yn well na'r efengyl a geir iddynt ? ac am danai íì, atyut yr âf fi."

I'r un penderíyniad y disgynodd pawb ; a phregethodd y Parch. Ebenczer

Morris iddynt nos y gymanfa. Ond er yr ymgysylltiad hwn, yr oedd gradd

o wedd wahanol ar y gynulleidfa hon i'r Methodistiaid cynhenid, dros ryw

dymhor ; ond, erbyu hyn, y mae hyny wedi diflauu, a pha un bynag, ai

gwell ai gwaeth y cyfriíir y cyfnewidiad, nid oes yn awr neraawr wahaniaeth.

Mae yma gynuUeidfa hiosog, a gwedd siriol a chysurus ar y gwaith.

Llawn-brwydrau. Gorwedd yr ardal lion rhwug LL-msamlcd a Chastell-

nedd. Dechreuodd Methodistiaeth yma fel y gwnaeth mewn iiuaws o ardal-

oedd eraill, trwy sefydîu ysgol Sabbothol yn y lle. Yr oedd yn byw yu yr

ardal grefyddwr o'r cnw Johu Williams, yr hwn oedd yn aelod yn Nhreforris

;

hwn a gafodd ar ei feddwl wneuthur cais i ddysgu ei gymydogion diofal yn

ngeiriau y flydd ; a chan gyrchu at yr amcan hwn, codai yn fore ar y Sab-,

both, ac âi o amgylch y gymydGgaeth, i wahodd y trigolion i'r ysgol, yr hon

a gedwid mewn tai ancdd, weithiau hwn, ac weithiau y llall. Wedi rhai

blynyddau o lafur yn y ffordd yma, cafodd John Williams gyuorthwy

rhyw frodyr o Lansamled, yr hyu a rces ysgogiad adnewyddol iddi. Fel

hyn cyfranwyd addysg Sabbothol dros flynyddau cyn cael nemawr bregethu

i'r ardal
;
ya raddol llwyddwyd i gael ambell oedfa achlysurol mewn tai

anedd ; ond yn y ü. 1831 adeiladwyd yma gapel, yr hwn a helaethwyd yn y
fl. 1813. Yn awr y mae eglwys wedi ei chorffori, yn cynwys tua 80 o rifedi

neu fwy ; a chynulleidfa astud, yn cynwys tua 300 o rifedi, yn arferymgynuU

yn gyson i wrando gair yr Arglwydd. Nid oes, tybygid, o leiaf, ni

ddaeth i law, ddim amgylchiadau hynod cysylltiedig â'r lle hwn, Cyffelyb

ydyw ei hanes i luaws mawr o orsafoedd eraill a ddechreuv,-yd o fewn y 40

mlynedd diwcddaf; ond erna chafwyd gwrthwynebiadau cryfion, na diwyg-

íadau grymus, y cyfryw ag a roddasai arbenigrwydd hanesiaeth ar y lle; eto

nid byclian y gwaith a v.-naed yma, ac mewn manau eraiil cyffclyb. Aeth y
gwaith rhagddo yn ddistaw, a dirwysg, tebyg i weithrediad y surdoea yu y
blawd ; darostyngwyd arferion llygredig, cliwalwyd anwybodaeth trwch, aç
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eiinillwyd serchiadaii pechacluriaid at y Gwaredwr. Yuidaenai y goleuni yn

fwy graddol fel toriad y wawr, yn hytracli nag fel fílamiad y fellten ; bychan

fyddai y cyífro, ond daionus fyddai y dylanwad
; pleuid egwyddorion cryfion

yn y galon, heb gymaint o gynhwrf ar y dymher. Pelly hefyd y lle hwn.

Nid oes hanes am gyíFroadau mawrion, trwy erlidigaethau ar y naill law, nag

adfywiadau nerthol, ar y llaw arall ; ar yr un pryd, hauwyd egwyddorion

gwirionedd yn meddyliau cannoedd ; dygwyd y gair i gysylltiad â chalon-

au dynion
; y gaii* y dywedir am dano, na ddychwel at Dduw yn wag, ond y

gwna efe yr hyn a fyno, ac y llwydda yn y peth yr anfonir ef o'i blegyd.

PENNOD III.

PREGETHWYR AC EGLWYSI BOREOL Y SIR.

CTNWrSIáD :

—

ENWAU HE\ BUEGETHWYR Y WLAÜ—EU LLYTHYH AT Y GY.MDEÎTHASFA—PARCH.
DAYID WILLLVMS—WILLÎAM TH0:.:AS 0'K PIL—GEORGE W^HITFIELD YX ABHR-
TAWE—HARHiS Y.V PREGETHU YXO—P.ICIÎARD WILLIA^J: DAFYDD—YJIWELIAD
IAELLE3 IIUATINGDON—EFFEITHIAU YR YMRANIAD, A SANDEMANIAETH SIR.

P0PKIN3—CAPEL l'R CYMRY—PREGETHWYR A FU, ^EUSYDD YX PRE3WYLI0 YX
\ DREF—CAPEL SAESOXAEG GAX Y METIIODISTIAID YN Y DREF—PEN-CLAWDD.

YcHYDiG sydd genym o hanes piegethwyr cyntaf y Methodistiaid yn y sir

hon. Yr ydym wedi cyfeirio eisoes, yn awr ac eilwaith, at L^fur Ilowel

Harris, mewu gwahanor fanau yn y wlad. Yr oedd y wlad hon, fel siroedd

eraill Cymru, yn mwynhau yn ei chylch, ac yn ol yr alwad a'r cyíleusdra

wciuidogaeth enwogion gwledydd eraiU ; megys yr eiddo William a Pheter

AYiIliams ; Howlands, Llangeitho ; a Howel Davies, sir Benfro. Byddai

Dafydd !Morris, Twrgwyn ; Eichard Tibbot, Llaubryamair ; John Harris,

Treamlod ; a William Lloyd o Hcnllan ; fel cymylau Ihnvn o ddwfr, yn ar

llwys eu cyuwys bendithfawr ar faesydd Morganwg íel parthau eraill y dy-

wysogaeth. Oud heblaw dyeithriaid a ddeuai o wledydydd craill yn achlysurol,

yr oedd yma amryw wr o hynodrwydd, y rhai y bu eu llafur yu fendithiol

iawn i ddwyn llawer i'r iawn o fiigl y diafol ; ac yn y canlyniad i ch\\'anegu

llawer ar restrau Methodistiaeth yn y wlad.

Mae genym envrau rhai gwr, heb fod yn uchel eu talentau fel ag i dynu

llawer o sylw y cyhoedd, ond ar yr un pryd, yn ddynion sylweddol, dcfnydd-

iol a da, nad oes genym nem.awr fvv-y na'u liemoau. Mae eu gweithredoedd

wedl eu canlyn i'r byd anweledig, fel nad ocs berygl iddynt golli eu gwobr

yno ; eto nid arosodd yma ond prin grybwylFiad am eu gorcheátion, fel ag y
mae cu holynwyr mewn perygl o golli dylanwad eu hesampl. Ein coUed ni

ac uid yr eiddynt hwy ydyw hyn.

Mae ein hanes yn gwta iawn am E.ichard WiUiam Dafydd. Nid oes gen-
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Yui ond enw Georííe Phillips, Castell-nedd. Nid oes un cofi'estriad am lafur

Thumas WiUiams, arolygwr bro Morganwg. Deallwn fod y fath uu a Johu

Beîeher, ei fod yn bregethwr cymeradwyj ac yn Ihifurio dros ryw dymhor ar liyd

glanau deheuol y sir hon, ond dyraa yw y cwbl, Mae genym euwau Thomas

Price, WiUiam Edward, ac Evau Thomas ; oU yn bregethwyr neu yn gynghor-

wyr, gyda'r ^Methodistiaid boreol, ac yn cyd-lafurio gyda líowel Harris ; ond

nid ydYin hyd yma yn gaUu casglu dim o'u hanes ; a drwg iawn genym hyu,

gan eu bod hwy yn Uafurio mewn amser, a than amgylchiadau, a roddasai

yn ddiL-ìi ddyddordeb mawr i'v darUenydd eu gwybod.

PaRCH. DaTID VâLLIAMS.

Ni a grybwyllasom am y gr hwn o'r blaen,* ac addawsom alw sylw at ei

hanes drachsfn. Nid yw yr hysbysiad sydd genym, pa fodd bynag, ond prin
;

ac mewn rhyw bethau Ued ansicr, Barna rhai, mai g\vr ydoetld o sir Aber-

teifi, ac yr oedd yno r o'r un enw yn bregethwr cymeradwy a defnyddic],

ac nid oes eithaf sicrwydd na fu y David WiUiams hwn yno dros ryw enyd,

ac mai oddiyno y daeth i fro Morgauwg, ar anogaetli y Parch, Daniel Piow-

lands. Ond er hyn ymddengys mai brodor o blwyf Lhiadyfüelog, yn sir

Gaerfyrddin ydoedd, a brawd i Eichard WiUiam Dafydd, am yr hwn y son-

ir dan hanes Abertawe.

Yr oedd yn agos o'r un oed a Piowlauds a Harris, ac a ddechreuodd breg-

etbutua'r fl. 1742 neugynt; a pharhaodd ibregethu am ysbaid 50 o fiyuydd-

au ; bu farwyn fl. 1792, yn 75 ml, oed, Yn mlynyddau cyntaf ei weinidogaeth

efe a deithiai lawer, dros wahauol barthau y dywysogaeth. Dyn mwynaidd

ei uymher a gwlithog ei weinidógaeth ydoedd, Y'n y tì. 1743, gosodwyd ef

yn arolygwr ar amryw eglwysi yn sir Aberteifi, ac oddiar ryw nodiadau, yu

ysgrifion Trefecca, yr ydyra yn cael Ue i feddwl, ddarfod iddo aros yno

flwyddyn neu ddwy ; ac wedi hyny ddarfod ei anfon i Wynedd. Fel hyu,

wedi bod yn teithio llawer, ac yn dyoddef lUiwer o erlid, gwarth a chaledi,

ddarfod iddo briodi uu Miss Pritchard o Tal-y-garn, ac ymsefydlu yn Llys-

y-fronydd. Yma hefyd yr ordeiniwyd ef yn ol dull yr Annibynwyr, modd y
gallai ddiwallu, i fesur, y diflyg a deimlid yn y wlad hon, o weinyddiad y
sacramentau yn mysg y Methodistiaid. Y'r oedd hyn cyn dyfodiad Davie3 i

Castell-nedd, a Joues i Langau. AdeUadwyd capel yr Aberthyn, gerllaw y
Boutfaen, tua'r fl. 1749

; y capel cyntaf gan y Methodistiaid, mae yn debyg

yn y sir. Yn y capel hwn gweiuyddai swper yr Arglwydd yu fisol ; ac ar yr

aehlysuron hyny, yragymdlai ato luaws o grefyddwyr o'r broydd o amgylch.

Ond er ei fod wedi derbyu ordeiiiiad ymneiUduoI, nc yn gweinyddu swper yr

Arglwydd fel yr yraueUIduwyr; eto, gyda'r Methodistiaid y llafuriai; ymgy-

mysgai â hwynt yn eu cyfarfodydd misol a chartrefol ; a theithiai ar hyd

• Cjf. L. tiidal. 487 ; hcfyil, Cy'f. II.. twla]. 28,
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Gyrani, mewn raesur rawy neu lai, fel ei frodyr eraill. Parliaodd, er h\Tiy,

i weiuidogaethu yu Aberthyn hyd ei farwolaetli. Dywedir ei fod wedi

"d^sgu ffordd Duw yn fanyhich " i Mr. Jones, pan ddaeíh gyutaf i Langan.

Yradrechodd ymdrech deg, ac er i Sabeliaeth ac ymrafaelion godi yn Aberth-

yn, yn mlynyddau olaf ei weinidogaeth, eto nid oes Ue i feddwl, fod ei syn-

iadau ef ei huu wedi cyuyrchu yr heresi iiòno yn ucb ; na'i ysbryd ef ei huu

wedi aehlysuro yr anghysuron a gaulyuodd
;
yn hytrach, dywedir fod ei enaid

cyfiawn yn poeni o'u plegyd, a'u fod wedi gwueyd a aUai i'w gwrthdaro.

Yniddengys fod gradd o auesmwythder wedi codi yn meddyliau amryw o

hen bregethwyr boreaf y v.'ìad hon yn nghylch y lle a roddid iddynt líwy yu

y cyfundeb. Yr oedd rhai o'r pi'egethwyr yn meddu ar gryn gyrahwysderau

a doniau, ond heb lu'ddau esgobawl ; a chan eu bod yn pregethu yn raysg y
Methodistiaid, ac heb gael manteision athrofaol a ystyrid yn gymhwys, nid

oedd fawr obaith iddynt gyrhaedd un sefyllfa uwch ua bod yu gynorthwywyr

i'r ofteiriaid
;
gan fod eu cysylltiad â'r Methodistiaid yn ddigon o wrthddadl

gyda'r esgobiou i nacâu ordeiuiad iddyut. Bu eu sefyllfa yu destyn cwyn

ganddynt yu fynych, ond nid oedd dim golwg ar wellhad, ac yn y fl. 1745,

aufonodd nifer o houynt lythyr i'r gymdeithasfa, yn cyuwys yr uu gwyn mewn
dull mwy unedig a ehryf. Mae yr ysgrif yn hen, ac yn ddrych o syniadau

y dyuiou mwyaf galluog a raeddylgar yn mysg y Methodistiaid yu y tyrahor

bore hwnw ; ac er na chaed diwygiad yn yr aehos yr achwyuid o'i blegid, am
65 ralyuedd ar ol hyny ; eto, gwelir fod y lefain y pryd hwnw yn dechreu

gweithio ; ac ni pheidiodd chwaith a gweithio nes iddo lefeinio yr holl does.

Illiag cymeryd gormod o le, ni a roddwn y îlythyr isod,* yu gymhwys fel

* Ät yr Anwyl Frodijr yn gyffredinol,

dr Gioeinidogion yn nciìlduol, cynnuìl-

edig yn Nghaio, anfon annerch.

Gras fyddo gyda chwi oll Amen. Yr ydym yn credii am danocli mai rhai
ydycli sydd anwyl gau Dduw, a bod Diiw yn anwylgennychchwithau, a'ch bod mewn
modd neillduol wedi crLcl cich galw gan Dduw i Avaith y weinidogaeth. a bod achos
Duw yii agos atoch, ac yn pwyso ar eich ysbrydoedd ; a'ch bod wedi cael adnabvdd-
iaeth helauth o'i ewyilj's, ac o herwydd hyny angenrhaid a osodwyd arnom i ddanfon
atoch fcl y rhai a dderbyniodd y gras o gydymdeinihid à ni, ac amryw eraiil sydd yr
amser hwn mewn llawer o gacíhiwed, o herwydd yr annhrefn sydd yn ein plith. Máe
ein cydwybodau wedt eu rliwymo gau air Diiw, fcl na's gaîlwn barhau fel hyn allan o
drefn Duw. Canys gweled yr ydym fod Duw wedi gosod trefn yn ei cglwys. er y de-
chreuad, yr hon sydd i barhau hyd y diwedd. Ni a dybygem mai eich dyledsv/ydd
chwi yw cydymdeiinlo â ni yn yr achos mawr hwn ; canys chwi a fuochyn annogaeth
i ni i tyned dros Dduw allan o drefn ; ac ev dim a wyddom ni fe'n llwyddodd Duw ni

mewn mesur ; ac a fydd i chwi, fel gûriichwylwyr da yn nh Dduvi', ymeguio i ddwyn
y gwaith raav/r hwn yn y blaen i drefu ? Llae yn anhebygol iawn i un coríT o bobl
crioed barhau fel hyn droí ci holl arasei'. Yr ýra ni yn dysgv,-yl am gael eich medd-
ylian chwi yn yr aclios hwn, yn agos er ys dwy flynedd, ac nid ym ni yn gweled dim
argoel eich bod wedi pwyso y mater hv,n fel y dylasai gael ; ond yr jm yn ofni fod
goraiod o ragfarnau yn eicli dygiad i fvny yngln wrthych. £in meddwl yw eich bod
yn ormod yngln wrth yr eglwys sefydlcdig. Yr yJym yn gv,eled pe bae chwi yn
cael eich ordeinio yn eglwys Loegi', fcl ag yr ydych yn dysgwyl, na byddai hyny ddim
yn ddigon i wneuthiir yn csmwyth amrywiol o frodyr a chwiorydd yn y wlad j canys
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ysgrifenwyd ef ; wrth yr hwn y gwel y darllenydd eginyn yr anesmwythder,

a dvfodd ar ol hyny i gwbl aeddfedrwydd ; twrf egwanyn mhell a gynyddodd

i fòd vn daran gref. Fe aUai, ar y pryd, mai Uawn cystal oedd i bethau

aros yn y wedd gyntefig oedd arnynt, ond da, er hynj^ a fuasai gwylio yn yr

amser priodol i wneuthur y cyfnewidiad. Dichon fod Uawn ddigon o brysur-

deb yn v cynghorwyr a gyfiwynent yr achwyniad yn y llythyr isod, ac nid oes

amheuaeth uad oedd gormod o ymlyuiad wrth hcn drefniadau eglwysaidd yn

eisiau sydd arnynt gael rhai i weinidogaethu y gair a'r ordinhadau iddynt yn ei bryd ;

ac i edrych drostynt fel bugail dros y praidd, ac y byddai raid i ni gae'l ein liatal, neu

fod fel â<^ yr ydm, yr hyn beth ni's gallwn feddwl ar ei wneuthur. Yr ydym wedí

rhoddi efn hachos yn llawDuw, gan obeiihio os na fydd i chwi dostiirio v,rtliym, y
bydd i Dduw agorffordd i ni gacl gwcll trefa. O frodyr, y mae yu dost genym'glyw-

ed nad ocs genych ddira rhyddid i ni gyngori o her^^^dd nadydym wedi ein liordeinio,

ac nad ydych gan belled ag y gallwn ni welcd. yn gofalu pa un a gatfom ni ein hor-

deiaio ai peidio. üs na fydd i chwi gydymdeimlo â ni yr ydym yu gwelcd fod galwad

i ui droi eiu golygon ryív!fordd arall ; a Duw fyddo yn gyfarwyddwr i ni. Yr ydym
yn cyfaddef maí eich lìafur chwi ydym, ac y mae yn dost genyni orfod ymadael â cliwi,

a rhoi lle i eraill, ddyfod i mewu i'ch llafur chwi ; eto yr ydym yu rliwym i dori tr\vy

bob anhav,-sdra, er mwjTi euw yr Arglwydd lesu a chydwybod dda. Ac nid ydym yn
gwneuthur hyn niewn b}Tbwylldra, ond gan ei ystyried yn ddwys uc yn ddifrifol ;—ac

fel y mae yn'cael ei ystyricd. y mae yn dyfod j-n nes attom, fel ag y mae yn auhawdd
ei ddroddef. Un achos pa ham y mae ein cydwybodau mor gaethiwus y w, o hcrwydd
fod trcfn o arddodiad dwylaw yn cacl ei arfer yr amser gynt (sef amser yr apostolion)

ar bob math ag oedd yn gweinidogaethu y gair : nid yu uuig yr esgobiou, a'r henur-
iaid, ond hefyd y diaconiaid, fel y gellwch weled yn Act. vi. 6.—" Y rhai a osodasant

hwy ger bron yr apostolion, ac wedi iddynt weddio, hwy a ddodasant eu dwylaw ar-

nyiit hwy." edi hyn yr ydym yn cael hanes am y falh etfaith ragorol a ganlynodd,
fel 3' gellwch walcd yn y wers gaulynol. Mae yn debygol fod y rhai hyn. fel ninau,

wedi bod lawer gwaith yn llafaru, a bod Duv>- yn eu lìwyddo ; eto fe allai nad oedd
gan yr esgobion a'r henuriaid hollol ryddid idd} nt, mwy nag sydd genych chwi yr
otFciriaid atom ni yu breseuol ; am hyny ni a ddymunem r.rnoch -i^T.euthiir o honoch
yi- un petli ; ac wi'th wneuthur felly. ni ellwch dramgwyddo neb dynion a gymmero
âir Duw fel rheol benaf i roilio wrthi ; ac ni a allwu ddysgwjd yr un eífeithiau. sef

chwauegu at eu rhifedi. a bod yn gaderuid i'r sawl sydd eisioes wedi eu galw.
Ni a dihTuuuem na bo rr bi'odyr ddim edrych arnom fel pobl v,'edi cwympo i glaear-
wch, o herwydd ein bod fel hyn yn daufon ein meddyliau atoch, na'u bod yn dysgwvl
am gael euwau mawrion yma ; nago, canys os rhoddwch chv,i le yu cich rheswm. nid
ydym jii actio yn y cyfryw fodd. herwydd hyn, ni allasem fyned ymaith yu ddj-s-

taw, ac felly cael ein hordeinio, a chymciyd cynulleidfaoedd dan ein golygiad. Nao-e.

frodyr ;
yr ydym yn foddlawa i gydlafurio gyda chwi. fel yr ydym hyd eto, nc i gvm-

cryd ein llywodraethu gcnych cíiwi fel o'r blaen, '-eto yn yv Arglydd," ac yn òl ci

air. Yr ydym wedi bod yn ceisio doiU eiu hachosicn o'ch blaeu cìiwi cr ys" talm o
araser, ond ni chawsom ryddid i wneutluu- felly. Duvf a dosturio wrtliym, nìcwu am-
ser o gyfyngdra, pan y mae cin tadau y'Nghrist, a'n brodyr yu yr Arglwydd, yn ein
gadael yn ymddifaid.

Hyn jTi bresenol oddiwrth eich carediccaf frodyr,

THOIIAS PRICE.
^YILLmi EDWAlîD.
TÍIOMAS WILLLIM.
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Eglwys llan, Mawrth 30, 1745.
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y rhni yr acbwynid wrthynt, fel ag i fod yn rhy fyddar i achwyniadau tcg a

chymhwys. Nid oes genyra, pa fodd bynag, un hysbysiad pa fodd y dyben-

odd yr anesmwythder ; ein dychymyg ydyw ddarfod i'r rhai mwyaf galluog o'r

achwynwyr, gan mai arnyiit y disgynai grym y dcmtasiwn, gilio oddiwrth y
Methodistiaid, a llafurio o hyny allan yn ddigel dan faner ymneilJduaeth.

Mae awdwr " Drych yr amseroedd" yn crybwyll ara dro a gyfarfu a David

WiUiams, pan ar ei daith yn Ngwynedd, pan yr amcanai bregethu yn Nghacr-

gwrle, yn sir Ffliut. " Cyhoeddwyd," meddai, " Mr. David Wilíiams, o'r

Deheudir, i bregethu ryw noswaith mewn t bychan. Daeth yno yn lled

gynar; ond yn mîn y nos, dyma ryw ferch yn rhuthro i'r t, a'r newydd

oedd ganddi, pau y cafodd ei gwynt i aUu siarad, oedd, fod llu o erlidwyr ya

'

dyfod ar ben y t. Yna cododd gr y t i fyny, a chlodd y drws. Erbyn

hyny, dyma'r dyrfa afreolus wedi dyfod, yn tyngu, rhegi, a diawlio, gan

ddyweyd yn haerllug y byddai raid i r y t ru y pregethwr allan atynt

;

ond ni fynai yntau er dim gydsynio i wneyd hyny. Aethant hwythau yn fwy-

fwy afreohis, gan dyngu i'r dystryw mawr, oui chaent y pregcthwr aJhin y
tyuent y t i lawr am eu peuau. Ehedodd rluii o honynt i cliwilio ara drosol-

ion; oiul cyn iddynt wneuthur neraawr o uiwaid, dymunodd y prcgethwr gael

myned allan, gan ddywedyd, ' GoUyngwch íì : rhaid i mi gael myued.' Yua
agorwyd y drws, ac yntau a aeth allan i gauol y dorf, ac a ymddyddanodd â

hwynt yn dcbyg i hyn :
' Yn enw y ' G\vr gorau,' beth sydd a fynoch â dyu

dyeithr ar ci daith ? Pa enw neu anrhydedd a fyddai i cìiwi pe baech yn fy

lladd ?' Dygwyddodd fod yn eu mysg ryw ddyn cryfach na chyfl'redin.

Safodd Iiwnw i fyuy yn eu canol, gan waeddi allan, â Ilonaid ei safn o Iwon,

' Onid dyu iawu yw hwn ! raynaf chwareu teg iddo er gwacthaf pawb.'

Gwelodd Mr. David Williams fod y drws wedi ei agor iddo, megys yn wyrlli-

iol, i gael prcgethu ; cafodd le i sefyll yn ochr y ífordd, a p1u-egethodd gyda

llawer o hyfrydwch wrth olcuni Ilocr; a diau na fu ' Haul Cyfiawnder' yn

gwbl abscnol. Bu pawb mor ddystaw a clin yr Aipht, ac yraadawsant yn

heddychol."

Mae bywgraíTydd Jones, Llangan, "''" yn chwanegu ychydig at yr hyn a

ddywedir uchod gan Robert Jones, sef, " Pod yr erlidwyr wedi yraaflyd yn

y pregethwr, gan ei arwain tua rhyw Iu, ar fcdr ei foddi. Ar hyn, fod y
pregethwr wedi gwaeddi allan, 'Bydd yn warth tragwyddol i bobl Caergwrle,

ddarfcd iddynt foddi hen bregethwr peullwyd, a deithiai o'r Deheudir i

gyhoeddi iachawdwriacth iddynt.' Ac ar ei waith yn npelio atynt yn y modd

yma, y neidiodd ei amddiff'yuydd difoes i gyfryngu rhyngddo â'r garw." Ym-
ddengys fod hyn wedi eymeryd Ile wedi i ben y pregetliwr fritho gan henaint.

Daeth David Williams i fro Morganr.-g pan yu ieuauc, i fod yn was i

Mr. Bassett, o Aberddawe, yr hwu oedd r enwog meivn crefydd j a

bernir mai yn y íyrahor hwn y dcchreuodd bregethu. Ba îmv un Mr. Jay,

' Purchí Ed«'ai*ti MorgíUi, M,A,; Systoai
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o'r Pioose, ac or ol ei farwolaetb, dywedir fod Mr. Bassett wedi gwneyd

CYmwynas â'r weddw, trwy ganiatàu iddi gael ei wns yn oruchwyliwr ar ci

thyddyu. Dywedir hefyd y byddai Mr. Bassett ei hun yn edrych ar ol tyddyu

ac achosion Mrs. Jay, yn awr ac eilwaith, er mwyu rliwyddhau y ITordd i David

Williams fyued i'r Gogledd i bregcthu. Arferid hefyd wneuthur casgliad

iddo cyn ei gychwyu tuag at dalu ei draul, ac y talai Mrs. Jay ci gyîlog iddo

yn llawn, er y bylchiad a wneid fel hyu yn ei wasauaeíh iddi hi. Yu y raodd

yma y rhoddai y crefyddwyr aiddgar y tymhor hwnw, o bob gradd, eu gwddf

yn ngwasanaeth eu Harglwydd
;
gan gyfrif mai braint oedd cael gwneuthur

unrliyw beth a aìicat i rwyddhau ymeaugiad teyrnas yr lesu.

WlLLIAM ThOMAS, o'u PíL.

Yr oedd y gr hwn yn uu o fiacnion Mcthodistiaeth sir Forgann-g, o ran

tyrahor ei oes, ac o ran gloywder ci ras. Yr oedd "fy ewythr "Wiliiam, o'r

T-draw," yn enw a adwaeuid gan yr hoU wlad, ac a berchid gan bob gradd.

Ganwyd ef yn y fl. 1723, felly yr oedd, o lciaf, yn 12 mi. oed pan y dechreu-

odd Howel llarris gyngaori ei gyraydogion gyutaf. Yr ydym eisoes wedi

dywcyd raai brodor o blwyf Margara ydoedd, ac mr.i yn y DytTryn-ucha', yu

y plwyf hwnw, y cafcdd ei eni. Felly cododd, o'r un plwyf, ddau o wr cy-

ffelyb i'w gilydd o ran hynodrwydd, ondtra gwahanoli'w güydd o rr.u naíur,

ac elfenau eu ansawdd eu tymherau ; sef, Siencyn Thomas, Penhydd, a William

Thomas, o'r Dyflryn. Dygwyd yr olaf dan argraíîìadau crefyddol pan yn 1 6 ml.

ocd, wrth wrando Howel Harris, fe allai y tro cyntaf y bu y dyu iiynod hwuw
yn ysgythru coedwigoedd ^iíorganwg. Yr ocdd hyn yn y íî. 1739, ond bu y
Uencyn aui ysbaid pedair mlynedd wedi hyu cyu iddo fwrw goí'al ei euaid yn

llwyr i ddwylaw Ceidwad pechaduriaid. Dygwyd cf i wucuthur hyn, írwy

wrando prcgeth mewn Ile a clwir Chwarelau-calcli, yn agos i Gastell-nedd.

Wcdi i Wiliiam briodi, bu fyw dros ychydig yu y Dyíì'ryu-iìcha', ac yn

mhen enyd, symudodd i dyddyn yn ymyl hcu gapel y Dyffryn, ar yr hwn y
cymerasai ìease dros ei fywyd. Y'^r oedd chwedl yn y fro, fod y t yr oedd

WiUiam Thomas yn symud iddo i fyw, yu cael ei flino gan ryw ddrwg ys-

bryd. Dywedid y byddai yr ysbryd blin h'wn, weithiau, yn cymeryd Beibl

gr y t, ac yn ei ysgwyd uwch ben y tan, a William ya ei herio, ac yn

dyweyd, " Llosg ef, gythraal, os beiddi." Oad methodd, meddeat hwy, a

llosgi y Beibl, Honid mai cam y.'eiuyddiad ar ddillad rhyw forwyn a fuasai

yn y teulu, ond yr hon a yrandawsai â'r byd, oedd yr achos o'r aflonyddwch

bwu ; a rhy anhawdd, tybygid, oedd cael gan neb i gredu Ilai nad ysíranciau

yr ysbryd aíîaa raewu gwirioaedd oeddy cwbl. Ac, raedd y traddodiad, fod

Wiiliam Thoraas wedi gofyn yn enw y Mawredd, beth oedd achos o'r aflon»

ýddwcb, a'i fod wedi cael atebiad, mai attal y dillad oddiwrth Sara oedd yí

fichûs. Ar hyn, iddo yníau ddyweyd, " Fe gaiff Sara y üiHad," ac i'r afiou-

yddwch ddarfod o byuy aliau.
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Yn y fl. 1760, symudodd i'r Pìl, i dyddyu a elwid y T-draw, ac yiua y
preswyliodd hyd ddydd ei farwolaeth, yr hyn a gymerodd le yn y fl. ISll,

pan ydoedd yn 88 ml. oed. Efe, ar ei ymsefydliad yn yr ardal hou, a osod-

odd sail yr adeiladaeth grefyddol yn y lle. Efe a gynaliodd yr achos â'i

feddiannau, ac a'i gwlychodd â'i weddiau. Ymroddodd hefyd i fyned o am-

gylch y gymydogaeth i gynghori, yn enwedig i dai y tiodion. Mynych iawn

hefyd, pan fyddai preswylydd y t yn dlawd iawn, y rhoddai swllt neu ddau

i'r teulu cyn ymadael. Y'^r oedd ei wraig yr un mor haelírydig ei naws ag

yntau. Ee ddaeth " benditli llawer ar ddarfod am danyut arni, gwnaeth i

galon y wraig weddw lawenychu." Mewn gair, " tad a mam oeddynt i'r ym-

ddifaid, a'r cyn ni wyddent a chwilient allan." Meddai y bardd am
danynt :

—

'•Cegin, parlwr, cell, a 'sgubor,

Oedd jn rhydd at achos Duw ;

'Stafell, gwely, bwrdd, canwyllbren,
Pob peth arall yn ei ryw:

Arian, aur, pan fyddai galwad,
Gwair a cheirch, a phorfa fras ;

Eto'r blawd oedd yn y celwrn,

A'r olew byth yn cadw ei flas.

" Bendigedig fyddo'r anwyl," meddai rhyw hen bagan oedd yn byw gerllaw,

" y mae yn rhyfedd genyf, rhwng y gr a'r wraig, na byddai y T-draw wedi

syo^u o'r diwedd !
" Oud chwanegu yr oedd y da po fwyaf a wasgerid arno.

A pho fwyaf y cynyddai golud y teulu hwn, Ileiaf oll y rhoddid y galon arno.

Cafwyd ynddynt hwy wrthddrychau cymhwys i roddi golud iddynt ; a chaw-

sant hwythau amcan teilwng i gyfranu tuag ato.

Dechreuodd Methodistiaeth ymwreiddio ac ymeangu yn y fro, trwy fendith

y nef ar lafur y teulu hwn. Chwyddai y cynulleidfaoedd nes gorlenwi y lai,

a theimlid yr angen am addold ; ond nid oedd gobaith am dir gan faint y
rhagfarn yn erbyn ymneillduaeth. Oud y rhwystr hwn hefyd a symudwyd,

trwy i dai a thir ddod yn fuan ar werth. Prynodd W. Thomas y rhai hyn
;

adeiladwyd capel ; adeiladodd hefyd dri o dai, y rhai a roddodd yn ei ewyllys

at gynaliad yr achos yu y Ile.

Nid oes Ilawer yn cael ei ddyweyd am bregethau y cynghorwr hwn. Sonir

mwy ara gallineb a sylweddolrwydd ei ymadroddion yn y cyfarfodydd

eglwysig, ac am daerni a difrifwch ei M-eddiau gyda Duw, nag am un enwog-

rwydd neillduol yn ei bregethau. Gan ei fod ymhlith y rhai boreaf o'r preg-

ethwyr yn y wlad hon, nid rhyfedd fydd gan y darllenydd glywed ei fod

yntau wedi profì chwerwder erlidigaeth. Cafodd ei luchio âg wyau gorllyd,

pan yn pregethu yn St. Bride's, yn agos i Ben-y-bout, nes oedd yn chwith a

brwnt yr olwg arno. Achwyuir ar yr oÖ'eiriaid fel cymhellwyr y bobl at y
gorchwyl gorwael ; ond er y ffyruigrwydd a ddangosid yu ei erbyn, parhaodd

i draethu ei genadwri yn gadarn a ffyddlawn drwy y cwbl ; a chafwyd ar-

CyFROL III. E
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wyddion tra amlwg cyu diwedd, fod y gwaith wrth fodd Duw, trwy fod rhai

vn y gynulleidfa yn cael eu dychwelyd ; ond barn, meddant, a oddiweddodd y

prif erlidiwr, a phrysurwyd ef o'r byd mewn un noswaith.

Ond fel gweäd'mr y rhagorai William Thomas. Bernid nad oedd un t
vn Nghymru a mwy o weddio ynddo na'r T-draw. Yr oedd ei d yn sefyll

o-erîlaw y ffordd o Abertawe i Gaerdydd, a llawer a elent heibio a safent gau

lef ei weddiau fore a hwyr. Weithiau byddai llouaid y buarth o ddynion yn

gwrando, cyn y byddai y weddi deuluaidd drosodd. Enwai drigolion ei fro

weithiau yn ei weddi, eiriolai gyda Duw ar iddo arbed y rhai drygionus, a'u

dychwelyd. Tywalltai ei enaid o flaen yr orsedd wrth geisio heddwch a

llwyddiant Jerusalera. Mewn gair, tywysog Duw y cyfrifìd ei fod ymhlith y

bobl, a chredent nad oedd ei gyffelyb ar y ddaear. Bu farw, dan ddyweyd,

" Nid oes dim damnedigaeth i'r rhai sydd yn Nghrist lesu."

Mae eglwys y Methodistiaid yn y Pîl wedi ei hynodi yn mhlith eglwysi y

wlad hon. Saif yn uchel o ran hynafiaeth, a saif yn uwch o ran teilyngdod

personau cysylltiedig â hi, ac o ran y bri a osodai Pen yr eglwys arui mewn

adfywiadau grymus, a phurdeb dysgyWaeth. Tua'r fl. 1798 bu yma adfyw-

iad hyfryd, pryd yr ymunodd â'r eglwys amryw o wr a fu ar ol hyny yn

wasanaethgar iawn i'r achos ; ac yn eu rhodiad yn addurn i'w proffes. Coffêir

gyda gradd neiUduol o barch, enwau rhai o honynt, megys Mr. Edward

Lovelock, Mr. Edward Roberts, yr hwn, ar ol hyn, a fu yn henadur yn y

Dyffryn ; Mrs. Llywelyn, a Mr. David Nichols, Dylasid crybwyll hefyd fod

mab William Thomas, sef Mr. Joseph Thomas, o'r Tý-draw, wedi gwasan-

aethu y swydd henadur dros flynyddau ; ac ennill iddo ei huu radd dda a

pharch diffuant trwy hyny. Ar ei farwolaeth ef y dewiswyd Mr. D. Nichols

i gyd-flaenori a'r henafgwr hawddgar Mr. WiUiam Rees, o'r Bryndu. Mae

y ddau hyn, bellach, wedi gorphen ei gyrfa, nid ymhell oddiwrth yr un amser,

sefyny fl. 1838.

Mae cyfarfod misol y sir hon yn cael ei gynal yn y Pîl, yn gyntaf un yn

mhob blwyddyn. Gwnaed hyny gan y brodyr or dyddiau Mr. Jones, Llan-

gan ; ar gais, ac o barch i, William Thomas ; ac ara ddim a wyddom i'r

gwrthwyneb, y mae yr un drefn yn aros hyd heddyw. Mae cynuUeidfa dda

yn arfer addoli yn y lle hwn, ac effaith llafur ahaelfrydedd yr hen gynghorwr

cyntaf, yn cael ei brofi hyd y dydd hwn. Ac, ar lawer cyfrif, nid rhyfedd

genym hyn. Cafodd oes hir, a hòno yn llewyrchus raewn gweddiau, cyngor-

ion, a chyfraniadau.

Y mae'n góf gan rai o'r brodyr,

Ei dystiolaeth fehis glyd,

Ar ddydd Calan }ti Gyrneli,

Lle 'roedd amryw 'n cwrdd j-nghyd
;

^Deuddeg mlynedd lawn a thrugain^

Ge's yngwinllan Brenin ne',

Pe cawn ddeuddeg mil yn rhagor,
líi newidiwn ddim o'm lle.
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Yr oedd Williara Thomas wedi gwrando llawer ar Howel Harris, ac yn

Uochi parch anarferol iddo. Bu y Parch. Hopkiu Bevan yn ymddyddan
am dano amryw weithiau â William Thomas, a byddai yr hen r yu adfywio

wrth grybwyll ei enw, ac wrth sou am yr awdurdod a berthynai i'w weinid-

ügaeth. Ar y cyfi-yw achlysuron, parai cyffro ei feddwl ystumiad neiüduol

ar ei gorph ; a chan yraysgwyddo, dywedai, " Yr ydwyf yn teimlo eífeithiau

yr awdurdod, a nerth ei lais ef, yn fy esgyrn yn y fan yma yn awr !

"

Hyfryd ydyw arhôi gyda hanes gr o gymeriad WiUiam Thomas. An-

urddir ambell hen bregethwr gan ryw eiddigedd ffol, os nad cenfigen cas,

pan y canfyddo pregethwr ieuanc yn argoeli fod ganddo radd o dalent a

medrusrwydd ; a phan y bydd y gwrandawiad iddo yu cyuyddu yn y cynuU-

eidfaoedd. Yn lle llawenhau yn yr arwydd a roddir o waith yr Ysbryd yn

cymhwyso offerynau, a'r sail a geir trwy hyny i ddysgwyl llwyddiant ar y
gwaith mewn amser dyfodol, ymddigiant, a chwerwaut gan y perygl sydd y
collant y íiaenoriaeth, ac y bydd eu derbyniad hwy yn llai arbenig; ond

nid un o'r tylwyth yma oedd William Tliomas. Gwrandawai ar ei frodyr yu

pregethu gan weddio yn ddyfal drostynt
;

yr oedd ei olwg a'i ystum yn

gwrando yn profi ei fod mewn ymdrech gyda Duw drostynt. Ni ofalai et'

gymaint pwy fyddai'r oft'eryn, oud iddo gael arwyddion fodDuwyn gweithio

drwyddo, a'r gwaith yn myued rhagddo. Un tro, daeth gr ieuanc o sir

Gaerfyrddin ar ei daith drwy y wlad i'r Pîl i bregethu, a chafodd oedfa lled

lewyrchus. Cysgai y noson hono yn y T-draw, trigle WiJh'am Thomas.

Wedi llawer o ymddyddan rhyngddynt ciliai pob un i'w orphwysfa ; ac yn

mhen enyd clybu y pregethwr ieuanc ryw drydar am y pared âg ef ; cyffrodd

ei sylw, a cheisiodd ymwrando ; a pha beth a glywai ond yr hen batriarch yn

ymbil â üuw am Iwyddiant i'r brawd ar ei daith, gau erchi yn daer ar i'r

Arglwydd ei gadw yn ddigwymp, a'i fendithio i enuiU eueidiau. Cysgodd y
pregethwr ; ac ymhen rhyw amser deffrodd drachefn, a chlywai yr hen r
wrth yr un gorchwyl, yn ymdrechu am yv un peth. Effeithiodd hyn yn

fawr ar feddwl y gr ieuanc, a pharodd iddo dan deiraladau dwysion gyfarch

yr un orsedd am yr un pethau. Y pregethwr ieuanc hwn oedd John Williams,

Meidrim, y pryd hwnw, ac Abertawe, drachefn.

Crybwyllasom fod William Thomas yn r hael ei naws, ac y mae yn

anhawdd dywedyd gormod am dano yn y ffordd hono. Yr oedd ef a'r wraig

yn ofalus a chynil ; íe, tybiai rhai, yn griutachlyd yn eu cysuron eu hunain,

ond yn ddiarebol eu haelioni tuag at eraill. Casglai y wraig, meddir,

oddiar y perthi y gwlân a gollai y dcfaid, a'r plyf a gollai y gwyddau ; a phan

y gofynid iddi, paham yr ydoedd mor ofalus, a hithau heb fod raewn angen ;

ei hateb fyddai, " fel y gallwyf roddi ychwaneg i'r hwn y mae angen arno."

Ac nid proffes hunanol a gwag oedd hon ynddi hi a'i gr ; ond fel hyn yr

oedd mewn gweithred a gwirionedd. Gofalent am dlodion y plwyf fel am eu

plant. Aent i'w tai i ymofyn a fyddai ganddynt fwyd, a glô, ar dywydd

garw, ac â llaw haelionus y diwallent eu heisiau. Afreidiol ydyw ychwancgu



28 UANESIAETH Y SIROEDD. [dOSB. IV.

mai ni(i llai liael a charedig a fyddent at y rhai fyddent o deulu y ffydd.

Effeithiai oedfaon dilewyrch yn ddwys ar ei feddwl. Yr oedd unwaith ar

daith trwy ranau o'r dywysogaeth a Thoraas Dafydd, Llangrallo, yn gyfaiU

iddo. Ar ddechreuad y daith yr oedd yn cael oedfaon sychion a dilewyrch iawn,

leiaf i'w deimladau ef ei hun. Parai hyn gan faint eiofid na allai gysgu y nos.

"Yn y cyfamser hefyd beiai yn drwm ar ei gyfaill ei fod ef yn medru cysgu. De-

ffrodd ef un noswaith, gan ddywedyd, " Thomas, ai cysgu 'rwyt ti, a minau

yn ymladd â chythreuliaid ?
"

" lë," atebai Thomas, " cysgu yr wyf fi, ac yn y nos cysgu a ddylwn i,

grcda i
;
pa'm na chysgech chwithau yr hen greadur deddfol. Pregethwch

Grist i'r bobl, ddyn, ac nid deddf. Beth dâl deddf i bobl dan ddedfryd marw ?

Bywyd yn gyntaf, a deddf wedy'n."

Tranoeth, newidiodd yr hen bregethwr ei dduU, a chyhoeddodd lesu Grist

yn Geidwad i'r penaf bechaduriaid. Mwynhaodd yntau hwyl a rhwydd-

ineb wrth draethu, a dychwelodd ei gwsg iddo hefyd.

Fel Uawer o'r hen bobl a ddibynent lawer iawn ar y cymhorth a roddid

iddynt ar y pryd, heb nemawr o ragbarotoad, yr oedd William Thomas yn

amrywio cryn lawer yn ei bregethau : weithiau hi fyddai yn wael iawn, a

phryd arall yn wych iawn ; ac yn cyfateb i'r oedfaon y byddai ei deimladau

yntau yn y canlyniad. Un tro ar ei ddychweliad adref, wedi bod yn pregethu

yn ei ardal ei hun, a llewyrch dysglaer wedi ei gael, dywedai un Siams

(ìriöìtbs wrtho, " Ni a gawsom oedfa dda heno, WiUiam Thomas? " "Do,"

atebai yntau yn llawn o sirioldeb a serchogrwydd, " do, fachgen, ni a daraw-

som ar y wythien heno, Ue y mae y golud raawr i'w gael—nid oes fodd iddi

hi fethu y ffordd yna,"

Hynod oedd ei ddefnyddioldeb yn y cyfarfodydd eglwysig. Gallai fod

ei gymhwysder yn fwy at adeiladu a chyfarwyddo yr eglwys, nag at gyfarch

cynulleidfaoedd cymysg. Yn y gymdeithas eglwysig yr oedd megys yn ei

gartref, a chyda phrofiadau ysbrydol yr oedd ef ei hun yn gyfarwydd iawu,

ac yn abl dysgu rhai eraiU. Rhoddai fwyd i'r teulu yn ei bryd, ac mewn
cyrahwysder. I'r hen ac i'r ieuanc eu dogn priodol. Mawr y lles a wnaeth

yn y ftordd yma, a chofiai ei gyd-oeswyr gyda Uawer o ddiolchgarwch am ei

gynghorion a'i weddiau. Ond, y mae yntau er ys oes bellach wedi disgyn i

gynuUeidfa y meirw. Do ! casglwyd yntau at ei bobl. Mae ei weithred-

oedd wedi ei giiilyn raewn ffordd o wobr iddo ei hun, ond wedi aros ar ei

01 ran eu defnyddioldeb a'u ff'rwyth i eraill.

ABERTAWE.

Priu y niac yn angeurheidiol dyweyd mai tref fawr a phorthladd ydyw

Abertawe, yn sefyll ar yr afon Taw'e, ac yn cynwys 80,000 o drigolion.

Nid oedd, gan' mlynedd yn ol, ond Ue bychan dibwys, ond yn awr y mae vn

nn o'r trcfydd mwyaf yn Nghymin oll. Deallwn fod Methodistiaeth wedi
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dechreu ei lefeinio er ys can' mlynedd a mwy. Mae llytliyr o eiddo Mr.

Whitfield wedi ei ysgrifenu ganddo yn Abertawe ; dyddiedig, EbriU 12fed,

17-J-3, at gyfaill iddo, o'r enw Mr. S ,* fel hyn :

—

Fy anwyl Gyfaill,

Yr wyf yn gobeithio fod pub peth yn dda. Mae pethau mawi- yn
cael eu gwneuthur yn Nghymru. Y mae drws mawr a grymus wedi ei agoryd i

bregethu'r efengyl dragwyddol. Mi bregethais ddoe yn Nghastell-nedd, saith milldir

o'r lle hwn, oddiar falcawd {balcony), i gynulleidfa odddeutu tair mil o rifedi, ar yr
heol. Yr oedd yr Arglwydd gyda mi mewn g\virionedd. Pregethais yma bore
heddyw i ynghylch pedair mil. Cefais nerth mawr. Am un o'r gloch, mi bregethais
mewn man, bedair milldir oddiyma, a dychwelais yma i bregethu eilwaith yn yr hwvr.
Parotôdd ein Hiachawdwr o'i flaen. O ! rad ras ! Pregethodd, y brawd anwyl,
Harris yn Gymraeg ddoe a heddyw.

Byth yr eiddoch,

G. W.

0. Y. Y mae bellach wedi saith o'r gloch prydnawn, ac yn awr y dibenais bregethu.
Mae Abertawe wedi ei chymeryd. Ni phregethais erioed gyda mwy o nerth ar-

gyhoeddiadol. Yr oedd llawer o'r raawrion a'r cyfoethogion yu bresenol, a'r gynull-
eidfa yn fwy na'r bore. Rhad ras am byth !

Sonir gan Hopkin Bevan am dro arall y bu Howel Harris yn Abertawe.

Y tro hwn, safai ar y twyn a elwir y Cryg-glas, yu agos i bren yno, nid

pell o'r fan y raae y capel yn bresenol arno ; ac i ddyn mewn diod ddyfod

yno, wedi ei annog gan ryw ddyhiriaid, i saethu Mr. Harris. Hyn hefyd a

geisiodd wneyd unwaith neu ddwy, ond yn methu tanio. Ar hyn, Mr. Harris

a orchymynodd iddo, mewn modd awdurdodol, i droi íFroen y dryll flfordd

arall, ac yr elai yr ergyd allan yn y fan. Felly y gwnaeth, ac allan yr aeth

yr ergyd. Ond ni chymerodd y dyn rybydd, eithr parhaodd i feddwi ; a

rhyw noson yn ei ddiod, aeth ac a orweddodd wrth odyn galch, a chafwyd

ef y bore dranoeth wedi llosgi i farwolaeth

!

Nid oes sicrwydd a oedd cyfarfod eglwysig yn cael ei gynal yn y dref vn

yr araser bore hwn, ond yr oedd un yn Llansaraled ; ac fe allai mai yno yr

elai yr ychydig enwau a allai fod y pryd hwnw yn y dref. Yr oedd vma
bregethwr yn byw, pa fodd bynag, o'r enw Eichard Wiliiam Dafydd.

Brawd ydoedd i Dafydd WiUiam, Llys-y-fronydd, yr hwn a fu dros ryw

dymhor yn y Bala, ac yn teithio cryn lawer yn Ngwynedd, ond a ordeiniwyd

yn ol dull yr Annibynwyr, ac a sefydlodd yn Aberthyn. Am ei frawd

Eichard, ni a gawn grybwylliad yn y gymdeithasfa fisol a gynaliwyd yn nh
Jeffrey Dafydd, Llanddeusant, yn y fl. ll^'ì.

" Fod i Eichard William Dafydd arolygu y cymdeithasau yu Llandyfaelog,

Cilcarw, Llanddarog, a Chaerfyrddin." Dichon nad oedd wedi symud

eto i Abertawe i fyw, ond ei fod yn aros yn ei gartref genedigol ar y pryd y
pasiwyd y penderfyniad uchod.

* Tybied yr ydyni mai Mr. Seward oedd hwn

.
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Cawn benderfyniad arall yn y ^- 1744, a basiwyd mewn cyfarfod yn

Nglan-yr-afon-ddu, fel liyn :
—

" Gan fod galwad mawr ani i'r brawd Richard William Dafydd fyned i

Gorseinon, a bod mawr angen am dano yuo, ac yn Miienbre ; cytunasom, hyd

y gymdeithasfa nesaf yn Abergorlech, iddo ef a'i frawd fyned yno i ymweled

â hwynt."

Pa beth a ddarfu i Eichard William Dafydd wedi hyii nid ydym yn abl i

draethu. Deallwn ei fod yn gynghorwr syml a derbyniol. Goleuwyd can-

wyll fel hyu yn fore yn y dref hon, a diamheuol i lawer o eneidiau gael lles

trao-wyddol trwy bregethau diwygwyr yr oes hòno Dywedir hefyd fod cym-

deithas eglwysig wedi cael ei fifurfio yn y dref, ond fod y blaidd wedi dyfod

i mewn, ac wedi tarfu y ddeadell. Yn y dref hon y preswyliai un Mr. Pop-

kius, gT ddawn ac o ddykiiwad helaeth ; un yn meddiannu mwy o'r byd

na'r cyffredin, ac yn pregethu gyda'r Methodistiaid. Yn mhen rhyw amser,

gwyrodd y boneddwr hwn at syniadau Sandeman, ac arferodd ei ddylanwad

i dynu eraill ar ei ol. Llwyddodd hefyd yn y dref hou nes chwaiu yr

ychydig enwau ag oedd yn gwneuthur proffes o grefydd gyda'r Methodist-

iaid ; a Sandemaniaeth * oedd yn ffynu bellach yn y dref, ac o'r dref hyd i

Dreforris. Ar yr un pryd, yr oedd cynulliadau eglwysig yn y Goppa-fach,

Llansamled, a Chastell-nedd, ac yno yr âi y sawl a lyneut w'rth y ffydd

gyntefig.

Yn y fl. 1789, yrawelodd Lirlles Huntiugdon â'r dref. Yr oedd Eowhuids,

Llangeitho ; a Williams, Pant-y-celyn, gyda'r " etholedig arglwyddes" yn y

daith hon. Ymwelsai ag Aberhonddu, Caerfyrddin, Hwlffordd, ac Abertawe.

•' Cyn hyn," medd ei bywgraffydd, " yr oedd mawr ddiffyg gwybodaeth gre-

fyddol yn y dref. YmgynuUai ychydig bersonau, Cymry a Saeson, i weddio

mewn ystafell yn heol-y-castell. Gan y gwahaniaethent mewn iaith ac mewn
syniadau, ymranasant, a ffurfiwyd cynuUeidfaoedd cysylltiedig â'r Wesleyaid,

Methodistiaid, a chyfundeb yr larlles." Y'mddengys mai Saeson oedd yr

ychydig bobl, oedd bellach yn yr ystafell, a'r rhai hyny yn rhy weiniaid i allu

talu am yr ystafell. Yr oedd yn eu mysg un Benjamin Tucker, gr tlawd

ei sefyllfa, ond ffyddlon ei galon. Canfu y gr hwn fod traul yr ystafell yn

awr yn debyg o ddisgyn arno ef ei hun
;
yr oedd yntau yn analluog i ddwyn

hyny, a'r wraig oedd b'ia'r ystafell yn gwasgu am yr ardreth ; hyn oll a'i

gyrodd i beubleth flin iawn, ac ni wyddai pa beth i wneyd. Gwnaeth y
mater ya destyn gweddi ddyfal ; unwaith, aeth i lawr tua'r traeth, gan su-
fyfyrio, ac o'r diwedd syrthiodd ar ei liniau, gau weddio yn daer am gyfar-

wyddyd. Tra yr oedd yn gweddio, rhuthrodd enw yr larlles i'w feddwl,

mewn modd ag a barodd iddo gredu fod ei weddi wedi ei hateb. Trwy ym-
geisiadau amryw, gyda'r bendefiges hono, Ilwyddodd. Anfonwyd efrydwyr o

• Mae Sandemaniaeth erbyn heddyw wedi llwjr ddiflanu, ac j'chj'dig sydd yn y
dref jTi gwybod fod y fath enw wedi bod mewn son.
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Drefecca i bregethu yno yn olynol am flwyddyn, ac wedi ail ymweliado'i heiddo

â'r dref, gorchymyuodd adeiladu capel ; hyn a wnaed yu y fl. 1787. Ond
nid agorwyd ef hyd y fl. 17S9; ac ar yr achlysur, pregethodd Mr. Rowlands,

Llangeitho ; Mr. Joues, LUingan ; a gr o'r enw Mr. W. Taylor.

Ond yr oedd y Cymry uniaith yn parhau i ymlusgo yn ralaen yn araf, a

hyny dan Iwyth o anfanteision. O'r diwedd, torodd gwawr arnynt

hwythau ; cawsant gapel ! Ac fel hyn y caed ef. Gr o'r enw Mr. David

Thomas, yr hwn a fuasai yn aelod gynt yn Llansamled, a ddaeth i fyw i'r dref.

Yr oedd ar y pryd, trwy ryw foddion, yu aelod gyda'r Annibynwyr yn y
Mynydd-bach. Ond yr oedd rhyw anghysur wedi tori allan yn yr eglwys

hòno, yr hwn a gynyddodd i'r fath raddau, nes yr ymadawodd cryn nifer, o'r

dynion goreu, meddir, a berthynai iddynt, ac yn eu mysg, yr oedd Mr. D.

Thomas. Yn yr amgylchiad hwu, daeth ar galon y gr da a synwyr-gall

hwn, i adeiladu capel. Yr oedd tir ganddo mewn man a elwir y Cryg-glas,

ac yma y penderfynodd godi yr adeilad. Gorphenwyd y t yn y fl. 1799, a

hyny, gan mwyaf, ar ei draul ei hun.

Nid oedd ar y dechreu yn bwriadu i'r capel hwn berthynu i unrhyw gyf-

enwad crefyddol mwy na'u gilydd, oud amcanai ei gadw yn ei law ei hun
;

gan alw i bregethu ynddo, o fysg gwahanol enwadau, y neb a ddewisai.

Hysbysodd ei gynllun i Mr. Jones, Llangan, ac eraill o'i gyfeillion; a hwythau

a'i cynghorasant yn hytrach i gyflwyno yr adeilad i ryw un enwad a ddewisai,

fel y moddion tebycaf o ateb y dyben. Gwrandawodd yntau ar eu cynghor,

a chyflwynodd yr adeilad i'r Methodistiaid. Felly, yn mis Mawrth, 1799,

daeth Mr. Jones, ac eraiU, i'w agor. Ac nid rhoddi y capel yn unig a

wnaeth Mr. Thomas, ond rhoddodd ei hunan eilwaith ; a bu ei d a'i fedd-

iannau at wasanaeth yr achos hyd ddydd ei farwolaeth, yr hyn a gymerodd

le yn y fl. 1814.

Wedi agoriad y capel ymgrynhodd bagad o bobl at eu gilydd, ac ail-flfurf-

iwyd cwrdd eglwysig; ac o hyny hyd yn awr, aeth y gwaith rhagddo yn

Uwyddiannus a diymattal. Yn y tymhor hwn, sef ar ol agoriad y capel

ymunodd un Mr. Samuel Lloyd â'r Methodistiaid. O'r blaen perthynai i

gyfundeb yr larlles Huntingdon. Yr oedd ef yn bregethwr deallus a gwresog

iawn; ac yn gyfarwydd â'r ddwy iaith. Ganesid efyn sir Aberteifi, yn y fl.

1742, a bu farw yn y fl. 1804, yn 62 ml. oed. Yma hefyd y bu Mr. John

Williams, o Meidrim, gynt, dros flynyddau diweddaf ei oes. Yr oedd yntau

yn bregethwr bywiog a blasus. Bn farw yn y fl. 1823, yn 61 ral. oed.

Yn ddiweddarach, sef yn y fl. 1811, daeth yraa un o'r enw Mr. William

Bowen, yr hwn oedd yn swyddog y gyllidfa (supervisorJ , i aneddu. Dywedir

mai gr da a synwyrol ydoedd, a phregethwr doniol a defnyddiol. lë, dy-

wedir, oni bai ei lesteirio gan ei alwedigaeth, trwy gyfyngu ei amser yn fawr

buasai yn un o'r dynion blaenaf yn ei ddydd. Bu farw yn 1822, yn 60 ml.

oed. Bu yma bregethwyr eraiU yn preswylio yn ddiweddarach fyth, y rhai

nid ydynt yraa yn awr, sef, Mri. S. Anthony, D. Roberts, üeorge Williams,
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a D. PhiUips, Maesteg. Yma hefyd y dechreuodd y Parch. D. Howels, a

Mr. D. Anthony, bregethu. Yrua hefyd yn awr y mae y Parch. R, Lumley,

vn preswylio. Mae yma, bellach, gapel llawer helaethach na'r cyntaf, wedi

èi adeiladù er ys blynyddau, i'r hwu y perthyna tua 2.50, neu fwy, o gymua-

wyr. Yn y fl. 18A6, agorwyd addoldy arall, dan yr enw Bethauy, at was-

anaeth y Saeson ;
yn yr hwii y bu y Parch. Wiliiam Howel, yn gweini dros

dymhor ; ac vn yr hwn y llafuria yn awr y Parch. WiUiam Williams ; mae

uwchlaw 60 o aelodau yn perthyn i'r lle hwn.

PEN-CLAWDU.

Dechreuwyd yr achos crefyddol yn y lle hwn drwy weinidogaeth y Parch.

Eees Jones, gynt o Fôn ;
yr hwn, ar y pryd, oedd yn gweiui yn nghapelau yr

aro-lwyddes Barham, mewn dosbarth o wlad Morganwg, a elwir y Browyr
;

dosbarth y mae yr iaith öaesoneg yu ffynu fwyaf ynddi, Mae Pen-clawdd

yn nes i gyffiniau y Cymry na'r capelau eraill perthynol i'r arglwyddes ; ac o

ganlyniad, mae y trigolion, gan amlaf, yn deall y ddwy iaith.

Wedi marwolaetb Mr, Eees Jones, galwyd ar y gynuUeidfa i ddewis gwein-

idog blith yr Annibynwyr ;
yr hyu oedd groes i'w syniadau, ac am y dewis-

ent ymlynu wrth y Methodistiaid bu raid iddynt gilio o'r capel, Bu y brodyr

dros hir amser ar ol hyn, yn ymgynuU i addoli mewn ystafell tafarndy, yn y

pentref, am nad oedd un lle arall yn gyfleus. Oddiyma hefyd, wedi byr ry-

budd, bu raid ymadael, heb wybod am un lle arall, Tosturiodd gwraig yn

mhlith y Bedyddwyr wrthynt, a chyuygiodd ystafell fechan o'i th ei hun,

hyd nes ceffid Ue mwy cyfleus. Yn yr ystafell hon y bu y brodyr yn ymgynull

am ysbaid saith mlynedd, ac uid heb arwyddion sicr a lluosog o breseuoldeb

yr Arglwydd yn eu plith.

PE NNOD IV.

EGLWYSI A PHREGETHWYR BOREOL Y SIR.

CTÜWYSIAD :

DYFFRYN—CYCHWYNIAD YR ACHOS—GWETHWYNEBIADAU—RISIART THOMAS, O'R
FARTEG, AC EVAX THOMAS, O'R DYFFRYN-UCHA'—DAFYDD A MARY JOHN, O'R
DYFFRYN-ISA'—JEXKIX THOMAS, PEXHYDD—HYXODRWYDD EI GYMERIAD, AC
AMGYLCHIADAU EI OES—DAXIEL O'R COXSTAXT, A WILLIAM OWEX, Y GWE-
HYDD—CASTELL-XEDD—HARRIS YN PREGETHU YXO—WHITFIELD HEFYD A D.

ROWLAXDS—PARCH. W. DAYIES—HEN GAPEL GYPYLCHI—CREUNANT—MAE3-
TEG, Y BABELL, A'R SPELTER.

DYFFRYN.

Ymddengys mai Howel Harris a fu yn offeryn i blanu Methodistiaeth yn y
lle hwn hefyd. Nid yw yr amser yn eithaf sicr pa bryd yn gyntaf y cychwyn-



PEN. IV.] SIR FORGANWG. 33

odd yr aclios yma. Dywedir, gan rai, niai tua'r fl. 1774—6 y ÍTurílwyd yma
eglwys fechan ; eraiU a ddywedant fod yraa un flynyddau cyn hyny. Dichon

fod gwirionedd yn y ddau honiad. Gallai fod yn y lle hwn, fel y bu mewn
llawer o fanau eraiU yn y Dê a'r Gogledd, fod yr cghrys wedi ei phlanu gan

Howel Harris mor fore a'r fl. 1743, a'i chynal dan ei arolygiad ef a'i gyd-

M'eithwyr am rai blynyddau wedi hyny ; ond ci bod wedi ei tharfa a'i chwalu

drachefu, pan y cymerodd yr ymraniad le rhwng Harris a Eowlands yn y
fl. 1751. Ond ar ol bod cyfwng o 20 mlynedd neu ychwaneg, ei bod wedi

ei hail gychwyn, pan oedd Methodistiaeth yn dechreu ymddadebru ar ol y
dyrnod a gawsai yn yr ymrysonfa hòno. Fel hyn y gwyddora y bu mewn
manau eraill, ac nid oes dim annhebyg iddi fod felly yn y Uc hwn. Ni a

wyddom ddarfod i Harris ymweled ag amryw o barthau o'r dywysogaeth ar

ol ei ymneillduad oddiwrth ei frodyr, yn enwedig yn ysbaid y cyfwng rhwug
agoriad coleg larlles Huntingdon yu Nhrefecca a'i farwolaeth; sef o'r flwydd-

yn 1768 hyd 1773. Dywedir fod yma bregethu mewn gahanol fanau yn y
gymydogaeth yn yr amser boreol hwnw. Ymgynullid, weithiau, wrth d
tafarn a eIvTÌd y " Plough'^ yn ymyl Aberafon ; weithiau yn Hafod-y-porth,

tyddyn yn nghwm y Dyfí'ryn ; ac weithiau rhwng y Dyfí'ryn a Margam, mewn
lle a elwid Twll-yn-y-wal. Sonir yn " Nghofnodau Trefecca,*' am gymdeithas

eglwysig fechan a gynhelid mewn lle a elwid yr Hafod ; a barnu yr ydym mai

yr un ydyw a'r Hafod-y-porth, llc y dywedir uchod fod pregethu. Dywedir

fod 13 aelodau yn perthyn iddi yn y fl. 1743. Yr un a arolygai y gym-
deithas hon ac wyth neu naw eraiil yn eî ddosbarth oedd John Eichard,

Llansamled, fel y dywedwyd o'r blaen. Yr oedd John Belcher a Howel
Harris yn ymweled â hwy yn eu tro, ond nid oes genym ddim hanes manwl
am eu hysgogiadau.

Nid oedd y gwaith yn yr ardal hou yn cael ei ddwyn yn mlaen lieb wrth-

wynebiad iddo. Ymddangosai, weithiau, mewn teuluoedd, trwy fod rhai o'r

teulu blaid a'r gweddill yn erbyn ; felly yr oedd yraa. Yr oedd gr y
^' Floiujlí^' yn wrthwynebol iawn, oud yr ocdd y wraig yn fwy pleidiol i'r

gwaith. Dygai y wraig ystôl allan o'r t i'r pregethwr sefyll arni, ond y gr
a'i cipiai hi oddiyno, ac a'i dygai hi i'r t yn ol ; ac felly y gwnaent lawer

gwaith, ond y wraig yn y diwedd a gariai y dydd. Dro arall pan y cynhelid

oedfa, penderfynodd rhyT^ nifer o ddyhirwyr aflonyddii ar yr addoliad, írwy

ddwyn cath gyda hwy, a'i gollwng yn nghanol y bobl i'w hanos gan y cu,
a thrwy hyny beri terfysg ac aflonyddwch. Gollyngwyd y gath, ond siomwyd

y terfysgwyr ; oblegyd cafodd y creadur diniwaid ddiangfa ebrwydd o ffordd

y cn, a hyny mor Uwyr ag y methodd pawb a chael allan i ba le yr aethai.

Felly, dyrysodd yr yragyrch ar yr oedfa, a chafodd y pregethwr dawelwch í

draethu ei genadwri ; a chafodd rhai o'r gwrandawyr hefyd achos i ddyweyd,

"Da yw i ni fod yma."

Tua'r fl. 1770, ymofynodd amaethwr, o'r enw Eichard Thomas, y Farteg,

am foddion gras i'w d ei hun, Mae mab iddo yn 89 mlwydd oed yn fywya
CyrROL III. p
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awr, neii o leiaf yn ddiweddar, gau yr hwn y caed yr hanes. Yn yr un

flwyddyn, ymofynodd Evan Tliomas, o'r Dyffryn-ucha', am yr un fraint.

Mae yn ddigon tebyg fod y gyiudeithas a ymgynuUai yn 17-t3, yn yr Hafod,

erbyn hyn wedi ei chwalu
;
pa fodd bynag, nid oes genyra hanes am dani am

Ysbaid 'áO mlynedd. Ond tua'r flnyddyn 1774 neu 1776, ail ffurfìwyd cym-

deithas eglwysig yn nh Evan Thomas. Yr oedd y gr hwn eisoes yn

bleidiol i'r gwaith, ond erbyn hyn, ymroddodd yn fwy llwyr i wasanaeth ei

Aro-lwydd. Dvgodd fawr sêl dros Arglwydd y Ihioedd yn nghanol cenedl-

aeth ddrwg a pbechadiirus. Ar fore Sabboth arferai godi yn fore iawn, a

chyrchu i ael rhyw fryn gerllaw ei d, lle y dyrchafai ei lais íel udgorn, gan

lefain hyd eithaf ei allu ar ei gyniydogion, " Y Sabboth ydyw heddyw ! Y
Sal)both ydyw heddyw !

" nes y byddai yr holl ardal yn adsain. Brawd yd-

oedd y gr hwn i'r hybarch WiUiam Thomas, o'r Pìl. Ymwelsai yr Arglwydd

â Wilh'am o'i flaen ef
; yr oedd y ddau yn byw yn y Dyffryn-ucha', ond yn

mhen rhyw gymaint o amser, William a briododd, ac a aeth, medd fy ngho-

heby(hl, i fyw i amaethdy yn ymyl hen gapel y Dyffryn. Cyraerodd lease ar

y tyddyn hwn dros ei oes ; ond nid hir iawn, er hyny, yr arosodd ynddo,

symudodd i'r T-draw, yn ardal y Vì\.

Yn y fl. 1780 bu farw Evan Thomas ei frawd, a symudwyd yr achos, raewn

canlyniad, o'r Dyffryn-ucha' i ysgubor a berthynai i'r Tyddyn yr oedd gan

William Tliomas lease arno. Yr oedd gr a gwraig o'r enw David a Mary

John, yn byw yn y Dyfl'ryn-isa' ac yn bobl grefyddol. Wedi niarwolaeth

Evan Thomas, daeth Williara ei frawd at aneddwyr y Dyffryn-isa', gangynyg

yr ysgubor grybwylledig at wasanaeth crefyddol, ar yr aramod iddynt hwythau

roddi Uetty ac ymgeledd i'r pregethwyr a ddeuai yno, ac i'w hanifeiliaid.

Derbyniwyd y cynygiad yn siriol, a chadwyd yr ymrwymiad yn flyddlawn;

ac wedi gwasanaethu yn ddyfal yn y modd yraa dros .50 ml., a chyn yniadael

â'r byd, gadawodd Mary John lôg £100 at gynaliaeth y weinidogaeth yn y
Dyffryn ac Aberafon, i barhau. Ond pan fu farw Williara Thoraas yn y
fl. 1811, disgynodd yr hen ysgubor i ddwylaw boneddwr o'r gymydogaeth

o'r enw Phillip Jones, Ysw., golygydd, a pherchenog mewn rhan, o'r gwaith

copr yn y Tai-bach. Parhaodd y boneddwr hwn yntau i roddi yr hen ysgubor

at wasauaeth yr Arglwydd, a raynych y deuai efe ei hun yno i wrando yr

efengyl ; ac nid hyny yn unig, ond efe a gyfranai swm blynyddol tuag at

draul yr achos yn y lle. Ar ol ei farwolaeth ef, caed y Ue yn rhad gan ei fab,

Mr. WiUiam Jones, tra bu raid wrtho, sef hyd oni adeiladwyd capel newydd

y Tai-bach, yn y fl. 18 il. Felly gwasanaethodd hen ysgubor y Dyffryu

achos crefydd am ysbaid 61 o flynyddau ; a rhyfeddol y llcwyrchiadau a

roddwyd yma ar y weinidogaeth
; prin y mae gan y genedlaeth bresenol un

dychymyg am y tywalltiadau a roddid yn awr ac eilwaith y dyddiau hyny.

" Gwisgai yr offeiriaid gyfiawnder a gorfoleddai y saint." Yr oedd yr " efeugyl

nid raewn gair yn unig, ond mewn nerth ac yn yr Ysbryd Glân," a Ihiwer-

oedd a ddychwelwyd at yr Arglwydd.
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Bu yma rai gwr tra hynod gycla Methodistiaetli yii preswylio y fro hon.

Sonir cryn lawer am Danielo'r Constant ; ac am WiUiam Owen y gwehydd
;

Evau o'r Firi hefyd ; a Thomas Eoberts yr hen flaenor ; ond yr hynotaf o

honynt oU oedd Jenkin Thomas, yr hwn oedd yn byw mewn tyddyn yn y

gyraydogaeth o'r enw Penhydd, oddiwrth yr hwn y galwyd ei breswylydd, yn

" Siencyn, Benhydd
;

" enw ag sydd ar dafodau miloedd o rai na welsant

erioed mor gr ei hun. Nid ein gorchwyl ydyw ysgrifenu cofiant llawn o

neb rhyw un a fa yn enwog a defnyddiol i Fethodistiaeth Cyraru, ac am Jenlcin

Thomas y mae yr angenrheidrwydd yn llai, gan fod traethawd helaeth am

dano wedi ymddangos eisoes; * ar yr un pryd, anweddus a fyddai i ni fyned

heibio i hanes gr a'r fath hynodrwydd arno, heb ddim mwy na chrybwyll-

iad byr o'i enw.

Ganwyd ef yn y fl. 1745, a bu farw yn y fl. 1807, yn 01 mlwydd oed.

Dyn garw, certh yr olwg oedd Siencyn
;
gwladaidd, îe, mynyddig ei wedd

;

cryf ci gorfl', anniwylliedig ei foesaii, n gwrol a dibris ei feddwl. Prin y

gwybu un araser pa beth oedd nac ofn na ehywilydd, oddieithr ger bron

Duw. Ymddengys fod ilawer o'r ansoddau hyn yn ei gyfansoddiad, a gwr*

teithiwyd hwy yn dda ynei ddygiad i fyny. Nid oes nemawr hanes am ei

febyd na'i ieuenctyd, mwy na'i fod wedi treulio blynyddau cyntaf ei oes ar

faesydd Penhydd, gan arolygu triniad y raaesydd a bugeilio defaid y mynydd-

oedd. Nid oedd dysgeidiaeth wedi cael nemawr fantais i goethi ei deiraladau,

na chyfathrach â'r byd wedi caboli dira ar ei ymddangosiad. Dygwyddodd

i hwn, pa fodd bynag, glywed pregethu yr efengyl, a gwnaed ef yn wrth-

ddrych ei dylanwad a'i hymgeledd. Nid yw yr hanes yn dyweyd pa bi'yd y

bu hyn, ond yr ofteryn a ddefnyddiwyd i ddwyn Siencyn dan argyhoeddiad

oedd gr a elwid Ifan, Tir-clai. Nid oes genym lawer o hanes y gr hwn,

yn unig darlunir ef nid yn annhebyg i Siencyn ei hun, yn ddyn gwladaidd a di-

addurn iawn, ond ynr o'r iawn ysbryd.f Pan yn pregethu neu yn hytrach yn

cynghori, yr hyn gan amlaf a fyddai mcwn tai, neu ysguboriau, efe a ysgogai,

raegys yn ddiarwybod iddo ei hun, o amgylch yr adeilad gan bregethu wrth

hwn ac arall, wrth fyned heibio. Pan clywodd Siencyn fod y pregethwr hwn

yn dyfod i'r fro, penderfynodd fyned i'w wrando, heb un amcan ganddo,

amgen na difyrwch, oddiar ei ddawn dyeithr a'i dduU ysraala. " Yr oedd y

cyughorwr hwn," meddai Siencyn ei hun, "wrth bregethu, yn union fcl ps

buasai yn siarad yu bersonol â rhyw un yn y gynulleidfa a adwaenai efe fel

dyn melldigedig o ddrwg, drwg iawn, raaes o'r cyífredin. Agorais inau fy

llygaid, ac edrychais yma ac acw, a chan droi fy ngolygon yn ol ar y pregeth-

wr, canfyddwn ef yn edrych yn daer arnaf, a bygwth y dyn drwg yn ofnadwy.

Mor wir a'i ddyu'eyd, credais yn benderfynol mai ataf fi yr ydoedd yn cyfeirio

yn uniongyrchol. Beth bynag, nid hir y gwraudewais cyn gorfod crcdu taw

* Gwel y '•Traethodtdd," 1849
;
ysgrifenwyd y traethawd gan y Parch. Edwfird

Mattbcws. t Gwel grj'bwylüad am Evan, Tir-clai, yn hanes gir Gaeríyrddinj

CfL IL, tudal. 429.
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fi oedd y dyii drwg, a'r dyn drwg iawn, oedd gan y pregethwr ; a fy mod yu

wrtliddrycli y bygytìiiad ofnadwy. Dylynodd swn y bygythiad fi, nes llanw

fy nghydwybod â braw a dychrynfeydd uö'ern dân, ac yno y gadawodd fy

ewythr Ifan, Tir-clai, n, heb ddyweyd cymaint a ffarwel i ti fachgen."

Yr oedd cydwybod y llanc, bellach, wedi ei deffro, ac yn peri iddo lawer o

ofid. Ceisiai ei oreu i'w dofi a'i dyhuddo, ond nid oedd dim hyd yn hyn yn

tycio. Eywbryd tra yn y benbleth hon, dygwyddodd fod cyfarfod i fod yn

y plwyf, "daflu disiau." I'r cyfarfodydd hyu deuai Uuaws mawr ynghyd,

lle yr arosent i dori cnau, bwyíta afalau, ac yfed cwrw ; nwyddau a ennillent

trv.'y ryw fath o chwareu damwain â'r disiau. Penderfynodd Siencyn fyned

i'r chwareu, gan obeithio boddi cur ei fynwes â Uawenydd y cwmni. Yn y

chv>'areuau hefyd euniilodd ddwy ydd, a phrysurodd â hwy tua chartref.

Cododd y gwyddau, un dan bob cesail, ac i ffordd ag ef. Yr oedd, bellach,

yn ganol nos, a rhwng meithder y ffordd a phwysau y creaduriaid asgellog,

ynghyda'u hanesmwyder, teimlai Siencyn ei hun yn dechreu blino, ac i'r

graddau yr oedd ei afaelion ef yn llacio, i'r graddau hyny yr oedd y gwyddau

yn cael lle i ymysgwyd ; ac o'r diwedd cawsant raddau o ryddid i'w hadenydd.

Defnyddiasant y rhai'n yn egniol, beìlach, gan guro y íruan rhyngddyní yn

âdiarbed. Disgynodd ofn arno yntan, a thybiodd ei fod yn canfod goleuni

dysglaer o'i amgylch. Bellach, deffrodd ei gydwybod fwy i\vy, a chan ei

flinder, ei iudded, a dychrynfeydd ei fynwes tybiodd ei fod yn marw. Gollyng-

odd Y gwyddau i'r baw, a syrthiodd yntau ar ei liniau gan waeddiyn lew am
drugaredd. Nid. oes wybod dros ba hyd o amser y bu Siencyn yn ymdrechu

am ei fywyd yn y lle hwn, ond pa liyd bynag, dyvvedir iddo gyrhaedd ei gar-

tref, ryw bryd erbyn y bore, a hyny mewn braw aruthrol. Dan arteithiau

cydwybod euog, y bu dros ryw dymhor, yn ceisio gwella gradd arno ei hunan

ond yn methu ; ac yn suddo yn ddyfnach i'r gors wrth geisio dyfod allan o

honi. Yn y cyfwng hwn cafodd y fraiut o glywed Dafydd Morris, Twrgwyn,

yn pregethu ; a thrwy y bregeih hono dygwyd ef i ymostwng i gyfiawnder

Duw, yn yr efengyl. Eto, dychwelai ei hen drallod arno drachefn, yn awr ac

eilwaith, er nad gyda'r un grym ag o'r blaen. Parodd y bregeth hon efieithiau

grymus arno, Yr oedd ei ymddangosiad y pryd hwn yn ddyeithr iawn, a

thybiai rhai fod rhyw afiechyd taubaid yn ei syfrdanu ; neu fod ei synwyrau

wedi eu dyrysu; eraill yn bwrw mai y grefydd newydd ag oedd yn y w^^d a

wnaethai y drwg ; a da fuasai ganddynt ei gosbi mewn rhyw ddull, nes o leiaf

iddo roi heibio ei benchwibandod crefyddol. Yr oedd Siencyn ei hun, druan,

jnewn penbleth fiin ; ei galon yn gwaedu gan ing ei enaid, a saethau Duw yn

yfed ei ysbryd. Yn ei drailod dv,fn, clywodd Mr'. Davie3, Castell-nedd, yn

pregethu yn eglwys Mihangei, a goilyngwyd ei enaid i ryddid. Gwnaed ef

yn gydnabyddus â Cheidwad pechadur, ac ymostyngodd yn ddiddig dan ei

iau ef.

Adnabyddid Sierîcyn wedi encyd o aniser wiih ei weddìau yn fwy na dira

p.i'all. Deallodd dynion y fro ei fod wedi arfer gweddio i]avi-er, a bod ganddo
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ryw gilfacbau hoff i gyrchu idcìynt i dywallt ei enaid ger bron ])uw. I'u o

honynt oedd " Chv/arel cefu y t." Mynyoh iawn y cyrchai yra;i, cymaint

felly, nes y dywedid os dygwyddai fod ymofyniad am dano, mae y " Chwarel

"

òedd y lle i'w gael ! Nid oedd ei frodyr yn adnabod Duw, ac nid boddhaol í

Siencyn oedd eu hymddygiadau ar rai amgylchiadau. Sonir am danynt unwaith

yn mynu, er yn waethaf iddo, yru ychain tua'r IFair ar y Sabboth, i fod yno

ar fore Luin. Gwnaent hyn i arbed y draul o'u hanfon nos Sadwrn. " Cred-

wch fi," ebe Siencyn, "y bydd mwy o draul arnoch am dori y Sabboth." I

ffordd, modd bynag, y cychwynwyd yr ychain, ac i'r " Chwarel " a Siencyn.

Nid aeth yr ychain yn mhell oddiwrth y t, medd yr hanes, na syrthiodd mi
honynt a thori ei glun. Ar hyn dolefodd ei frawd Thomas, " Mae Sianco

yn y ' Chwarel ' yn gweddio !
" A gwir oedd hyuy. Prawf fod ar ei frawd

fwy o ofn gweddiau Siencyn na dim arall.

Wedi priodi aeth Jenkin Thomas i fyw i Aberafon dros enyd fechan, a

thrachefn i'r Goetre, tyddyn bychan gerllaw "yr hen ysgubor gysegredig ;
"

nc yn y tyddyn hwn y bu efe byw o hyny allan. Nid ydym yn cael sicrwydd

pa bryd y deehreuodd bregethu
;

prìn, fe allai, y gwyddai efe hyny ei hunan,

gan raai rhyw lithro i'r g^yaith a wueid yn raddol, ac agos yn ddifwriad. Fel

gwladwryr oedd Sieiicynyn ddyn gonest, unplyg, gwladaidd, a llafurusiawn.

Codai yn fore a gweithiai yn galed ; ei wisg ydoedd fraisg a diaddurn iawn, a

phrin y gellid meddwl y bu hrusît erioed ar ei (/6t na chrib erioed yn ei wallt.

Yr oedd yu hjaaod o ddiwyd gyda'i orchwyliou bydol, ac yn cynyddu raewn

meddiannriu. Yr oedd ei wedd yn y pwlpud yr im mor anwaraidd. Nid oedd

yn bercheuog ar " f/6t ddu a napcyìi gioyn" Brethyn llwyd o waith cartref

oedd ei wisg; a het, anferth ei chànt, a gwladaidd ei gwedd, oedd am ei ben.

Yr oedd eì bregethau yr uu modd yn berffaiíh ddiaddurn ; nid oddiwrth y
gwyddion y tynai ei gyffelybiaethau; natur wyllt a'r Beibl Cyraraeg oedd

holl faesydd ei efrydiaeth. Nid oedd ei iaith yn nodedig am foneddigeidd-

rwydd, na'i ymadroddion am goethusrwydd ; eto, mewn dull dirodres, ac

iaith ddiaddurn cyfarfyddai ef â'i wrandawyr, mewn modd ag a ddeffroai

ddynion cysglyd eu cydwybodau ; ac a ddyuoethai allan o fesur eu hesgusod-

ion ffol ac ofer. Ac er mor gethin ei wedd a garw ei ddull, yr oedd Siencyn

yn cael ei ystyried yn oracl ei oes. Nid oedd gerwinder ei iaith a barbariaeth

ei dduU, ddim mor wrthwyneb i syniadau ei oes, nac mor gethin yngholwg ei

genedlaeth ei hun, ac a allem ni dybied. Yr oedd ynddo mewn gwirionedd

fwy gyrahwysder i gyfarfod ag amgylchiadau ei oes nag a allem ddychyra«

ygu
3
yn enwedig, gan fod ynddo elfenau rhagorol eraill, diniweidrwydd pur,

a gonestrvv'ydd amlwg ; eiddigedd tanllyd dros Dduw, a ffyddlondeb dirag-

rith yn achos eneidiau dynion. Y rhinweddau hyu a roddent gîaerdcr ya*

bienydd ar ei gymcriad fel cristion, ac a barent dderbyuiad eu'yllysgar iddo fel

pregethwr.

Souir llawer iawn am hynodrwydd Sìencyn, Penhyud, yn y cyfiU'fodydd

eglwysig. Ymddengys mai yn y cyfarfodydd hyny y deuai ei grnffder a'i
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íFyddlondeb yn fwyaf i'r golwg. Dysg-yuai arno yii y cyfarfodydd hyn, fath o

ysbrydoliaeth, yr hwn a roddai iddo fwy o fedrusrwydd ua chyfîredin i brofi

ysbrydion dyuion, a rnwy o ddoethineb i ddyweyd gair yn ei bryd. Yr oedd

ei ddull garw, didderbyn wyneb, ei ymadroddion bras a Uym, y fath, ar rai

achlysuron, ag y byddai yn anferth i neb ei efelychu. Pe yr edrychid ya

unig ar ryw ymadroddiou o'i eiddo, ac heb eu cymeryd mewn cysylltiad â'r

rhinweddau a berthynai iddo, parod a fuasai dyn i feio arnyut, ac i'w con-

demuio. Ymddangoseut yuddo ef, pa fodd bynag, yn llai gwrthun ; ac yn

wir, mynych y coronid hwy â gwir lesâd. Ni oddef ein gofod i ui osod

enghreifftiau lawer gerbron y darllenydd, ond gan y bydd ychydig o'r fath

enghreifftiau yu fwy effeithiol i osod allan y dyn, ni a roddwn ychydig

allau lawer ar lawr.*

Cododd yrarafael unwaith yn eglwys y Dyffryn, rhwng dwy wraig ;—ym«

rafael a fygythiai niwaid raawr i'r achos ; ac ymrafael anhawdd iawn ei ddiffodd

er arfer pob dyfais tuag at hynj^ Un noswaith, pau yn ceisio sefydlu heddwch

rhyngddynt, gofynwyd i Sieucyn a oedd dira ar ei feddwl ef ? " Nag oes, yn

gyhoeddus," «tebai yntau, '• ond y mae genyf air i ddyweyd wrth bob un o

honynt o'r neilldu acar eu penau eu hunain." Gyda hyn, cododd i fyny, a dy-

wedodd wrth y ddwy wraig, " Dewch gyda fì eich dwy, i gael dÿweyd wrth-

ych." Felly yr aethant ; ac wedi eu cael i beu y twyn o fiaeu y cnpel, " Dyna,"

eb efe wrthynt, "yw eich lle eich dwy, y fileiniaid clegog; cerddwch i wneyd

heddwch, a pheidiwch a dod yn ol nes ei wneyd hefyd." Yna yn ol ag ef i'r

capel, gau gloi y drws ar ei ol.

Gwyddom yu dda nad oedd dull fel hyn ddim i fod yu rheol, eto bu y
tro hwn yu fendithiol, oblegid dychwelodd y ddwy wraig cyn dybenu y
cwrdd wedi ymheddychu yn berffaith â'u gilydd.

Dywedai wrth un arall, yr hon oedd yn euog o fod yn wag-siaradus, gan

beri aughydfod, " Mari, Mari, cerdda i maes o'r sociefi/ ; \ jacJc y lautem

uffernol, waith arwain paM'b i ddyryswch yr wyt, y ífordd y cerddi," ac uid

oedd dim i wneyd ond myn'd allan. Dywedai weithiau, wrth, neu am ryw un

lled iach ei galou a dioruchwyliaeth ei ysbryd," "fod yn rhaid ei dyuu trwy y
diaicl," gau gyfeirio at ryw off"er danneddog mewn gweithd gwlan i'w gribo.

Am un arall lled phariseaidd a glân, yn ei olwg ei hun, y dywedai, " Tod yu

rhaid ei dynu trwy y simneu cyn y byddai o ddim lleshad.

Gelwid yr hen bregethwr, weithiau, " Siencyn y Tangnefeddwr," gan mor
fedrus ydoedd i ddarostwng pob terfysg ac ymryson. Sonir yu neiHduol ara

dano mewn un eglwys ag oedd niewn agwedd dra chwerylgar. Defuydd-

iwyd Ilawer o foddion i'w heddychu, anfonwyd yno genadau o'r gras a'r

dylanwad uwchaf, ond y cwbl yn ofer. Mewu rhyw gwrdd misol, ceisiwyd

gan Jeukiu Thomas fyned yno, a thrwy daerni dyfal, caed ganddo addaw

• Am hur\vä o engreifftiau cyffelyb, cyfeiriwn y darllcuydd i'r '• TraeÛioJi/dd."
lÖjO ; ac i'r Llyfryn o'i hanes gàn y Parcb. E. Mattbews,
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myned. Wecli rayned, athrawiaetliodd ryw gymaint ar ddymunoldeb tang-

uefedd eglwysig, gan ddangos pa mor wrthun a dinystriol ydoedd agwedd
withwyneb, ond nid oedd dim yn tycio. Ar hyn, codai Siencyn yn ddisym-

wth ar ei draed, a cherddai yn syn i fynu ac i Lawr ar hyd y capel ; weithiau

yn codi ei olygon tua'r nef, bryd arall yn ergydio y llawr â'i ífon, nes tyn-

wyd sylw pawb oddiwrth destyn yr ymryson at agwedd ddyeithrol yr heu
bregethwr. Yntau, gan gerdded, a siaradai yu ddifrifol megys â rhvw un
anweledig, gan ofyn, " Arglwydd, ai dy ddyweddi di, yw hon ? " Ymhen
enyd, gofynai eilwaith mewn syndod mawr, ac megys o ddifrif calon, yr un
peth, " Arglwydd, ai dy ddyweddi di yw hon ? " •' Lladd hi !

" " Na
wnaf," oedd yr ateb. " Gwerth hi ynte !

" " Na wnaf," oedd yr ateb eil-

waith. " Gwad hi !
" " Na wnaf :

" a chan godi ei lais aeth rhagddo, " Hi
gostiodd yu rhy ddrud i rai

; gwerth fy nwyfol waed yw hi. Pa fodd y
rhoddaf hi i fyny, a pha fodd y gadawaf hi ychwaith !

" Yna syrthiodd i

lawr, a gweddiodd, a hyny gyda'r fath deiralad difrifol, a chyda'r fath nerth,

nes oedd pob mynwes yn y lle wedi anghofio eu dadleiion, a'u calouau wedi

eu hystwytho gau edifeirwch
;
pawb yu nesâu am y cyntaf at eu gilydd, ac

yn penderfynu daddu yr hen ymrysonau mwy.

Digon, mewn gwaith o'r fath hwn, efallai, ydyw yr ychydig nodiadau

uchod ;— digon i roddi awgrym i'r darllenydd pa fath un oedd Siencyn

Tomas. Cyfeiriwn y neb a ddewiso wybod mwy am ei hynodion i'r erthygl

yn y " Traethodì/dd," neu at y Ilyfryn a gyhoeddwyd. Wedi treulio ei oes yn y
modd uchod, mewn Uafur a defnyddioldeb gyda theyrnas Crist, ac wedi

rhnddi profion ehelaeth o gywirdeb ei ddybeuion, efe a orphenodd ei yrfa yn

y fl. 1807, yn 61 mlwydd oed.

Nid Jenkin Thoraas oedd yr unig un o'r hen bobl a roddai enwogrwydd

ar gymdeithas y Dyft'ryn. Sonir llawer am Daniel o'r Constant ; Wil y
gwehydd ; ac Ifan o'r Firi. Yr oedd tymherau a duUiau y gwr hyn yn
gwahaniaethu cryn lawer oddiwrth yr eiddo Siencyn ; ond nid oeddynt

oblegid hyny yn llai eu gras, nac yn llai eu parch, lie yr adwaenid hwy, nao-

yntau
;
yn unig parent lai o son am danynt, gan na pherthynai iddynt y

cyffelyb hynodion dyeithrol ag a berthynai iddo ef. Dyn da, cratFus a mauwl,

oedd Daniel Daniel : un yn ymgais â thangnefedd ac yn ei dilyn hi. Diflanai

cwerylon y gymydogaeth o'i flaen. Wrth fyned i'r addoliad, galwai yu y tai

ar ei flbrdd i gyrahell ei gymydogion, gan ddyweyd, " Deuwch, ac esgynwn

i fynydd yu. Arglwydd, ac i d Duw Jacob." Dechreuodd bregethu yu y fl.

1805. Gwasanaethodd ei dymhor yn íFyddlon a buddiol, a bu farw mewu
hedd yn y fl. 13 13.

Un heddychol ífyddlouiaid y tir oedd WiUiain Owen, y gwehydd. Llafur-

iodd R theithiodd lawer i yraofyn ara bregethwyr i'r Dyflryn ; a phrin,

meddir, y deuai un pregethwr i'r sir, nad âi Wil y gwehydd, i'w gyfarfod,

i'w arwain trwy ran helaeth o honi. Mor adnabyddus oedd ei ô'yddlondeb

yn hyn o orcliwyl, ac mor hyfryd oedd y dysgwyliad am ei gwmni, nes yr
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eclrycbid ara dano gyda llawenydd a sicrwydd. Un tro, pan ddaetli gr o'r

Gogledd i'r wlad, ac heb gaufod yr hen gyfaili yn dyfod i'w gyfarfod ef, fel

cynt, clybuwyd y pregethwr yn adrodd ei ofuau, nad oedd William ddim yn

fÿw, onide y daethai i'w gyfarfod ; a hyny hefyd oedd wir
;
yr oedd yr hen

ddysgybl eisoes dan gloion marwolaeth. Bu farw yn y fl. 1817.

G\vr nodedig oedd Ifan, o'r Piri, am ei haelioni tuag at achos Crist. Cy-

nilai mewn pethau eraiU, er mwyn bod yn hael yn hyn. Pan y byddai

caso-b'ad i gael ei wneyd at unrhyw achos clywid ef yn dyweyd, " Dewcb,

fechgyn ;—dyma lecyn o dir da ; mae eisiau hau yn dew ynddo
;
yr ydym

yn sicr gael cnwd da arno. Gadawodd log J680 tuag at gynal yr ysgol

Sabbothol yn mhlwyf Margam. Bu farw yn y fl. 1813. Gwneir cofí"a

parchus am un Thomas Robert hefyd
;
gr a fu yn flaenor yn y lle am 40

mlynedd. Bu farw yn y fl. 1819.

b'r hen ysgubor grybwylledig yr ymeangodd Methodistiaeth i'r ardaloedd

cylchynol ; sef i Margam, Aberafon, y Peliu-fach, y Cwm-bychan, a Baglan

Mae ysgolion Sabbothol wedi eu sefydlu yn y manau uchod er ys oddeutu

40 mlynedd ;
yn awr er ys amryw flynyddau y mae capelau wedi eu had-

eiladu ynddynt, cynulleidfaoedd lluosog yn gwrando, ac eglwysi, mwy neu

lai eu rhif, wedi eu crynhoi ynddynt. Llawer gwaith yn hanes Methodist-

iaeth y cawsom achlysur i sefyll a synu, pa mor fawr y canlyniadau a ddilyu-

ent gychwyniadau bychain : ymddengys hyny yn arbenig yn yr ardaloedd hyn.

Ni choeliasai yr hen fechgyn eu hunaiu, y codasai fí'rwyth mor doreithiog,

oddiwrth yr had a hauasid ganddynt, mewn tir mor ddifl'aith. " Eraill a

lafuriasant, a ninau a aethom i mewn i'w llafur hwynt." Gwiriwyd y ddi-

areb—" Arall yw yr hwn sydd yn hau, ac arall yw yr hwn sydd yn medi."

Eto y mae cyfiawnder a doethineb wedi arfaethu, na chaift" yr hv,'n sydd yn

hau, mwy na'r hwn sydd yn medi, ddim colli ei \vobr ; oblegid fe gaiff " yr

hwn sydd yn hau, a'r hwn sydd yu medi lau-enycJm ynghyd." Y garap ydyw,

na byddo y naill oes yn hau dim ond a ddyry destyn Uawenydd i oes arall.

Mae pawb yn medi rhyw betli a hauodd rhai eraill, a phawb yn hau rhym

beth y bydd eraill yn ei fedi ar ol hyn. Mewn geiriau eraill, mae ymddyg-

iadau yr henafiaid, yn efí'eithio er da neu er drwg, ar eu holynwyr : a dyled-

swydd a braint arbenig pob oes, a chenedlaeth, ydyw gofalu ar fod y dylan-

wad hwn, yn cynyrchu daioni, ac nid drygioni ; llawenydd ac nid gofid,

CASTELL-NEDD.

Wrth " Gofnodau Trefecca " yr ydym yu deall fod cymdeithas fechan o

Fethodistiaid wedi ymgrynhoi yn y dref hon, neu gerllaw iddi, mor fore a'r

fl. 1748, 03 nad y flwyddyn cyn hyny. John Eichard, eynghorwr o Lansam-

led, tybygid, oedd yn arolygu y cymdeithasau eglwysig yn y dosbarth hwn

o'r wlad. Wrth son am ansawdd yr achos yn Nghastell-nedd, dywed,

—

"Maent, (sef y dysgyblion) yn fwy na choncwerwyr trwy yr hwn a'u



PEÎí. IV.] SIE FORGANWG. 41

carodd, yn y lle hwn." Nid oes un crybwylliad am rifedi y dysgyblion, nac

ara y llc yr yragynuUent ynddo. Ymddengys, pa fodd bynag, raai y gwr a

lafurient yraa yn benaf, oedd Howel Harris, Jolin Belcber, a John Ricliard.

Sonir lòd Howel Harris wedi yraweled â'r Ue hwn yn y 11. 1739. Anfonasid

llythyr iddo gan Mr. Whitfield i'w gyfarfod yn Nghastell-nedd, i ofalun Johu

Davies, wedi ei ddyddio yn Mristol, Chwefror 20, 1739. Yr oedd Whitfield,

newydd ymosod ar y gwaith o bregethu yn yr awyr agored ; ae, ar y pìydj

yn Mristol ar ei ffordd i Gymru. Y^r oedd Harris hefyd newydd fod yn

Ngogledd Cymru, ac yn dychwelyd yn ol, gan gymeryd ei daith trwy siroedd

Aberteifi, Penfro, a Morganwg. Wedi cyrhaedd Castell-nedd, pregethodd yn

y rhan ogleddol i'r dref, y tu arali i'r afon Nedd, ar " dyn yr hen gapel,"

fel y gelwid y lle. Dichon raai hon oedd yr oedfa gyntaf 'crioed gan rethod-

istiaid a gynaliwyd yn y Ue. A chan mor ddyeithrol oedd y peth, a chan

gyraaint oedd rhagfarn y bobl yu erbyn ysgogiadau afreolaidd o'r fath, nid

rhyfedd fyddai os gwneid cais i afionyddu ar y cyfarfod : a hyny a v.'naed.

Daeth rhyw ddyhiriaid i'r lle, a'u bryd ar aflonyddu ; a'r moddion a ddefn-

yddiwyd i'r dyben oedd clymu rhyw offer wrth gyutíon cath, a'i gollwng hi i

ganol y gynulleidfa, raewn cynddaredd gwyllt. Nid yw yr hanes yn mynegu

pa fodd y dybenodd hyn, ond bernir fod rhyw rai ar y pryd, wedi derbyn

lleshad ysbrydol i'w heneidiau.

Ryw biyd ar ol hyn, sef yn y fl. 1743, bu Mr. Whitfield yn pregethu mewn
cr arall o'r dref, ar gareg farch, wrth d tafarn. Nid oes modd olrhain

effeithiau y bregeth hon ychwaith. Wedi hyn, bu Daniel Eowlauds, Llan-

geitho, yn pregethu yn y rhan ddwyreiniol o'r dref, ar bwys y " Tonau," fel

y gelwir y Ile hyd heddyw, o, dan bren sycamorwydden. Mae seiliau lled

ddibetrusgar i gredu fod amryw " wedi clywed Uef Mal) Duw," trwy y wein-

idogaeth, y tro hwn, " a byw." Nid annhebyg na fu gweinidogaeth y tri

gwr hynod liyn yn foddion i gasglu rhyw nifer bychan o ddysgybiion at eu

gilydd. Tua'r un aniser hefyd y dechreuodd rhai eraiU gynghori yn y whid,

megys, John Richard, LUmsamled, a Johu Belcher, ac eraill, y rhai a lafurient

yn fwy cyson, ond yn Ilai cyhoeddus, ua'r gwr enwog eraill a enwyd.

I eglwys y plwyf, neu i eglwys Llanelltyd, y cyrchai y crefyddwyr i gymuno

;

y pryd hwnw nid oedd unlle nes na Llangeitho yn sir Aberteifi ; Woodstock,

yn sir Benfro ; neu Lanlluan, yn sir Gaerfyrddin ; os yn wir fod y ddau

le olaf yn agored mor fore. Ond gan fod bucheddau y clerigwyr a weinydd-

ent yn yr eglwysi cyfagos yn anghyson â'u swydd, ac â Christ'nogaeth, yr

oeddynt yn teimlo yu dra phryderus i gael rawynhau gweinidogaeth gr a

brofasai nerth yr efengyl iddo ei hun ; a thaer wcddiasant ar i'r Arglwydd

anfon atynt vvr wrth fodd ei galon i'w hymgeleddu. Yn mben rhyw araser,

g\j'randavvyd eu gweddi, ac anfonodd rhagluniaeth glerigwr ieuanc o'r enw

Wilüam Davies, yr hwu a ddaeth i fod yn gurad i Mr. Pinkney, yr hwn oedd

yn meddu personoiiaeth y ddau blwyf, Castell-nedda Llaneìltyd. Ymddengys

hefyd fod Mr. Pinkney wedi hoíîi Mr, Davie3 yn fawr fel dyn duwiol ae add=

Çyfrol III. û
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fwyn iawn. Hoffwycl Mr. ])avies yn íiiwr hefyd gan y rhai hyny o'r bobl a

feddent c1nvaeth at yr efengyl. Ond nid hir y bu ef yn gwasanaethu yma cvn

iddo ddyfod yn wrthddiycli dygasedd a gwawd dosbarth arall o bobl, yn en-

wedig pobl fawr y dref a'i liamgylchoedd ; er nad ymddengys fod ganddynt un

achwyiiiad yn ei erbyn, ond fod ei athrawiaeth yn rhy bur, ei fuchedd yn rhy

snntaidd, a'i aidd dros ogoniant Duw yn vhy danbaid. Pa fodd bynag, cydfwr-

iathisant vn ei erbyn i'w yru ymaith oddiwrthynt ; ond er raaint yr ymdrech a

wnaed, aíbvvddinîinus a fu y cwbl ; oblegid cadwodd Mr. Pinkney efyn ei gur-

adiaeth liyd ddydd ci farwohieth : ond wedi marw ei noddwr, ail-ymosodwyd

ar V "-orchwyl o'i fwrwef yraaith ; a'r tro hwn llwyddo a wnaetliaiit. Cafodd

Mr. l)avies alwad gref gan y rhan fwyaf o'r plwyfolion i yrasefydlu ar ol hya

yn Llanguge ; ond gati i'od y gwr mwyaf yn y plwyf lîwnw liefyd yn dflyeithr-

iaid i'" eí'en'''vl, ac yn chwenych cael cleiigwr rawy cydffurl <'i'u chwaeth eu

hunain, codasant yn erbyn Mr. Davies, gan ddewis gr arall i'r lle.

Bellacli, barnodd Mr. Davies a'i bleidwyr, mai ychydig oedd o obaith

iddo allu bod yn ddefnyddiol y tu fewn i furiau yr eglwys, a phenderfynodd

i ymroddi i waith ei Arglwydd y tu faes iddi. Y dydd y cymerodd y clerig-

wr arall feddiant o Languge, pregethodd Mr. Davies y tu alian i'r hen adeilad,

a hyny raor efengylaidd a gwlithog, fel ag yr anghoíiodd ef a'i bleidwyr y
siomedigaeth a gawsent. Y canlyniad a fu iddo droi ei gefn yn Uwyr ar

eglwys Loegr, ac ymroddi i wasanaethu Duw yn efengyl ei Fab ef, yn raysg

y Methodistiaid. Nid yw yn ymddangos, ynte, ddarfod troi Mr. Davies

allan o'r eglwys gan ei uchraddiaid eglwysig, ond raai efe a ymadawodd, o

hono ei hun, gan gwbl gredu raai felly yr arweinid ef gan ewyllys Duw ; ac

mai f'elly y gallai wasanaethu ei genedlaeth ei hun yn fwyaf efieitliiol. Prawf

diymwad a gawn, o yralyniad rliai, o leiaf, o blwyf Llanguge wrtho, yn y

fiaith fod un amaethwr, galluog a pharchus o'r plwyf, yn danfon cynorlhwy

arianol iddo i Gastell-nedd, ar ol ei wrlhod gan y gwr mawr, gan gymaint

yr hofîai efe Mr. Davies a'i alhrawiaeth.

Mewn canlyniad i'r ymneillduad hwn, cyfarfyddai Mr. Davies a'r aelodau

hyny a'i canlynodd ef maes o'r eglwys fi'u gilydd, gan ymfì'urfio yn gym-

deitlias eglwysig yn nh un Edward Morgan, Penbwchlyn, yn agos i'r fan y
bu Mr. llowlands, Llangeitho, yn pregethu, dan y sycamorwydden. Bellach,

yr oedd hoU Gyraru yn agored i Mr. Davies i lafurio ynddi. Pregethai yn

fynych mewn tai anedd yn y gymydogaeth, ac yn yr awyr agored ; a liawer-

oedd yn y dref a'r amgylchoedd, a ddychwelwyd trwy ei weinidogaeth.

Gwelwyd angenrheidrwydd erbyn hyn i helaethu Ile eu pabell, gan fod nifer

y dysgyblion wedi c.mlhau, a'r gwrandawyr wedi Iluosogi. Cat'wyd dau d
anedd yn y rhan ddwyreiniol i'r dref, y rhai a gymhwyswyd i fod yn lle cyf-

arfod. Yn mhen ychydig flynyddau ar ol hyn, y priododd Mr. Davies, (ic

y bu dros ryw dymhor yn cadw ysgol ddyddiol yn y dref. Y'n y modd yma

y treuliodd rai blynyddau ; a Duw a ddygai dystiolaeth amlwg iawn i air ei

ras trwy ei was hwn, er Ueshad eneidiau lawer.
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Gerllaw y dref hon y niae lien gapel Gyfylclii, capel a fu yn enwog gynt,

gan mai iddo yr ymgynullai lluaws mawr ar Sabbotliau cymundeb, fel y
gwiieid i Lanlluan, ac ar ol byny i Laugan. Adeiladwyd hwn yn mhlwyf

Mihangel, i'r dwyrain o dref Castell-nedd. Mae yn sefyll ar fryn rhwng dau

gwra. Bernir ddarfod ei adeiladu yn neillduol i Mr. Davies, tua'r fl. 1776,

rhyw gymaint o amser ar ol ei droad llwyr at y Methodistiaid. Mae gwedd

tra eglwysaidd ar y capel hwn, ac oddiar y wedd sydd arno, a'r defnydd a

wnaed o hono, am agos i 40 mlynedd, fel lle y gweinyddai ofTeiriaid ]\Ietli-

odistaidd swper yr Arglwydd ynddo, honid mai capel perthynol i cglwys

Loegr ydoedd, Ond nid yw yn. ymddangos iddo gael ei gysegru erioed
;

onide, bernir y buasai, er ys Uawer dydd, wedi ei feddiannu gan eglwyswyr

at eu gwasanneth ; ond hyn ni allasant er ymdiechu. Ehcnid yr adeilad

hwn megys yn ddau gysegr,—y santeiddiolaf a'r cyfír^din. I'r santeiddiolaf

yr âi yr ofî'eiriaid yn nnig, ond yn y llall yr arferai holl bregethwyr y cyfiui-

deb weinyddu. Byddai pregetliwr yn traddodi ei genadwri yn y lle cylíredin.

am 9 o'r gloch y bore ; ac wedi iddo ef ddaifod, ymddangosai yr ofFeiriad

yn ei le ynlau, a'r holl gynulleidfa a droent eu hwynebau ato. Fel hyn y bu

am flynyddau hiwer, heb fod yr un cynghorwr neu bregethwr yn anlurio

croesi y wahanlen ; ond o'r diwedd diflanodd y syn, a chymerodd y pre-

gethwyr drnain galondid i fyned i mewn i'r lle santaidd.

Arferai llawer o ofl'eiriaid eraiU heblaw j\L'. l)avies, weinyddu yn nghapel

Gyf^N'IcIii ; megys, ]\Ir. Jones, Llangan ; Mv. Howells, Trehill; ]\lr. Hcwells,

Llwyn-lielyg ; Pliillips, Llangrallo, ac eraill. •Sonia yr hen bobl lawer ani yr

oedfaon gwlithog a hyfryd a gafwyd yn y c.ipel hwn. Dyhidlwyd yma lawer

o'r gwlaw graslawn ar yr etifeddiaetli. Caf'wyd yma ddiwygiadau grymus

hìwer gwaitli ; ac er nad yw y capel yn cael ei ddefnyddio yn awr at wasan-

aeth yr achos, ond fod adeilad newydd a mwy cyfleus wedi cymeryd ei le ; eto

y mae adgofion hyfryd yn gysylltiedig ag ef. Lhìwer gwaith y bu Siencyn,

Benhydd yn cynghori ynddo ; nid yn y santeiddiolaf, does bosib', ond dan y
gronü,lwyd yn rhywle

;
yma hefyd y dechreuodd y fl'yddlawn Eichard James

bregcthu, ac yma y gorphenodd ef ei daith.

Tua'r fl. 1780, cynaliwyd cymdeithasfa yn Nghastell-nedd. Yn y cyfarfod

hwn yr oedd y Parchn. Daniel Eowlands, a'i fab Nathaniel ; Peter Williams;

a William Williams, Pant-y-celyn ; yn nghyda phregethwyr eraill IIhì eu Iienw-

ogrwydd. Dywedir fod y nefoedd yn rhoddi yn Iiael o'r bcndithion ar yr

achlysnr ; a pharodd y gymdeithasfa hon, meddant, ei chofìo yn hir gan y
gwrandawyr oedd ynddi. Yr oedd boneddwr yn byw mewn Ue a elwir yr

Hill, yn Llanelltyd, o'r enw Mr. Leyshon, yr hwn oedd yn r duwiol a

charedig iawn. Yn ei d ef y Iletyai y pregethwyr a ddaethent yn n^hyd i'r

gymdeithasfa, ac yn nh Mr. Thomas Sraith, tad y diweddar Mr. Smith, o

Aberaí'on. Ymddengys fod amryw o'r enw Leyshon yn aelodau yn eglwys

Llansamled yn nyddiau boreaf Methodistiaeth, perthynasau, fe allai, i'r

boneddwr uchod. Nid hir ar ol y gyradeithasfa ucliod y bu Mr. Davie3 byw

;
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oblegid iii a gawn iddo farw yn y fl- 1787, yn 60 ml. oed, ac y'i claddwyd

yu mynwerit y dref. Pregethodd Mr. Jones, Llarigan, ei bregeth angladdol

ef, a dywedir fod Mr. Jones yu wylo y dagrau yn hidl uwch ben bedd ei

gvfaill, ac yn dyweyd, "
! Davies anwyl ! O ! Davies, gwas yr Arglwydd ! ti

fuost farw ! Do ! disgyiiaist i'r bedd a'th goron ar dy ben !

"

Llawer o bregethu sydd wedi bod gan bregethwyr Methodistiaid De' a

Gogledd yn y dref hon, ac yn y Fonachlog gerllaw y dref, a hyny nes dofi

llawer o fechgyn gwylltion ac anwar Castell-nedd. Yraa y daliwyd Jenkin

Harri, un o brif gampwyr y fro, ac yma y dechreuodd bregethu. Hyfryd

yw chwaiiegu am y gr hwn, fod ei Hyddlondeb yn achos yr efengyl wedi

c^nirtaiu yn anrhydeddus i'r aidd a ddangosasai gynt gyd âg achos gwrtli-

\vvneb. Tyuodd i lawr yn ngweddiU ei oes gymaint ag a allai o'r drwg a

o-odasai 2:yiit. Canfu mai rawy na digon oedd yr amser a aethai heibio o'r

einioes i wasanaethu diafol a phechod, a theimlodd raai gweddus iddo, dros

Vr nmser oecld yn ol idclo ar y ddaear, oedd ymgysegru yn Uwyr ac egiiîol i

o'vHawui ewvllys yr hwn a'i galwasai i'w winllan. Cafodd yr anrhydedd o

barhau yn ttyddlon hyd angau, a derbyniodd yn ddiau goron y bywyd.

Nid oes gan yr ysgrifenydd ddim o hanes Castell-nedd yn ystod yr hanner

canrif olaf; hyny sydd ond odid ain nad oedd pethau hynod wedi digwydd

o fewn y tymhor hwnw. Ehaid datgan, pa fodd bynag, fod yraa lawer cani

yralaen wedi ei roddi er y pryd hwnw. Yr ysgol Sabbothol wedi ei sefydlu

;

moddion cyhoeddus yn ddifwlch wedi cael eu cadw ; nifer lawer wedi cael

eu hennill i roddi clust o ym\yrandawiad serchog, îe, crediniol i efeugyl y
deyrnas ;

yr eglwys, er colli yr enwog a'r hen, wedi cael ei chyfnerthu âg

aelodau a'i chyfoethogi â thalentau. Nid oes uu pregethwr yn aros yn yr

eglwys hon yn awr, ond y Parch. Samuel Jones.

CREDNANT.

Mae y lle liwn yn gorwedd tua chwe' miUdir i'r gogledd o Gastell-nedd
;

ac er nad ydyw oud lle bychan, yn sefyll raewn ardal neillduedig, a lled an-

hygyrch ; ac er nad yw y t addoliad ddira yn fawr nac yn wych, na'r gy-

nulleidfa na'r eglwys chwaith ddim yn nodedig ara eu rhif na'u rhwysg, eto

y mae yn honi cryn Leuafiaetb.

Dechreuodd pregethu yraa yn moreu Methodistiaeth, a chynysgaethwyd

hen drigolion yr ardal â gweinidogaeth ardderchog yr hen dadau. Bu yma
lawer o adf'ywiadau grymus, o bryd i bryd, ac ystyrid y Ue hwn ar ryw

gyfrifon yn un o brif orsafoedd Methodistiaeth yn ystod y deusain mlynedd
cyntaf. Cawu benderfyniad a wnaed mewu cyfarfod a gynaliwyd yn Llan-

ddeusant (sir Gaerfyrddin tybygid), yn y fl. Ili2, ag sydd yn dwyn perth-

ynas â"r Ue hwn ; fel hyn y mae yn cael ei eirio :
—

" Fod y brawd John Joues o Caio, i ymsefydlu gerllaw, ac i arolygu, bob

yn ail wythnos, y cyradeithasau yu y Creunant, Palleg, Hafod, Castell-nedd,
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Cu-maman, Lìandeilo-facli, Blaeullywel, Casllwchwr, Llansaraled, Llangy-

felacli, Llanddeusant, Llanon, Penbre, a Dyfynog, 'gyd. â'r brawd Joha
Eiohr.r(l ; a'u bod i gael ea cynortliwyo gan y brawd Jeffrey Dafydd yn

Llanddeusant
; gan Joiin Powel yn Dyfynog ; Jenlíin John yn Llywel

;

Edward Meiric yn Penbre; a chau George Phiilips yn Nghastell-nedd a'r

Hafod."

Mewn penderfyniad a wuaed Mawrth laf, 17'i3, mewn cyfarfod a gynal-

iwyd yn Glan-yr-afon-ddu, sir Gaerfyrddin, ni a gawn fod John Eichard,

Llansamled, i gymeryd gofal y gymdeithas yn y Creunant, ac i bregethu ynddi.

Yn y ílwyddyn ganlynol y mae cyn yn erbyn y lle hwn, " mailledsyclibjd

oedd i/r aelodau, oddieithr rliyio ychydig." Yn yr un tymhor hefyd yr ydym yn

eai4 fod nifer yr aelodau yn ddeuddeg. Y pryd hwn .fohn Eichard, Llan-

samled, oedd y cynghorwr a arolygai y gymdeithas ; a chan mai ychydig o

adgofion am dano sydd yn awr ar gael, bernir y byddai dyfyuiad o

lythyr a anfonodd i gynulliad ei frodyr yn fantais i'r darllenydd gael cipolwg

ar wcdíl pethau yn y tymhor hwnw, yn gystal a chael mwy o adnabyddiaeth

o'r hen gynghorwr. Pel hyn yr ysgrifeuai :

—

" Yn awr y mae genyf un peth i'w osod o'ch blaen, ain y credwyf y cyciymdeimlwch
â fi, yn hyn o beth, er mwyn Dnw. Oblegid yn wir y mae yn íryfyng arnaf, i wybod,
pa un fydd fwyaf cr gngoniant Diiw, i mi fyned o amgylch, fel yn awr. ai aros adref
gyda fy nbeulu, a gwneyd yr hyn a alhif o ddeutu cartref. Ond yn wii', os ydwyf yn
fy aduahod f}' hun, mae y cnawd yn dewis aros gartrcf. yn hytrach na myned 'o ara-

gylch, ond y mae y creadur newydd (os wyf yn barnu yn gywir) yn dcwis rayned o
amgy lch ; ac yr wyf yn ymddyrysu cyir.aint rhwng y ddau greadur. fel nas gwn pa beth i

wneyd, a fyddo yn fwyaf er gogoniant i Dduw. Mae y raeddyliau hyn yn fy nyrysu
i, mai gweddus fyddai i rai aros gartref i gynorthwyo fy ngwraig gyda dau blijntyn

ar ei dwylaw ; ac nid ewyllysgar iawn ydyw hithau i rai fyned alhin ;—bryd
arall baruwyf fy mod wedi fy nghalw i fyned o amgylch i borthi vVyn Crist, yn ol y
goleuni a'r dawu a roes Üuw i rai ; ac hcfyd ni adawodd efe fod arnaf eisiau dim, er

pan yr ymfwriais i freichiau ei ragluniaetii, fel pe gofynid y cwestiwni mi, "A fu arnat
ti eisiau diin ? " gallwn ateb gyd â'r dysgyblion, " Naddo, ddira Arghvydd." A chredu
yr wyf, os yraddengys i chwi fod fy ngwaith yn myned o amgylch, yu ogoniant i

Dduw, ei fod yn rhoi amnaid i mi y cynelir fi, ac na fydd arnaf eisiau dim, can belled

ag y bydd hyny yn ogoniant iddo ef. Canys y raae wedi gwneuthur pethau rh)'fedd

i rai yn bai'od, bendigedig fyddo ei enw anwyl ef, Amen. Crefafarnoch wneud cyd-
wybod o ofyn meddwl Duw ar hyn, ac anfon gair i mi beth a fydd ; minau a ymos-
tyngaf i'r liyn y bydduch chwi yn cwbl farnu ydyw ei ewyllys ef. Byddwch wych,
anwyl frodyr, a'r Arglwydd fyddo eich cydymaith tra fÿddoch gyd a'ch gilydd. Amen.

Hyn oddiwrth eich annheilwng frawd,

JOHN RICHARD.

Yn y fl. 1744, mae John Eichard yn dyweyd am Creunant, "Mi a fum

yno yn ddiweddar a mawr oedd y gyn fod Ilawer o honynt yn esgeuluso

dyfod ynghyd, a bod hyny yn achosi rhagfarn, yn eu plith, a raeddyliau caled

am eu giiydd."

Mae y gymdeithns eglwysig yn y lle hwu, pa fodd bynag yn aros hyd

heddyw. Ymddengys fod capel wedi ei adeiladu yraa erys tros 80 mlynedd, a
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bod merch heb briodi, o'r enw Mary Thomas, wedi gadael llog dau cant o

buîinnu at yr achos yn y lle tra fyddo Methodistiaeth yn aros yma. Cododd

amryw o bregethwyr yn yr ardal hon, raegys Rees Hopkin, Morgan Lewis,

Tliomas Price, a llees Hopkin, pertliynas i'r cyntaf o'r euw
; y rhai oll ydynt

Avedi cilio o'r niaes, ac yn gorphwys oddiwrth eu llafur ; ac ara y rhai y dy-»

wedir, " raai dynion da a defnyddiol oeddynt yn eu tymhor."

Dywedir raai yn nli un Jenkin Thoraas, T-newydd, y cadwyd y cwrdd

e»lwvsi"- cyntiif, ac inai yn ei d ef y bu yr achos yn cartrefu dros rai blyn-

Yílilau. T.id Thoinas Jenkins, Salem, oedd y gr uchod. Wedi hyny ar-

drethwyd t yn y pentref, yr hwn a safai yn y fan lle y mae y capel a'r t
SYdd wrtho yn awr ; ac yn y t hwn y cynaliwyd addoliad am tìynyddau.

Yn mhen rhyw dymhor, penderfynwyd cymeryd ysgrif-rwym (lease) ar y t,

a cliacl (h^rnyn bychan o dir ato, a chafwyd Iiyny. Mae y lease i barhau tra

V rhedo dwfr, a hyiiy am y swm o bedwar swUt ar ddeg yn y ílwyddyn. Ar

yr nn ysmotyn tir yr adeiladwyd y capel ; a rhoddodd y Jenkin Thomas

crybwylledig ddeugain punt tuag at y draul.

Bu y waddol a adawodd yr hen ferch o Hendre-gyngan at wasanaeth

Melhodistiaetli yma, yn achlysur profedigaeth chwerw i'r brodyr. Pan clybu

Y gm* a roes y rhwym-ysgrif am y capel, yr hwn oedd etifedd Mary Thomas,

beth a wnaethai ei berthynas, a theiralo ei fod ef ddau cant o bunau tlodach

oblegid y rhodd, chwerwodd yn drwm, a daeth i'r capel i aflonyddu yr addol-

iad iic i wawdio y pregethwr. Yr oedd hyn yn y fl. 1769. Ni ddywedir pa

fodd na pha bryd y gostegwyd y dymhestl lion.

Profodd y Creunant rai adfywiadau grymus iawn. Y cyntaf y mae genyra

hanes am dauo a ddigwyddodd tua thri-ugain a phyratheg o tìynyddau yn ol;

yr oedd hyny pan oedd yr aclios yn isel iawn ei wedd, a'r crefyddwyr yn

ychydig iawn eu rhif. Bu yr adfywiad hwu yn foddion i ychwanegu amryw
at nifer y dysgyblion, ac yn eu plitli, yr oedd dau a luont wedi hyuy yn dra

defuyddiol gyd â'r gwaith, sef, Morgan Lewis a John Jenkins. dan

gweinidogaeth tad y Parch. Benjamin Williams, y torodd yr adfywiad hwn
allan.

Tua dechreu y ganrif hou y cychwynodd yr ysgol Sabbothol yn yr ardal. Yn

y lle hwn hefyd, fel mewn Ilaweroedd o leoedd eraill, yr oedd ei ddechreuad yn

fychan
; yr oedd yma ysgol Ued wych yn y gauaf, ond yr oedd yn colli ei hanndl

yn yr haf. Yu y wedd yma, tybygid, y parhaodd am ysbaid 1 2 ralynedd. Bell-

ach, ym.'iflwyd yn fwy egn'iol yu y gwaith ; rlioddwyd ail-gychwyniad i'r ysgol,

a llwyddodd yr ymdrech i ateb y dybeu. Yr oedd yma ar y pryd, hen ferch

dduwiol iawn, o'r enw Mary James, chwaer i'r hen bregeth wr H'yddlawu Richard.

James, yn byw yn yr ardal. Pan ail-gychwynwyd yr ysgol Sul, hi gyntiiweiriai

amgvlchy gymydogaeth i gymhell pawb i ddyfod iddi. Ond ni chnfodd vr

hen chwaer fvw i wneuthur liyn ond dnu Sabboth. Arferai hcfyd fvne(l òob

d//dä ir copd i weddio ara i'r Arglwydd ymweled â'r gymydogaeth yu ffordd ei

ras, ond ni roddodd iddi weled atebiad i'w gweddiau. Ond yn v cyfarfod
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gweddio a gynaliwyd ar ei gyl-nos lii, torodd diwyrriad allan. Nid oedd yno

ond yr hen flaenor Jolin Jei)kins, ac ychydig o ferciied a gwragedd, i gynal y
cyfarfod. Darllenodd y gvvr beunod, a rhoes allan benniil i'w ganu. Ond yn

fuan wedi dechreu y gàn, caed arwyddion lled sicr mai nid ebrwydd y dar-

fyddai. Disüynodd dylanwad dirgel ar yr ychydig nifer yn y lle, a roes

deimladau newydd yn eu mynwesau, a sain newydd yn eu caniadau. Nid

oedd un arwydd y rhoddid cyHeusdra i'r gr a roes y pennill allan fyned ar

ei liniau y noson bono. Cryfhaodd y dylanwad fwy-fwy
; gwresogodd y

teiralad a'r gân yn gyfatebol; a pharhaodd felly dros y rhan fwyaf o'r n03.

"Doethineb a hiliodd ei bwrdd, ac a gymysgodd ei gwin ;" ac nid rhyfedd

gan mor amheuthyn ydotîdd fod yr heu bobl wrth ei flas "yn iieidio ac yii

moli Duw." Sngnodd yr ymweliad hwn eraill i'r ile, nes oedd y t yn fwy

na Uawn. Chwanegwyd Uawer at yr eglwys fecha:i trwy yr adfywiad hwn.

Fel iiyn, o nerth i nerth, y mae yr achos yn aros hyd heddy w. Ac er nad ydyw
nifer yr aelodau ddim yn fawr, eto y mae gwedd siriol a chysurus ar y
gwaith, a chwmwl y gogoniant heb Iwyr ymadael.

MAESTEG, Y BABELL, a'r SPELTER, PLWYF LLANGYNWYD.

Mae yn hysbys fod Howel líarris wedi bod yn pregethu yn Llangynwyd,

a hyny mewn amser yr oedd yr ardal hon, fel Cymru yn gytfredinol, yn gor-

wedd raewn drygioni, ac yn eistedd yn raro a cliysgod angau. Safai y pre-

gethwr, meddir, ar y " Mount^ yu ymyl mur y fynwent o'r tu allan : ac o'r

fan hon y taranai nes oedd y diofal a'r difraw yu cynhyrfu. Do ! clybuwyd llef

y Boanerges hwnw gan bentrefwyr esgeulus Llangynwyd. Mae y pentref

hwn yn gorwedd i'r gogledd o'r Pîl, ac ychydig i'r dc-ddwyrain o Gastell-

nedd, yu nghanol raynyddoedd.

Yn y tyrahor crybwylledig, yr oedd otteiriad y plwyf yn byw mewn am-

aethdy o'r enw Maesgadlawn, nid yn rahell oddiwrth y pentref. Nid oedd

Mr. Thoraas (canys dyna oedd ei enw), fel Galio gynt, yn gofalu ara ddim o'r

pethau hyn. O'i ran ef yr oedd i Howel Harris, neu i ryw iin arall, ryddid

i bregethu neu gynghori, neu beth bynag arall, heb un perygl ymyriad oddi-

wrtho eí. Ond yr oedd ei wraig ef o naws wahanol. Eiddigeddai hi yn

danbaid iawn, nid tros eneidiau dynion, ond tros y sefydliad eglwysig, ac ni

allai oddef y meddwl i neb yrayryd ag addysgiad y plwyfolion ond eu hathraw

awdurdodedig. Pan y clybu hi fod Harris wedi bod yu pregethu ar y
* Moiint,' anlonodd yny fan ryw rai i dynu y 'Mouni' i lawr bob careg, ara ci

halogi gan bregethwr diurddau, a chan mor enbyd ydoedd i naws yr haloged-

igaetli dreiddio drwy y raur i'r tir cysegredig ! Nid oes sicrwydd manwl ara

yr amser y bu hyn ; oud hyn sydd aralwg mai hyn oedd cychwyniad cyntaf

Methodistiaeth yn y rhan yma o'r wlad.

Nid oes amheuaeth na fu ynia oedfaon achlysurol ar ol yr un uchod, gan rai

o'r diwygwyr boreaf y Methodistiaid ; ond am ysbaid maith o flynyddau, fe
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allai 30 mlyDedd, mwy neu lai, ar ol oedfa Howel Harris, ràd oedd yma

ddira aclios sefydlog a chyson ; ac nid oes dim hanes ar gael am y moddion

achlysurol a ddefnyddid, os yn wir fod raoddion yn cael eu defnyddio.

Tua'r íi. 1774, pa fodd byuag, dechreuwyd cadw cyfarfodydd gweddio, a

chyrddau eglwysig, mewn amaethdy o'r euw Xant-y-crynwydd. Mae darn o'r

t, meddir, eto yu sefyll ; ond gan fod gweithfaoedd haiarn mawrion wedi

eu hao"or er y pryd hwnw, a ífwrneisiau mawrion wedi eu codi, y mae gwedd

vr ardal wedi llwyr newid ; cyniaiut ag nas gallai un o'r hen breswylwyr, pe

codai oddiwrth y meirw, aduabod ei hen gartref ei hun, Y rhai a ofalent ara

yr achos gyutaf yn y lie hwn, oeddynt, Evan Madoc, John Dafydd, John

Howel, a 13ety Hopkin
;
yn mhen ychydig chwanegwyd atynt, John Madoc

a WiUiara Evan9. Mae yr olaf a enwyd eto yn fyw (1855).

Mae enw Ehys Howel, o'r Sychpaut, yn sefyll mewn cysylltiad à'r achos

er yn fore, er nad mor fore a'r rhai a enwyd uchod. Ar ol iddo ef ymuno,

symudodd y cyfarfodydd eglwysig iV gartref ef, lle y bu yr ychydig frodyr,

dros beth amser, yn arfer cwrdd â'u gilydd i addoli. Yr oedd Ehys, o'r

Sychpaut, yn enwog yn mhlith ei frodyr am ei ddawn a'i hyawdledd fel

gweddiwr. Amaethdy lled gyfrifol ydyw y Sychpant, a meddiant gan Ehys

arno dan lease. Cafodd ar ei feddwl neillduo cougl o un o'r maesydd i adeii-

adu capel arno ; a thrwy gymhorth yr ardal, fe wnaed byny yn lled rwydd.

Galwyd y capel, y " Graig-fach." Y mae yr adeilad eto yn aros, ond wedi

ei droi yn d anedd. Teiuilai y cyfeillion yu awr yn Ued galonog yn eu t
eu hunain. Ond nid hir y cawsant fwynhau yr hyfrydwch hwn cyn fod ar-

goel drycin yn ymddangos. Yr oedd llhys yn r o dymher boethlyd a cliyíf-

rous ; a chyda hyny yn dangos cryn awydd am y ílaenoriaeth, pryd uad oedd

pawh yn foddhaol iddo gael hyny. Pa fodd bynag, cododd anghydfod rhwng

Rhys â'i frodyr, a chryfhaodd gymaint nes iddo ymadael oddiwrthyut. Cil-

iodd at yr Annibyuwyr, a chymerodd y 'Graig-fach' gydag ef, oblegid yn ei

law ef yr oedd yr hawl i'r capel. Eu y capel dros rai blynyddau yn medd-

iant y brodyr hyny, a thros ryw dyrabor, bu y Parch. Abraham Tibbot ynddo

yn gweinidogaelhu.

Yr oedd y ddeadell fechan Eethodistaidd, bellach, heb uu gorlan. Yr oodd

John Madoc, un o'r praidd, yn byw ar ypryd mewn tyddyn cyfagos, o'r enw
Brynmawr; hwu a agorodd ei ddrws i dderbyn y cyfarfodydd erefyddol i'w

d ; ac ni allai fod cymwynas yn fwy yn ei hadeg. Trigodd yr arch yraa

dros rai hlynyddau, ac yn y cyfamser, cynaliwyd cyfarfod misol yn yr ardal.

Cynaliwyd hwn o ran y pregethau cyhoeddus yn rahentref Llangynwyd ; íe,

pregetha rhai o'r brodyr yn Uan y plwyf, sef Phillips, Llangrallo, a Jones,

Llangan. Ond os caniateid iddynt hwy y llan, gwrthodid ìii i'r brodyr

eraiU. Y ddau \\t urddasol a enAvyd a breg(:thodd yn y bore ; íicyn y pryd-

nawn pregethai Hopkin Bevan, Llangyfelach, yn yr awyr agored wrth gefii

yr Ysgubor-ddegwm. Ond er fod canonau a threfn y sefydiiad gwladol yn

gwrthod y cytieusdra i Hopkin Bevau bregethu o fewn muriau y Uan, uid
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oedtl U11 rhwystr o'r fiith i attal gweniadau y tief. Bu yn oedfa liynod with

gtífii yr Ysgubor-ddegwm ! Tywalltodd y nefoedd ei gwhiw yn gawodydd ar

y gyiiulleidla, a bu yno ganu a chanmawl, îe, neidio a moli Duw. Mne iliai

o'r sawl oedd yno ar y pryd, ac yn mwynhau y wledd, eto yu fyw. Torodd

adfywiad hyfryd allan trwy y tro hwn, yr hwn a ym(hieno(hl dros yr holl

ardal, ac a barhaodd dros gryn amser fel ag i ychwanegti llawer at yr eglwys.

Yr oedd lîliys, o'r Sychpaiit, weithian yn glaf, ac yn dynesu yn brysiir i'r

bedd. Y''r oedd lliniaru hefyd, mae'n debyg, wedi bod ar ei deimladau anes-

mwth gynt, a dywedir ddarfod iddo ddymuno ar i'r Graig-fach gael ei

hndferu drachefn i'r Methodistiaid. Ar ol ei fiirwolaeth ef, felly heíyd y
gwnaed, a cliafodd y cyfundeb lease ar yr adeilad gan y meistr tir. Y'n y fl.

]S00 y bu llhys farw, pryd y dychwelodd yr achos o'r Bryumawr i'r Graig-

facli, i'w hen gartref ; ac arosodd ytna hyd y fl. 1828.

Y'r oedd gwedd pethau yn y tymhor hwn yn newid yn fawr, a'r achos yn

ymgadariihau. Dechreuodd gwaith haiarn y Maesteg tua'r amser hwn, a thrwv

hyiiy lliiosogodd poblogaeth yr ardal yn fawr. Y'n y flwyddyn grybwylledig,

sef 1828, prynwyd capel newydd yn agos i'r gwaith, yr hwn a elwir ' Capel

y Maesteg.' Adeiladesid hwn gan yr Annibynwyr, ac i hwn, bellach, y
symiidwyd yr achos o'r Graig-fach. Ar yr achlysiir hwn, cododd aiigliyd-

welediad yn mhlith yr aelodau, yr hyn a esgorodd ar ymraniad, nid oddi-

wrth y corfl", ond oddiwrth eu gilydd. Nid oedd pawb yn foddlawn i fyned

i Maesteg ; a chan hyny cymerasant ystafell yn Llangynwyd
; ystafell cl/cù a

berthynai i'r Dafarn-isaf. Y pryd liyn, y daith Sabbothol ydoedd Pont-rhyd-

y-fen, Maesteg, a Llangynwyd. Y pryd y cychwynodd hyn nid oedd yr

aelodau yn y ddau le olaf a enwyd uwchlaw deg-ar-hiigain.

Aeth yr achos yn mlaen yn y wedd yma am ysbaid 10 mlynedd. Y^- oedd

ystafell Llangynwyd tua dwy filldir o ífordd oddiwrth gapel y Maesteg, ac

felly nid oedd y naill gynulleidfa yn un rhwystr i'r Ihill, ond y ddwy yn
hytrach yn gynorthwy i'w gilydd.

Tua'r fl. 1839, dechreuwyd gwaith haiarn newydd arall yn yr ardal, yr

hwn yn naturiol a barodd yralifiad newydd o breswylwyr i'r lle. Aeth capel

Maesteg yn rhy fychan, a meddyliwyd adeiladu un newydd mewn lle inwy
cyfleus. Felly, yn y fl. 1340— 1, adeiladwyd capel arall mawr a liardd, yr

hwn a gynwys tua 1500 o wrandawyr. Anturiaeth fiiwr i bobl dlodion j'

eto gorphenwyd yr adeilad brydferth bresenol, er iddo gostio tiia Jê1,vO0,

Bu hyn yn chwanegiad dirfiiwr i'rachos; cynyddodd yr ysgol Sabbothol yn
gannoedd, a'r gwrandawyr yn gyfatebnl ; a chwanegwyd llawer at yr cüIwys.

Yn fiian ar ol cael capel newydd yn Maesteg, meddyliwyd am gael gwell lle

nag ystafell y clwh yn Llangynwyd. Y'iio Iiefyd yr adeiladwyd capel bsclian

cryiio a thra chymhwys. Bellach, Llangynwyd a Maesteg a flfurfiai y daith

Sabbothol.

Y'r oedd poblogaeth y fro yn parhau i luosogi, a'r ddyled anferth a ft'urfiwyd

trwy godi y capel mawr, wedi ei darostwng trwy flfyddlondeb a dyfalwch tra

CyFROL III. H
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chanraolachwY^ynulleidfa. Tua'r fl. 1849-50, i gyfarfod a lluosogiad y

tri<^olioi> acmewn rlìau i liniaru yr amddifadrwydd a deimlid o fodd.on gras,

dechreuyd ysgol Sabbothol mewn cwr arall o'r ardal, tua dwy fiUdir i r

goo-ledd oddiwrth y capel mawr. Coronwyd yr ymgais a llwyddiaut, ac ym-

gascrlodd yno luaws mawr o blant, a rhai mewn oed. Bu raid, yn fuan,

fedcîwl am addoldy yma drachefu. Yraosodwyd at y gorchwyl o ddifnf, a

chafwyd yma gapeí bychan a chysurus ;
gan ei alw yn ol enw y Ue, y 'Spelter.^

Yr oêdd aelodau 'Tabor'- (y capel mawr), y pryd hwn, rhwng dau a thri

chant; ac o'u mysg ymrôdd rhyw nifer i fyned i Spelter i ddechreu ysgol

yno ; a thrwy lawer o fí'yddlondeb ac ymroad, y mae y gwaith yno yn ym-

wisgo mewn gwedd siriol a Uwyddiannus.

Pel hyn y mae yr ychydig enwau a gyfarfyddent â'u gilydd yn Nant-y-

crynwydd ar y dechreu, tua 80 ml. yn ol, wedi myned, erbyn hyn, yn dair

mintai, ac vn àrgoeli yn dda. Tabor, Maesteg, ydyw y prif gapel. Mae yr

eglwys ynò yn awr rhwng dau a thri chant o nifer ;
deiliaid yr ysgol Sab-

bothol yn 400 neu fwy ; a'r gwraudawyr yn mhell ar 1500. Pa drugaredd

mor fawr i ardaloedd o'r fath ag ydyw hon, fod moddion gwybodaeth o

Dduw a'i air yu cydgerdded a chynydd y trigolion mewn rhifedi. Pwy all

ddirnad pa faint o ddrygau a attelir,—pa faint o gysur a gynyrchir
;

îe, pa

nifer o eneidiau tragwyddol a achubir !

P E N N D V .

^

EGLWYSI A PHREGETHWYR BOREOL Y SIR.

CTNWYSIAD :

—

ABERTHYN—CYMDEITHAS EGLWYSIG YMA YN 1742—ADEILADU CAPEL—DAYID WIL-

LIAM5 YN GW^EINIDOGAETHU YNDDO—YMRANIAD AR OL EI FARWOLAETH.—
LLAXGAN A'I HAMGYLCHOEDD—PARCH. DAYID JONES—ANSAWDD Y ÌVLAD AR
EI DDYFODIAD IDDI—ADEILADU CAPEL SALEM—CYNULLIADAU MI.'ÍOL LLAN-

GAN—LLAFim TEITHIOL MR. JONES—GWYLMABSANT LLANBEDR—GWRTHWYN-
EBIAD Y CLERIGWYR I MR. JONES—CYMERIAD EI WEINIDOGAETH.

ABERTHYN.

Ye ydym eisoes wedi dangos fod Howel Harris a'i gyd-Iafurwyr wedi ym-

weled â'r parth hwn o'r wlad, sef Bro Morganwg ; ac wedi bod yn offerynol i

gasglu nifer o ddysgyblion at eu gilydd mewn ararywiol fanau ; ac yn mysg

manau eraill, ni a gawn enw Aberthyn. Y'r oedd yma ryw nifer o grefvdd-

wyr yn ymgasgln at eu gilydd mor fore a'r fl. 1742, ac yn y fl. 1749, adeil-

adwyd yma gapel. Yr oedd hyn tua 19 o flynyddau cyn dyfod ]Mr. Jones

i Langan. Adeiladwyd y capel hwn yn lenaf, ond nid yn gwhl, gan Fethod-

istiaid. Cynorthwywyd hwy gan yr Annibynwyr, i'r rliai yr oedd nifer

bychan o ddylynwyr yn y rhan yma o'r wlad, ond nid oedd ganddynt yr un
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addolrl, A chan yi- anhawsder a brofid gan yr ychydig grefyddwyr i

adeihidu addohly, pob pLiid iddi ei hunan ; a chan yr ystyrid nad oedd dim
gwahaniaeth o bwys rhwng y ddau enwad mewn materion athrawiaethol,

cytutiwyd i gyd-adeiladu y capel; a chaniatàu i bregethwyr y ddau enwad, y
rhai nid oeddynt ar y pryd ond ychydig eu rhif, gyd-ddefnyddio yr adeilad.

Gwnaed hyny hyd y fl. 1780, sef 41 o flynyddau. Yn y tìwyddyn hcn

fe'i tynwyd ef i lawr ac adeiladwyd un arall yn ei le ; a bu y ddwy-blaid yn

c_vd-addoli yn y capel newydd hyd y fl. 1796. Ond yr oedd yspryd pLìid

eisoes wedi lefeinio yr aelodau a'r gynulleidfa yn drwm. Yr oedd y Parch.

David Wiiliaras, fel y crybwyliasom, gan y prinder oedd yn y wlad o ueb i

v.'einyddu y sacramentau, wedi ei ordeinio yn ol duU yr Annibynwyr, er mai

yn mysg y Methodistiaid y cyfrifid ei fod. Ond yr oedd Uawer o bregeth-

wyr yn defnyddio pwlpud Aberthyn heb law David Williams ; ac yr oedd

syniddau yn cael eu traddodi, gan eraiil, nad oedd ef yn cydsynio â hwy, yr

hyn yn raddol a barodd fod ysbryd anghariad a rhagfarn yn cyfodi ei ben

yn mysg yr addolwyr, Ymdaenai egwyddorion cyfeiliornus yn eu plith.

Cofleidiai rhai syniadau Antinonaaidd, eraiU rai Sabelaidd ; ond uid yw yn

ymddangos fod ymraniad cyhoedd wedi tori allan hyd ar ol marwolaeth JNIi'.

Williams. Ond ar ol ei ymadawiad ef, ymhyfhaodd y blaid Sabelaidd, gan

gyhoeddi eu syniadau yn eofn ac yn ddigêl, a cheisio hefyd draws-feddiannu

y t cwrdd. Ln Sabboth, gan hyny, pan ddaeth y gynulleidfa yno, hwy
gawsant y drws yn glöedig, a'r allwedd yn meddiant un o'r frawdoliaeth

hòno. Nacaodd ei roi i fynu er ceisio. Bellach, nid oedd yn aros ond

uaiU ai pregethu yn yr awyr agored neu fnu myned i mewn. Yr olaf a

ddewiswyd. Agorwyd y drws trwy drais, a rhuthrodd y gynulleidfa i mewn
mewn cyfí"ro mawr, gan waeddi, " Llwyddiant i'r gwir !

" Yr oedd un Mr.

Davies, Lhangattwg bellach yn weinidog y Ue, a bu raid diarddel, ar un bore

Sabboth, 36 o aelodau Sabelaidd. Yr oedd yno ar y pryd, fel y gellid dys-

gwyl, deimladau gofidus, ac anwydau cynhyrfus iawn, a da fu gallu llesteirio

troi " t gweddi," yn " faes y gwaed," Y diwedd pa fodd bynag a fu,

i'r Sabeliaid ymadael, ac adeiladu capel arall yu nes i'r môr, yr hwn a alwyd

Bethesda ; a galwasant un o'u plith o'r enw Thomas Williams i'w bugeilio,

Bu hwn yn weinidog iddynt am flynyddau lawer. Mae y genedlaeth hono

wedi hen fyned at eu tadau ; ac, fel y mae goreu, y mae y plant yn rhagori

ar eu tadau, gan fod Bethesda yn awr yn meddu ar weinidog parchus, yn

pregethu yr athrawiaeth sydd yn ol duwioldeb,

Ond yr oedd dwy blaid eto yn aros yn Aberthyn,—Methodistiaid ac Anni-

bynwyr ; ac er iddynt gydweled a chydweithredu yn erbyn y Sabeliaid, nid

oeddynt yn gallu ymdoddi yn hoUol y naill i'r llall. Nid ydym yn gwybod

ond am un capel arall, sef y Groeswen, yti yr un sefyllfa
;
yno trowyd y

Methodistiaid allan—yraa, yr Annibynwyr. Ychydig o ddaioni sydd i'w

ddysgwyl o eglwysi a chynulleidfaoedd cymysg o'r fath. lë, ychydig o gysur

Q welsom erioed o fod dwy gynulieidfa, o'r uu enwad, ond o wahanol iaith, yn
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addoli yn yx un capel, pa faint llai o p;ysur a ellir dclysgTvyl rhwng rliai o'r

UM iiiitli, oi;d wahaiiol syniadau ? Mae y natur ddynol yn ei gwedd anralier-

fTaitli biesenol yn anaeddted i'r sefyllfa. Ar yr un pryd ni allwn lai na

gofiilio fod y fatli ragíiirn ac angliydfod rliwng dynion a ddefnyddiant yr un

Beibl ac a addolant yr nn üuw ! A phwy na ddyinunai weled yr amser y

bydd dysíiyblion Mab Dnw yn UN !

Yr oedd yiua, fel y dywedwyd, gyradeithas eglwysig fecban er y íl. 1742

;

ac yn mben dwy flyncdd ar ol byny, dywedir fod ynia 22 o aelodau, a bod

yn eu mysg dri o bersonau yn cael eu tenitio i gabUi Crist, ac i wadu ei

Dduwdod ; ac ar yr un pryd yn anfoddlawn i lochi y fatb syniadau. " Mae

yma rai," medd yr adroddiad, " yn gryfion, wedi eu gwreiddio a'u seiüo yn

Ngbrist ; mae eraill yn weiniaid ; eto, gan belled ag y gwn i, y mae cynydd

cyHredinol yn eu mysg." Deallwn wrtb " Ysgrifion Trefecca " mai g\vr o'r

enw Tbomas Williara oedd y cynghorwr a arolygai y gyradeithas hon, ac

amryw eraill yn y dosbarth hwn o'r wlad, byd yr amser, mae yn debygol, yr

ymsefydìodd David WiUiams yn y lle. Mae y gangen eglwys bon gan byny,

yn un o'r ychydig iiifer sydd yn aros er dyddiau H. HaiTÌs byd yn awr ; nid

bcb broíì grym awelon cryfion, nid oddiwrth ymosodiadau bygythiol oddi

alliin, ond oddiwrtli hercsiau ífyrnig oddi mewn. Eto y mae yn aros hyd y
dydd bwn. Nid oes genym le i feddwl fod nemawr gyfnewidiad ar agwcdd

gyífredin y gwlndyddiou trwy y mân eglwysi hyn. Yr oedd y tywyllwcb

trwcb yn gordôi yr hoU wlad
; yr hen gampau yn ucbel eu bri. ac yn fawr eu

rbwysg. Y cwbl a allai yr yciiydig grefyddwyr ei wneyd, oedd cadw t y
nos, a giATthdystio yu erbyn y llygredigaeth cyífredinol. Yr oedd ambell

un, îe ambell denlu, er hyny yn cael eu cipio, megys allan o'r genllif ; a phan

y disgytiai cawodydd grymus adfywiad, byddai mwy o sylw yu cael ei wneyd

o'r crelyddwyr, ac ychydig dir yn cael ei eniiill yn ycbwanegol. Ond ni

wnaed argralí' cyH'redinol ar y wl.id nes profi eBeithiau yr ysgol Sabbothol.

Dyma'r pryd y chwalwyd y nos, y darostyngwyd y campau, ac y codwyd
crefydd i sylw y trigolion yn gyífredino].

LLANGAN a'i CHYmNIAU.

Mae enw Llangan trwy bir ymarferiad yn swnio yn gynefin yn ngblustiau

Mctliodistinid, a hyny oblegid cysylltiad y Parcb, David Jones â'r lle. Mae
enw y gweinidog parchus hwn yn ngenau llaaws o'r Metliodistiaid benaf

byd y dydd heddyw
; coffadwriaeth yr bwn sydd fendigedig ganddîut, fel un

nodedig goronog yn ei ddydd ; ae un y bu ei lafur gweinidogaetbol yn ail-

adfywiad i rethodistiaetb Cymru ar ol difrod galarns yr ymraiiiad. Nid oes

ambeuneth na fu gweinidogaeth y Parchn. W. Davies, Castell-nedd, a D.
Jones, Llangan, yn dra bendithiol i bechaduriaid lawer, nid yn sir Forgauwg
yn unig, ond trwy Gymru oll ; äe, yn wir mewn llawer raan yn Lloegr, Yr oedd
Mr. Davies, ychydig o flynyddau yn benacb na Mr. Jones, ond ymddengya
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fod y ddau wedi dechreu llafurio yn Fetliodistaidd tua'r un amser, a pharhau

i gydlafuiio am ysbaid 20 mlynedd ; ond rhoddwyd i Mr. Jones fyw a liaf'ur-

io llawer ar ol colli Mr. Davies, sef ysbaid 23 o flynyddau.

Granwyd Mr. Jones yti y fl. 1785 ; blwyddyn nodedig ar Gymru am mai

ynddi y torodd gwawr y diwygiad ; diwygiad y Ihifuriodd ]\Ir. Jones gvnifer

o flynyddau i'w amaethu a'i gryfhau. Nid ydym yn barnu raai eiu ile, ar

byn bryd, ydyw ysgrifenu buch-dr<iethiad i'r gvvr enwog hwn, yr un pryd,

yraddengys na ddylai "Hanes Methodistiaeth Cymru," ddim myned
lieibio iddo yn unig gyda chrybwylliad byr. Ganwyd eí yn Llaidlwni, sir

Gaerfyrddin. Gorplienodd ei ysgol yn Nghaerfyrddin, ac aeth oddiyiio i

weinidogaethu i Lanafau-fawr, sir Fr^cheiniog ; oddiyno symudodd i Lëyn

yn sir Gaernarfon, Ue y bu dros amser byr yn gurad. Yn y fl. 1760 ni a'i

cawu yn gwasanaethu plwyfydd Trefethin a Chaldicot, sir Fynwy. Ym-
ddengys ei fod yn cael ei ystyried yn bregethwr ennillgar o'r dechread, ond

nad oedd yn adnabod y gwiriouedd íel cristion profiadol cyn yr amser yr

oedd yn gweini yn y lleoedd ohif a nodwyd. Darllen gwaith Fhivel, meddir,

a fu raoddion ei ddychweliad at Dduw. Nid oedd modd, pe bunsai ddy-

munol, celu y cyfnewidad a gymerasai le
;
ymddangosodd yn fuan yn ei wein-

idogaeth yn gystai ag yn ei fuchedd ; a dygodd hyn aruo, fel mae mwyaf y
gresyni, g y periglor. Ehaid oedd y pryd hwnw, tybygid, i gurad Trefelhin

fod yn ddyn annuwiol, os mynai wedd ei uwchatìad ; ac erys y cyfryw raid

eto mewn llawer plwyf. Cyn hir symudodd Mr. .Jones i blwyf arall, yn agos

i Bristol ; a thrachefn i swydd Wilts ; ond yr oedd gwrthwynebiad iddo ar

gyfrif dichlynrwydd ei fywyd, ac efengyleiddrwydd ei weinidogaeth, yn ei

gyfarfod yn mhob man, ac yn peri nad oedd iddo arosiad hir yn y ile y
byddai,

Yr oedd, bellach, tua 33 ml. oed. Oddeutu yr adeg y bu yn aros yu

Willslüre daeth yn adnabyddus i'r larlles Huntingdon
;
pendefiges a ly^^adai

ar wr o gymeriad ac aragylchindau Mr. Jones, a bu hyu o wasanaeth iddo

ef rhagllaw, ac yn ffynonell hyfrydwch i'r bendefiges ei hun. Yr oedd pen-

defio-es o'r enw Arglwyddes Charlotte Edwin, i'r hon yr oedd etifeddiaeth

eang yn ^lorganwg; ac i'r hon yr oedd yr hawl yn mhersonoliaeth Llangan,

yn adnabyddus i larlies Huntingdon, a thrwy y gyfathrach wedi derbyn lles

Ysbrydol oddiwrth yr larlles. I'r bendefiges gyntaf a cnwyd yr hysbyswyd

enw, a chymhwysderau Mr. Jones, ynghyda'r caledi a brofai o achos ei gref-

ydd; a plian y daeth personoliaeth Llaugan yu wag, cyflwynodd ef gyda

llawer o hyfrydwch i'r curad erlidiedig. üygwyddodd hyu yn y fl. 1768.

Gan fod Llangan o fewn yohydig filldiroedd i gapel Aberthyn, yn yr hwn

yr oedd y Pareh. David Williamsyn weinidog, a chan y daeth yn adnabyddus

yn funn pa fath \vr ydoedd periglor newydd Llangar., naturiol i ni ddysgwyl

niewn adeg yr oedd dynion o iiaws efengylaidd mor annml, ac mor ddirinyg-

edi", nad hir o araser a elai heibio cyn y deuai gweinidog Aberthyn a pher-

jglor Llangan yu gydnabyddus â'u gilydd. Yr oedd David WiUiams, bellach.
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mewn gwth o oedraii, ac yn meddu ar wybodaeth helaeth yu nirgelwch yr

efongyl, ac yn gyrahwys o ran oedran a phrofiad i estyn Uaw o gymhorth i

Mr.°Jones. Hynhefyd a wnaeth, os gwir yr hanes a gawn am dano. Dichon

hefyd y bu cyrâdeithas Mr. Jones â'r gweinidog hwn yn foddion i'w ddwyn i

undeb â'r Methodistiaid, gan fod Mr. Williams, er bod yn weinidog lled sef-

ydlog yn Aberthyn, yn parhau mewn undeb â'i hen frodyr. Yr oedd fod y

fath ddynion â Rowlands , y ddau 'Williams ; Davies, sir Benfro ; a Davies,

Castell-nedd, oU wedi derbyn urddau esgobol, ar y maes Methodistaidd, yn

tueddu yn gryf i sugno gr o ysbryd Mr. Jones i gydweithredu â hwynt.

Gwyddai hefyd ua fyddai y fath gydweithrediad ddim yn anfoddhaol gan yr

Arglwyddesau Huntingdon ac Edwin ;
yr ystyriaethau hyn, ac yn fwy na'r

cwbl, y gogwyddiad cryf a deiralai yntau i fod yn ddefnyddiol trwy ryw

fodd, ac yn mhob modd, a barodd i Mr. Jones fwrw ei goelbren yn mhlith y

Methodistiaid ; er na welodd yn angenrheidiol, i'r dybeu hwnw, i roddi i fyny

ei le a'i fywioliaeth yn eglwys Llangan.

Tr oedd golwg isel ar grefydd yn Llangan ar ddyfodiad Mr. Jones yno i

ymsefydlu. Yr un wedd oedd ar y wlad hon ag oedd ar Gymru yn gyffred-

inol gan' mlynedd yn ol. Gyl-mabsantau, gorchest-gampau, chwareuydd-

iaethau, ymladdau, a halogi Sabbothau, oeddynt arferion mewn bri a rhwysg

mawr a chyffredinol; ac nid oedd neb ar gael i'w dynoethi, " Cn mudion,"

oeddynt athrawon y bobl, a gwyliedyddion deUliou, am y rhai y canai

Sianco Siôn,

—

' Y 'fi'eiriad ffol ufternol,

Siwd achub hwn ci bobol ?

Sy'n methii cadw dydd o saith,

Heb ddil^-n gwaith y diafol."

Tr oedd dyfodiad g-r o ysbryd a thalentau ]\Ir. Jones i ardal yn y fath

agwedd, fel gwawr bore, ar ol nos dywell ; îe, fel bywyd o feirw. CoUed

Trefethin a fu yn ennill i Langan ; amddifadrwydd sir Fynwy a íu yn

gynysgaeth i sir Forganwg ; 'ie, i holl Gymru. \Xid hir y bu Mr. Jones

yn Llangan, cyn i'r trigolion ddechreu teimlo sugn ei weinidogaeth. Xid
delw pregethwr oedd bellach yn y pwlpud. Tr oedd gwres yu ei ysbryd a

min ar ei bregethau. Dechreuodd yr eglwys gael ei llenwi â gwrandawyr, a

dechreuodd y gwrandawyr deimlo grym y gwrionedd. Tr oedd "gr Duw "

wedi dyfod i Langan, ac Tsbryd Duw yn y gwasanaeth crefyddol. Bellach,

ymgasglai i'w wrando lawer o bobl o wahanol ardaloedd, y rhai a ddeffroisid

i fesur eisoes trwy weinidogaeth Howel Harris a'i gydlafurwyr, y rhai "yr
oedd taflod eu genau yn deall camflas;" a deffrowyd lluaws o rai eraill a

ennillasid i'w wrando, y rhai, hyd yn hyn, oeddynt yn 'gorwedd mewn dryg-

ioni ' ac yn 'eistedd mewn tywyllwch.'

Nid yw yn ymddangos fod dim mwy na godrau y gawod ddiwygiadol wedi

cyrhaedd bro Llangan cyn hyn. Gwir fod jMethodistiaeth wedi ymwreiddio
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graddau mewn rhai manaii, nid yn mhell o Langan, oyn y fl, 1758 ; îe, er ys

mwy nag- 20 ralynedd
;
megys yn Aberthyn, y Groeswen a manau eraill ; a

gwir hefyd fod rhyw nifer o fân eglwysi IMethodistaidd wedi eu íFurfio yn y
cymydogaethau cylchynol, y rhai a gyfarfyddent inewn tai, ac i'r rhai y
gweinidogaetha yr hen gynghorwyr boreaf, yn nghyda'r oíîeiriaid Methodist-

aidd ag oeddynt eisoes ar y maes ; ond nid oedd ganddynt yr un addoldy va

yr hoU fro. Nid oeddynt yn galw eu hunain yn ymneillduwyr, ond yn rhvw
gangen ddiwygiedig yn eglwys Loegr. I eglwys y plwyf gan hyny yr aent

i gymuno, ac yno y dygent eu pLant i'w bedyddio, pryd yr ymgasglent i deiau

eu gilydd i wrando pregethau, ac i gynal eu holl gyfarfodydd crefyddol. Y
cyfryw oedd ansawdd Methodistiaeth yn nghymydogaethau LLangan ar ddy-

fodiad Mr. Jones yno i fyw.

Desgrifir Llangan a'r broydd o amgylch iddi gan r cyfrifol o'r ardal,*

fel y caulyn :

—

" Anhawdd ýdyw cael ond ychydig o hanes yr ardaloedd hyn cyn dyfodiad

Mr. Jones i Langan yn y fl. 1768. Plwyf bychan yw Llangan, yn sefyll

rhwng Pen-y-boüt a'r Bont-faen, mewn canol gwlad. Gwnaeth yr Arglwydd

ddefnydd mawr o Mr. Jones i alw llawer o bechaduriaid at Grist. Yn mhen
ychy(h'g araser ar ol ei sefydliad yn Llangan, darfu i amryw ag oeddynt wedi

teimlo min y gwirionedd drwy ei weinidogaeth ef, ynghyd â llafur yr ychydig

gynghorwyr teithiol a fyddai yn dyfod trwy y wlad, yragasglu at eu gilydd i

gadw cyfarfodydd eglwysig. Y fan a ddewiswyd i hyn, yn yr ardal hon, oedd

Ile a elwir Ton-frigan, mewn t anedd yno. Yraa y byddai dychweledigion

ieuainc Mr. Jones (ynghyd ag ambell un henach, y rhai a"ennillasid i'r flydd

drwy ryw rai eraill cyn amser Mr. Jones) yn cyfarfod â'u gilydd. Cynelid y
cyfarfodydd hyn, yn benaf yn yr hwyr ; ac nid yw yn ymddangos y byddai Mr.

Jones ei hun yn dyfod iddynt, ond fe'u cynelid gan rawyaf gan henuriaid o'u

plith eu hunain. Arferai y dysgyblion hyn fyned i wrando Mr. Jones ar

foreau Sabboth, ac yno yr aent bob mis i gymuno. Nid oedd un lle arall y
gweinyddid swpper yr Arglwydd gan oífeiriaid efengylaidd yn yr holl wlad,

ddim nes na Llangeitho, Llanlluan, neu gapel Gyfylchi.

Yn rahenychydig flynyddau, syraudwyd y cyfarfod eglwysig o Don-frigan, i

le arall, yn nes i Langan, Ile a elwid Tresaeson; a'r lle y buwyd eilwaith am
flwyddyn neu ychwaneg yn cyfarfod. Yr ' oedd y dysgyblion ieuainc hyn,

megys yn eu caria^l cyntaf, yn mwynhau y cyfarfodydd mcwn modd anar-

ferol. Anfynych y terfynent, heb fod yr aelodau yn cael mwy na llonaid eu

llestri. Torent allan mewn raawl a hwyl nefolaidd ; îe, neidient gan laweu-

ydd, fel rhai a gawsent ysglyfaeth lawer.

Er raor hwyrfrydig a fu y Methodistiaid i ymosod at adeiladu capelau, eto

yr oedd rhai eisoes wedi eu codi, a dechreuodd yr eglwys fechan hon feddwl

ara gael Ite i addoli yuddo, aragen na th anedd. \v oedd Mr. Jones ei hua

* Mr. John Howel, Bryn-cwttyn.
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mor fodíüawn a îieb i'r amcan. Mewn ífortld o ddwyn liyn i weithrediad,

darfii idclo, raewii uníieb uv cyfeillion yn y lle, ymofyn am le cyfaddas i

adeiladu, a cliael diirn o dir o ddwy erw a hanner o fesnr, mewn lle liynod

gvflei>s. .V" "''" y brif-Hbrdd sydd yn arwain o Ben-y-bont-ar-Ogwy i Lan-

trisaint. Prynwyd y tir hwn, a dyogelwyd ef mewn gweithred i'r cyfundeb.

Adeiladwyd y capel yn y fl. 1775, sef, saith mlynedd ar ol dyfodiad Mr.

Jones i eglwys Llangaii, a galwyd ei euw ganddo, yn Salkm ; enw tra phri-

odol i sefyllfa y He, am ei fod yn sefyll mewn dytfryndir gwastad ishiw y

bryiiiau, fel Jerusalein gynt, a'r mynyddoedd o'i hamgylch. Gwnaed y

capel yn adeilad brydferth a chyfleus i acidoli. Yr oedd Salem yn un o'r

cnpelau cyntaf yn y sir, os nad y cyntaf oU a godwyd i'r Methodistiaid eu

Lunain, a cliaii y Methodistiaid eu hunain. Adeiladasid capel Aberthyn 19

mlynedd cvn hyn, ond yr oedd hwnw rhwiig y Methodistiaid a'r Independiaid,

a chapel y Groeswen cyn hyny. Adeiladwyd cape! Gyfylchi flwyddya ar ol

Salein, a'r Goppa-fach yn yv un flwyddyn a chapel Saiein.

Cyiriíid capel Salem y pryd hwnw yn adeüad fawr fel t addoli. Yr oedd

ei hyd tua 00 troedfedd, ond nid oedd ei led yn gyfaíebol. Dangosai Mr.

Jones fawr serch at y lle ; arolygai ei hunan y gwaith, pan yn ei adeiladu, a

threuliai lawer o'i ainser gyd à'r gweitliwyr ; ac ar ol hyny, mewn amser

dyfodol, pan fyddai uhrhyw adgyweiriad yn cael ei wnoyd, byddai y gr da

yn wastad wrtli law ac yn bhnenori yn y gorchwyl o liyflbrddi y gweithwyr.

Mynodd gael pob peth yn gyfleus, fel ag i wneutliur y lle yn gartiefle i'r

aclios crefyddol. Adeiladwyd t anedd at wasanaeth yr achos wrth y naill

ben i'r capel, a mynwent at gladdu yr aelodau wrth y pen arall. Yn y fyn-

went hon y dewisodd Mr. Jones gladdu ei anwyl Siiia (ei wraig gyntaí') ; a

mynych y dywedodd niai yma y dymnnai i'w weddiliion ef ei hun gael gor-

phwys, os byddai farw yn gyfagos i'r fio ; ond yn hyn, fel y gwelsom yn

hanes sir Benfro, ni chafodd ei ddyinuniad
;
gan ddarlbd iddo dynu ei anadi

olaf mewn paitli pellenig o'r wlad, a'i gladdu yno.

Nid oedd y capel hwn yn yr un plwyf ag eglwys fechan Llangan, ond

mewn plwyf arall tua thair milldir oddiwrthi, Pregethai Mr. Jones yn

Llnngan ar fore Sabbath, 10 o'r gloch ; ac yn Salem 2 o'r gloch prydnawn.

Ni chynaliwyd eyfaifodydd eglwysig erioed yn Llangan, nac mewn un man
yii y plwyf, ond yn Saleiu y cynhelid liwy. Yr oedd yma gyfaríbd eglwysig

bob wythnos, a chyfarfod rhagbarotoawl nnwaitli yn y mis, ar ddydd Sadwrn

am 1 o'r gloch o flaen Sul y cymundeb yn Llaiigan. Yn y cyfarfodydd liyu

byddai Mr. Jones yn wastad yn bresenol os byddai efe gartref ; ei wraig

hefyd, yr lion oedd yn " gristion blodeuog," meddir, yn llawn o broíiad, a

syuwyr ciefydd, a arferai eu raynychu yn gyson.

Gan nad oedd cymuiio y pryd hwn gan y Methodistinid ond yn Llangan yn
unig am tìUdiroedd lawer o gylch (inwy nag ;^0 milldir, raedd fy ngohebydd),
byddai dyeitliriaid lawer, o bellder mawr, hyd gyrau eithaf y sir, a llawer o sir

î'ynwy, yu dyfod i'r cyfarfod eglwysig pen mis i Salem. Ar yr achlysuron
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hyn dangosai y trigolion lawer o letygarwch trwy groesawu y dyeithriaid ;

ac yn eu mysg yr oedd Mr. Jones a'i wraig mor letygar a neb. Byddai

amryw o bregethwyr yn y cyfarfodydd hyu, agos yn wastad, ynghyd â rbai

oíleiriaid efeugylaidd. Yn mhlith y pregethwyr, ceid William Thomas, o'r

Pîi ; Jenkin Thomas, Penhydd ; a Thomas Hoplcin, o'r Celyn, ac eraiil. Hyn-
odu-yd y cyfarfodydd hyn â Ilewyrchiadau rhyleddol. Nid elai nemawr un

honyiit heibio yn y tymhor hwnw heb fod Iluaws yn tori allau mewn mawl
a gorfoledd, a rhai yn neidio gan lawenydd. Ar y Sabbothau crybwylledig,

sef Sabbothau cymundeb, nid oedd eglwys Llangan yn agos i ddigon i gyn-

wys y bobl. Byddai amgylchoedd y Ilan, y fynwent, y gangell, a'r cwbl yn
gyHawn o ddynion. A raynych iawn y byddai y canu, y moliannu, a'r neidio

yn y llan, ac allan o honi yn ei hamgylchoedd, yn gorchf\^gu pob sn arall

yn y lle. lë, byddai y canu a'r moliannu yn parhau ar hyd yr hoU fí'ordd o

Langan hyd Salem ; ac ar ol cyrhaedd yno, methai Mr. Jones weithiau a

chael dim dystawrwydd i gynyg ar gadw yr oedfa prydnawn.

Yr oedd y cynulliadau misol hyn yn un o nodweddau hynod Methodist-

iaeth y Deheubarth, yn y tymlior boreol hwn. Dechreuodd yn Llangeitho,

dan weinidügaeth Daniel Eowlands
;
ymestynodd i Woodstock, a'r Capel

Newydd, sir Benfro, dan weinidogaeth Howel Davies ; i Lanlluan, sir Gaer-

fyrddin, dan weinidogaeth y ddau Wüliams, Davies, o Gynfil, ac eraill ; ac

felly yn Llaugan dan weinidogaeth Mr. Joues. " Amseroedd i orphwys o

olwg yr Arglwydd," oeddynt. Ar yr achlysuron hyn cyfarfyddai y crefydd-

wyr gwasgaredig â'u gilydd
; yma y caent fwrdd. wedi ei hilio, a gwledd

wedi ei pharotoi ; ac yn lle y gwawd a'r gorthrwm a ddyoddefent raewn

manau eraill, mwynhaent gymdeithas hyfryd â'r saint, ac ymddifyrent dan

faner cariad eu Gwaredwr. Nid rhyfedd genym, gan faint oedd eu gor-

thrwm, a chan lleied oedd eu manteision cartrefol, os byddent yma, wedi ea

dwyn i'r gwind, yn yfed yn ehelaeth ; ie, mor ehelaeth ag i beri iddynt

anghofio eu holl ofidiau, ac i orbwyso eu holl drallodion.

Nid Ilawer, meddir, o blwyf Llangan ei hun, a alwyd trwy weinidogaeth

Mr. Jones ; bu ei lafur yn fwy bendithiol ymron yn mhob man, nag yn
mhlwyf Llangan. Pelly, ni ellid dysgwyl y byddai Ilawer o'i blwyfolion yn
mhlith y cymunwyr ar y Sabboth pen mis. Methodistiaid ; ie, goreuon

Methodistiaid yr ardaloedd cylchynol oeddynt gan rawyaf oll ; rhai a sych-

edent am y Duw byw, ac a hiraethent am gynteddau yr Arglwydd. Ar yr

achlysuron hyn hefyd, gan na byddai y gwasanaeth yn y llan ddim yn de-

chreu cyn hanner awr wedi deg yn y bore, yr oedd mantais yn ymgyuyg i'r

crefyddwyr cyuulledig gael moddion chwanegol, yn dechreu 9 o'r gloch. Nid
offeiriad a fyddai yn cynal y moddion hyn, ond Ilëygwr o bregethwr neu
gynghorwr diurddau ; nid yn y Ilan chwaith y cynelid hwy, ond yn yr ys-

gubor gerllaw. Nid oedd gan y pregethwr yr un wisg wen, na gn du

;

nid oedd ganddo bwlpud i sefyll ynddo, na chlochydd i gadw lle yr anghyfar-

wydd ; oud er mai dillad cyffrediu oedd am dano, ac er mai ar ystol y safai,

CyFROL III. I
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n l)vny mewn ysgubor cldiaddurn ; eto, yr oedd y Beibl yn ei law, yr oedd gwres-

ogrwydd yn ei ysbryd, yr oedd nerth yn ei lais, a grym dwyfol yn ei weinidog-

aeth • felly yr oedd y bobl yn cael eu parotoi gogyfer a'r hyn a ganlynai.

Anhawdd mae'n wir a fuasai rhoddi pennod ac adnod yn rheswm dros y mes-

urau hvn. Pe gofynasid am ysgrythyr yn attal yr offeiriad bregethu yn yr

yso-ubor, neu y Uëygwr bregethu yn y Uan, buasai yn anhawdd ei chael ; a

chan nad oedd hyn yn cyfodi oddiar falchder y naill, nac yn achlesu cenfìgen

yn y Hall, nid oedd presenoldeb Duw ddim yn cael ei attal ; oblegid rhoddid

hwn yn vr ysgubor, ac yn y llan hefyd. Fel pe dywedasai y Goruchaf,

" Pethau bychain iawn genyf fi yw y trefniadau hyn ;
' ond ar hwn yr edrychaf

fi, sef ar y truan a'r cystuddiedig o ysbryd, yr hwn sydd yn cryuu wrth fy

• >>>
ngair i.

Oiid nid yn Llangan a Salem yn unig y pregethai Mr. Joues, ac nid ym-

c^adwai yn gaeth at bwlpud, gwasanaeth defodo!, na gwisg. Nid dirmygus

ganddo ef yr ysgubor, yr heol, t anedd, cysgod pren, iieu lechwedd myn-

ydd, pan y rhoddid cyfleusdra iddo bregethu Crist a'i groes. Ni phetrusai

gyfarch pechaduriaid oddiar ben ystol, neu fol clawdd, mwy na mur y fyn-

went. Ceid ef weithiau yn arddangos yr eglwyswr urddedig, ac yn cyflawni

yr hyn oU a ofynid ganddo gan y canonau awdurdodedig ; ceid ef drachefu

wedi cymeryd ei safle ychydig yn îs, ac yn gweinidogaethu yn llawn gwres a

llwyddiant yn ugapelau hanner eglwysaidd larlles Huntingdon'; ac os dilyn-

wn ni ef ychydig, ni a'i cawn ef ar safle îs eto ;—cyfarfyddwn âg ef mewn t
cwrdd neu d anedd, ar ganol y maes, neu ar ochr bryn, yr un mor ewyli-

ysgar, a chyda llawn cyraaint o sirioldeb, a chyda llawer mwy o Iwyddiant,

yn udganu mewn udgorn mawr, ac â'i holl enaid yn cymhell pechaduriaid i

ffoi rhag y Uid a fydd. Os newidiai ei safle, ac os amrywiai ei ddiwyg, safai

yn gyson at yr un testyn, ac anelai yn gywir at yr un nod. Os oedd yn

glerigwr direol, yr oedd yn efengylwr digymar ; os yn eglwyswr anghyson,

yr oedd yn gristion hardd. Mwy oedd ganddo gyraeradwyaeth Duw na

gwên esgobion, a gwell oedd ganddo ddychwelyd pechaduriaid, nag oedd

ganddo luosogi sect.

Dywedasora yn fynych fod cynuUiadau Iluosog gan oferwyr y tymhor

hwnw, yn y rhai y cyfarfyddid â niferi mawr o bobl, ac y cyflawnid pob

math rysedd. Yr oedd cyfarfod o'r fath yn agos i Langan, yn Llanbedr-

ar-fynydd. Prif wylmabsant y wlad ydoedd. Ymgasglai cannoedd iddo,

yn enwedig o ieuenctyd, i yfed, meddwi, dawnsio, ac yraladd ; a hyny yn
arbenig ar y Sabboth, yr hwn a gyfrifid yn ddydd mawr yr yl. Poenai

enaid Mr. Jones o herwydd y cynuUiad hwn, ac o herwydd brynti yr anwir-

iaid a aent iddo ; a phenderfynodd wneuthur cais tuag at ei ddarostwng, nid

trwy lymder y gyfraith, ond trwy fwynder yr efengyl. Aeth yno i ganol yr

yl, a llwyddodd nid yn unig i'w dyrysu, ond i'w dileu ; nid am y flwyddyn

hono, ond am byth. Parhaodd Mr. Joncs hefyd i fyned yno ar y Sabboth

hwnw am ddeng mlynedd ar hugain ! Cysegrwyd y lle a fuasai yn orsedd-
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fainc satan, i fod yn llcitliig efengyl, a newidiwyd arfau dinystr, i fod yn

offer Ueshâd i eneidiau dynion.

Yr oedd cyrabwysder neillduol yn Mr. Jones o ran ei wedd a'i dyralierau ì

ennill dynioii, ac felly yn addasach na nemawr un i ymosod ar haid o ddyn-

ion anhywaith a drygionus ; ac nid yn fynych y methai yn ei gais. Dygwydd-

odd unwaith ddyfod at nifer o ddynion oedd wedi ymgynull at eu gilydd i

ymladd ceiliogod; cyfarchodd y dynion hyn yu serchog, gan ddyweyd, " Y
mae genyf newyddion da ryfeddol i chwi, bobl bach, os byddwch raor fwyn a

gwrando ; cewch fyned yn y blaen â'ch gwaith wed'yn, os byddwch yn

dewis."

" Caiíf y gr boneddig wnevd fel y myno," oedd y floedd oddiwrthynt

oll.

Yntau a ymliwiodd â hwynt mor fwynaidd, ac a gyhoeddodd Geidwad

iddynt mor serchog, a chyd â'r fath nerth dwyfol, nes y gollyngwyd y ceil-

iogod, y deffrowyd y gydwybod, ac y Uwyr-roddwyd heibio amcan eu cyn«

uliiad.

Mae y darllenydd eisoes yn gwybod, oddiar y crybwylliad mynychawnaed

yn y gwaith hwn, ara enw Mr. Jones, Llangan, ei fod yn arfer teithio oddi

cartref lawer, i Ddehau a Gogledd, i Loegr a Chymru. Trwy ei gydnabydd-

iaeth â larlles Huntingdon arweiniwyd ef yn fynych i efengylu yn mysg y
Saeson, yn ngwahanol gapelau a berthynai i'r bendefiges hono. Da iawn

oedd gan y cynuUeidfaoedd hyny gael mwynhau ei weinidogaeth, a da oedd

ganddo yntau yraweled â hwy ; a rhaid cyfaddef y gwnai eí'e yr yraweliadau

hyn â chyfoethogion Lloegr yn íantais i leshau y Cyrary tlodion. Nid rayn-

ych yr âi i Lundain, neu ddinasoedd mawrion eraill, na fyddai ganddo ryw

amcan elusengar raewn golwg ; ac os byddai efe, yn hau pethau ysbrydol

iddynt hwy, dysgwyliai yntau gaeî medi eu petliau cnawdol hwythau. Yr

oedd ganddo ryw gapel, neu ysgold, eisiau ei godi, i'r hyn yr oedd yn an-

hawdd iawn cael arian yn Nghymru, gan nad oedd rhifedi y crefyddwyr ond

ychydig yn y manau yr oedd eisiau yr adeiladau, a'u hamgylchiadau ond

tlodion. Yn y gorchwyl hwn o gardota, nid oedd neb yn fwy taer, nac yn

fwy mwynaidd, nac ychwaith yn fwy Uwyddiannus. Yr oedd sirioldeb ei

wedd, a mwyneidd-dra ei ddull yn swyno ei wrandawyr, fel na aìlent gadw

dim oddiwrtho. Fel hyn gwnai ei ymweliadau â Lloegr yn fuddiol i Saeson

a Chymry, a diolchid iddo am danynt gan y ddwy blaid.

Ond nid Lloegr, er hyny, oedd prif faes ei lafur. Nage : rhy hoff ydoedd

ganddo ei genedl, i'w gadael, oddieithr yn achlysurol, ac i ddybeniori pen«

odol. Ond yn Nghymru y treuliai ac yr ymdreuliai ; mewn amser ac allan

amser. Ymwelai â phob rhan o'r dywysogaeth, a defnynai ei weinidog-

aeth fel y gwlaw }\r bob cr o houi. Ymddangosodd ar y mnes mewn adeg

yr oedd ei wir eisiau. Yr oedd Methodistiaeth raegys yn ail-gychwyn raewn

Uawer Ue, ar ol yr attaliad a roddwyd iddo drwy yraadawiad Howel Harris.

Yn y Gogledd nid oedd eto neb o ddylanwad mawr, wedi codi yn mysg y
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Methodistiaid ; na chyraaint ag un clerigwr. Tuag ugain mlynedd ar ol hyn

y daeth Mr. Charles i lewyrchu ; dechreuodd Eobert Eoberts udganu yr ud-

gorn mawr, ac Elias ac eraiU ar ol hyny ; ond ar y pryd yr ymddangosodd

Mr. Jones gyntaf, nid oedd ond prinder o wr cyhoeddus ar y maes, yn

enwedigol ynNgwynedd. Cododd, gan hyny, mewn amser yr oedd ei wir

eisiau, a pharhaodd ar y maes, nes gellid yn haws ei hebgor.

Gan ei fod yn gweinidogaethu mewn amser yr oedd rhagfarn yn gryf yn

erbyn y Methòdistiaid, a chan yr anturiai i bregethu yn deithiol yn mhob

man, ymron, y gelwid am dano ; nid rhyfedd genym glywed ddarfod iddo

gyfarfod â rhai gwrthwynebiadau. Mid cymaint o faeddu a fu arno ef ag

a fu ar lawer o rai eraill yn yr un tymhor. Oddieithr mewn ychydig o

enghreifftiau, nid ydyra yn cael i'r werin ymosod arno ef yn un man. Di-

chon fod ei ymddangosiad boneddigaidd, ei wedd eglwysaidd, ei wynebpryd

siriol, a'i lais mwynaidd yn ennill iddo ffafr, îe, oddiwrth erlidwyr, fel na fu

nemawr faeddu arno erioed, na dim llawer o wrthwynebiad cyhoeddus.

Ond er na chafodd lawer o flinder oddiwrth y bobl gyfiredin, y rhai gan

mwyaf a'i gwrandaweut ef yn ewyllysgar ; cafodd ei ran o wrthwynebiad

oddiwrth ddosbarth uwch ;—dynion y gallesid dysgwyl, y buasai dysgeid-

iaeth a dygiad i fyny wedi dysgu yn amgen iddynt. Gwelsom eisoes ei fod

wedi profi gwrthwynebiad a gwg, yn y fan y dechreuodd bregetliu o ddifrif.

'Ni ellid dyoddef gwirionedd yn ei weinidogaeth, na chysonedd yn ei rodiad.

Bu un boneddwr yn ei blwyf yn elyn chwerw iddo, a dangosai ei ddygasedd

dan yr esgus fibl " fod yr eglwys yn cael ei dryllio," gan y lluaws pobl a

gyrchai iddi ! Achwynwyd arno yn fynych wrth yr esgob ;—ei fod yn

pregethu heb un Uyfr; ei fod yn achlesu pobl o blwyfau eraill i ddyfod i

Langan ; a'i fod yn teithio yn afreolaidd ar liyd ac ar led yr hoU wlad.

Gwyddai yr esgob werth y gr yv achwynid arno, a gwyddai y codai llawer

o'r achwyniadau oddiar genfigen a drwg-deimlad ; am hyny gadawai iddynt,

dros gryn dymhor, syrthio i'r ddaear yn ddisylw, eto o'r diwedd tybiodd fod

yn rhaid iddo ei alw i gyfrif.

" Mr. Jones," ebe esgob Barrington wrtho, "mae yn ddrwg genyfddy-

weyd wrthych fod achwyniadau yn eich erbyn wedi dyfod ataf. Dywedir

eich bod yn pregethu mewn lleoedd anghysegredig."

*' Naddo erioed fy arglwydd," ebe yntau, " pan y rhoes Mab Mair ei droed

ar y ddaear, cysegrodd bob modfedd arni ; heb hyny, yr wyf yn ofni, na

wnaethai unrhyw gyscgriad o eiddo eich arglwyddiaeth ddaioni yn y byd."

y canlyniad fu i Mr. Jones gacl Uonydd i fyned rhagddo fel arferol.

Pan symudwyd Dr. Banington, ac i Dr. Watson dd'od i'w le, ail ymosod*

wyd ar Mr. Jones, trwy ddwyn yr hen gyhuddiadau yn ei erbyn wrtli yr

esgob newydd. Effeithiodd yr achwynion hyn ar yr esgob, nes iddo, ar un
pryd, bcnderfynu llesteirio Jones i fyned allan o derfynau ei blwyf. Ar

achlysur yniweliad, cafodd yr esgob fantais i ymliwio âg ef yn y Bontfaen,

gan ddyweyd wrtho y byddai raid iddo yragadw o fewn terfynau ei blwyf ei
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hun ; leiaf nes y ca'i le i gredu fod ei holl blwyfolion wedi ei troi at Dduw.

Atebodd Mr. Jones ei arglwyddiaeth, yn ostyngedig a mwynaidd, na allai

lai na chydsynio â'r galwadau taerion a anfonid ato o fanau Ue yr oedd y
bobl yn marw o eisiau gwybodaeth, a'r offeiriaid yn esgeulus o'u dyledswydd.

" Os felly," ebe yr esgob, " rhaid i mi ddefiiyddio raoddion i'cb attal."

" Hyny a ellwch fy arglwydd, ond ni allaf fi newid fy mhenderfyniad."

Bhyfeddai yr esgob at gymaint o ddiysgogrwydd a mwyneidd-dra ynghyd,

a gofynai,

'•' A oes genych chwi deulu, Mr. Jones ?
"

" Oes fy arglwydd," ebe y periglor, " y mae genyf wraig a thri o blant."

" We)," ebe yr esgob, wedi Uiniaru j^n ei wedd a'i lais, ni allaf mewn un

modd feddwl gwneyd niweid i chwi ; ond gwnewch hyn ar fy nghais, peid-

iwch a rayned i blwyfau F h ac Ff ; mae offeiriaid y plwyfydd hyny

yn dra chwerw tuag atoch."

" Hyny a wnaf, fy arglwydd," ebe Jones. Boddlonwyd yr esgob, a chadw-

odd Jones ei air.

Ehoes hyn derfyn ar y cyfryw ymosodiadau, tybygid, dros weddill ei oes.

Bellach, gan ei fod wedi gorchfygu ei frodyr urddasol, y rhai a fynent ei ddi-

frio, fel y gorchfygasai o'r blaen, y werin a fyuent ei faeddu
; yr oedd yn

rhydd oddiwrth bob ymosodiadau o'r fatb, a phob rhyddid ganddo o hyn allan,

i bregethu Crist a'i groes yn y fan, ac ar y pryd y mynai. Mwyuhaodd ac ar-

ferodd y rhyddid hwn o hyny allan, er ei fod ar yr un pryd yn beriglor eghws
Llangan. iS'id Ilawer, os neb, a gafodd y fcith ryddid yn y dyddiau hynv,

acannhebyg y rhoddid y fath rwysg ac eangder i neb yn y dyddiau presenol.

Prif nodwedd ei ddawn gweinidogaethol, tybygid, oedd arabedd toddedig.

Tr oedd yn perthyn iddo lawer o barodrwydd ymadrodd, a hwnw yn un o'r

fath fwyaf ennillgar. Rhwymai ei wrandawyr i astudrwydd hyfryd, megys â

swyu. Yr oedd ei ddawn a'i fater yn cyd-daro. Eiengyl oedd ei fater, ac

efengylaidd oedd ei ysbryd. " Efengylwr Llangan," oedd ei enw. Yr oedd

. ei lais a'i wedd, yn gystal a'i genadwri, yn swyno ei wrandawyr i ufudd-dod

Crist. Am dano ef y canai "WiIIiams, Pant-y-celyn :

—

Tawdd y ceryg â'i ireidd- dra
;

A thrwy rym ei 'fcngyl fwyn,
Gwna i'r derw mw\ af calcd,*

• Blygu yn ystwyth fel y brwyn.

Pregethai unwaith gerllaw Ehuthin, ar y gair " Ki lefarodd dyn erioed fel

y dyn hwn." Daethai yno ddyhiriaid lawer i afionyddu, a dyn cryf ac ym-
laddgar o gigydd yn ben arnynt. Hwn v»'edi gwrando arno dros enyd, a

waeddodd ar ganol y bregeth, " Myn * * * ni lefarodd dyn erioed fel

tithau chwaith ; ni welais ddyn erioed o'r blaen yn gallu fy raeistroli i mor

deg." Collodd yr erlidwyr eu grym i aflonyddu, gan y swyn hyfryd a deiral-

ent wrth wrando peroriaeth yr efengyl.
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Mne y darllenydd yn gydnabyddus â syniadau Mr. Jones mewn perthynas

i neillduad gweinidoíçion yn y cyfundeb ;
pa raor wrthwynebol ydoedd iddo,

fel nad rhaid i ni ar hyn o bryd, ddywedyd dim. Ni fu byw i weled y cyf-

newidiad, ond wedi 40 ralynedd a mwy o lafur yn y Corff, a cliyn i ddim

gymeryd Ue i oeri ei gariad at ei frodyr, na bylchu ei ddefnyddioldeb, efe a

gymerwyd ymaith i dangnefedd, yn mis Awst, 1810, pan ya 75 ml. oed.

P E N N D Y I .

ADGOriON AM EAI EGLWYSI ERAILL YN Y SIR.

CTNWT9IAD :

—

YSTRADGYNLAIS—GWEDD GYNTEFIG YR ACHOS—PALLEG A'R CNAP-LLWYD—EVAîî
WILLIAMS—CYXAL M0DDI0X YX LLOFFT PORTH YR EGLWYS—PREGETHU Yîí

ÎIRYN-Y-GROES, MAKS-PICA, A PHaLAS YXYS-C1:DWYi\—ADEILADU CAPEL YN
NGHWM-GIEDD—PARCHN'. JOHN WALTERS A THOMAS LEFI—CAPKLAU ERAILL

Y.N" CODI—T0X-YR-EFAIL—GWEDD ISEL Y TRIGOLION—TEULU EVA\ PRITCHARD,

ySW„ COLLEN'A—SEFYDLIAD Y GYMDEITHAS EGLWYSIG—DAFYDD EVAN, A'I

DEULU—ADEILADU CAPEL, A'R CANLYNIADAU.

YSTRADGYNLAIS,

Mab graddau o dywyllwch ar gychwyniad Methodistiaeth yn y lle hwn.

Gellid dysgwyl hyny, oddiar na chafwyd diin cofnodau am dano er ys rhagor

na chan' mlynedd. A rhy anhawdd a fuasai i draddodiad olrhain y gwahanol

amgylchiadau a'r agweddau a fu arno yn ystod hyny o amser ;
yn enwedigol,

gan nad oedd y pregethu yn aros yn sefydlog yn yr un addoldy, o genedlaeth

i genedlaeth ; ond yn cael ei gynal mewn tai anedd ; weitliiau yma, ac

weithiau acw. Yr un raodd hefyd gyda'r cyfarfodydd eglwysig. Mae " Cof-

nodau Trefecca," pa fodd bynag, yn sicrhau i ni fod cyfarfodydd crefyddol,

cyhoeddus ac eglwysig, yn cael eu cynal mewn lle a eiwir y Palleg, yr hwn
nid yw yn nepell oddiwrth y capel presenol ; ac hefyd yn y Cnap-Uwyd, t
anedd rhwng Abertawe a Llangyfelach ; ac yn y Creunant, Ue rhwng Ystrad-

gynlais a Chastell-nedd. Yn y Cnap-Uwyd y preswyHai un John Eodger, yr

hwn oedd tlaenor yr eglwys yn Llansamled. Brawd ydoedd i'r hen Rodge

o'r Gadle.*

Ara y Palleg,—enw ydyw ar ryw ardal fechan, neu gefn o dir, Ue y saif

araryw iTermdai, uwchlaw capel presenol yr Ystrad. Ymddengys y byddai

yr ychydig grefyddwyr boreol a breswylient y fro, yn arfer ag ymírynul^

weithiau yn y Cnap-Uwyd, ac weithiau yn y Palleg. Yr oedd y Ueoedd hyn
dan arolygiaeth John Eichard, Llansaraled. Yn ei adroddiad cyntaf am y
dysgybUon yn y Ueoedd hyn, efe a ysgrifenai : " Lled sychion ydynt yn y

* Crybwyllir am dano yn " Hanes Llansamled."
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Talleg a'r Crìap, oddieithr ychydig bach o nifer." Drachefn, yn ei ail adrodd-
iad, íe ysgrifenai :

" Mae y cymdeithasau dan fy ngofal wedi eu dysgu o-au

Dduw, mi hyderaf, i weled mwy o ddrwg eu calonau nag erioed. Mae y
diafol yn eu mysg hefyd yn ymladd yn eu herbyn, trwy ryw demtasiynau tan-

llyd, fewn ac o faes, &c."

Mae un crybwylliad yn ychwanegol am Cnap-Uwyd, gan yr un arol-

ygydd :
—

" Mae yr aelodau yraa wedi bod yn ymryson â'u gilydd yn nghylch

y lle i gadw Sciat, ac mor gyndyn oeddynt, nes oeddwn yn barod, ymron, i

ofni na argyhoeddwyd mo'nynt erioed o bechod. Ond nos Wener diweddaf,

dysgodd yr Arglwydd fi, gobeithio, i brofi eu hysbrydoedd â'r cwestiwu

hwn :—sef, ' A foddlonent hwy i'r lle a fernid genym ni eu harolygwyr yn
fwyaf er gogoniant üuw ? a bod i'r sawl a foddlonent i hyny gael cadw cyfar-

fod eglwysig ; ac i'r rhai na wnaent ond eu meddyliau eu hunain, gael eu troi

allan hyd nes y deuai un o'r gweinidogion, neu Mr. Harris, yma i'w arholi

;

neu ynte, hyd nes y darostyngid hwy i gydnabod eu bai.'" Rhydd y dyfyn-

iadau hyn gip olwg i ni ar ansawdd blentynaidd y dysgyblion cyntefig- hyn

:

a theimlwn ddyddordeb o gael rhyw amneidian bychain o'r fath, i'n hysbysu

pa fodd yr oedd arnynt hwy y pryd hwnw.

Gr o Ystradgynlais oedd Mr. Evan Williaras
; y pregethwr y sonir am

dano gan awdwr " Drych yr Amseroedd."* Wedi i ni ysgrifenu crybwylliad

am y gr yma o'r blaen, yn hanes sir Gaernarfon.f daeth i'n llaw hen lyfryn,

wedi colli ei ddechreu a'i ddiwedd, yn cynwys pregeth o eiddo y gr hwn,

ar loan v. 28, 29, a hanes byr o'i fywyd. Oddiwrth y llyfryn hwn, ym-
ddengys iddo gael ei eni yn mhlwyf Ystradgynlais, yn y fl. 1719. Enw ei

dad oedd Evan Williams ; ac enw cyntefig ei fam oedd Gwenllian Evan, o

blwyf Llangyfelach. Y'r oedd ei dad a'i fam yn grefyddol, ac yn nodedig

felly ei fara. Moddion ei droedigaeth, mewn rhan, oedd gweinidogaeth un

Lewis Jones, gweinidog ymneilldiiol ; ond yu benaf, darlleniad gwaith

Bunyan, " Tyred a cîiroeso at lesu Grist." Gan faint oedd ei barch i'r

gwaith hwü, efe a'i dygai gydag ef dros ryw dymhor, i bob man yr elai.

Dysgasai lawer o hono ar dafod leferydd ; a bu, medd yr hanes, yn gynorthwy

mawr iddo ar ol hyn i bregethu y gair.

Yn fuan ar ol iddo ymuno â'r Methodistiaid, cafodd ar ei feddwl ymweled

â'r enwog Grifiìth Jones, Llanddowror ; a'r hwn oddiar yr adiiabyddiaeth a

gawsant o'u gilydd, a'u hanfonodd i Wynedd i gadw un o'r ysgolion rhad a

arolygid ganddo. Efe a groesodd y Traeth-mawr ar y 27ain o Chwefror,

na ; ac fel yr oedd yn myned rhagddo tua Phen-morfa, cyfarfu â rhyw

ddyn, yr hwn a edrychai yn fanwl ariio, o'i ben i'w draed, gan ofyn iddo ai

nid 'Cì-adoc' ydoedd, a dyweyd, " Pe gwyddent am danoch yn ein pentref ni

gwnaent ben am danoch yn y fàn." Ond cafodd fyned heibio heb i neb

arall sylwi arno ; ac felly trwy Criccieth a PhwUheli, ac hyd i Leyn, heb na

* Tudal. 7.3. f Tudal. 126, o'r Gyf. I.
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thamaid na Uyraaid, oblegid yr oedd ofn arno alw arn ddim ar y fiFordd rhag

cael ei faeddu ueu ei ladd. VVedi cerdded 30 o fiUdiroedd neu fwy, yn new-

ynog a liuddedig, ac mewn ofn am ei fywyd ; o mor dda oedd ganddo

gyríaedd pen y daith, a cliyfarfod â chyfeillion serchog, i*w noddi a'i gyf-

nerthu. Dechreuodd yr ysgol y 4ydd o Mawrth, ond ni ddyM'edir enw y lle ;

ond bernir mai yn y Lon-fudr, neu T-mawr, Bryncroes. Pa uu bynag, eí'e a

o-adwodd vr ysgol am y ddau ddiwnod canlyuol, y oed a'r 6ed, ond tua'r

hwyr y dyild olaf daeth dau ddyn i'r t y lletyai ynddo, gan lygadu yn graff

arno, 'a g'ofyn, " Pa ham y daethai i'r wlad hòno ? " Yntau a ddywedodd,

" Mai dyfod a wnaeth ar gais Mr. Grriffith Jones, gweinidog yn eglwys Loegr, i

gadw ysgol râd, ac i gyfranu rhai llyfrau da, er lleshad i eneidiau dynion, &c."

" Nid oes eisiau dim o'r fath arnom ni. Mae y Beibl a Llyfr Gweddi

Gyffi-edin yn ddigoni'n dwyn i'r nefoedd." Ar hyn ceisiasent gauddo ddyfod

allan o'r t, mewn bwriad, fel y beriiid, i'w guro a'i faeddu
;
yntau a wrth-

ododd fyned alhin atynt; ond gwyliasant fel barcutanod o amgylch y t, hyd

nes aeth yn mhell i'r nos cyn yr aethant i ffordd. Tranoeth, oedd y Sab-

both, ac efe a aeth i eglwys y plwyf ; lle y gwrandawodd ar y gr urddasol

yn ei ddifenwi, ac yn difrio ymneillduwyr a Methodistiaid. Ar ddiwedd y

gwasanaeth daeth Mr. Williams allan, ond mor fuan ag y daeth allan oddiar

y tir cysegredig i'r brif-ffordd, un o'r gwrandawyr a yraddiosgodd hyd at ei

grys, ac a ddechreuodd guro yr ysgolfeistr yn ddidrugaredd â phastwn, nes

oedd ei ben yn archoUion, a'i gorff oll yn gleisiau, ac hyd nes oedd y dyhiryn

ei hunan wedi glàn flino. Yn y cyfamser yr oetld y gwrandawyr (plant yr

eglwys) yn sefyll i edrych, gan chwerthin yn ddifyr am ben y sarhad ; ac ni

chynygiodd un ei araddiffyn, ond ei adael i'r baeddwr i wneyd a fynai
; yr

hwn hefyd ni roddodd heibio nes oedd lludded yn ei orfodi

!

Aelh y dynieuanc diniwed a'i ben briw i'w lety ; ac oddeutu canol nos,

daeth rhai o'r brodyr ato i fynegi iddo, fod yr un fath ddynion yn bwriadu ei

ddal ef dranoeth, a'i bod yu Ilawn bryd iddo ddianc. I'r Tyddyn-mawr gan

hyny y dygasant ef ; ac yno, fel y crybwyllwyd o'r blaen, y daethant dranoetli

i chwilio am dano. Yr oedd cryn 30 i 40 o'r mileiniaid hyn, wedi ymarfogi

â fl'yn, â drylliau, ac â chwn. Yr oeddynt wedi methu ei gael yn ei lety, ac

wedi baeddu rhyw r ieuanc yn dost ar y ffordd am na ddywedai wrthynt i

ba le yr aethai yr ysgolfeistr. Yr oedd yn mrig yr hwyr erbyn iddynt gyr-

haedd y Tyddyn-mawr, gan iddynt aros enyd yn Tydweiliog i fwyta,

yfed, ac ymbarotoi i'r ymgyrch. Oud raawr oedd eu siomedigaeth, ac ofnadwy

eu hiaith, pan y raethasant ei gael yno. Nid oes sicrwydd pa beth a fwriad-

ent wueuthur iddo, pa un ai ei faeddu hyd yraron ei ladd, ai ynte ei lusgo o

flaen yr yuadon i'r dyben i'w anfon i'r fyddin, fel y gwnaethaut ar ol hyn â

Morgan Griffith* a'i gyfeillion ; neu yote, pob uu o'r ddau ; ond diangodd

pa fodd bynag o'u dwylaw^ Penderfynodd ar ol ymgynghoriad â'i frodyr i

/ Tudal. 122., Cyf. II.
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^ddychwelyd adref ; a thiia chanol iios y diwrnod bwnw cychwynodd tua'i

wlad. Wedi cerdded 10 milldir, yr oedd gv.'awr y 9fed o Pawrth yn dechreu

tori. Gorphwysodd trwy y dydd huuw mcwn tý cyfaill; a thranoeth (dydd

MercherJ dydd raarchnad Pwllheli, efe a gychwyuodd drachefn, a llencyn

gydag ef i ddangos iddo y ffordd. Aethant, raedd yr hanes, trwy ryw bentref,

a ehyfarfuant â rhyw wraig yn cario dwfr, yr hon wedi craffu arnynt, a'u

hamheu, a aeth i'r t ; ac yn y fan wele ddyn yn dod allan o'r t, a chyn eu

bod led dau gae oddiwrth y pentref, gwaeddodd y dyn uwchder ei ben,

" Lladron ! Hollo ! Lladron !
" Erbyn hyn, wele haid o ddyhirwyr ar eu

hol, a thrigolion y pentref o un galon wedi codi i'w ymlid. Tynodd Evan

WiUiams ei esgidiau, a chan ei fod ya r gwisgi a grymus, efe a'u curodd

hwy ar redeg o ddigon, abuan yr oedd allan o'u golwg ac allau o'u cyrhaedd.

Goddiweddasant y llanc oedd gydag ef, a thriuiwyd ef yn chwerw ganddynt.

Wedi i'r ysgolfeistr redeg tua phum' railldir, efe a ddaeth at goedwig greiglyd

a serth, wrth làn afon ;
* ac yu y goedwig hon yr ymguddiodd i aros i'r llanw,

ag oedd wedi chwyddo yr afon, gilio. Dywedasai ei gyfeillion yn y borau

mai tua dau o'r gloch prydnawn y gallai rydu yr afon. Tr oedd yn gallu

gweled y bobl yn dychwelyd o farchnad PwUheli, ond yn ofui, fel pe buasai

ffoadur o gaethwas yn nhalaeth Yirginia, i neb ei weled ef. Ond yn mhen

rliyw gymaint o amser daeth o'u ymguddfa, ac a ddynesodd at yr afon, yr

hon oedd eto yn uchel ; a thra yr oedd yn petruso anturio iddi, efe a welai

fachgenyn ar y lan arall, i'r hwn y gofyuodd, " A allai efe groesi yr afon ?
"

" Xac allwch," oedd yr ateb, "y mae yn rhy ddofn i geffylau." Beth oedd

i'w wneyd ? Yr oedd arno ofn aros Ue yr oedd, ac yr oedd y dydd yn hwyr-

hau
;
yr oedd hefyd yu ofni yr afon, ac mewn penbleth flin ; ond o'r diwedd,

dywedai, " Yn enw Duw mi anturiaf yr afon, a deued a ddelo, yu Jiytrach nag

aros yn hwy mewn ofnau am fy mywyd oddiwrth ddynion anhywaith a

drygionus." I'r afon yr aeth, ac wrth fyned rhagddo suddai ddyfnach,

ddyfuach, nes oedd y dyfr cyfuwch a'i ysgwyddau; ac ofnai naill ai cael ei

godymu gan ei rym, neu ei orchuddio yn llwyr gan ei ddyfnder ; ond trwodd

y daeth er raaint ei ofnau. Ac newydd iddo gael y lan, dychrynwyd ef yn

ddirfawr drachefn gan ddau ddyn ar geffylau yn carlarau tuag ato, ac ebe fe

wrth y bachgenyn ar lan yr afon, os gofyn y dynion acw i ba le yr wyf yn

myned, dywed mai at y defaid acw, sydd draw, a thua'r defaid y cyfeiriodd

ei gamrau. Eelly diangodd.

Yn mlaen yr aeth â'i holl egni hyd nes ydoedd yn agos yn nos,

ac nid oedd iddo ond naiU a'i bod allan trwy y nos, mewn dillad gwlyb-

ion ar dywydd rhewllyd, neu ynteu ymofyn am lety. Hyn a wnaeth

mewn lle neu ddau, ond ei nacâu a gafodd
;
pa fodd bynag, ar ol llawer

ddeisyf cafodd rhyw fath o lety ; oblegid nid oedd arswyd y " Pen-

gryniaid," fel y dygwyddodd, ddira eto wedi disgyu ar y trigolion. Dranoeth

• Tua Glanllyniau, ef allai, neu Lanystyndwy.

CyFROL III. K
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gwisgoíld ei dclillacl gnlybion, ac a ddaeth trwodd trwy ran o sir reirionydd,

hyd nes cyrhaedd tir y Dê , ac yn awr troes ei Iwybr tua Llanddowror i fynegi

i Mr. Jones pa fcdd y bu arno. Pan glywodd yr hen offeiriad duwiol yr

hanes, daliwyd ef â syndod aruthrol, ac mewa cyffro meddwl, dolefodd, " Pa

beth ai gwallgofiaid ydyw y bobl ?
"

Y cyfryw ydyw yr hànes a ddyry yr hen lyfr am daith Mr. Evan WiUiams

i'r Gogledd. Cofiedy darllenwyr nad oedd y Methodistiad yn arfer trwyddedu

eu pregethwyr na'u haddoldai yn y tymhor hwn, nac yn mhell ar ol hyn, gan

na allent wneyd hyny heb broffesu eu bod yn ymneiUduwyr, ac nad oedd eu

blaenoriaid yn caniatâu iddynt wueyd hyny. Cawsai Evan WiUiams brofiad

mor chwervv, pa beth oedd i bregethwr fod yn ysglyfaeth i gynddaredd dyn-

ion ffolion heb un amddiffyniad cyfraith drosto, ac yntau heb feddu cytfelyb

ddewrder a Howel Harris, fel nad yw ryfedd genym glywed, ddarfod iddo

cyn hir ymuno â'r ymneiUduwyr. Bu gyda'r Methodistiaid hyd EbriU y

y flwyddyn 1744, tua dwy flynedd ar ol dychwelyd o Wynedd. Ni a gawn

yn ysgrifion y gymdeithasfa ei fod gyda'i hen frodyr mewn cwrdd misol yn

Llandremor yn y flwyddyn hono ; ond yn Mehefin yr un flwyddyn ni a gawn

gofr.od am dano, " ei fod wedi eu gadael a myned at yr ymneiUduwyr."

Ymddengys wrth ryw ymadroddion a ddywedir am dano, mai hoft" oedd

ganddo ysbryd a bywiogrwydd y Methodistiaid, ond nid eu cysylltiad pleid-

gar ag eglwys Loegr ; ac mai hotf oedd gauddo ryddid yr ymneillduwyr, ond

nid eu marweidd-dra a'u ffurfioldeb ; a phan oedd yn gosod dirywiad yr ym-

neillduwyr yn wrthddadl yn erbyn ymuno â hwy, atebwyd ef gan y gr sydd

yn ysgrifenu ei hanes, " os felly, frawd, ac nid wyf yn gwadu nad felly raae,

rheitiaf i gyd ydyw cael dynion aiddgar ac effro, o'ch bath chwi, i'n plith."

Deallwn fçid y gr hwn wedi enniU iddo ei hunan radd dda a hyfder mawr

yn y ffydd ; "efe oedd ganwyll yn llosgi ac yn goleuo, a llawer oeddynt

ewyllysgar i aros yn ei oleuni," Nid ydym yn alluog i ddyweyd pa le yn benaf

a fu yn faes ei lafur, na pha bryd ychwaith yr aeth ef i gadw noswyl i'r

gwely pridd. Ond y mae yn bryd, bellach, i ni ddycbwelyd at hanes

Ystradgynlais.

Ymddengys fod y cynuUiadau eglwysig a gynelid yn Cnap-llwyd a Palleg,

wedi chwalu ; fe allai tua'r amser y ciliodd Harris o'r maes, ac am ddim sydd

yn y golwg, bu yn nos dywell ar Eethodistiaeth yn yr ardal hon, am lawer o

flynyddau; fe allai 30 mlynedd. A'r peth cyntaf a gawn ni wedi yr hirnos

grybwylledig, ydyw fod y cyfarfod eglwysig yn cael ei gadw mewn Uofft

uwch ìjen Porth-yr-eglwys ! "Nis gwyddom," medd fy hysbysydd,* " pa

fodd y bu i'r achos nythu yn y fath le ; ond pa fodd bynag nid hir y caniata-

wyd iddo lonyddwch ; ond un noswaith cafwyd y drws wedi ei gloi, a gorfu

i'r gymdeithas chwilio am le arall i roddi ei throed i hiwr, a niudo gam yn

mhellach i dir ymneülduaeth."

* Y Parch. Thoinas Levi.
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Tua 60 mlynedd yn ol cynelid y pregethu yma yn Mryu-y-groes, a Maes-

pica ; heCyd yn Mhahis Ynyscedwyn, set' tý Mr. Jones y curad. Cedwid y
gymdeithas eglwysig ar yr un pryd, mewn t bychan a elwir y Croesd, yn

ymyl pont yr afon ; nid oedd eu niíer ar y pryd ond ychydig ; ie dy wedir eu

bod ar un tyrahor yn llai na dau neu dri. Coilwyd hwy yn yr adeg hon oU

ond im, ac aml waith yr ai yrun hwnw i'r lle yr arferent ymgynuil, i ddiirllen

y Beibl, a gweddio ar i'r Arglwydd ychwanegu y nií'er. Dywedir hefyd mai

nid bir y bu cyn i'w weddiau gael eu hateb ; ac er y fl. 18U2 yr oedd nifer y
dysgyblion wedi chwyddo i bedwar-ar-ddeg.*

Wedi i'r aelodau hyn fod un noswaith yn gwrando pregeth yn Mryn-y-groes,

ac i'w calonau wresogi gan rym y weinidogaeth, dechreuasaut ymoiyn â'u

gilydd, ai ni ddylid ymofyn yn ddioed am le i adeiladu addoldy. Gyda bod

hyn yn eu bryd, yr oedd y tir hefyd wrth eu Uaw. Ehoddwyd ysmotyu o le

i adeiladu arno yn Ngwm-giedd, gan Mr. Samuel Wiiliams, un o'r aelodau;

ac yn mhen y flwyddyn, sef 1804, yr oedd y capel i fyny. Daeth yr achos

bellach i fwy o sylw, a chynyddodd yu gyflym mewn rhif a dylanwad, nes yu
mhen 20 mlynedd y bu raid helaetbu y capei. Yn mhen ychydig o flynyddau

ar ol hyn, symudodd y Parch. J. Walter o Aberhonddu, i'r Ile hwn i fyw ; a

bu ei ddyfodiad yn foddion i gynyrchu sirioldeb ychwanegol yn ngwedd yr

achos trwy ddiwygiad yn y canu. Casglodd hyn luaws o ieuenctyd y gy>

mydogaeth ynghyd, a chwanegwyd llawer at y gynulleidfa. Mae beUach

olwg siriol ar y gwaith ; mae yr eglwys wedi tori allan ar y llaw ddê ac ar yr

aswy. Adeiladwyd dau gapel, fel cangenau deiUiedig o honi ; un yn Ynys-glyn-

yr-hebog, a'r llall yn Cwmtyrch. Magodd hefyd uu pregethwr, sef Mr. Thomas
Levi

;
yr hwn a ddechreuodd ar y gwaith pwysig tua saith mlynedd ueu

fwy yn ol
; y pregethwr cyntaf yn mysg y Methodistiaid yn y lle, meddai

Mr. Walters ar yr achlysur o ymddyddan ag ef, er ys chwe' mil o flynyddau !

Yr oedd hyn hefyd yn wir ond odid am Cwmgiedd; ond nid oedd felly am
Ystradgynlais, gan mai gi* o'r plwyf oedd yr Evan WiUiams y soniasom am
dano.

Y mae yn aros yn nghapel Cwm-giedd, ar ol yraadawiad 40 o aelodau i

gapel Cwmtyrch, tua 200 o aelodau. Tuag 20 mlynedd yn ol, nid oedd yn

y fro yr un enwad crefyddol ond eglwys Loegr, a'r Methodistiaid ; ond yn
awr y mae yr Annibynwyr, Bedyddwyr, a'r Wesleyaid, wedi ymsefydlu yma.
Bellach, y mae yma saith o gapelau ymneiUduoI; chwech o bregethwyr; ac

oddeutu 600 yn proffesu eu bod yn ddysgyblion i Fab Duw. Y mae amser

* Dyma eu henwau :

—

Ehj^s William Dafydd (blaenor) a'i wraig, - Johu Lewis, Pen-y-grove,
Daiiiel Jones (blaenor) a'i wraig,
Thomas W. Thomas (blaenor),
Dafydd Siôn, o'r Henglyn, un hynod mewn

duwioldeb,
Elinor Phillips, Bryn-y-groes,
Samuel Williams, Wernioraeth,

Thomas Morgau, iMaes-pica,

Angharad Morgan ei wraig,

John Jeiilíins, goruchwyliwr gwaith haiarn
Ynys-cedwyn,

Margaret Jettreys, Ystrad-fawr,
Mary HoweJ, mereh Mr. Jones, yr offeiriad,
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maith iawn wedi myned heibio er pau y deuai Howel Harris i Palleg i bre-

gethu, ac yr arolygai John Eichard, Llansamled, y cynulh'adau eglwysig yno,

ac yn y Cnap-líwyd : ond fe wel y darllenydd yn y byr-hanes uchod, na fu

dim' rhyw Iwyddiant nodedig ar Fethodistiaeth yn y fro hon am ysbaid 80

mlynedd ar ol ei gychwyniad ; ar ol yr hau a fu ar y tir tua'r Hydref, fe

ddaeth gauaf caled a maith, ac ni welwyd nemawr obaith ffrwyth, oddiar y

llafur a fu, hyd o fewn gwanwyn y bedwaredd gaurif ar bymtheg. Pelly hefyd

y bu mewn Uawer amgylchiad arali. Felly, yn wir, y mae wedi bod gyda

Christionogaeth ei hun. Wedi deuuaw can' mlynedd dreigìo ymaith, nid

ydym vu cael fod egin gwir grefj'dd nemawr amlach na chryfach yn maesydd

ein byd ni, iiag oeddynt ar ddiwedd y ganrif gyntaf. Eto pwy a yr nad yw

y gwanwyn tyfadwy eisoes wedi dechreu; ac mai prin y bydd coffa am y

gauaf hir yr oesoedd tywyll, gan mor rymus fydd tf calanmai y milflwydd-

iant mawr

!

TON-YU-EFAIL.

Wrth yr ysgrif mewn Uaw, deallwn fod y lle hwn, neu yr ardal hon, yn

gorwedd yn yr un agwedd ag yv oedd Cymru oll, cyn y diwygiad Methodist-

aidd. " Nid oedd gwybodaeth o Dduw yn y wlad." A phan y byddo ty-

wyllwch am Dduw, ac am lesu Grist yr liwn a anfonodd, yn gorchuddio

gwlad ddyuion, nid rhyfedd os bydd drwg-arferion hefyd yu fawr eu

rhwysg, i'r graddau y goddefir idJyut ffynu gan gyfraith y tir, a haufodion

cymdeithas. Fellv yr oedd yn yr ardal hon. Dywedir fod athrawon y bobl

yn peri iddynt gyfeiliorni. Cymereut arnyut fod yn " genadon Arglwydd y
Uuoedd, a dylasai fod eu gwefusau yn cadw gwybodaeth, a'u bod yn ceisio y
gyfraith o'i enau ;" Mal. ii. 7 ; oud '" cilio a wnaethant o'r ffordd, a pharas-

ant i laweroedd dramgwyddo wrth y gyfraith." Un felly oedd yr offeiriad a

wasauaethai y capel eglwysaidd sydd yn y gymydogaeth. Yroeddefyn
cymeryd y blaeu ei hunan yn y campau ofer a anurddai y gymydogaeth, yn

lle ceisio eu darostwng fel y gwnaeth Mr. Jones, Llangan, ar beu myuydd

Llanbedr. Tn ymyl pentref Ton-yr-efail yr oedd llanerch benodol, Ue yr

ymgyfarfyddai y campwyr ar bryduawn dydd Sabboth; lle hefyd yr oedd

draenen fawr yn tyfu
; y lle hwn a elwid " Pebyll y campau." Ond erbya

hyn y mae y llanerch lygredig hon wedi ei throi yu faes gerddi, fel tystiolaeth

gyhoeddus o'r oruchafiaeth a gafodd yr efengyl ar anwybodaeth a drygioni,

Tmddengys mai nid darostwng y campau Uygredig oedd yr unig ddaioni a

wnaethai Mr. Jones, Llangan, trwy bregethu yn flyuyddol ar fynydd Llan*

bedr ; ond bu ei weinidogaeth yn y lle, a fuasai gynt yn orseddfainc satan,

yn sugn i ddwyn yno gynulliad mawr o bobl i wrando geiriau y bywyd tra-

gwyddol ; a thrwy hyny, diamheuol ydyw i laweroedd dderbyu lleshad

ysbrydol i'w heneidiau. Yn mysg eraili a aeth i'r mynydd ar ddydd hyuod yr

yl, i wrando efengylwr Llangau, yr oedd boneddwr o'r gyraydogaeth hon;
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yr hwn oedd yn byw mewn palasd o'r enw Collena. Enw y boneddwr oedd

Evan Pritchard, Ysw. Yr oedd ef a'i wraig wedi clywed llawer o son am
]\[r. Jones, ac wedi cael gradd o gyduabyddiaeth âg ef, a hyny wedi codi

blys ynddynt, yn enwedig yn Mrs. Pritchard i gael eì wrando. Rhoddasid

cynyg i'r gr boneddig fyned i Eydychain, er mwyn ei barotoi i'r offeiriad-

aeth, ond hyny a wrthodasai, oddiar fod yn fwy dymunol ganddo ganlyn y

cn hela, a phleserau cyffredin boneddwyr y wlad. Yr oedd er hyny wedi

cael mesur cymedrol o ddysg, i'w gymhwyso, fel y tybid, i gymeryd ei le yn

mysg ei radd : ond yr oedd yn berffaith ddyeithr i syniadau a theimladau

crefyddol. Yr oedd rhai o'i berthynasau, pa fodd bynag, yn mysg y Meth-

odistiaid, a bernid fod ei ragfarn yntau, o herwydd hyny, neu o herwydd

rhywbeth arall, yn Uai yn eu herbyn na'r eiddo boneddwyr eraiU yn y
wlad ; îe, yn wir, yn llai na'r eiddo ei wraig ei hun. Edrychid ar Mrs.

Pritchard fel boneddiges a hoffai wychder a nwyfiant ; ac fel y cyfryw yn

fwy ei gwrthdarawiad i arferion y crefyddwyr. Ni fynai y wraig hon, ar

un cyfrif, ymostwng i gymysgu â neb o honynt, nac i'w cyfarfod ar un

achlysur.

Ond er fod Mr. Pritchard yn gwbl ddyeithr i'r efengyl, a Mrs. Pritchard,

heblaw hyny, yn Uawn o ragfarn yn erbyn Methodistiaid, cododd blys yn-

ddynt, fel y dywedwyd, gan faint yr ymgynull a fyddai i gapel Llanbedr ar

yr yl i wrando Mr. Jones, a chan faint y son a fyddai am y pregethwr, i

fyned yno am unwaith i weled a chlywed drostynt eu hunain. Felly par-

otôdd y ddau i gychwyn, a daethant rhagddynt i olwg y Ue. Ond pan

welsant yr holl bobl yn fìnteioedd Uuosog yu britho liethrau y bryn, a chan-

fod mai pobl gyffredin eu gwedd a'u gwisg, gan mwyaf oeddvnt, syrthiodd

gwynebpryd y wraig foneddig, gan farnu ei fod yn iselhad ar wraig o'i gradd

hi fod yu y fath le, a chael ei gweled yn mysg y fath rai. Edifarhaodd yn

fawr ddarfod iddi gydsynio i gychwyn, a phenderfynodd nad âi gam yn

mhellach, a gwnaeth ei goreu i attal ei gT hefyd. Ond hyny ni allai yn

hawdd ei wueyd. Nid oedd ei ragfarn ef gymaint a'r eiddo hi tuag at y

bobl, oblegid eu gradd nac oblegid eu crefydd ; ond efe a yradrechai ei oreu

i'w chael hi yn ei blaen, a rhwng bodd ac aufodd, hi a gydsyniodd.

Wedi dyfod i'r lle, gwelsant fod yno dyrfa fawr iawn wedi ymgasglu ; nid

oedd y Uan mewn un modd yn ddigon i'w cynwys; ond yr oedd pwlpud

wedi ei godi, wrth dalcen yr adeilad, o'r tu allan iddi, ile y gallai y pregeth-

wr sefyll i gyfarch y gynuUeidfa. Cafodd Mrs. Pritchard le cyfíeus i eistedd

ar fur cyntedd yr eglwys ; lle manteisiol i gael goiwg ar y gwrandnwyr, ac i

glywed y pregethwr hefyd. Ond nid oedd yr olwg a gafodd ar y bobl yn

lleddfu dim ar y teimladau blin oedd yn ei mynwes, a hi a ddymunai fod

gan' milldir o'r Ile. Edrychai ar y lluaws pobl fel dynion heb sj'nwyr, am
eu gwaith yn dyfod i'r fath le. Yn y man esgynai dyn o ddiwyg cyffredin

yr areith-glwyd, i ddechreu yr oedfa trwy weddi. Nid oedd hwn neb amgeu

"na WiIIiam Thomas o'r Pìl ; gr rbagorol ei gymeriad, a chyfrifol yn ol ei
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radd eto gwledig a diadduru yr olwg. Cynl.yrfai hyn ei rliagfarn yn iVy

na'T o'r blaen, a dymunai yu ddirgel íbd rbai o'r gwr cryfion, a welai yn y

lleryn caël ar eu raeddwl ymaflyd yn y gweddiwr, a'i dynu bendramwnwgl i

'

Wedi darfod y weddi, wele Mr. Jones yn esgyn i'r glwyd a chymerth yn

destyn, y gair yn Dad. vi. 17, " Canys daeth dydd mawr ei ddigter ef, a

phwy a ddichon sefyll ? " Arferai m. Jones, gan amlaf, bregethu yr efengyl

yn fwy ua'r ddeddf ; safai ar Seion yn amlach nag ar Sinai ; ond dygwyddodd

y tro hwn iddo gael ei arwain ar hyd Uwybr anghynefin, a disgrifiai, gyda

nerth a deheurwydd, olygfeydd oínadwy y farn ddiweddaf. Cymhwysai y

gwirioueddau yn eu pwysigrwydd at ei wrandawyr, gan osod allan drueni

arswydus y dyu annuwiol, yn y fath fodd, nes oedd y gynulleidfa yn teiralo

eu hunain megys yn ngwydd y barnwr, ac yn sefyll eu prawf o'i flaen, Ni

ddiangodd Mrs. Pritchard ! Daliwyd hithau megys â gwys brenin ;
anghof-

iodd yn y fan eu gradd yn y byd ; teimlodd nad oedd ei bonelid yn un di-

ogelwch ; ac nad oedd dim derbyn wyneb gyda Duw. Dywedai ar ol hyn,

ei bod ar y pryd, yn dysgwyl i'r mynyddau syrthio arni, ac yn ofni i'r ddaear

agor ei safn i'w Uyncu. Ond y bregeth a derfynodd, a'r gynulleidfa fawr

a ddechreuodd ymwasgaru, a llawerodd o'r bobl a saethasid gan Dduw yu eu

cydwybodau.

Yr oedd Mrs. Pritchard wedi ei dychrynu, oud nid wedi ei dychwelyd.

Teimlai yn llym oddiwrth y symbylau : eto gwingai yn egniol yn eu herbyn.

Yr oedd y gydwybod wedi ei chyö'roi, ond nid oedd y galon wedi ei henniU.

Ceisiodd ddarbwyllo ei hunan a'i gr, ûad oedd yr iin adnod o'r fath ag oedd

y testyn, o fewn y Beibl ; ond raae ystryw ydoedd o eiddo y Methodistiaid i

ddychrynu y bobl. Yn y penbleth hwn yr ydoedd pan yr oedd hi, a Mr.

Pritchard yn dychwelyd oddiar y raynydd tua'r Bontfaen, tua th ei rhieni,

yu ol dysgwyliad ; a lle yr oedd pob peth yn barod i feithriu ysgafnder a

nwyfiant. Y noson hono hefyd yr oedd dawnsfa fòallj, yn y Bontfaen, a

thra awyddus oedd Mrs. Pritchard i í'yned iddi, er mwyn yralid ymaith

drallod blin ei meddwl : ond nid oedd dim yn Ueshau. Xid oedd iddi ddi-

fyrwch bellach mewn dim rhwysgedd o'r fath, cliwanegu ei gofid a wneid yn

lle ei leihau. Ciliod.d ei chwsg oddiwrthi, Dyclirynfeydd y faru a'i medd-

iannai yn llwyr. Xi siaradai am ddim arall, er fod y siarad ei hun yn trym-

hau ei dolur, Ofer oedd dyweyd ei chwyn wrth ei gr, gan na allai syraud

ei faicli ei hunan, na'i chyfarwyddo hithau at neb a ailai. Hi fu yn y cyflwr

gresynus hwn am ysbaid pymtheguos, raewn anghysur raawr ei hunan, ac yn

peri anghysur mawr i'w theulu.

O'r diwedd barnodd Mr. Pritchard, mai athrawon crefydd oedd y rhai

tebycaf i'w chyfarwyddo, gan mai ystyriaethau crefyddol oedd yn awr yn ei

Uethu; ac oddiar y syniad hwn cymerodd hi gyd âg ef eüwaith i wrando

pregeth i Lantrisaint, fel y bernir. L'n o'r Methodistiaid oedd y pregethwr,

ond nid yw ei euw yn awr ar gael. Bendithiwyd yr oedfa hon iddi. Ai'-'
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weiniwyd ei raeddwl trwmlwythog at yr Hwa sydd yn esmwytliau ar bech-

aduriaid blinderog. Cafodd olwg ar Iwybr diangfa ; syrthiodd ei baicli i'r

llawr, a defnynodd tangnefedd hyfryd yr efengyl i'w mynwes archolledig, a

phlygodd ei gwar yn ewyllysgar i iau Crist, o hyn allan. Bendithiwyd yr

oedfaon hyn i'w gr hefyd, er nad oes genym adroddiad o helynt ei feddwl

ef ar y pryd ; eto, hysbys yw, ddarfod. i gyfnewidiad trwyadl gymeryd lle

arno yntau o hyny allan. Ymadawodd ara byth â'r cn hela ; ciliodd oddi-

wrth ei gyfeiUion a'i bleserau gau, a bwriodd ei goelbren yn ddiddig ; ie, yn

llawen, " gyd â'r rhai a alwent ar yr Arglwydd o galon bur."

Daeth y ddau bellach i ymgydnabyddu â'r crefyddwyr, ac nid oedd eu

tlodi a'u gwaeledd weithian ddim yn rhwystr. Daethant hefyd yn fuan i

gydnabyddiaeth helaethach â Mr. Jones, yr hwn yn siriol a'u dysgodd yn

fanylach yn ttbrdd Duw. Bellach, hwy a gyfrifwyd gyd â'r bobl a fuont un-

waith mor ddiystyr yn eu golwg, a hwythau a lawenychent yn eu braint.

Nid hir'chwaith a fuont cyn ymofyn am foddion gras yn nes i'w cartref;

canys ni allent yn awr ymfoddloni heb eu cael, ac nid oeddynt i'w cael yn

gyson, heb fyned i Lantrisaint neu Salem, o'r fath ag a'u boddlonai. Ceis-

iasant bregethu, gan hyny, i'w t ; troisant gegin y palas yn gapel, a'r settle

yn bwlpud. Yr oedd cyfnewidiad mawr wedi cymeryd lle, yn syniad a thu-

eddfryd Mr. a Mrs. Pritchard, ac nid rhyfedd fod y fath gyfnewidiad yn y
fuchedd a'r rhodiad. Parcdd. y tro yn ddiamheu lawer o siarad yn y wlad

;

a mawr y cyrchu fu i Collena i wrando pregethu, a hyny yn ddiau oddiar

wahanol egwyddorion ; rhai er mwyn cael dií'yrwch a thestyn siarad ; rhai o

chwilfrydedd, gan ymofyn pa beth a allai fod y peth dyeithrol hwn ; a rhai,

yn unig ara fod eraiU yn myned. Yr oedd yr olwg yma yn wahanol i'r hyn

a welid mewn Uawer man. Y bythod a'r ysguboriau a feddiannid gan y

Methodistiaid mewn ardaloedd eraill, ond yma y palas. Nid oedd mwyafrif

eu dysgyblion ond pobl dlodiou ; ond yma fe'u cefnogwyd gan uwchraddiaid.

Nid llawer, mae'n wir, o'r fath rai a alwyd, eto fe alwyd rJtai ; ac yn eu plith

yr oedd perchenogion CoUena. Y'n mysg y lluaws a ymdyrai ar y cyntaf i'r

cynuUiadau crefyddol i'r palasdy, ymgasglai dynion drwg eu hamcan ; rhai

a ddeuent yno o ddyben gwneuthur gwawd a dihirwch ; rhai wedi gosod eu

bryd ar ddireidi
; y rhai a barasant radd o anghysur ac aflonyddwch dros

dymhor. Cyn hir, aeth y cyfryw ddigrifwch yn ddiflas ; achubwyd rhai

flaenion y terfysgwyr, a chafodd y gweddill o'r fiutai brofi yn raddol fod y

cynulliadau crefyddol hyn yn Ue rhy boeth iddynt ; a bu gorfod arnynt naill

a'i gweUa eu hagwedd, neu gilio i'w lle eu hunain.

Ar y pryd yr oedd pregetliu yn CoUena, yr oedd yr hen gawri, gydag

ychydig eithriaid, ar y maes, ac yn ymweled, bob un yn ei dro, â'r Ue hwn;

megys W. a P. lYüUams; Jones, Llangan ; Davies, Castell-nedd ; Lloyd,

Henllan ; David Morris ; John Evans, Cil-y-cwm ; a Uawer eraill Ilai adna-

byddus ; megys D. Wüliams, Aberthyn ; a WiUiam Tiiomas, o'r Pîl, a'u

cyfielyb. Ni fu llafur y gwr hyn ychwnith ddim yn ofer. Nid yn unig
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darostyno'wycl Ilawer ar ragfarn ac anfoes y trigolioD, ond hefyd fe achub-

wyd llawer un o honynt, y rhai, ar y cyntaf, fel y gellid dysgwyl, a gyfar-

fyddent a chryn lawer o warth ac anghyfleusdra, yn enwedig y rhai a ddang-

osent fwyaf o sel gyda'u crefydd. Sonir am EIizabeth Morgans, yr hon, ar y

prvd, a fwriodd ei choelbren gyda'r dysgyblion, oedd yn gwasanaethu mewn

teulu a roddai iddi bob rhyddid i fyued i gyfarfodydd llygredig ; ond wedi troi

honi i Iwybr gwahanol, profodd ymddygiad gwahanol ar law y teulu.

Bellach, rhaid oedd iddi ddyfod i'r t ar ryw awr beuodol ar y nos ; onidê

byddai y drws wedi ei gloi yn eu herbyn ; a pharodd hyn i Elizabeth (yr hou

a elwid Bess gan y cyfiredin), dreulio Ilawer noson fel y gallai. Ar yr ach-

lysuron hyn, llechai yn dawel a diddig, mewn gweddi a niawl, yu IIofí"t y

gwair, gan ryfeddu ei chyfrif yn deilwng i ddyoddef anmharch er mwyn enw

vr lesu. Dynes ieuanc arall a gyrchai i'r moddion wyth miUdir o bellder,

gau letya dros nos yn CoIIena. Dychwelwyd dau o'r gwasanaethyddion, a

thair o'r gwasanaethesau, at deulu y ffydd, yu nghyd ag amryw eraiU o'r

gymydogaeth. Wedi lluosogi ychydig yn y raodd hyn, teimlai y dychweled-

igion awyddfryd i ymgorffori yn gymundeb eglwysig, modd y gallent gael

mantais i adeiladu eu gilydd ar ' ei santeiddiaf ftydd
;

' a chyd gynorthwyo i

gynal gair y bywyd yn y gymydogaeth. I'r dybeu hwn, hwy ddefnyddient

y cyfleusdra pan yr ymwelai pregethwr â hwy, i ymneillduo ar dfliwedd y
gwasanaeth cyhoeddus, i neuadd y palas ; a dywedir mai gwleddoedd breision

a fwynheid ganddynt ar yr adegau hyny.

Ond yn nghanol y wedd obeithiol hon, ymddangosodd rhyw arwyddion

cyfnewidiad. Duodd yr awyr grefyddol gan rai cymylau tewiou. Yr oedd

Mr. Pritchard, wrth gwrs, yn nodded neillduol i'r achos gwan, ond y nodded

hwn a alwyd i fesur yn ol, trwy iddo gael ei daro â gymalwst trwm; yr hwn
glefyd, er na fu yn angeuol iddo, a'i difuddiodd ef mewu mesur mawr dros

weddill ei oes. Gwelwyd yn angenrheidiol, er cysur y teulu, fod y moddioa

yn cael eu symud o'r palas ; a darparwyd gogyfer a hyny. Parotowyd Ile

mewn t o eiddo yr un teulu yn nghanol y pentref, Ile y bu pethau dros

dymhor yn weddol gysurus. Cawsaut gyuorthwy hen batriarch duwiol o'r

enw Hugh Ehs Hugb, yr hwn oedd yn aelod yn Llantrisaint. Chwaneg-
wyd atynt hefyd un Mrs. Margaret Jenkins, o'r Rhiw, yr hon oedd eisoes yn
aelod yn Aberthyn, yn nghyda dwy o'i merched, ac un mab o'r enw Jenkin

Jenkins. Yr oedd y gr ieuanc yu meddu talentau rhagorol, ac wedi cael

graddau helaeth o ddysg ac amaethiad meddwl. Nid aeth Ilawer o amser
heibio cyn i'w ragoriaeth ddyfod i'r golwg, a chymhellwyd ef i gymeryd arno

weinidogaeth yr efengyl. Hyn hefyd a wnaeth ; ac er mwyu cyrhaedd
graddau helaethach o fanteision addysg, penderfynodd fyned i athrofa larlles

Huntiiiíídon
; ac oddiyno, er coIl«d i Don-yr-efail ac i Grymru, aeth i Lewes,

tref yn Lloegr, Ile y bu yn gweinidogaethu i gynuUeidfa o Saeson, mewn
modd parchus a Ilwyddiannus dros weddill ei oes.

Duo fwyfwy yr oedd yr awyr ar Don-yr-efail. Dechreuodd angau fedi
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rhai o'r ycliydig enwau oedd wedi eu hennill ; rhai trwy ryw amgylchiadau

anorfod a symudwyd o'r gyniydogaeth i fyw, ac eraill a ymlidiwyd o flaen

awelon croesion i dir gwrthgiliad, fel nas gadawyd yn ngweddill, ond loyth

lenyio yn unig ! Ysgrifena fy hysbysydd, " Fel yn y dyddiau gynt, pan oedd
un dysgybl wedi bradychu ei Arglwydd, ac un arall wedi ei wadu, a'r cwbl

wedi ei adael ;
' llawer o wragedd a Iynasant wrtho,' gan ddringo Ilethrau

bryn Golgotha, hyd wrth groes yr lesu, gan wlychu y lle a'i dagrau, Felly

yma, wyth o wragedd* a lynasant wrtho yn awr y brofedigaeth !
" Yr oedd

un o'r rhai'n, sef Jane Morris, yn meddu ar well dawn canu na'r IleiII, i'r

hon yr ymddiriedid y flaenoriaeth ynddo
;
yr oedd Mary James drachefn yn

ferch ieuanc a ragorai mewn dawn gweddi ; a'r ddwy EIizabeth yn rhagori vn

eu gwres a'u flfyddlondeb ; ond ar ysgwydd Mrs. Pritchard, er hyny, yr oedd

pwys y gwaith yn gorphwys. Yr oedd y wraig hon yn berchenog ar ddylan-

wad, nid yn unig oblegid ei sefyllfa uwchraddol yn y byd ; ond hefyd, ac yn

fwy lawer, am fod ganddi gryfach cyneddfau na'r cyfí'redin. Yr oedd yn
meddu ar feddwl cryf a threiddgar, sylw craff, a hunan-Iywodraeth ; ac nid

oedd yn ddiffygiol chwaith ar ddawn i ymadroddi yn gyhoeddus. Yr oedd y
wraig hon hefyd, bellach, wedi cyrhaedd mesur mawr o wybodaeth â ptrofiad

ysgrythyrol ; a'r cwbl wedi eu haddurno â'r " eneiniad oddiwrth y santaidd

hwnw;" fel ag yr oedd cymhwysderau lawer wedi ymgrynhoi ynddi, i lywodr-

aethu a phorthi y ddeadell fechan amddifad ; îe, i fod yn " Fam yn Israel."

Nid hir iawn y gadawyd y ddeadell yn y sefyllfa amddifad hon. Fe allai

mai prin y gellir dyweyd mai amddifad oedd ei sefyllfa, oblegid yr oeddynt

wedi eu cyflawni eisoes â Ilawer o ragoriaethau, ac yn mwynhau graddau hel-

aeth ewyllys da "Preswylydd y Berth." Eto nid cyflawn oeddynt o bob

dawn, a hiraethent lawer am ychwanegiad at eu rhif, a helaethiad at eu breint-

iau. A Phen yr eglwys a roddodd iddynt eu dymuniad. Y cyntaf a chwan-

egwyd atynt oedd r ieuanc o'r enw Evan Rodric, yr hwn a b^rhaodd yn
ffyddlawn ddysgybl i'r lesu hyd ei fedd. Yn y fl. 1785, ymwelodd yr Ar-

glwydd â'i bobl ag adfywiad grymus yn y Ile hwn, yr hwn a roes ysgogiad

nerthol i'r achos yn ei flaen Sugnai yr adfywiad hwn luaws mawr o bobl i'r

oedfaon cyhoeddus o Bencoed, Llantrisaint, Llanwno ; îe, rhai o Gaerffili,

bymtheg milldir o ffordd o'r lle. Coronid y moddion â dylanwadau nerthol,

nes byddai " sain cân a moliant yn mhyrth merch Seion." Yna y Ilanwyd eu

genau â chwerthin, a'u tafod â'chanu; ac yna y dywedwyd yn mysg eu

brodyr cymydogaethol, " Yr Arglwydd a wnaeth bethau mawrion i'r rhai

hyn." Cododd yr adfywiad hwn y " bobl druain dlodion i sylw a bri
; par-

odd i eraill ymlynu wrthynt, gan ddyweyd, " Awn gyda chwi, canys gwelsom
fod Duw gyda chwi." Yn mysg eraill a ymwasgodd atynt y pryd hwn,
yr oedd Ilanc ieuanc 16 mlwydd oed, o'r enw Dafydd Evan; a'r hwn a fu o'r

* Eu henwau oeddynt, Mrs. Pritchard, Mrs. Jenkins, Jane Monis, Mary James,
Jane Powel, Margaret Morris, a dwy EIizabeth Morgans.

CyFROL III. i
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gwasanaeth mwj'af iddynt yn ei ddydd. Nid oedd dim hynodrwydd am-

gylchiadol ar y Uanc liwn ; ni chawsai ddysg ond a gyfranwyd iddo yn ei

febyd, yn un o'r ysgolion rhad a- fuasai dan arolygiaeth Griffith Jones, Llan-

ddowror ; ac o ran ei sefyllfa yn y byd, nid oedd dim uwchafiaeth yn perthyn

iddo ; eto bendithiwyd ef â mesur helaeth o synwyr cyffredin, yn gystal ag â

gras mawr i fod yn ffyddlawn. Codwyd ef oddiwrth y nodwydd a'r astell i

fod yn un o'r tyddynwyr mwyaf cyfrifol yn y fro, ac yn un Uawn cymaint ei

ddylanwad a neb arall o fewn y plwyf.

Ni oddef ein gofod i ni yrahelaethu ; ond y mae y dysgrifiad a ddyry eiu

hysbysydd o'r gr defnyddiol hwn yn ei ddysgrifio fel gwrthddrych tra dydd-

orol. Gi' craff ei lygad, parod ei ddawn, helaeth ei wybodaeth, heddychlon

ei ysbryd, tawel ei dymher ; raewn gair yn grynhoad o rinweddau, fel ag i'w

wneuthur yn oracl ei fro, at yr hwn y cyrchent am gynghor yn mhob dyrys-

wch, ac *'r hwn yr ymostyngent mewn llawn ymddiried yn ei ddoethineb a'i

onestrwydd. Ei wraig ydoedd un o'r ddwy Elizabeth y soniasom am danynt

eisoes, yr hon hefyd oedd yn rhagori yu ei gras, ac yn rhinweddau ei rhyw.

Y deuddyn hyn oeddynt rîaint y Parch. Williara Evans, yr hwn sydd yn aros

hyd heddyw ; ac yn cael ei gyfrif, nid yn ddisail, yn un o'r prif golofnau

gydag achos y Gwaredwr, nid yn unig yu y lle, ond hefyd yn y sir.

Yn nghylch y fl. 1788, teimlodd y cyfeillion angenrheidrwydd i helaethu

Ue eu preswylfod. Yr oedd " arch Duw wedi bod yn aros o dan gortynau"

hyd yn hyn, a chwenychai ei charedigion adeiladu iddi drigle mwy sefydlog.

Wedi yragynghori â Mr. Jones, Llangan, a chael ei gydsyniad ef, ymosodas-

ant yn egn'iol at y gorchwyl. Cawsant ddarn o dir i adeiladu arno gan Mr.

Pritchard ; a chan yr un gr, cafwyd ar ei orpheniad Feibl mawr, cyrahwys

i'r pwlpud. Pel hyn y cafwyd sylfaen yr adeilad a'i ddodrefn, gan yr un

boneddwr; ei chychwyniad a'i pherffeithiad. Anrhydeddwyd y teulu hwn yn

nodedig, trwy i'r Arglwydd roddi i'r holl deulu, dau fab a saith raerch, gael

trugaredd ganddo. Codwydy meibion yn weinidogion eglwys Loegr, mae

un honynt yn aros hyd heddyw yn hen r anrhydeddus, o ysbryd rhydd ac

efengykidd ; ac wedi bod yn ei ddydd yn bleidiwr gwresog i bob achos da.*

Bu farw un o'r merched yn mlodau ei hoedran, yn 21 mlwydd oed; wedi

rhoddi profion diymwad o wirionedd ei gras ; ac i'r hon y cyfansoddodd bardd

Pant-y-celyn alareb ardderchog. Dwy eraiU a fuant feirw mewn oedran teg,

a'r olaf o'r ddwy wedi bod yn aelod eglwysig am 66 o flynyddau. Bu farw

Mr. Pritchard yn nghanol ei ddyddiau, pan nad oedd ond 48 mlwydd oed;

ond ei weddw a gafodd oes faith: cyrhaeddodd 86 mlwydd oed, y rhai a

dreuliwyd ganddi gyda chysonedd a gwastadrwydd teilwng i Gristion gloyw.

Mae pedair merch eto yn fyw. Mae eu t wedi bod yn agored i weinidogion

yr efengyl ar bob achlysur ; îe, parod ydynt hyd eu gallu i ddangos caredig-

rwydd i achos y Cyfryngwr yn mhob modd, a hyny, nid trwy gymhell, eithr

• Efe yw Senior Ficer Llandaff.
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yn ewyllysgar. Mae y rhai sydd yn aros wedi ennill iddynt eu hunain

gymeriad aurhydeddus am eu rhinweddau dynol, yn gystal ag ara eu gras

ysbrydol ; achoífadwriaeth y rhai a ymadawsant â'r fuchedd hon sydd berar-

oglaidd, a thra theilwng o efelychiad.

Wedi symud i'r addoldy, yrasefydlodd yr achos mewn gwedd mwy cyson a

threfnus ; ac nid hir o araser ar ol hyny, cychwynwyd yr ysgol Sabbothol.

Yr oedd Mr. Charles, o'r Bala, wedi bod trwy y wlad, y tro cyntaf iddo

fod ; leiaf gyda'r achos hwn, ac fe allai mai y cyntaf oll ; yn cynhyrfu y
bobl, ac yn annog yr eglwysi i ymosod at y gorchwyl. Ymddengys mai yr

unig un a fedrai ddarllen Cymraeg gyda rhwyddineb yn y lle hwn, oedd

Dafydd Evan, ar ysgwyddau yr hwn y bu cadw yr ysgol am ryw dymhor, yn

gorphwys yn gwbl. Cafwyd llawer o waith yu yr ardal hon, fel mewn ardal-

oedd eraill, i leddfu ac i syraud rhagfarn y bobi yn erbyn y gwaith ; i gasglu

plant i'r ysgol ; ac wedi eu casglu, cafwyd anhawsder mawr yn dofi graddau

ar y pethau gwylltion, ac yn araaelhu gradd ar eu meddyliau anwar. Ond er

maint y rhwystrau, gorchfygu a wnaed ; ac erbyn hyn, y mae, nid yn unig

ysgol luosog a llwyddiannus yn y lle, ond tair eraill wedi eu sefydlu trwyddi

;

sef uu yn Glynogwr, un yn Dinas, a'r drydedd yn Castella. Yn mhob un o'r

lleoedd hyn y mae eglwys, mwy neu lai blodeuog, wedi ei phlauu, a nifer o

aelodau eglwysig wedi eu crynhoi ; ac oddiwrtli un o honynt, aef Dinas, y
mae canghen arall wedi tarddu, sef Cyramer.

Ymddengys mai tri o ddiaconiaid a fu yn gwasanaethu i angenrheidiau yr

eglwys hou ; sef Mri. Dafydd Evan, Isaac James, ac Evan Thomas. Gan

fod yma ryw nifer wedi ymgorffori ar euw yr Arglwydd er ys 80 mlynedd,

rhaid fod y diaconiaid hyn wedi eu coroni â meithach oes nag a roddir i'r rhan

amlaf o blaut dynion : felly yr ydym yn deall y bu, ac nid hirhoedledd oedd

yr uuig ragoriaeth arnynt, ond hefyd fe'u cynysgaethwyd â niesur helaeth o

ras ac o ddoniau ysbrydol, a chadwyd hwy yn dirfion ac yn iraidd hyd eu

henaint. Yn yr eglwys hon, fel y dywedwyd, y cododd y Parch. William

Evans, ac y preswylia hyd heddyw, gweinidogaeth yr hwn sydd raor gymer-

adwy a buddiol.
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P E N N D VII.

ADGOFION AM EAÎ EGLWYSI MWY DIWEDDAE Y SIE.

CYÎÎ'WTSIAD :—

MEBTHYR TYDFIL—CYCHWYNIAD YB ACHOS—ADEILADU Y CAPEL CYXTAF YXO—
SEFYDLIAD YR YSGOL SABBOTHOL—CYMDEITHASFA 1803—ADFYWIAD 1829, A'R

CAXLYXIADAU— COED-Y-CYMMER— CLWYD-Y-FAGWYR— CAE-PANT-TYWYLL—
CAPEL-Y-GRAIG—DOWLAIS—HELYNTION YR ACHOS YN EI GYCHWYNIAD—COD-
lAD YR YSGOL SABBOTHOL, A'R LLWYDDIANT A GANLYNODD—ABERDAR—
ADRODDIAD CHRISTMAS RHYS-—ADEILADIAD CAPELAU, CARMEL, MORIAH,

LIBANUS, LLETY-SIENCYN, A HIRWAEN — LLANWNO A BRYNTIBION — 8T.

FFAGAN8. ^

MERTHYR TYDFIL.

Dywedir fod y Ue hwn wedi ei enwi oddiwrth fod merch o'r enw Tydfil,

merch i Brychan, Tywysog Brycheiniog, wedi ei merthyru yraa gan y Saeson

paganaidd, yn y bummed ganrif, am iddi gofleidio Cristionogaeth. Dywedir

hefyd ddarfod ei seintio yn ol dcfod ofergoelus eglwys Ehufain ; ac i eglwys

gael ei hadeiladu, a'i chysegru iddo fel Tydíil y Merthyr; ac i'r enw gael ei

arfer o hyny allan i ddynodi y gymydogaeth hon.

.

Cyn y fi. 1728 nid oedd y lle hwn ond pentref bychan, yn sefyll ar lan yr

afon Tâf, yr hon sydd yn tarddu yn mynyddoedd Brycheiniog, ac yn ymar-

llwys i'r raôr yn Nghaerdydd. Mae yn sefyli yn nghanol mynyddoedd

;

mynyddocdd tra chyfoethog o haiarn a glo.

Pellder Merthyr Tydfil o Abertawe ydyw 30 o filldiroedd.

Pellder Mertliyr Tydfil o"r Fenni ydyw 20 o filldii-oedd.

Pellder Merthyr Tydfil o Aberhonddu ydyw 18 o fiUdiroedd.

Pellder Merthyr Tydfil o Gaerdydd ydÿw 24 o fìlldiroedd.

Nid oedd ei phoblogaeth yn y fl. 1801, ond 7,705 ;
yn awr y mae yn tynu

yn mhell ar 50,000. Xid oes, tybygid, un lle yughanol gwlad wedi cynyddu

mor gyflym, ac i raddau mor fawr, Yr achos, fel mae yn hysbys, o'i chynydd

dirfawr ydyw y gweithfaoedd glo a haiarn sydd yn yr holl fro. Bellach, y
mae yn dref fawr, ac yn ddiweddar wedi ei diwylüo yn fawr mewn flPurf ao

ymddaugosiad. Yn Ile pentref o dai bychain, yn britho y Ilanerchi, mewn
gwedd direol ac annhrefnus fel yr oedd gynt

; y mae ynddi yn awr lawer o

heolydd rheolaidd, a masnachdai gwychion
;
yn ei chymydogaeth y mae am-

ryw balasau ysblenydd, perthynol i'r boneddwyr a berchenogant y gweithfa-

oedd; ac o'i mewn y mae pedair o eglwysi esgobyddol, ac yn agos i 40 o

gapelau ymneillduol.

Dechreuodd Methodistiaeth ymsefydlu yu y fro ryw bryd tua diwedd y
ganrif ddiweddaf, pryd nad oedd poblogaeth y lle oud bycban, wrth yr hyn
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ag ydyw yn awr. Yr oedd ar y maes Methodistaidd y pryd liwnw yn Uafurio

yr offeiriaid canlynol : sef, y Parchn. D. Jones, Llangan ; Howel Howells,

Trehill ; Hezeciah Jones ; a PhiUips, Llangrallo. Ni chafwyd gwasanaeth y
ddau olaf hyd ddiwedd ei hoes. Y cynghorwyr, fel y'u gelwid, oeddynt

Eichard James, Hopkin Bevan, Thomas Edwards, Daniel Daniel, a Jenkin

Thomas, Penhydd. Y Ue y dechreuwyd pregethu ynddo oedd ar Dwyn-

yr-odyn, yn nh anedd John Davies, neu fel y gelwid ef yn ol arfer y wlad,

Siôn, T-maen. Nid oedd y pregethu, ar y dechreu, ond achlysurol, fel y
gellid cael pregethwr; ond ymddengys, er hyny, ddarfod i'r Arglwydd,

dan .yr holl anfanteision hyn, " ddwyn tystiolaeth i air ei ras," nes deffro

ystyriaethau rhai yn y lle i ymofyn y ffordd tua Seion ; ac yn mhen ychydig

amser, ffurfiwyd cymdeithas eglwysig jTna, "i'r rhai oedd yn ofni yr Ai'glwydd

ac yn meddwl am ei enw ef."

Wedi bod yn gwersyllu yma dros ryw dymhor, bu raid symud ; oblegid

arweiniwyd John Davies, yr hwn tybygid, oedd y prif golofn, i ran arall o'r

dref i fyw, sef i Bont-morlais
; y lle yr ymsefydlodd yr achos o hyny allan.

Yr oedd y pregethu, y pryd hwnw, yn dra phrin, a'r pregethwyr yn dra

anaml ; ac ar yr un pryd, yr oedd yr ysgogiad crefyddol yn dybynu yn hoUol

ymron ar y pregethu yn unig. Nid oedd eto yr un ysgol Sabbothol, na

nemawr o Peiblau, na llyfrau crefyddol o un math i'w cael ; nac ond ychydig

o'r Cymry yn alluog i'w darllen, pe buasent wrth law. Ond er mai ar y
weinidogaeth yr oeddid yn dybynu, ymron yn hollol, eto yr oedd y moddion

hyny yn anhawdd iawn i'w cael. Yr oedd y daith Sabbothol, yn cynwys,

dros ryw dymhor, Caerffili a Merthyr ; dau le, 18 milldir oddiwrth eu gilydd.

Gofynai lawer o ymdrech i allu cyflenwi dau le mor bell f a pln'awf diymwad

ffyddlondeb ac aidd y crefyddwyr a'r pregethwjr boreol hyny, ydyw ddarfod

iddynt ysgogi yn mlaen dan y fath anhawsderau. Nid gormod gan un o'r

aelodau, pan y Uwyddid i gael pregethwr i ymweled â hwy, oedd myned i'w

gyfarfod i Graerffili i ymofyn am dano, ac i'w arwain ar hyd y ffordd. Mae

un o'r ffyddloniaid hyn yu aros hyd heddyw, o leiaf yr oedd yn dra diweddar

;

yn dirf ac yn iraidd yn ei henaint, sef yr hybarch Evan Jones.

Wedi bod dros ryw amser yn ymgynull mewn t anedd, cafwyd allan fod

yn rhaid ymofyn am le helaethach i addoli. Ni chynwysai y t anedd y
gwrandawyr ; am hyny ymosodwyd at y gorchwyl o adeiladu addold. Hyn
a wnaed o'r fl. 1793 1.1796. Gellir cael rhyw d'drychfeddwl o ansawdd y
gwaith ar y pryd, trwy sylwi ar faintioli y capeì a adeiladwyd ; ei hyd oedd

31 troedfedd, a'i led 21. Er fod yr adeilad hoa, fe allai, yn ddigon i gyn-

wys tair gwaith gymaint a th Siôn Dafydd, eto bychan iawu ydoedd, ac au-

nigonol i gynwys mwy na dau neu dri chant o wrandawyr. Beth oedd hyn

yn Merthyr ?

Tua'r un amser, ag yr adeiladwyd y capel hwn, íel yr ymddengys, y cych-

wynwyd yr ysgol Sabbothol. Hon hefyd oedd y gyntaf yu y dref ; ac yn yr

amser hwnw, sef y fl, 1795, nid oedd ond ychydig o ysgolion Sabbothol yn
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Nghymru, nac yn wir, yn y byd. Yr oedd yr ysgol yn y lle hwn, fel yn

mhob man arali, yn ei cbychwyniad yn ddiystyr a diddym iawn, a Uawer o

ragfarn yn ei herbyn, hyd yn nod yn meddyh'au dyuion da. Un moddion

arbenig, j'u y lle hwu, a fu yn efFeithiol i ddarostwng y rhagfarn oedd yn ei

herbyn, ar y naill law, ac i roddi ysgogiad grymus iddi yn ei blaen ar y Uaw

arall, oedd ymweliad y Parchn. Thos. Charles, o'r Bala, ac Owen Joues, o'r

Gelii, â'r Ue.* Canfuwyd trwy yr holwyddori cyhoeddus a wnaed, fod daiouí

yn cael ei gynyrchu ; diflauodd y gwrthwynebiad oedd iddi, ac ennillwyd

llawer.i roddi eu hanadl a'u hysgwydd o'i phlaid.

Yn y fl. 1803 cynaliwyd y gymdeithasfa gyntaf yn Merthyr, gan y Meth-

odistiaid ; ac y mae yn bur debyg y gyntaf a gynaliwyd gan neb arall. Yn

y cyfarfod hwn cafwyd presenoldeb a gwasanaeth Mri. Jones, Llanganj

Williams, Lledrod ; Jones, o Edeyrn ; a Jones, Caerfyrddin. Coronwyd y

cyfarfod ag ardderchogrwydd ac â llwyddiant mawr ; trwy fod y gweinidogion

yn cael eu " bedyddio â'r Ysbryd Glân, ac â thân." Ond os oedd y llwyddiant

yn fawr ar un Ilaw, yr oedd digofaint mawr ar y llall. Enynodd gwrthwyn-

ebiad cryf i'r newydd-beth hwn, yn mysg y rhai estronol a gelynol i'r gwaitb
;

a rhoisant arllwysiad i'w gwenwyn, trwy dynu yr esgynlawr (stage), y safai y
pregethwyr arni, i lawr. Gwnaed y gorchwyl gwarthus hwn liw nos ; ond

erbyn y bore yr oedd cyfeillion crefydd wedi gwella y gwall, fei na fu rhwystr

ar y cyfarfod. Gyda chyfeiriad at y tro ffol hwn, y dywedai Mr. Jones,

Llangan, " Merthyr yw Merthyr fyth."

Cydweithiodd y gymdeithasfa grybwylledig, yn nghyda Uafur effeithiol yr

ysgol Sabbothol, mewn cysylltiad â gweinidogaeth y gair ar y Sabbothau, i

ddwyn o amgylch Iwyddiant raawr. Parodd yr ychwanegiad ar y gwran-

dawyr a'r aelodau, angenrheidrwydd "
i helaethu Ile y babell." Cyfyng oedd

y lìe, bellach, iddynt ymgynuU ynddo, a rhaid oedd ei eangu. Gwnaed

capel, gau hyny, gymaint arall o faintioli ; sef 43 o hyd, wrth 30 o drodfeddi

o led. Cynwysai y t hwn 500 neu ychwaneg o wrandawyr. Cymerodd

hyn le tua'r fl. 1805. Yn mhen tua dwy flynedd ar ol hyuy, ymwelodd yr

Arglwydd â'i bobl trwy adfywiad hyfryd a nerthol. Pan oedd y Parch.

Henry Jones, Llaneirwg, Mynwy, yn pregethu, disgynodd rhyw ddylanwadau

grymiis ar y gynulleidfa, y fath na chawsid yn y lle hwn o'r blaen; ac raewu

canlyniad, ychwanegwyd Iluaws mawr at y dysgyblion. Y'mwelodd y Parch,

!Rowland Hill, Llundain, â Merthyr ar yr adeg effro hon ; ac ar waith y gr
da hwnw yn traethu am y "gwaed," er mewn iaith estronol, eto a ddeallid

mewn rhan, torodd allan uifer lluosog o'r gynulleidfa i foliannu Duw mewn
hwyl nefolaidd

; ac nid anfoddhaol oedd hyny gan y gr boneddig, gan ei

fod yntau ei hun, tybygid, wedi ei fedyddio i fesur raawr â'r un ysbryd.

Aeth y gwrandawyr i'w ffordd yn llawen, gan fendithio Duw am yr holl

bethau a welsent ac a glywsent.

• Cyf. L, tudal. 345.
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Yn y fl. 1814, sefydlwyd, mewn cysylltiad â'r ysgol Sabbothol, gyfarfod

arall, yr hwn a elwid yn y lle hwn, cyfarfod egwyddorol ; ac mewn lleoedd

eraill, cyfarfod chwanegol. Bu y cyfarfod hwn o fendith annhraethol i ddeil-

iaid yr ysgol Sabbothol ; oblegid y cyfleusdra a roddid ynddo i ymddyddau
â'r ieuenctyd, ac eraiU, am eff"aith y gwirioneddau a ddysgid iddynt ar eu

meddyliau. Yr oedd yn rheol bellach na chaniateid i neb adrodd pennod o'r

Beibl ar gyhoedd (yr hyn a wneid yn fynych y dyddiau hyny), heb fod yn

aelod o'r cyfarfod neillduol hwn, ac o leiaf yn weddaidd ei ymddygiadau

allanol. Arferid dysgyblaeth mwy manwl ar aelodau y cyfarfod neillduol

hwn, nag a wneid ar ddeib'aid yr ysgol yn gyff"redinol. Yr oedd yr ysgol yn

agored i bawb, ond nid oedd hwn felly. Ystyrid deiliaid y cyfarfod eo-wydd-

orol, yn gyff"elyb fel yr ystyrid y catechumen yn yr eglwysi boreol ; rhai dan

ryw argraíîiadau crefyddol, ac o yraddygiadau moesol, mwy nag eraiU ; a rhai

dan ryw driniaeth ragbarotoawl i'w cymhwyso i fod yn aelodau eglwysig.

Yr oedd yn perthyn i'r cyfarfod hwn reolau argraff'edig, wrth ba rai y dys-

gwylid i'r cyfarfodydd gael eu cynal, ac wrth ba rai y dysgwylid i'r deiliaid

rodio.

Tua'r un amser hefyd sefydlwyd cymdeithas ychwanegol, cyff'elyb yn ei

amcan i'r llall, ond yn golygu deiliaid gwahanol. Hwn a sefydlwyd er mwyn
estyn cynorthwy ac ymgeledd i hen wrandawyr, a fyddai " yu clofR rhwng

dau feddwl," ac yn analluog i ysgogi yn mken. Yr offeryn a fu yn ym-

drechgar i sefydlu hwn oedd heuadur o Liverpool, o'r enw John Hughes;

g\vr synwyr a gras neillduol
; yr hwn oedd ar y pryd yn ymdaith yn y fro

dros dymhor gyd â'r alwedigaeth y perthynai iddi. Bu ei lafur yn hyn yraa,

íel y mae yn ymddangos, o les mawr i'r achos; ac ychwanegwyd llaweroedd

at yr eglwys, o'r ddau gyfarfod ; o ba rai, y mae nifer lluosog wedi huno yu

yr lesu, a rhai hyd heddyw yn aros yn ff"ydd]awu a defnyddiol ar y maes

;

naill ai fel pregethwyr efengyl, heuuriaid eglwysi, neu athrawon yn yr ysgol

Sabbothol. Un enghraift't yw hwn allan o lawer o fewn y dywysogaeth, o

ddefnyddioldeb tra mawr y cyfryw gyfarfodydd ; a gresyni ydyw na fyddent

yn Uawer amlach, a'u harolygiaeth yn llawer dyfalach.

Yn y fl. 1821, yr oedd y gynuUeidfa mor lluosog, yn enwedig ar nos Sab-

bothau, nes y bu raid helaethu y capel drachefn. Yn y fl. 1829, ymwelodd

yr Arglwydd â'i bobl mewn modd arbenig trwy adfywiad grymus. Rhoes

dywalltiad helaeth o'i Ysbryd, nid yn unig ar wahanol eglwysi Merthyr, ond

hefyd ar luaws mawr o eglwysi y Deheubarth oll. Yr oedd y niferi a chwan-

egwyd at yr eglwysi, trwy yr ymweliad hwn, fel cynyrch cynhauaf toreithiog.

Llanwyd genau pobl Dduív â chwerthin, a'u tafod â chanu, gan i'r Arglwydd

wneuthur iddynt bethau mawrion ; a thrwy hyny eu lloni fi llawenydd. Mewn
canlyniad i'r ymweliad hwn, bu raid i'r brodyr yn Mhont-morlais dynu yr

hen gapel i lawr, ac adeiladu yr un presenol, yr hwu sydd adeilad helaeth 61

troedfedd wrth 52 o fewn y muriau, ac oriel yn mron o'i gwmpas. Cynwys

hwn gan hyny wyth waith mwy, neu ychwaneg, o wrandawyr na'r capel
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cyntaf ; os cynwysai hwûw 150, cynwys hwn 1,200 ;
pryd y gelHd dyweyd

hefyd fod rhif deiliaid yr ysgol Sabbothol, ac aelodau yr eglwys yn gyfatebol.

Ac uid yr ychwanegiad hwn oedd yr unig Iwyddiant a goronodd jr achos

Methodistaidd yn Merthyr ; ond seiniodd gair yr Arglwydd o'r Ue hwn i ar-

daloedd eraill hefyd ; fel y gwelir yn y man. Cododd yma hefyd amryw o

breo-ethwyr o bryd i bryd, sef y Parchn. David WiUiams, Eichard Lewis,

Evan Jones (o ardal Coed-y-cymmer), William Eees, Daniel DaAaes, John

Griffith, Thomas Williams, Edward WiUiams, a David Jones. Y mae yn

aros yma yn awr y Parch. Evan Harris, gynt o sir Erycheiniog, a'r brawd

ieuanc David Jones.

Crybwyllir am Lifur a íFyddlondeb yr hen flaenor Joshua Davies, gyda

llawer o barch, gan faint y gwasanaeth a wnaeth, trwy arwain y canu, arol-

ygu yr ysgol Sabbothol, a'r cyfarfod egwyddorol, dros lawer o flynyddau, yn

Merthyr ac yn Dowlais.

COED-Y-CYMMER.

Mae y pentref hwn yn sir Frycheiniog, eto o fewn Uai na dwy fiUdir i

^lerthyr Tydfil ; ac yn ol Gweithred y Diwygiad Seneddol, o fewn terfynau y

fwrdeis-dref. Y mae hefyd mewn cysylltiad â chyfarfod misol sir Porganwg.

Bu pregethu achlysurol yma er y fl. 1800
; yn mhen tua saith mlynedü ar

ol hyny profwyd adfywiad neillduol ar yr achos yn y fam eglwys, sef

Merthyr
;
pryd y disgynodd diferion Ued helaeth o'r gawod ar yr ardal hon

hefyd, yr hyn a fu yn achlysur adeiladu yma gapel. Ar yr un pryd nid

oedd yma gj"sonedd difwlch o ran moddion cyhoeddus, hyd y fl. 1827.

Edrychid hefyd ar yr aelodau yn perthyu yn hytrach i'r fam eglwys, yn

Mhont-Morlais. Yma y derbynid aelodau i mewn neu y bwi-id rhai allan

;

yma hefyd yn gyffrcdinol y gweinyddid y sacramentau.

Ehifedi yr holl aelodau yn y cylch hwn, sef Pont-morlais, Dowlais, a

Choed-y-cymraer, yn y fl, 1826, oedd 280; ond yn 1836, deng mlynedd

wedi hyny, yr oeddynt wedi cynyddu i 660, heblaw plant yr eglwys. Yn y
blynyddau 1829 a 30, fel y dywedasom yn hanes Merthyr, ymwelodd yr

Arglwydd â'r fro, gan ychwanegu Ilaweroedd at yr holl eglwysi, ac felly yn

y Ile hwn hefyd. Ychwanegwyd at yr eglwys ieuanc hon, nid llai na 40 neu

50 o aelodau. Yr oedd cynydd y gwrandawyr hefyd yn gyfatebol. Aeth y
capel, gan hyny, yn rhy fychan ; ac er nad oedd y ddyled oedd arno ddim
vvedi ei Ilwyr ddileu, eto bu gorfod ar y brodyr ei dynu i lawr, ac adeiladu

uii newydd. Bu araryw o'r aelodau a dderbyniwyd yn y diwygiad, feirw yn
eu cariad cyntaf, a'r rhan fwyaf o'r UeiII wedi gweithio yn y winllan hyd
heddyw. Ehoes yr eglwys a'r gymydogaeth brawf neillduol o'u fl"yddlondeb

a'u haelioni yn yr ymdrech a wnaed i dalu dyled yr addold ; a plirawf teg

ydyw hyn fod yr ardalwyr yn mwynhau Iles a chysur oddiwrth y moddion a

gynelir, gan y cyfranant o'u meddiaunau mor rhwydd a hael tuag at dalu am
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yr adeilad y cedwir y moddion ynddi ; yn enwedigol pan y cofiom mai nid

cyfoethogion o'u helaethrwydd sy'n cyfranu, ond pobl dlodion o'u prinder.

Gan eu hawydd i leihau pob traul arall, er mwyn symud dyled y capel,

cytunai y gwragedd â'u gilydd i'w lanhau yn rhad, y naill yn niíFyg y llall

;

felly hefyd mewn perthynas i bob traul arall, cymerai yr aelodau arnynt ei

ddwyn ; a thrwy yr ymroddiad egniol a chanmoladwy hwn talwyd y ddyled

ar y capel ; a'r eglwys a gynyddodd mewn rhifedi, a hyderir, mewn gras

hefyd, a defnyddioldeb.

Nid anmhriodol, fe allai, a fyddai crybwyll hanesyn byr yn y lle hwn am
un David Jones, yr hwn oedd hen aelod gyd â'r Methodistiaid, ac yn ddiacon

hefyd yn y lle hwa er ys rhai blynyddau. Yn fuan ar ol y terfysg auíFodus

a fu yn Merthyr yn y fl. 1831, gwnaed cais egniol gan y glowyr ar ífurfio

undeb; trwy yr hwn yr amcenid gorfodi pawb a fynent ddyfod i mewn i'r

gwaith glo, a dysgu y gelfyddyd, i dalu rhyw swm ara eu dysgu
; yr un modd

ag y gwneir am ddysgu crefftau eraiU. Bu gr o'r enw Twist, gr o Loegr,

yn cyniwair y wlad i ddarbwyllo y glowyr i fynu hyn yn mlaen. Gwrandaw-
odd llawer o'r gweithwyr arno. Ond gwrthododd Dafydd Jones ymuno yu

y cais : ond sai'ai yn gryf yn erbyn, a thyuodd arno ei hun g llawer o'i

gydweithwyr ; ond nid oedd na gg na gwên, na chosb na gwobrwy, a barai

i'r hen ílaenor ymuno â'r undeb. Daroganai o hyd mai i'r dim y deuai.

Safodd llawer er hyny wrth yr undeb, a bu gwaith mawr Dowlais yu sefyll

am wythnosau mewn canlyniad.

Yn nghymdeithasfa y Methodistiaid a gynaliwyd yn Nhredegar yn yr

adeg, bu sylw ar gyfreithlondeb neu anghyfreithlondeb yr undeb, a phasiwyd

penderfyniad gwrthwynebol iddo. Yr oedd hyn yn Hydref, 1831. Ym-
ddengys i'r penderfyniad hwn effeithio yn dda ar lawer o'r gweithwyr, ac

addefai Syr John Guest hyny. Pa fodd bynag, darfu yr undeb, a dychwel-

odd y bobl at eu gwaith fel cynt. Yr oedd Dafydd Jones yn gweithio ar y
pryd yn ngwaith y Gyfarthfa; a dyn arall o'r enw D. D., yn gweithio gerllaw

iddo. Yr oedd hwn yn aiddgar am yr undeb, a llawer dadl boeth a fu

rhyngddynt ar y pwnc. Uu diwrnod, dywedai ei gydweithiwr wrth Dafydd

Jones,—" Wel Bei, gelyn dy gydweithwyr wyt ti, am dy fod yn rhy bengam

ijoino yr undeb. A wyddositi ? pe bawn i yn gweled carreg yn cwympo,

ac yn bygwth dy ladd, a minau yn medru achub dy fywyd, uis gwnawn, am
dy fod mor groes i dy gydweithwyr !

"

I hyn yr atebodd D. Jones yu benderfynol, " Nid wyf yn gofalu am dy

fygythiad di Deí ; dyna yw dy eitha' ; a chred fi, ni ddaw daioui byth o'r

undeb y soni gymaint am dano ; ac am danaf fi, yr Arglwydd a ofala am fy

mywyd i."

Nid hir ar ol hyn, tra yr oedd D. D. yn gweithio ar ei ben ei hun mewn
rhan o'r gwaith, syrthiodd careg arno, a chan nad oedd neb gerllaw i'w

gynorthwyo, bu farw yn y fan. Gwnaed ymchwiliad manwl i'r tro rhag fod

CyFEOL III.

*

M
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yr un trangcedig wedi cael cam ar law rbyw rai o'i gydweitliwyr ;
ond ni

cliaed dim lle i farnu felly. Ond cafodd Dafydd Jones farw mewn tangnef-

edd yn ei wely.

CLWYD-Y-FAGWYR.

Canghen yw y Ue hwn wedi tarddu o Goed-y-cymmer. Y modd y dechre-

wyd sefydlu achos yn y lle hwn, oedd gyffelyb fel y sefydlwyd achos crefydd-

ol mewn rtai cannoedd o gangtenau o eglwysi y Methodistiaid trwy Gymru.

Tmroddodd rhai o'r cyfeillion yn Coed-y-cyramer i fyned yno i gadw ysgol

Sabbothol; ac i gadw ysgol hefyd ar nos Fercher. Yr oedd hyn tua'r

fl. 1823. Parhausant i gadw ysgol gyda ffyddlondeb mawr, mewn gwahanol

dai am rai blynyddau ; a llwyddent hefyd i gael ambell bregeth yu achlysurol

i'r ardal. Yn y fl. 1841 adeiladwyd yno gapel, neu ysgold fel y'i gelwir

;

yn yr hwn, o hyny allau, y cynelir moddion gras yn eu hoU ranau.

CAE-PANT-TYWYLL.

Tr oedd yr ardal hon, raewn ystyr ysbrydol, yn cyfateb yn berffaith i'w

henw ;
" y bobl yn eistedd raewn tywyllwch," heb wybod y pethau a berth-

ynant i'w beddwch, ac yn berffaith ddiofal yn ngbylch eu hachos tragwyddol

gyda Duw. Tua'r fl. 1810 tosturiodd y brodyr yn Ngoed-y-cymmer wrth

sefyllfa dywyll ac amddifad y Ue, a chychwynasant ysgol Sabbotbol ynddi o

d i d ; ac yn mhen ychydig amser, sef ysbaid blwyddyn, anturiasant godi

addold, a hwnw o gryn faintioli, sef 44 o droedfeddi wrth 36 o fewn y
muriau, gyd âg oriel o aragylch iddo. Yr oedd y cam yn gryn anturiaeth,

ac nid oes araheuaeth na theimlodd rhai bryder lawer yn yr achos ; ond erbyn

hyn dywedir, " fod y gwaethaf drosodd, o fawr ddaioni Pen mawr yr Eglwys."

Yraneillduodd rhai o aelodau Coed-y-cymmer i'r lle hwn, nid o herwydd un-

rhyw ararafael yn eu hen gartref, ond ara y rhoddid iddynt y cyfleusdra i

estyn terfynau teyrnas Crist, a chwalu gradd ar y tywyllwch tew oedd yn

gorchuddio y trigolion. Yn yr ardal hon y llafuria yr henadur adnabyddus

Mr. WiUiam Morris, yr hwn y mae ei aidd a'i ffyddlondeb gyda phob achos

yn eglur i bawb. *

CAPEL-Y-GEAIG.

Tr oedd y dref, Merthj'r Tydfil, yn parhau i gynyddu mewn poblogaeth

bob blwyddyn, nid yn unig trwy y plant a enid, ond befyd trwy fod dyfodiaid

o bob cr o'r wlad yn heidio i'r gweithfaoedd mawrion sydd gerllaw iddi.

Parodd hyn i'r brodyr yn Mhont-morlais farnu, mai eu dyledswydd oedd
parotoi Ue ychwanegol i addoli, tua miUdir a hanner islaw y dref. FeUy cod-

wyd yno gapel da a chyfleus. Mae yr ardal yn dra phoblogaidd, a digon o
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ddefnyddiau i gyfansoddi eglwys gref, ac achos blodeuog ; ond hyd yma nid

oes un cyffro mawr wedi ei wneyd yn yr ardal, er fod yma fwy na 60 o

aelodau eglwysig. Mae pob moddion o ras yn cael eu cynal yma gyda

chysondeb, a gradd o sirioldeb arnynt. Mae y ganghen hon yn dwyn cysyllt-

iad â'r fam eglwys yn Mhont-morlais, a chan mwyaf dan ei harolygiaeth.

DOWLAIS.

Ardal yw hon yn nghr Merthyr Tydfil, ac mewn ystyr yn barhad o'r

dref. Mae y capel a berthyn i'r Methodistiaid yma yn sefyll tua milldir a

hanner o gapel Pont-morlais. Mae y gymdeithas eglwysig sydd yma yn 500

neu fwy o nifer, a'r t^addoliad yn un eang dros ben, cymaint felly ag un

arall yn y sir, eto ymddengys fod hyn oll wedi cychwyn mewn declireuad

bychan, a'i ddwyn o amgylch trwy foddion distadl a çhyffredin, a hyny o

fewn ychydig amser mewn cydmariaeth.

Yr oedd gwraig o'r enw Mary Taylor yn byw yn Ninas Powys, Bro Mor-

ganwg, tua 30 filldiroedd Dowlais, yn y fl. 1791. Gwelodd Duw yn

dda yraweled â'r wraig hon, " a datguddio ei Fab ynddi," trwy weinidogaeth

y Methodistiaid yn y lle hwnw, Hithau yn y canlyniad a ymunodd â'r

eglwys yno, ac a roes brofion amlwg ei bod yn feddiannol ar fwy na phroffes

noeth. Yn y fl. 1797, symudwyd y wraig hon o'i hen gartref, ac fe'i har-

weiniwyd, heb iddi hi wybod i ba ddyben, i Dowlais i fyw. Ar ei dyfodiad

i'w chartref newydd, cafodd allan yn fuan mai hi oedd yr uuig un yn yr ardal

a broffesai undeb â'r Methodistiaid ; ac wrthi ei hunan yu yr ystyr yma y
gorfu iddi fod dros rai blynyddau. Eto parod ydoedd i fyned tros anhaws-

derau i gael mwynhad o freintiau ; a hi a âi yn gyson i Merthyr i'r cyfarfod

neiUduoI. Y proffeswr cyntaf a chwanegwyd ati oedd uu Thomas Davies,

yr hwn a elwid weithiau Thomas, o'r T-maen, ac yn anedig yn sir Frychein-

iog. Nid aeth llawer o amser heibio cyn fod eu nifer wedi cynyddu i 12
; y

rhai a aent oll i Perthyr i'r gymdeithas eglwysig, ac weithiau i Goed-y-cym-

mer. Nid oedd eto ddim moddion cyhoeddus yn cael eu mwynhauyn Dow-
lais, leiaf gan y Methodistiaid, os oedd hefyd gan neb rliyw enwad arall

;

ond yr amser a ddaeth i wneyd cais ar gael hyny. Llwyddwyd hefyd i gael

gan ambell bregethwr ddyfod yno, i gyhoeddi gair yr iachawdwriaeth. Ehoes

Thomas Davies ei d i'r dyben hwnw, ac weithiau rhoddai ei frawd John ei

d yntau, Un tro, yn nghauol y cynhauaf gwair, yr oedd dau i- o'r Gog-
ledd yn pregethu yn nh John Davies, pryd y coronwyd y cyfarfod mewn
modd anarferol â phresenoldeb Duw. Methodd llawer o'r gwrandawyr a

dàl heb dori allan i lefain, a rhai i floeddio yn groch, ac hyd yn nod i neidio

gan foliannu Duw â llef uchel ; îe, i'r graddau nes ennill sylw y bobl oedd
allan yn y maesydd yn trin y gwair

; y rhai, gan hynoted oedd y peth, a adaw-
saut eu gorchwyl i ymholi pa beth a ddygwyddasai.

Clybu eu meistr, perchenog y gwair, fod ei weision wedi gadael eii gwaitb,
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a hysbyswyd iddo yr actos. Ond nid oedd na'r achos na'r effaith wrth ei

fodd.
'

Digiodd a ftromodd yu fawr fod y fath stwr yn cael ei wneyd yn yr

ardal, gan ddyrnaid o ddynionach pen-weiniaid ; ac yn enwedig gan i hyny

effeithio yn golledus arno ef ei hun. Yr oedd y boneddwr yn Yswain cyfrifol

ac yn Ynad heddwch ; a barnodd raai rheidiol ydoedd symud y casbeth hwn

o'r ardal ; a bygythiodd y rhai a fuasai yn acbos o'r aflonyddwch, ynghyd

â'r o"r a roddai ei d i'r dyben, heb ei drwyddedu yn ol y gyfraith. Pan

glywodd un Tlioraas ATilliams, crydd wrth ei alwedigaeth, hyn, efe a bender-

fynodd, er nad oedd ef eto yn cael eì gyfrif o nifer y dysgyblion, i fynu

ti'wyddedu ei d ei hun i'r dyben. Llwyddodd hefyd i gael ei ewyllys o

amgyich ; trwyddedwyd y t, a gosodwyd y gwrandawyr, yr anneddwr, a'r

pregethwr allan o gyrhaedd y gr mawr. Yr oedd eu hegni beìlach, yn fwy

fyth i gael pregethwr atynt mor aral ag y byddai modd ; a llwyddent yn

fynych i gael hyny. Tel hyn yr arosodd pethau dros rai blynyddau.

Y'n y flwyddyn 1806, dechreuwyd cadw ysgol Sabbothol yu nhai Thomas

WiUiams, a Thomas Davies, ac o d i d, ar hyd y gymydogaeth, lle bynag

y byddai cyfleusdra. Gwnaent hyn hefyd ar ryw un noswaith yn yr wythnos.

l'n mhen ychydig amser, cafwyd cynorthwy uu Joshua Prosser, yr hwn, er

nad oedd raewn cyrauudeb crefyddol, a fu yn ewyllysgar i roddi llaw o gy-

rahorth i'r ychydig drueiniaid gyd â'r ysgol. Yn bur fuan, ar ol hyn daeth

uu Richard Lewis, o sir Fynwy i bregethu i Dowlais, a bendithiwyd ei wein-

idogaeth yu neiUduol i Joshua Prosser. Bwriodd ei goelbren o hyn allan

gyd â'r ychydig grefyddwyr yn y lle, " a rhoddodd y gwddf yn ngwasanaeth

ei Arglwydd." Yn ychwanegol at y cynorthwy hwn, ac yn fuan ar ol ei

gael, symudodd un Joshua Davies, o Ferthyr i Dowlais i fyw. Tad oedd y

Joshua hwn i'r Parch. Daniel Davies, gweinidog y Bedyddwyr yn Abertawe.

Dywedir i'r ddau Joshua fod yn effro iawn, ac yn dra egniol a llwyddiannus,

gyd â'r ysgol Sabbothol. Dywedasom yn hanes Merthyr fod Joshua Dayies

yn arwain y canu yno, felly hefyd yn Dowlais. 1 hyn yr oedd gauddo gryn

gymhwysder, nid o ran ei wybodaeth gelfyddydol o beroriaeth, ond am fod

ganddo lais uchel a chlir, ac am y caed ef yn ffyddlawn i'r ymddiried a roddid

ynddo. Yr oedd iddo air da hefyd gan bawb a'i hadwaenai. Yr oedd ei

symledd a'i ddirodresrwydd mor amlwg, fel ag i ennill tystiolaeth yn myn-

wesau y rhai mwyaf annuwiol yn y gymydogaeth, fod Joshua Davies yn

ddyn duwiol. Bu farw yn y fl. 1835.

Yn y fl. 1810 y dechreuwyd cadw cyfarfod eglwysig yn Dowlais, a hyny

yn achlysurol yn unig ; a phenodwyd, mewn cyfarfod yn Merthyr, i Joshua

Prosser i gael ei osod yn flaenor ar yr ychydig enwau ag oedd yno, Y swydd

hon a gyflawnodd, am lawer o flynyddau, wrtho ei hun ; a Mary Taylor, yn

gweithredu fel trysores i'r gymdeithas, ac yn Uetya y pregethwyr. EnniIIodd

y wraig hon enw rhagorol yn mysg y gwragedd, am ei gras a'i ffyddlondeb

gyd â'r achos da yn ei wendid. Bu ei gwasanaeth o wir werth, nid yn uuig

yn ei gychwyniad, ond dros lawer o flynyddau ar ol hyny. Cafodd Joshua
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Prosser oes hi'r, a threuliodd ddeugain mlynedd o honi mewn swydd yn eglwys

Dduw, gyda ífyddlondeb canmoladwy hyd ei farwolaeth, yr hyn a gymerth

le o'r Geri yn y fl. 1849, pan yn 81 mlwydd oed.

Tua'r fl. 1814, cerddodd y syniad fod i blant credinwyr hawl i aelodaeth

eglwysig, ac y dylid ymddwyn tuag atynt fel y cyfryw, yn rymus a chyífred-
^

inol yn mysg y Methodistiaid yn y Dê a'r Gogledd. Rhoddwyd y syniad

hwn mewn gweithrediad tua'r amser uchod yn Dowlais, trwy gynal cyfarfod-

ydd penodol i egwyddori ac ymgeleddu y plant a'r ieuenctyd. Cynaliwyd

cyfarfodydd egwyddorol hefyd, fel y gwneid yn Merthyr ; edrychwyd i an-

sawdd yr ardal, pa fath oedd ei sefyllfa o ran meddiannu Beiblau. Bu y

moddion hyn oU yn llwyddiannus i dynu sylw, ac ennill serch llaweroedd at

yr achos crefyddol, a lluosogodd uifer deiliaid yr ysgoi Sabbothol gymaint,

nes oedd y tai anedd, y'u cynelid ynddynt yn llawer rhy fychain. Yn y cyf-

amser cafwyd benthyg t anedd gan y Bedyddwyr, yr hwn a wnaed yn gapel

bychan, i gadw yr ysgol Sabbothol ynddo, ac ambell bregeth yn achlysurol

;

ac yn y wedd yma y parhaodd yr achos am rai blynyddau.

Tua'r fl. 1815, yr adeiladodd un Mr. Price, o Perthyr, gapel bychan, a

galwyd ei enw Bethel. Nid oedd hwn ond bychan, eto yr oedd yn fwy na'r

Ue arall. Ymgynullwyd bellach yn hwn, ac wedi ei ddefnyddio am ysbaid

chwe' mis, gwnaed cais ar ei brynu, ond methwyd a chael boddlonrwydd yn

y teitl. Parodd yr amgylchiad hwn i'r brodyr symud eu gwersyllfa yn ol 1

gapel bychan y Bedyddwyr ; a bu Bethel am ysbaid tair blyneddheb ei ddefn-

yddio gan neb. Drachefn, fe'i cymerwyd dan ardreth, a defnyddiwyd ef am
rai blynyddau felly. Yn y tymhor ansefydlog hwn ar y gwersyll, nid oedd

y gwaith yn ysgogi nemawr yii ei flaen ; er fod yu rhaid cydnabod fod Uafur

dyfal yn cael ei gymeryd gyd â'r ysgol Sabbothol yn y gymydogaeth ; a rhai

athrawon yn cael eu hanfon i gymydogaeth arall tua saith milldir tua sir

Fynwy, ardal a elwid Ysgwydd-gwyn.

Yn y fl. 1827, adeiladwyd capel, y cyntaf yn y gymydogaeth a berchenogid

gan y Methodistiaid, fel eu heiddo hwy eu hunain. Yr oedd hwn yn adeilad

helaeth 48 o droedfeddi wrth 34, a galwyd ei enw Hermon. Nid oedd nifer

yr aelodau y pryd hwnw ond 35, a'r rhifedi yn yr ysgol oedd 150. Gosod-

wyd Joshua Davies a Daniel Evans, yn ddiaconiaid yn ychwanegol at Joshua

Prosser. Parodd yr adfywiad a gymerodd le yn y fl. 1829—30, chwanegiad

rhyfeddol at yr eglwys, ac at ddeiliaid yr ysgol. Yn lle 35 daeth yr aelodau

i fod yn 200 ; acyn lle 150 yn yr ysgol, yr oedd yno 400. " Mor ddirfawr y
cynyddodd gair yr Arglwydd, ac y cryfhaodd."

Yn mhen rhai blynyddau gwelwyd yn oreu brynu y tir o dan y capei, a'r

fynwent perthynol iddo, yn rhydd etifeddiaeth am byth ; ac yn mhen tair

blynedd ar ol hyny, gorfuwyd helaethu y capel i'w faintioli presenol, sef

62 droedfeddi wrth 49 y tu fewn. Mae rhif presenol yr eglwys yn 500, a

deiliaid yr ysgol Sabbothol yn 6O0. Pan ddaeth un Eowhmd Pugh i fyw i

Merthyr o sir Drefaldwyn, nid oedd ysgol Sabbothol i'w chael yn yr holJ
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wlad ; ac yn awr y mae 30 neu ychwaneg yn perthyn i'r enwadau oll. Un-

waith bu "Ebenezer Pugh, mab i'r gr a enwyd, ei hunan, heb ail iddo, yn yr

ysgol ; ond yn awr y mae y nifer yn 5,000 ac uchod, a'r athrawon yn unig

yn 1,000 neu fwy.

Teilwng ydyw coíFa yn helaethach am y teulu crybwylledig. Bu Eowland

Pugh yn gwasanaethu swydd diacon yn Merthyr dros flynyddau, gyda chy-

meradwyaeth tra mawr, Bu ei fab Ebenezer, drachefn, yn pregethu ara

flvnyddau olaf ei oes. Aelod oedd hwn yn Dowlais, ac yma y dechreuodd

bregethu. Dywedir fod y gr hwn yn meddu ar ysbryd hynaws, ac ar ddawn

tra enniUgar, eymaint felly ag i ennill serchiadau boneddig a gwreng, a phob

enwad o grefyddwyr adnabyddus o hono. Bu farw yn nghanol ei ddydd-

iau, yn 40 mlwydd oed, o'r darfodedigaeth. Bernir fod yn ei gladdedigaetb

o wvth i ddeng mil o bobl
; y fath oedd y parch a ennillasai iddo ei hun fel

cristion gloyw ac unplyg, ac fel pregethwr efengylaidd ac effro. Mae mab

iddo, y Parch. John Pugh, yn awr o'r Drefnewydd, eto ar y maes, ac y'n

dylyn camrau ei henafiaid. Cododd amryw o bregethwyr eraill o'r eglwys

hon, megys John Jeffreys, a John Hughes, y rhai sydd yn awr yn America

;

William Eee.s, John Davies, David Richard, Eees Jones, aThomas Rowlands.

Py fuasai yn dysgwyl i ymfudiad Mary Taylor i Dowlais gynyrchu y fath

ganlyniadau ! A phwy a fuasai yn dysgwyl y buasai i'r un broff"es-wraig

luosogi i 500 o rifedi, mewn hanner cant o flynyddau. Diau fod yraa lawer

aelodau, a alwyd trwy'r efengyl raewn manau eraill, wedi eu sugno ymagan

obaith gwaith a bywioliaeth ; ac felly y mae Merthyr a Dowlais yn ddiau yn

raedi yr hyn a hauwyd gan eraiU, ac mewn mesur yn cyfranogi yn Uwyddiant

yr hoU wledydd ;
yr un modd ag y gwna rhai o drefydd mawrion Lloegr.

Eto gwuaeth yr Arglwydd bethau mawrion ar ran y cyraydogaethau hyn, ao

a roes i'w bobi destynau lawer i fod yn llawen.

ABERDAR,

Mae y lle hwn yn sefyll yn nghanol y gweithiau mn, tua 2.3 miUdir o

Gaerdydd
;
pedair neu bura' milldir o Ferthyr ; a thua 25 raiUdir o Gastell-

nedd. Gynt nid oedd y lle hwn ond pentref bychan, a'r wlad o aragylch

ond bryniau di-bobl ; ond yn awr y raae yn lle o faintioli dirfawr, Mae

y gweithfaoedd glo a haiarn sydd yn britho y bryniau hyn, wedi sugno

yraa filoedd ar filoedd o drigolion, Diweddar, pa fodd bynag, mewn
cydmhariaeth, ydyw yr ymgrynhoad mawr hwn ; a diweddar jt un modd
ydyw ymsefydliad ymneillduaeth yn y fro. Yr oedd yraa, wrth gwrs,

fel yn mhob man arall, eglwys wladol, er ys hen amser ; a dywedìr hefyd

fod yma ryw nifer o Undodiaid
; y rhai ond odid oeddynt olynwyr, mewn

enw, nid mewn gwirionedd, i'r hen Bresbyteriaid uniawngred, a fu gynt yu

fifynu mewn rhyw gyrau o Gyraru. Dyry y dyfyniad canlynol o Iythyr a

ysgrifenwyd gan yr hybarch weinidog Annibynol, y Parch. Mr. Wüliams,
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Llanwrt.yd, at gyfaill yn yr ardal lion, dyddiedig, Gorph. 23, 1853, yr hwn
lythyr a ddangoswyd i fy hysbysydd,* brawf o'r hyn a ddywedwn :

—

"Mae fy nghalon yn llawenhau wrth feddwl am Iwyddiant yr achos jti Aberdâr
yn mhlith yr Annibynwyr. Pymtheng mlynedd a deugain yn ol, bum i yn cadw cyf-
arfod gwedui yn mhentréf bach Aberdâr, gyda chyfeiUion o Ferthyr, yn nh- mam i

Thomas Mills o Ferthyr. Yr ydwyf yn barnu nad oes neb yn fyw yn y pentref yn
bresenol yn ei chofio. Nid oedd dim ond Undodiaeth y pryd hwnw yn y lle ; Edward
Evan oecid eu gweinidog yr amser hwnw."

Yn y flwyddyn 1798, gan hyny, nid oedd gan yr un enwad o ymneilldu-

wyr, a gyfrifir yn uniawngred, achos sefydlog yn y lle. Yr oedd Methodist-

iaeth wedi dechreu er ys mwy na 60 mlynedd cyu hyn, a lluaws mawr o fân

gymdeithasau erefyddol, ymron yn mhob rhan o'r dywysogaeth, wedi cael eu

sefydlu cyn diwedd y ganrif ddiweddaf ; ond ymddengys nad oedd dim sef-

ydlog ac effeithiol wedi ei wneuthur yn yr ardal hon. Ond er nad oedd yr

un gymdeithas grefyddol wedi ei lî'urfio gan un enwad o ymneiUduwyr, eto

yr oedd yma ryw nifer bychan o bobl grefyddol yn perthyn i wahanol bleidiau
;

ac fe ddywedir fod yma unwaith gymdeithas o Fedyddwyr wedi bod, dan

fugeiliaeth un David 01iver; ond ei bod wedi diflanu erbyn yr amser y cyfeiriai

Mr. Williams ato uchod.

Gyda golwg ar ddechreuad Methodistiaeth yn y gymydogaeth, rhoddir i

ni radd o oleuni drwy dystiolaeth un Christmas Rhys, yr hwn sydd yn cofio

yr amgylchiadau crybwylledig. Meddai y gi' hwn :

—

" Yr wyf yn cofio fy llys-dad (gr ei fam), sef Morgan WilHam, Blaen-y-

nant, Creunant, yn dyweyd ei fod ef tua dechreu y fl. 1799, mewn cwrdd

misol ; a bod dyu o Aberdâr yno, sef William Jenkins, siopwr, yn ceisio pre-

gethwyr i Aberdâr. Efe a Iwyddodd hefyd yn ei gais, a chafodd gan dri o

bregethwyr ddyfod yno ar ddydd gwaith; sef Edward Coslet, Thomas Edward,
Caerfîili, ac un arall, nid wyf yn cofio pwy. Cynaliwyd y cyfarfod yn y
pentref, yn yr awyr agored. Yr oedd amryw o Ferthyr ac o Lanwyno yn y
cwrdd. Yr oedd fy mam a'm llys-dad yno o'r Creuuant ; a Mary William

Siôn, yr hon oedd yn byw yn ngodreu Hirwaun. Buasai y wraig hon o-yda'r

Baptist, ar yr ammod, mae'n debyg, iddi beidio cael ei throchi. Eto Meth-
odist oedd hi o'r iawn ryw. Arferai fyned i Langeitho yn awr ac eilwaith

;

ac unwaith, hi aeth yno, meddir, yn bwrpasol i gael ei dysgyblu, am ryw
drosedd a ystyrid ganddi yn galw am gerydd. Yr oedd hefyd yn y cwrdd un
Howel Morris, yr unig un yn ngweddill o blaid David OIiver ; a Timothy
Davies, Annibynwr; yr hwn, ar y pryd, oedd yn gwasanaethu WiIIiam Jenkins,

yn ysgi-ifen-was iddo. AYedi gorphen"y cwrdd, yradrechodd William Jenkins,

a brawd fy llys-dad, Siôn Lewis, y crydd, berswadio fy Ilys-dad i symud i

fyny i Aberdàr i fyw, am fod T'r-hewl gyferbyn â'r Gadlys-isaf, mewn
fFordd y gallai ei gael gydag ychydig o'r caeau cysylltiol rhwng T'r-hewl a'r

* Mr. William Morgan, i'r hwn yi- ydym yn ddyledus am yr hysbysiad.
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Cwm. Llwyddasant yn eu hamcan ; a cLalan-gauaf 1799, symudodd i D'r-

hewl ; a Morgan o'r Hewl y galwyd ef byth.

" Yn yr un flwyddyn, daeth un Evan Siôn, o Gwm-nedd, i fyny i Aberdâr

i weithio ; ac yn T'r-hewl yr oedd yn lletya. Tua'r un amser, o leiaf, o fewn

yr un flwyddyu, y daeth Lewis Lawrence, y saer, yma ; gr o Lanymddyfri,

ac yn Annibynwr. Bu y cyfeilliou hyn yn nghyd yn arfer cadw cyfarfodydd

gweddio, dros ryw dymhor, yn nh William Jenkins, y siop ; ond nid hir y

bu hyn cyn i r y t fyned yn glaf a symud i'r Ystrad, lle y bu farw yn fuan.

Dyn da, duwiol, a dymunol, oedd y gr hwn, a cholled a deimlid ar ei ol.

Prynodd Tiraothy Davies, ei ysgrifen-was, y siop ; a bu ei d yntau yn achles i

grefydd ar ol ei hen feistr. Wrth ymgynuU fel hyn yn y cyfarfbdydd gweddi,

dechreuwyd sibrwd yn raddol am Society ; a pheuderfynwyd yn fuan ei chael,

ac yn llaethd T'r-hewl y cadwyd y cyfarfod eglwysig cyntaf. Y rlieswm o'i

gadw yn y llaethd oedd, fod pobl ddigrefydd yn lletya yn y t. Yr oedd

hyn yn agos i derfyn y fl. 1799. Pump o grefyddwyr oedd yn gwueyd y
gymdeithas i fyny : Morgan, o'r Hewl, a Margaret ei wraig, ac Evan Siôn,

yn Eethodistiaid ; a Lewis Lawrence a Timothy Davies, yn Aunibyuwyr.

'•Byddai fy llys-dad a fy mam," chwanegai Christmas, "yn aríer myned i

Ferthyr i ddal cymdeithas eglwysig â'u brodyr Methodistaidd, ac i gael am-

beli bregeth ; ac weithiau byddai pobl Merthyr, a phobl Lhmwyno, brydiau

eraill, yn dyfod ar y Suliau i D'r-hewl i gynal cyrddau gweddi. Yr oedd

Mary WiUiam Siôu heb glywed am y society gyntaf nes ei bod drosodd ; ac

yr oedd yn flin iawn ei bod wedi ei cholli, ond beth bynag, gofalodd na

chollai yr ail.

" Fel hyn, o dwmp i dwmp, yr aeth rhywfaint o'r fl. 1800 heibio ; ond ar

ddechreu haf y flwyddyn hono, cyfarfu Morgan WiUiam, mewn cwrdd misol,

â Benjamin Williams, yr hwn ar y pryd, oedd yn cadw ysgol yn nghapel

Gyfylchi ; a chafodd gyhoeddiad ganddo i ddyfod am Sabboth i Aberdâr.

Yntau a ddaeth erbyn 2 o'r gloch, a phregethodd allan wrth dalcen T'r-

hewl. Yn mhen ychydig wedi hyn, daeth Thomas Edwards, Caerfíìli, eil-

waith yma, a phregethodd ar yr un awr ac yn yr un lle. Erbyn hyn, yr oedd

yma saer-maen o Abertawe, wedi dyfod i'r ardal, a chryn dalent ganddo at

ganu ; ond gwaharddodd Thomas Edwards iddo wneuthur dim yn ngln â

chrefydd yn gyhoeddus, am y gwyddai mai dyn anfucheddol ydoedd.

" Tua'r un amser y daeth pregethwr o'r enw Thomas Price, Creunant, i gadw
ysgol yma. Aeth fy Ilys-dad at y Warden, a llwyddodd gydag ef i gael

porth yr eglwys i gadw yr ysgol ynddo ; ac ysgol dda iawn fu ganddo am
ysbaid tair blynedd. Y^r oedd Thomas Price yn lletya yn Nh'r-hewl.

Byddid yn cael ambell bregeth yn yr wythnos yn yr adeg yma, gan WiIIiam

Bevan, a Ehys Dafydd, o sir Erycheiuiog ; Hopkin Bevan, hefyd, yn awr ac

eilwaith wrth fyned heibio ; heblaw wrth gwrs, gan Thomas Price, yr hwn,
bellacb, oedd yn cartrefu yn eu plith.

"Yn 1801, fe briododd Ehys, o'r Cwm, a gorfu i'm Ilys-dad symud er
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mwyn i Ehys gael T'r-hewl; y í yr aeth fy Uys-dad iddo nesaf oedd, y t
cornel nesaf yma, ar y Uaw aswy, yn heol y Lamb, o fewn y pentref. Buwyd
yn cadw cyfarfodydd eglwysig yn iiofì't y t hwn. Tua'r amser hwn y synaud-

odd un Thomas Pugh, o Dredegar, yma (rhai o ogledd Cymru oedd y Pugh-

iaid o'u dechreuad) ; a pharhawyd i gynal y moddion crefyddol dros y rhan

fwyaf o'r fl. 1801 yn llofl't t Morgan yr Hewl. Yr oedd Thomas Pugh yn

byw yn agos i'm llys-dad, ac yn rhyw fodd, cododd cweryl rhyngddynt yu
Dghylch y ffordd i'r cae ; sef, gan bwy yr oedd hawl iddi

;
yr hyn a fu ýn

achlysur i fy llys-dad gilio o'r gymdeithas eglwysig ; ac nid hir y bu cyn

symud i fynu i Hirwaun. Ün tro neu ddau y bu y cyfarfod eglwysig yn nh
Thomas Pugh ar ol hyn.

" Yn y cyfaraser, yr oedd gr o'r enw Matthew Prancis, yn nghyd â'i

wraig, wedi symud i le a elwir y llow Fawr. Ar y pryd uid oedd ond y wraig

yn grefyddol, ond y gr a ddaeth ar ol liyny, a mudwyd y moddion crefydd-

ol i fynu i'w d ef ; ac yno y cynaliwyd hwy dros ryw araser. Yn y cyfamser

yr oedd Morgan o'r Hewl, Thomas Price, Thomas Pugh, ac eraill, wedi cy-

tuno â Dafydd Siôn, y masiwn (saermaen) am d arall, wrth y fynwent, am
saith mlynedd

;
gan fwriadu i Thomas Price fyw yn y naill ran o honô, a

chadw ei ysgol yn y rhan arall
; y lle hefyd y bwriedid cadw y moddion

crefyddol. Ond cyn fod y t yma yu barod, yr oedd. Morgan o'r Hewl wedi

ymadael â'r lle, a Thomas Price hefyd. Felly, symudodd Thomas Pugh i'r

t newydd wrth y fynwent ; ac yma, dros gryn amser y bu y Methodistiaid

a'r Annibynwyr yn cyd-gynal moddion ; ae yn fuan wedi hyny daeth cefnder

iddo, o'r enw William Pugh, i fyw i ardal gerllaw, a elwir " Llwydcoed."

Nid hir amser a fu cyn i ymrafael godi rliwng y ddau gefnder, am y lle y
cynelid y moddion. Cynygiai "William Pugh ei d yn rhad i'r dyben

;
pryd

yr oedd yn rhaid talu rhyw gymaint am d Thomas Pugh.

" Pa fodd bynag y ierfynodd y ddadl rhwug y ddau geraint, syraudodd yr

achos bob yn ychydig i Lwydcoed, a darfu y gyngrair efengylaidd rhwng y
Methodistiaid â'r Anmbynwyr ; ac ymadawsant, pob plaid i'w bro, y Meth-

odistiaid i Lwydcoed, a'r Annibynwyr i d Timothy Dayies y siop."

Yn yr adeg yma, dywedir ddarfod i un hen wraig, Pethodistaidd ei naws,

o'r enw Gwenllian WilHams, neu fel y gelwid hi fynychaf, Gweni Dwmi,

fyned mewn rliyw amryfusedd gyd á'r Annibynwyr ; ac iddi fod gyda hwy

am ysbaid blwyddyn agos yn cyd-addoli ; ac yn y cyfamser yn mwynhau yn

anwyl iawn, heb wybod mwy na llai nad Methodistiaid oeddynt, Ond trwy

ryw anffawd neu gilydd, daeth goieu ar yr achos, a synodd yr hen wreigan yu

aruthrol, a bytheiriai allan ;
—"0 1 w'el ; a Dissenters y'chi yntê ;—yr o'wn ni

yn meddwl taw Methodis' o'ech chi' ;—ffarwei'wch, dyma fi yn myn'd ;
" ac i

ffordd a hi at yr eiddo. Ni fu dim ond yr hap, ua fuasai yn byw gyd â'r

Dissenters dros ei hoes, yn ei hanwybodaetb, a myned o'u plith i'r nefoedd

yn y diwedd

!

CyFROL III. N
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Adrodda fy hysbysydd chwedl arall am yr un hen wreigan. " Cofus,"

meddai, " gènyf glywed cyfaill i mi yn dywedyd yn ddiweddar, ei fod un-

waith, êr ys rhài blnyddau yn ol, mewn cyfarfod a gynelid gan y gwragedd
;

cyfarfod neiUduol iddynt hwy eu hunain, oud ei fod ef, yn rhywfodd wedi

cael y fraint o fod y tro hwn yn eu plith. Yn y cyfarfod, yn mysg eraill, yr

oedd Gweni Dwmi, a hen wraig arall, o'r enw Amy Morgan Dafydd, gweddw

hen r duwiol iawn, a thra deínyddiol yn ei ddydd. Yr oedd Amy yn holi

G'eni am ei phroíiad ; a chyn terfynu gofynodd Amy, " Gweni, a wyddoch

chwi rywbeth am oruchwyliaeth y tywallt yma o lestr i lestr?
"

" Er mwyn dyn Amy," ebe Gweni, " gad heibio dy gymendod; beth wyt

ti yn ei feddwl, ni wn i yn y byd."

Un blaen yn ei chyfer, fel y dywedir oedd modryb Gweni, heb gael uemawr

fanteisiou gwybodaeth ; eto rhoddai brofion digonol fod ganddi afael ífydd-

iog mewn Gwaredwr, a bernir, wrth bob argoel, ei bod wedi myned ato 1

drigo er ys llawer blwyddyn.

Ond i ddychwelyd at adroddiad Christmas Ehys yn nghylch mynediad yr

achos yn ei flaeu. " Yn nh William Pugh, yn Llwydcoed, yr oedd yr holl

foddion crefyddol yn cael eu cynal dros ryw gymaint o amser, cyn codi y

capel. Darparesid yno bwlpud bach, i'w dynu a'i roi, yn ol yr angen ; a

chyfryw gyfleusderau eraiU a ddysgwylid fod mewn lle o'r fath. Yn mhen

gronyn, pa fodd bynag, aed i son am gapel ; testyn dadl eto. Yr oedd

WiUiam Pugh am ei gael yn Llwydcoed ; a phobl y pentref am ei gael ar

derfyn y Cyttir, rhwng Heol y Felin a'r pentref, tua'r fan y saif capel Carmel

arno yn awr ; a phobl Aberuanl, liwythau, am ei gael ar Bentwyn-bach,

Heol y felin ; a thrwy ddylanwad Mr. Jones, o'r Siop newydd, a Dafydd

William, Ferthyr, y pregethwr, trowyd y glorian gyd â'r olaf ; ac ar Ben-

twyn-bach yr adeiladwyd y capel Methodistaidd cyntaf, yn Aberdâr, yn y
fl. 1806. Nifer yr aelodau crefyddol y pryd hwnw oedd 30."

Yma y terfyna adroddiad manwl Christmas Ehys. Dywedir mai capel

canolig ei faint, heb un oriel arno, oedd hwn
; y pwlpud yn yr ochr, a rhes o

eisteddleoedd o amgylch, a meiuciau yn y canol. Cynwysai tua 300 o bobl.

Buwyd yu ymgynuU i addoli yn hwn am ysbaid mwy nag 20 mlynedd; ond

yn 1829, adeiladwyd Carniel, yn y Ue ueu yn agos i'r fan y mynasai rhai

gael y capel cyntaf. Gwerthwyd yr hen gapel i'r Wesleyaid Cymreig. Yr

oedd holl Pethodistiaid yr ardaloedd yn awr yn ymgynull i'r llanerch ganoi

hon, ar fore a hwyr Sabbothau, ac hefyd yn yr wythnos, a hyny dros rai

blynyddau. Eto cynelid ysgolion Sabbothol ar brydnawn Sabboth yn Llwyd-

coed ac Abernant, ar hyd y tai anedd ; a Ilawer o barodrwydd a ddangoswyd

i dderbyn yr ysgol i'r tai, er maint yr anghysur a barai ymgrynhoad ugein-

iau blant i'r fath le ar draws eu gilydd
; yn enwedig ar dywydd gwlyb.

Cedwid ysgol gyS"redinol yu Carmel yn y bore, ar ol y cwrdd 9 o'r gloch
; yr

awr y cedwid ef y pryd hwnw. Ond cyn codi Carmel byddai pobl y pentref

yu cadw ysgol Sul am 2 o'r gloch, yu llofft y Felin, ac yn Long'room y
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" Boot." Yr oedd yr hen bererinion, WiUiam a Thomas Pugh, ynghyd
a'u cyfoedion wedi ymadael â'r fuchedd hon, cyn codi capel Carrael, lawer o

flynyddau. Ar eu hol hwy, daeth perthynasau iddynt, o'r un enw, yiighyd â

David Morgan, Thomas Hopkin, ac Evan Griffiths, y rhai ydynt oU wedi

myned oddiwrth eu gwaith at eu gwobr.

Yn y fl. 1843, adeiladwyd capel arall yn Llwydcoed, dan yr enw Moriah :

pryd y ciliodd rhan o gynuUeidfa Carmel i'r lle newydd, fel yr oedd yn fwyaf

cyfleus iddynt. Prynwyd y eapel hwn yn ddiweddar gan gwmpeini rheil-

íFordd Cwm-nedd, am fod y ffordd haiarn yn dyfod yn rhy agos ato, ac adeil-

adwyd un arall ychydig yn mhellach oddiWrth y fí'ordd. Mae Thomas Puo-h,

un swyddogion y Ile hwn, wedi ei gladdu er ys rhai blynyddau ; treuJiasai

oes o ddefnyddioldeb ; oes o lafur a ffyddlondeb gyd âg achos yr efengyl.

Yn awr, nid oes, o'r hen frodyr a fyddent yn blaenori gyd â'r gwaith yn y lle

hwn ben bwygilydd, ond Edward Pugh, Llwydcoed, ar gael; heblaw yr hen

frawd Christmas Hhys, sydd yn Carmel
; yr hwn yn ddiweddar a alwyd i'r

swyddogaeth.

Yn y fl. 1847, adeiladwyd capel arall gan y Methodistiaid yn ardal Aber-

aman, tua milldir a chwarter islaw pentref Aberdâr. Enw y capel hwn yw
Libanus. Mae hwn yn Ilawn helaethach adeilad na Moriah ; cynwys o bump
i chwe' chant o wrandawyr, Rhif yr aelodau ydynt o 80 i 100 ; a thua 150

yn yr ysgol Sabbothol.

Yn 1850, drachefn, heidiodd rhyw nifer o Libanus, gan ymsefydlu yr ochr

draw i'r afon ; adeiladasant gapel bychan hefyd yno, er nad yw nifer y dys-

gyblion yno ond ychydig, sef pump neu ddeg ar hugain ; efallai eu bod yn

fwy eu rhif erbyn hyn, (1855).

Heblaw y pedwar capel a enwyd, yr oedd ar y pryd yr ysgrifenodd fy

ngohebydd ataf, gapel arall, mawr a hardd yn cael ei adeiladu yn nghanol y
pentref, o'r enw Bethania. Mae y capel hwn, nid oes amheuaeth, wedi ei

orphen a'i agor, ond odid, er ys misoedd bellach. Cynwys o leiaf 1,000 o

bobl, a bydd y draul o'i godi yn £1200 o bunnau.

Wrth gydmaru agwedd Methodistiaeth yn Aberdâr, (heb son dim am enw-

adau eraill,) yn yr amser nad oedd ond pump o gwbl, o bob enwad, yn

cyfansoddi y cyfarfod eglwysig cyntaf, yn llaethd T'r-hewl, â'r hyn ydyw

heddyw, y mae genym achos " i ddiolch i Dduw ac i gymeryd cysur." Ar

yr un pryd, pan ystyriom y cynydd dirfawr sydd wedi bod ar y boblogaeth,

fewn byr amser, o ychydig filoedd i 16,000, a chyraeryd yr hoU blwyf

;

gwelwn fod tir lawer eto i'w feddiannu, ac mai amser ydyw nid i ddyosg

yr arfau, ond i'w gwisgo.

Gweddus ydyw crybwyll hefyd fod capel arall gan y Methodistiaid o fewn

y plwyf, er na ddaeth i law ddim adgofion am dano, sef capel Hirwaun

;

dylid cofio fod hwn i'w gyfrif yn ychwanegol, ar gyfer poblogaeth y
plwyf.
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LLANWNO A BRYNTIRION.

Mae traddodiad fod Howel HaiTÌs wedi bod yn rhybuddio trigolion difraw

ardal Llanwno, a hyny yn fuan ar ol y fl. 1736 ; a bod rhyw nifer bychan

dan argraffiadau crefyddol yn arfer cyfarfod â'u gilydd i gyfarwyddo a dy-

ddanu eu gilydd, yn y blynyddau a ddilynodd. Dywedir y byddent yn

arfer cwrdd a'u gilydd mewn anedd-d o'r enw Khyd-y-gwreiddin, i ddechreu

;

ac wedi hyny yn Pwll-helyg, t un Evan Morgan Lewis ; a bod yn eu mysg

un Harri Llwyd yn eu cynghori i íFoi i gysgod yr lesu rhag y llid a fydd.

Yr oedd y rhai a ymgyfarfyddent yn y modd yma yn arfer cymuno yn eglwys

y plwyf. Gellid meddwl wrth yr ysgrif sydd o fy mlaen, mae y wedd yma

oedd ar yr aehos yn mhen tua 40 mlynedd ar ol ei gychwyniad. Yr oedd.

rhyw nifer bychan o ddysgyblion gwasgaredig ; arferent deithio i wrando

pregethau i'r lleoedd y clywent fod oedfaon i'w cael, a hyny weithiau yn

mbell o'u cartref. ])euai arabell bregethwr heibio iddynt hwytbau, a chyíar-

fyddent â'u gilydd yn gymdeithas eglwysig raewn tai anedd, weithiau hwn

ac weithiau hwnacw. Nid oedd eu nifer ond bychan, ond meddent ysbryd-

oedd gwresog ; nid oedd ganddynt yr un capel yn agos atynt yn un cr ; a

rhaid oedd. iddynt, cyn y gallent gyfranogi o swper yr Arglwydd, fyned i

Langeitho, neu Lanlluan ; neii ynte, fyned i lan y plwyf, a derbyn yr elfenau

yno ddwylaw gweinidog na cbarent wrando arno yn pregethu.

Tua'r flwyddyn 1774-, ymgyfarfyddent mewn t a elwir T-tan-y-wal.

Mwynhaent, meddir, gyfarfodydd llewyrchus iawn yn y lle hwn, pryd y
torent allan ar rai achlysuron i foliannu Duw â llef uchel. Un tro yr oedd

John Evans, Cil-y-cwm, yn pregethu ar y testyn, Ezra iii. 13 :
" Canys y

bobl oedd yn bloeddio â bloedd fawr a'r swn a glywid yn mhell :
" yn yr

oedfa hon yr oodd rhai o'r gwrandawyr yn Ilewysu gan ofn, a rhai yn wylo,

a rhai yn moliannu. Tr oedd y pregethwyr, bellach, yn amlhau, megys

Thomas Edward, Caerffili ; Thomas Hopkin, Llanelltyd-y-fardre ; y rhai nid

oeddynt yn cartrefu yn mhell o'r ardal ; eraiU hefyd o bellach flfordd a ddeuent

i T-tan-y-wal i bregethu. Ehif yr eglwys yn y tymhor hwn oedd yn am-

rywio o 30 hyd 45.

Yn y flwyddyn 1786 adeiladwyd yr addoldy presenol ar draul yr eglwys

a'r cyraydogion yn Hnig. Gwnaeth Ariaeth a Sabeliaeth gryn ddifrod

mewn eglwysi eraill, ond trwy drugaredd cadwyd yr eglwys hon heb ei han-

rheithio gan y gau athrawon hyny ; na'i tharfu gan heresiau ac ymraniadau.

Tua'r flwyddyn 1S06 sefydlwyd yma ysgol Sabbothol ; a thrwy y sefydliad

daionus hwnw, ymwelodd yr Arglwydd â'i bobl, a chwanegwyd Ilawer at eu

nifer. O'r cwch hwu heidiodd rhyw nifer, gau ymsefydlu yn Mhont-y-
pridd.

Dechreuwyd achos bychan hefyd yn Mryntirion yn amser Howell Harris,

mor fore, meddir, a'r fl. 1740. 'Cynelid y pregethu yn T-Xel, ar lan afon
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.Tâf. Yn mhlith y dysgyblion bu un Thomas Rosser, neu fel y gelwid ef,

Twm o'r T'n-wain. Hwn a ddenodd gydag ef un a elwid Twm o'r Celyn,

sef Thomas Hopkin, i wrando Jones, Llangan, yr hyn a fu yn ddyehweliad

iddo. Bu y Thomas Hopkin hwn, yn bregethwr tanllyd a llwyddiannus

iawn. A.deiladwyd capel y Bryntirion tua'r fl. 1785. Ymwelodd yr Arglwydd

â'i bobl yn y lle ag adfywiad hyfryd tua'r fl. 1792 ; eto nid yw rhif yr ael-

odaa ond bychan hyd yn hyn, sef 30 neu 40.

ADGOFION AM FETHODISTIAETH ST. FFAGAN.

Mae St. Ffagan yn gorwedd ychydig i'r gorllewin o Gaerdydd, raewn

gwlad hyfryd, ac yn eisteddle Methodistiaeth er yn foreu. Yn y fl. 1740,

pregethodd Howel Harries y bregelh gyntaf a bregethwyd gan neb o'r Meth-

odistiaid yn yr ardal hon. Cynaliwyd yr oedfa yn nh Lewis a Christiana

Dafydd, sef yn y " Cribyn Cadog." Oddi yma aeth Howel Harris i fan ar

fynydd Llwynddiddan, tua dwy fìilltir a hanner o fifordd, lle yr oedd tyrfa

fawr iatvn o bobl wedi ymgasglu i wrando arno. Ar ol i'r addoliad ddeehreu,

yraddangosodd un Mr. Jones, o Ffonmon- Casile, yr hwn oedd Heddynad yn

y lle. Daethai yno ar y bwriad o rwystro Harris i fyn'd yn mlaen ; ac yr

oedd boneddwyr eralll gydag ef. Pan welodd Mr. Harris y boneddwyr yn

dynesu at y dyrfa, ac eisoes wedi cael amnaid am eu bwriad, troes i lefaru

wrth y bobl yn Saesoneg. GAvnai hyn, tybygid, er mwyn rhoddi i'r bonedd-

igion y fantais i ddeall pa beth a ddywedai.

Pan glywsant mai Saesoneg a bregethai, dynesodd Mr. Jones ato, a chan

dynu ei Iiet, efe a wrandawodd arno mor astud a neb yn y gynulleidfa. Wedi

dybenu y cyfarfod, gwahoddodd Mr. Harris i ddod gydag ef i'r Castell ; ond

â hyn ni allai Mr. Harris gytuno, gan ei fod yn rhwym i gyfarfod â chyfaill

yn y Bontfaen ; ond addawodd, pan y deuai i'r cyfleusdra drachefn, y defn-

yddiai yr adeg i ymweled ag ef, gan ddiolch iddo am ei hynawsedd. Pelly

hefyd, meddir, y gwnaeth, wedi talra o amser; aeth i Pfonmon, a derbyniodd

garedigrwydd mawr gan Mr. Jones ; ac ni chlybuwyd i Mr. Jones erlid nac

aflonyddu ar yr un pregethwr o hyny allan.

Daeth Howel Harris eilwaith i d Lewis Dafydd i bregethu, sef yn y
flwyddyn ganlynol ; ac yn mhen ychydig araser wedi hyny, bu farw Christiana,

gwraig Lewis Dafydd. Bu hyn yn y fl. 1742, ac a achlysurodd symud y
moddion o'r " Cribyn-Cadog," i d Isaac Dafydd, ar lan afon St. Pfagan, Ile

y bu yr achos yn aros dros rai blynyddau. Yr oedd gan r y t grefydd

dda, tybygid ; ond dywedir am y wraig, ei bod yn amddifaid o bob rhith o

honi ; ac ar dymhorau, yr oedd yraron yn annyoddefol gan mor gynhyrfus a

dirëol oedd ei thyraherau. Un tro, pan ddaeth cyrch cyfi'rous iawn ati, a

phryd yr yraddangosai fel un wedi ei Ilwyr feddiannu gan y gr drwg, raeth-

odd Isaac a dyoddef, ac a ymosododd arni gan ei ffiangellu yn ofnadwy

iawn. Galwyd ef i gyfrif am hyny ; pryd yr ymddangosai rhai o'i blaid, a
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rhai yn ei erbyn : rliai yn ei feio yn drwm, eraill yn barnu ei fod o leiaf yn

esgusodol, os nad yn ganmoladwy. Yn y drafodaeth, cafodd Isaac Dafydd seib-

iant i roddi gair i mewn er hunan-amddiífyniad ; a gwnaeth hyny trwy lechu

dan gysgod geiriau Solomon, " Ffrwyn i fareh, ffrewyll i asyn, a gwialen i

gefn yr ynfyd ;" a chan mor gymhwys y bernid fod yr adnod i'r amgylchiad

dan sylw, bu yn benderfyniad ar y mater.

Nid oedd y Methodistiaid ond bychan iawn eu rhif yn St. Ffagan yn y tym-

hor hwn. Yr oedd ychydig o Fedyddwjrr yn Llanbedr-y-Pro ; lle oddeutu

dwy fiUdir a hanner o St. Ffagan ; a mynych y cyrchai y naill gynuUeidfa i

gynorthwyo y Uall i gynal cyfarfodydd gweddio. Deuai ambell gynghorwr

yn achlysurol atynt i bregethu; a chyn marw Isaac Dafydd, dywedir y byddai

Thomas Hopkin o'r Celyn, yn dyfod i'r lle yn lled fynych. Bu farw Isaao

Dafydd yn y fl. 1760 ; ac ar ol hyny, cafodd yr achos loches yn nh Thomas

Llywelyn, o'r Ysgubor-fawr. Yr oedd ei fab Thomas yn ddyn ieuanc cre-

fyddol iawn, a chynelid cyfarfodydd crefyddol yn fynych yn y t. Ym-
ddengys mai ychydig a phrinion mewn cydmariaeth oedd breintiau crefyddol

y bobl hyn, eto rhoddid iddynt yn awr ac eilwaith, raddau anarferol o fwyn-

had yn eu cyfarfodydd, fel yr ymddengys yn yr amgylchiad canlynol. Ar

un prydnawn Sabboth, daeth brodyr o Lanwno, a Llanelltyd-y-fardre, i St.

rfagan i gynal cwrdd gweddi. Yn y cyfarfod hwn disgynodd y fath ddy-

Lnnwadau ar y brodyr, nes eu codi ymhell uwchlaw iddyut eu hunain ; toras-

ant allan i lefain a moliannu, a rhai i neidio. Hwn oedd y tro cyntaf i'r fath

gyffro gymeryd lle yn ardal St. Pfagan. Barnai y preswylwyr fod un o'r

brodyr, sef Hopkin Llewelyn, wedi ynfydu, wi'th ei weled, dros ysbaid dwy
awr, yn neidio ac yn moliannu Duw.

Yn y fl. 1776, bu faiw Thomas Llewelyn ; ac yn y fl. 1778, daeth y Parch.

Cristopher Bassett, o Aberddawe, yn gurad i eglwj-s St. Ffagan. Yr oedd y
gwr ieuanc hwn yn rhagori mewn duwioldeb, ac yn bleidiol iawn i'r Method-

istiaid. Pan ddaeth i guradiaeth St. Pfagan, cymerodd d gan un Bar-

tholomew Howel, dan ardreth ;—t yr arferai ieuenctyd y pentref gyfarfod

â'u gilydd i ddawnsio ynddo ; hwn bellach a ddefnyddid i ddybenion cwbl

wahanol ; cynelid ynddo bob moddion o ras ; a pharhawyd i ymgynull yn-

ddo hyd agoriad yr addold sydd yn awr at yr un gwasanaeth
;
yr hwn a

adeiladwyd yn y fl. 1837. Gofalai Mr, Bassett gymaint am yr achos Meth-
odistaidd, yn yr ystafell giybwylledig, ag a wnai am ei guradiaeth ; îe, un
achos yr ystyrid hwy ganddo, sef achos y Cyfryngwr, ac achos eneidiau dyn-

ion ;—achos y teimlai efe rwymau i wneuthur rhyw beth erddo, yn mhob
gwedd a fyddai arno. Trwy ei ddylanwad yr oedd yn gallu llwyddo i gael

y brodyr mwyaf cyhoeddus yn eu tro i ddyfod i St. Ffagan. Yr oedd dau
o'r aelodau yn byw yn Llanbedr-y-Fro, sef "WiUiam Morgan a Thomas
WiUiams, o'r Dyfl'rjrn.

Yn y flwyddyn 1779 symudodd Mr. Bassett i le gerllaw Bristol ; ac yn
mhen tua blwyddyn a hanner ar ol ei syraud yno, bu farw. Yn y flwyddyn
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1780 daeth y Parch. Daniel Joaes i St. Ffagan i gadw ysgol ddyddiol yn y

t cwrdd, a lletyodd yn nh un WiUiam Dafydd yn ymyl y capel ; ac yn yr

un flwyddyn cyflwynwyd iddo guradiaeth yr eglwysi Penarth, Eadyr, a

Lavernock, yn y rhai y bu yn gwasanaethu am 32 o flynyddau. Bu ef a'i

wraig yn hynod ddefnyddiol gyda'r achos
;
yr oedd eu t yn agored i holl

bregethwyr y cyfundeb o Ddê a Gogledd ; a hyny am yr ysbaid maith o

ddeng mlynedd ar hugain. Yr oedd Mr. Jones yn fifyddlon yn yr hoU gylch

yn ol ei allu ; a rhoddai brawf ymron bob Sabboth fod ei galon gyda'r brodyr.

îr oedd ganddo tua 15 milldir i'w teithio bob Sabboth i wasanaethu ei

eglwysi, eto gofalai fod yn yr oedfa yn nghapel St. Ffagan erbyn yr hwyr

;

pa un byuag ai pregeth ai cwrdd gweddi fyddai yno. Nid oedd na gwlaw

na gwynt, nac oerfel ua gwres, yn ddigon i'w luddias. Teithiai yn fynych

i gyfarfodydd miscl y sir, a phregethai yn fynych ynddynt. Safai yn uchel yn

marn ei frodyr fel dyn duwiol. Bu aelodau oapelau St. Pfagan, Eadyr,

Eglwys-newydd, a Phentyrch, yn cydgyfarfod yn eglwys Radyr am flynyddau

lawer yn fisol, i gyfranogi o swper yr Arglwydd. Bu farw yn y fl. 1821.

Yr oedd dau o aelodau St. Pfagan yn byw yn Lhnnbedr-y-Fro, sef William

Morgan a Thomas Williams o'r ^DyíFryn. Yn yr un flwyddyn ag y daeth

Mr. Jones i St. Ffagan, symudodd WiUiam Morgan yno hefyd i gartrefu.

Yr oedd y gr hwn yn un diargyhoedd fel crefyddwr, yn meddu cryn fesur

ysbryd a dawn gweddi, ac yu fedrus raewu canu. Gosodwyd ef yn ddiacon

i'r eglwys, a bu flyddlon yu ol ei allu yn yr lioll d. Yntau hefyd a fu farw

yn y fl. 1801, Yr oedd Thomas Williams yn r cyfrifol, ac yn meddu gradd

o olud y byd hwu; ond pan yr ymwrthodwyd â'r Parch. Peter Williams, ac

y nacawyd iddo bregethu fel cynt yn nghapelau y Methodistiaid, ciliodd

yntau oddiwrth y cyfundeb ; nid am fod ei syniadau duwinyddol yn gwahau-

iaethu oddiwrth ei frodyr, tybygid ; ond o ryw fath o barch a chydymdeimlad

â Mr. P. WiIIiams. Wedi ei enciliad cododd gapel yn Llancarfan, sef Beth-

esda-y-Fro, ac ordeiniwyd ef ei hun yn weinidog i'r gynulleidfa ; a pharha-

odd i gadw y Ile hwnw, mewn parch a defnyddioldeb, hyd ei farwolaeth. Y'^n

mhen ychydig flynyddau ar ol iddo sefydlu y gangen eglwys y bu ef yu

weinidog iddi, ymunodd â'r Annibynwyr ; a chododd gapel arall, sef Myrstwn,

yn agos i'r lle. Bu ef o ddefuydd mawr, meddir, yn y ddau le. Cyfrifid ef

yn un o'r gweinidogion blaenaf yn y sir. " Yr oedd iddo air da gan bawb

a chan y gwirionedd ei hun."

Yn y flwyddyn 1782, cymerodd gr o'r enw Thomas Phiìlips dyddyn yn

y gymydogaeth a elwir StockIand, a daeth yno i fyw o gymydogaeth

LlanelItyd-y-Pardre, Ile y buasai fyw cyn hyny. Y*r oedd y gr hwn yn

grefyddwr da, a dangosodd lawer o garedigrwydd at yr efengyl cyn ac wedi

iddo ddyfod i Stockland i aneddu. Sonir am dano fel gr tra flyddlon a dich-

Iynaidd ; anaml, y byddai ei le yn wag yn y capel, hyd nes ei luddias ef

gan farwolaeth barhau. Teithiodd lawer i gyfarfodydd y cyraundeb, misol

a chwarteroi, a hyny dros faith flynyddau ; ar hai gweithiau dilynodd John
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Thomas, Eisca, fel cyfaill iddo, dmy y rhan fwyaf o gapelau y Deheudir
;

ac yr oedd yn un, gyda William Morgan a Thomas WiUiams, a aeth i

Langeitho yn unswydd i ymweled â'r hen Eowlands, pan oedd yn glaf, ac

fewn ychydig ddyddiau i'w ymddatodiad.

Gwneir 'crybwylliad anrhydeddus hefyd am hen wraig weddw o'r enw

Nelly, yr hon a gyfritìd yn dduwiol iawn, ac un a feddai lawer o gymhwysder

i weddio yn gyhoeddus. Eyw dro, mewn cyfarfod gweddio, dygwyddodd

fod y brodyr, y dysgwylid iddynt gymeryd rhan gyhoeddus yn y cyfarfod,

yn absenol ;
gofynwyd i ddysgybl ieuanc, tad y Parch. Evan Morgan, Caer-

dydd, fyned i weddi ;
yntau a ymesgusododd o herwydd ei ieueuctyd ; feliy

galwyd'ar Nelly, a rhyfeddol yr eífeithiau a ddilynodd; cerddai teimladau

na eÙir ei dysgriíìo drwy bob mynwes, a naturiol oedd dyweyd*"Mae Duw

yn ddiau yn y Ue hwn." Mae mab i'r weddw hon yn awr yn fyw ac yn

swyddog yn yr eglwys hon.

Bu Mr. T. Phillips fyw i oedran mawr, sef 89 mlyúedd; ac o hyny treul-

iasai 7i mlynedd gyda chrefydd, a 60 mlynedd yn ddiacon. Bu farw yn

y flwyddyn 1842.

Yr ydym bellach wedi cyrhaedd terfyn ein defnyddiau a'n gofod, ar yr un

pryd. Pe buasai ein hadnabyddiaeth yn ddigou cywir a mauwl, buasai yn

dda genym ymhelaethu ar hanes amryw o wr da, a phregethwyr defnyddiol,

a fu w^asanaeth tra mawr i achos y Cyfryngwr yn y sir hon. Gallasem

grybwyll am Johu Dafydd, o Ben-y-bont, yr hwn oedd yn hen gynghorwr

defnyddiol ; am Eichard James, o Bont-rhyd-y-fen, ac am Sieucyu Harri, yr

hwn a fuasai yn hynod mewn anystyriaeth ac ysgafnder, cyn ei alw trwy yr

efengyl ; ond a fu mor hyuod, drachefn, wedi ei alw, o rau gwresogrwydd ei

ysbryd, a'i Iwyr ymroddiad i wasanaeth ei Arglwydd. Tr oedd yn enedigol

Langatwg, ger Castell-nedd. Glöwr ydoedd wrth ei alwedigaeth, isel ei

amgylchiadau, ac isel ei arferion, cyn i ras ei ymgeleddu. Troes allan, er

hyny, yn nodedig am loywder ei gymeriad fel cristion. Yr oedd ei bregethau,

fel yr eiddo Ilawer o'r hen dadau, heb nemawr drefu arnynt, o ran cynllun a

chyfansoddiad ; ac yntau ei hun hefyd, a ddibynai iawer, fel ei hen frodyr, ar

yr hwyl a roddid iddo wrth eu traethu. Pau yn ymddifad o'r hwyl hi fyddai

yn resynol o dlawd, ond pan y caífai hi, byddai yn hynod o rymus a dysglaer.

Teithiai ef a Eichard James, lawer gyd â'i gilydd, a llawer chwedl ddifyr

sydu ar led am Siencyn, y rhai a ddangosant, pa mor ddiniwaid oedd ei

gymeriad, a pha mor wresog oedd ei ysbryd.

Dylasem grybwyll am y Parch. H. Howells, Trehiil, yr hwn a urddwyd

yn weinidog yn yr eglwys sefydledig, yn y fl. 1782, ac a fu yn gwasanaethu

yuddi, gan ddal i fynu uudeb â'^i' Methodistiaid, hyd y flwyddyn 1818. Yn y
flwyddyn houo ymadawodd yn llwyr â'r lian, a chymerodd ei ryddid i lafurio

gyd â'r Cyfurideb ; a pharhaodd i wneulhur hyny hyd ei farolaeth. Bu
farw lonawr 19, 1842, yn 92 mlwydd oed.
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PENNOD I.

GORSAFOEDD CYNTAF METHODISTIAETH YN SIROEDD
DINBYCH A FFLINT.

CTNWT9IAD :

—

SYLWADAU ARWEINIOL—ADWY'R CLAWDD—CAIS AT ERLID YNO—WILLIAM LEWIS,

AC EVAX LLWYD—CYCHWYNIAD YR YSGOL SABBOTHOL, A'R YSGOL DDYDDIOL—
PREGETHWYR, A CHANGHENAU EGLWYSI A GODODD O'R ADWY—GWEDD PRKS-

EXOL Y GWAITH—RHOSLLANERCHRUGOG—OWEDD YR ARDAL—CYCHWYNIAD
METHODISTIAETH YNDDI—EDWARD JEFFREYS—CYFARFOD Y BOBL lEUAINC

—

EU HYMIJNIAD A'R HEX BOBL—YMOSODIAD PENRHYDDID—PREGETHWYR A
CHANGHENAU O'R RHOS—PARCH. ROBERT ROBERTS, TAN-Y-CLAWDD—YMOSOD-
lAD ARUTHROL AR YR EGLWYS—CAERGWRLE.

Bernir yn oreu roddi hanes y ddwy sir hyn gyda'u gilydd. Y rheswm am
hyn ydyw mai mewu undeb â'u gilydd y buout am ysbaid yr hanner can*

mlynedd cyutaf o'u hanfodiad Methodistaidd ; ac yn ail, am fod y ddwy sir

wedi eu rhanu rhwng y ddau gyfarfod misol yn dra gwahanol i'r rhaniad

gwladol sydd arnynt. Yn y rhaniad crefyddol y mae yn agos i hanner y
capelau yn gorwedd yn sir Ddinbych wladol, ond dan arolygiaeth sif

Fíiint grefyddol. Yr ochr arall y mae rhai capelau sydd yn gorwedd

yn sir Mint yn perthynu i gyfarfod misol sir Ddinbych, megys

Llanelwy, Ehuddlan, Ehyl, .Dyserth, Prestatyn, Cwm, &c. Gwir hefyd

fod sir Ddinbych fel cyfarfod misol yn meddiannu hefyd ryw ychydig o

gapelau sydd yn sefyll yn sir Gaernarfon; megys Conwy, Trefriw, Tal-y-bont,

Eoewen, Heuefail, Tan-y-bwlch, a rhyw rai erailL Gwneid y rhaniadau yn y
modd y gwnaed, weithiau, o herwydd i'r achos gael ei ddechreu mewn sir gan

frodyr a fyddai yn trigiannu mewn sir arall ; a chan ddarfod ei hennili ganddynt,

naturiol oedd fod y berthynas yn parhau. Gwneid hyn bryd arall, o herwydd

cyfleusdra ; haws dan ryw amgylchiadau gael pregethwyr i le o un sir nag o

sir arall, a dewisid fod mewn undeb crefyddol â'r wlad y byddai y manteision

crefyddol helaethaf. Parai mynyddoedd cribog bryd arall, raniad naturiol ar

wlad, croes i'r rhaniad gwladol ; a phan y byddai hyny yn bod, dewisid y
naturiol yn hytrach na'r wladol. Pan y byddom, gan hyny, yn dygwydd
enwi un o'r ddwy sir yn yr hanes a ganlyn, dealled y darllenydd mai y rhan-

iad crefyddol a feddylir, oddieithr dyweyd yn wahanol ar y pryd.

Yr ydym mewn rhan blaenorol o'r gwaith hwn,* wedi dangos y cychwyn-

iad a fu ar Fethodistiaeth yn sir Ddinbych (wladol) cynyrymraniadyn 1751.

Cyn y cyfnod hwnw nid ydym yn cael fod y wawr Fethodistaidd wedi torioll

ar y rhan wladol o sir Fflint grefyddol. Yn y tymhor boreol hwnw, nid oedd

un capel wedi ei adeiladu yn y ddwy sir ond capel Adwy'r-clawdd. Hwn
hefyd oedá y cyntaf mewn gwirionedd yn Ngwynedd oll, gan y Methodist-

iaid ; ac nid oedd ond chwech neu wyth eraill, gan un enwad o ymneilldu-

• Cyf. I. tudal. 135—157.

CyFROL III. o
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wyr, ar y pryd. Nid oedd eto ond ychydig iawn o leoedd i bregetliu yn-

ddyiit un math yn yr lioll wlad ; a plie buasai Ueoedd agored i dderbyn

pregetbwyr, nid oedd ond ycliydig o bregethwyr i'w derbyn. Nid wyf yn

carl alian fdd yn y ddwy sir yma cyn yr yniraniad ond tri phregethwr, sef,

John Richards, Fryniog-ucha', ger Llanrw-^t ; Edward Parry, Bryn-bugad,

Llansanan; a Pafydd Jones, Adwy'r-clawdd, gerllaw Gwrecsam. l^íae y tri

hyn wedilluosogi erbyn l;eddyw i dri-ugain a deg, hebhiw y llu a fuant feirw

yn y cyfamser. Yr unig leocdd y byddid yn caei pregetliu ynddynt y pryd

hwnw oeíhlynt, ryw anhd neu (Mwy yn n^hymydogaeth Lhiurwst a Llan-

santfîVai(l-iílan-Conwy ; Bryn-bugad, plwyf Lhmsanan ; ac Adwy'r-chiwdd.

Fe allai hefyd fod y lle byolian a clwid T-modlen, yn Nytfryu-clwyd, yn

agos i'r fan y mae capel y Dytl'ryn yn sefyll yn awr, wedi cyuwys pregethu

ynddo yn agos i'r un amser ; ac yn lled fuau cliwanegwyd y Bont-uchel at y

rliai liyn. l\vma wedd Methodistiaeth yn sirnedd Ftbnt a niubych, tua'r

íi 17.50. Rliyw dri o gynghorwyr oedd ar gHel,—rhyw dri neu bedwar oedtl

o Icoedd a dderhyniai breííethu iddynt, a rhyw ddwsin neu ddau, o bosibl,

oedd y cretydilwyr oll, o Gouwy i L.ìuymynech, ac o FHint i Lanrwst. Yil

awr y tnae tros 1 .50 o leneild pregethii, a thros 7,000 o aelodau eglwysig.

Ac iiid yw liyn, nnd a berthyii i un ryfiindeb o yinnpillduwyr ; a phe baem

yn gallii cymeiyd gnlwg ar bob enwad ar yr nn waith, ni a welem pa faínt fi

a fii y llafur a'r llwyddiant crefyddol, yn y ddwy sir hyn, yn ysbaid

can' uilynedd.

adwy'r-clawdd.

Eglnr ydyw fod ý lle hwn yn uii o'r gorsafoedd sefydlog cyntaf a fii sfau y
Methodistiaid yn y gwledydd hyu, os nad oedd yn mysg y rhai cyntaf yn

Ngwynedd. Rhag ail-adrodd yr hyn a draethwyd eisoes, cyfeiriwn y darllenydd

i'r gyfrol gyntaf o'r gwaith hwn.* Yr offeryn o ddwyn Methodistiaeth yno

oedd Jnhn Evans, Bala
;
gan yr hwn y cafwyd tir i adeiladu cape! ariio. Maeyn

y gymydngneth weithfaoedd plwm a glo, y rhai, y pryd hwiiw, fel y dydd hwn,

a sugnent ddynion o barthau eraill o'r wlad i weithio, ac felly i yraseí^v(ilii yn

y gymydogaeth. Felly y bu, tybygid, yn achos Djií^ydd Joues, y pregethwr

cyiitaf a fii yma. Dywedir iddo ef a'i fiawd Robert, ddyfod i'r ardal i weithio

yn y gwaith plwm ; a chan y cawn fod y dyn hwn yn erlid Lewis Ewnn yn

Ninbych, yu y fl. 1 74S, barnu yr ydym, mai ar ol hyny y daeth ef i'r Adwy

;

ac mai yu yr Adwy y dygwyd ef dan argyhoeddiad ; ac iddo ddechreu preg-

etliu tua'r fl. 1750.

lleblaw a grybwyllwyd yn y gwaith hwn eisoes am y gorthrymu a fu ar

grefyddwyr tua'r ardal hon, y mae hanesyii arall ar gacl, fod dau dilyii mawr
gorpholaeth, a dibris o feddwl, wedi penderfynu dangos eu hatgasedd at

* Tuclal. 147.
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bregethu'r efenp^yl, yn nliymlior cychwynol y gwaith. Eaeth y dynion hyn

anlal y WydíJgrug, tiia 12" niilldir o ffordd, i'r Adwy, ar yr unig ddyben o
' faeddu ac erlid y " Cradocs," oedd yno yn addoli ar y Sabbothau. Yr oedd-

ynt wedi yraarfogi hefyd at eu gorcliwyl â phastynau
; gan ddystaw ymorfol-

eddu yn y dinystr a wnaent. Oud cyn cyrhaedd pen y daith, meddyliasant

mai gwell oedd peidio ymosod yn ddiattreg, oud ymwrando dros enyd pa

beth a bregethid ganddynt. Daethant i'r lle, ac yn ol y bwriad rhoisant

glust i'r bregeth, a pharodd Duw i swyn yr efengyl eu dal yn y fan. Nesa-

odd y ddau yn agosach o radd i radd at y pregethwr; ditfrwythodd eu

breichiau fel na alleut daro, a gollyngasant y pastynau i lawr. Y canlyniad

fu i'r ddau ddychwelyd adref, nid yn unig heb wneuthur niwaid i eraill, eithr

wedi derbyn lles eu hunain. lë, dywedir fod y ddau, cyn pen y flwyddyn,

yn cyd-drafaelio, gyd âg eraill, i Langeitho, erbyn Sabboth y cymundeb, i

wneuthur coffa am angau Crist.

Ymddengys, gan fod ardal yr Adwy yn sefyll yn unig o ran Methodistiaeth,

ac yn mheli oddiwrth bob swcr iddo, a hyny dros flynyddau lawer, fod yr hen

dadau yn gofalu, ar fod yma ryw gynghorwr yn preswylio o bryd i bryd. Yn
fuan wedi marw Dafydd Jones, yn y fl. 177-i, anfonwyd yma "William Lewis,

Môn ; ac ar ol ei yraadawiad yntau, anfonwyd un Evau Llwyd, Llanrwst ; a

rhwng y tri hyn, cafodd yr achos yn Adwy'r-clawdd, araaethiad am ysbaid

60 ralynedd. Yr oedd oes arall, bellach, wedi codi, yr hon nid adwaeuai y
pregethwr cyntaf ; ac y mae yn rhaid addef nad oedd yr achos yn ysbaid y
60 mlynedd hyny wedi ymeangu ond ychydig. Pan ddechreuodd yr ysgol

Sabbothol tua'r fl. 1804, nid oedd nifer y proffeswyr yn y Ile ond tuag ugaiu

nifer. Yr oedd yr eglwys dros amser maith wedi bod yn cwyno ei diep-

piledd
;

yr oedd yr ychydig aelodau, ymron oIJ, yn bobl oedranus, heb

gymaint ag un mab na merch ieuanc yn eu mysg. Yr oedd yr olwg ar y
gwaith yn llwydaidd a gwywedig

; y proffeswyr yn ychydig o rifedi, yn lled

dlodion eu hamgylchiadau, ac fe allai yn Iled ddiymadferth eu hymdrecliion.

Yr ydym yn casglu fod golwg mwy Ilewyrchus wedi bod ar y gwaith amser

yn ol. Yr oedd yma amryw o deuluoedd Iled gyfrifol wedi bod mewn undeb

eglwysig
;

yí* oedd gradd o enwogrwydd ar y Ile, gan y cynelid cyradeithas-

fäau ynddo ;
yn un o honynt dywedir fod y Parch. Daniel Eowlands yn

pregethu. Ond erbyn dechreu y ganrif hon
;
yr oedd mesur o wywdra wedi

dyfod i mewn ; îe, yr oedd gauaf Iled faith wedi gosod gwedd Iled anserchog

ar yr achos. Barnwn fod yr ymraniad yn gyntaf, a heresi Antinomiaeth ar

01 hyny, wedi effeithio, yn lled drwm, ar amryw o'r teuluoedd mwyaf cyfrifol

a berthynai i'r eglwys, nes iddynt gilio yn Ilwyr ; ac yn yj amser y cyfeirir ato

nid oedd na blaenor na phregetliwr, ganedig yn yr ardal, yn dwyn perthynas

â'r gymdeithas eglwysig. Un o Lanrwst oedd Evan Llwyd, y pregethwr :

ara y ddau flaenor, yr oedd un o'r Bala, a'r llall o Abergele. Yr oedd ar y
Sabboth, er hyn oll, gryn gynuUeidfa yn arfer dyfod ynghyd i wrando, feallai

200 neu ragor weithiau. Codasider ys agos i 70 mlynedd, bellach, ddarn croes
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at yr lien gapel cyntaf ;
gan na chynwysai yn ei faintioli cyntefig ond cynuU-

eidfa feclia;i iawn.

Nid yw yn ymddangos fod neraawr effaith cyffredinol wedi ei wneyd ar yr

ardal ar ol agos i 60 mlynedd o bregethu. Yr oedd y chwareuyddiaethau ar

y Sabbothau yn eu llawn rwysg ar y twmpath; yr ieuenctyd ymron heb

eithriad yn ddyeithr i'r Beibl ac i foddion y capel ; ac nid oedd nemawr gais

wedi ei wiieyd ychwaith, i dori allan ar y dde, nac ar yr aswy. Nid oes ara-

heuaeth na J oedd yma rai dynion gwir dduwiol yn y ddeadell ; ond yr oedd eu

nifer yn tychan, a'u gwedd yn eiddil. Yr agwedd yma a barhaodd ar y

gwaith hyd ddechreund yr Ysi;ol Sabhothol. Ar gychwyniad yr Ysgol, nid

oedd 011(1 ychydig o Feiblau yn y gymydogaeth, ac yr oedd llawer o'r werin

heb feiiiu darllen. Paiodd sef'ydliad yr ysgol Sabbothol chwyldroad llwyr

ar agwíídd y fro. Eiinillwyd lluaws mawr o'r ieuenctyd, yn feibion ac yn

ferclied, i ddod iddi. Dyrysodd hyiiy campau, am y coUwyd aml un o'u blaen-

ioii ; a IS\lrhaodd a cliywilyddiodd y Ueill. Wedi eniiill yr ieuenctyd al

orchwyl gwell, iiid oedil tfrwyth mwyncli yn eu rhieni i ddid eu hen giunpau

hwythaii i lyny. KH'(;iiliiodd yr hìiues a roddai y plant am yr ysgol yn rhy-

feildol ar y rhieui gartrel'. Dihth y plaiit yn luan i ddeall ilawer mwy na'u

rhieiii ; a Jisgynodd syndod ar y dosbnrth oedranus, pan glywent eu plant yn

gidlu atrb cwestìyuau ar goedd, ara y rhai nid oedd ganddynt hwy un math

o dd'ruciilaeth.

Moddi'^n eraill a fu yn dra buddiol, oeddynt cyfarfodydd i ddysgu canu, a

chylarlodydd protiad, nid annhebygeu dull i gyfarfodydd eglwysig, ond eu bod

dan dtlys^'ybliîeth tynerjich ; ac yn cael eu cyfaddasu at ddeall ac at amgylchiad-

au vr ieu( nctyd. línnülodd y cyl'arfodydd hyn lawer o bobl ieuaiuc yr ardal

;

gwellhaodd y canu lawer yn y cynulliadau cyhoeddus ; codwyd yr achos i

fwy sylw ac i fwy o urddas, yn ngholwg y cyti'redin, fel ag i beri at-dyniad,

at ordiuh idau yr efengyl, yn lle gwrth-darawiad. Cynaliwyd y cyfarfodydd

profìiid dros ysbaid rhai blynyddau ; a chaniateid, weithiau, fod aelodau y
gymdeitlins hon yn cnel ymgymysgu gydag aelodau y gymdeithas eglwys'g,

yn eu cytarfodydd hwy
; yr hyn a dyhid, hanner can' nilynedd, yn ol yn am-

gylcliiad tra liynod. Wedi amaethiad fel hyn dros rai blynyddau, fel rhag

barotoad, ca'"odd cryn nifer o'r ienenctyd liyn, ac yn eu mysg rai mewn oed-

ran, ar eu meddwl ymofyn ara le yn idi Dduw, a chael cyí'ranogi o swper yr

Arglwydtl. Ymunodd mewn ychydig amser tua 40 o honynt â'r egbvys. Y
peth hynod yn yr ysgogiad hwn oedd, ei fod yn cymeryd lle gan bwyll, mewn
gwaed oe;, ac heb un cytfro neillduol, o'r fath ag fydd yn fynych mewn íidí^'w-

iadiiu eraiU. Yr oedd peth arall yn hynod yn yr amgylchiad, ddarfod i'r aelodau

hyny ymion oll ddal ei H'ordd, ac i fesur chwanegu eu cryfder; llawer o hon-

ynt, bellach, ydynt wedi cilio i'r bedd, ond y inae amryw eto yn aros yn

fiyddlaw\i ar y maes. Parodd yr ychwanegiad liwn sirioideb raawr yn yr

egluys a fuasai cyhyd yn ddieppil ;
" yr oedd yr anmhlantadwy yn cadvT

t," ac, bcUach, " yn liawen fam plant."
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Y pregethwyr a yrawelent amlaf â'r gymydogaeth, oeddynt bregetliwyr y
ddwysir; megys John Davies, Nantglyn ; Peter Roberts, Llansanaii ; Jolm

Edwards, Gelly-gynan ; llobert EUis, y Wyddgrug; Jolin Humphieys, Caer-

wys ; John Jones, Caergwrle ; John Llwyd, Lhuisanan ; Evan Lewis, o

Ddinbych;—hen frodyr sydd oU yn awr wedi dystewi yn yr angau, a rhai o

honynt er ys Uawer dydd. Oddeutu yr araser hwn hefyd, y daeth Thomas

Owen, diweddar o'r Wyddgrug, i'r ardal i fyw ; a Mr. Eobeit Roberts, Llan-

elwy gynt, i ardal y lihos i fyw; ac yn fuan, cychwynodd dau o aelodau yr

eglwys hon ar eu gyrfa gyhoeddus, a'r ddau o'r un enw, John Hughes.

Dybenodd uu ei yrfa ymron gydag iddo ei chychwyn. Bu farw tua 22 ml,

oed, yn mhen dwy tìynedd ar ol iddo ddechreu ar y gwaith o bregethu. Cyf-

enwid ef y " John Hughes dduwiol ;" rlioes brofion hiwer yn ei dynilior byr

ei fod yn prysur aeddfedu i fyd gwell na daear, Ehoddodd gwraig foneddig

Gwrecsam ef mewn ysgol yn yr Amwythig, er mwyn ei gyrahwyso yn fwy

fel athraw cyhoeddus i'w geuedl, gan na chawsai ddirn manteisioii dysgeid-

iaeth erioed, ond a gawsai yn yr ysgol Sabbothoi ; ond buan y clal_\chodd o'r

darfodedigaeth, a dysgynodd yn ebrwydd i'r bedd. j\Lne llawn ddeiigain

mlynedd er pan aeth ef i orphwys oddiwrth ei lafur, pryd y gadawyd ei gyd-

ymaith, y John Hughes arall, yr hwn oedd ddwy neu dair blynedd ieuengach,

ond a ddechreuasai bregethu fis neu ddau o'i flaen, ar y maes hyd iieddyw.

Am hwu, mwy dewisol gan yr ysgrifenydd ydyw bod yn ddystaw, oni bai fod

ganddo fwy i'w draethu am ei rinweddau ; a gwell, fe allai, gan ei fod yn

alluog i weled ac i glywed, ydyw peidio dynoethi llawer ar ei weudidau.

Dechreuodd y gangheu cglwys yn yr Adwy, bellach, ymosod yn egnîol ar

yr ardaloedd cymydogaethol ; sef ardal Harwood, Bershara, Efrilh, Bwlch-

gwyn, a Phentre-cwn-brithion ; ardaloedd oll, oddigerth un, yn yr «n plwyf

ag Adwy'r-clawdd, sef plwyf Gwrecsara ;—ardaloedd hefyd, yn cyiiwys lluaws

mawr o drigolion ; a Uawer o honynt yn gweithio yn ngloddfeydd y plwra,

y glo, a'r calch, pa rhai sydd yn britho y wlad hon. Yn awr y mae capelau

a chynuUeidfaoedd Iluosog yn yr holl ardaloedd yma.

Yn Harwood, y mae tros 50 o aelodau.
— Bersham, y mae 30 „— ifrith, 35 „— Bwlch-gwyn, 12 „— Pentre, 55 „

Gellir edrych ar gynuUiedfa Adwy'r-clawdd fel mam-eglwys, nid yn unig

i'r cangheuau uchod, ond hefyd, mewn amser boreach, i gynulleidfaoedd y
Ehos a Gwrecsam, y rhai, bellach, sydd wedi magu Uuawg o eglwysi eraiU.

Bu dyfodiad gr o'r enw Mr. Thomas Evan3 i'r ardal i gadw ysgol, o

ddefiiydd tra mawr i'r ardal yn gyllredinol, ac i'r achos crefyddol yn arbenig.

Deallir lod gau Mr. Charles, o'r Bala, law yn ei &nfoüiad i'r Adwy. Llafur-
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odd Mr. Evans lawer yn ei dymhor, nid yn unig gyda deiliaid Uuosog ei

ysgol ddyddiol, ond hefyd gyda'r ysgol Sabbothol, y canu, cyfarfod profiad

vr ieuenctyd ; ac yn awr, er mewn gwth o oedran, y mae yn sefyll yn tì'ydd-

Ìawn o-yda'r gwaith, ac yn henaf o dJiaconiaid yr eglwys. Mae enwau Hugh

Edward, Johu üriiîìth, a Robert Llwyd, yn dra adnabyddus i rai sydd eto yn

fyw ; i ba rai, yn enwedig yr olaf, yr oedd parch diledryw, fel dyn pwyllog,

fel cristion sylweddol, a henadur gofalus.

Dylasid dyweyd fod y gynulleidfa wedi cynyddu cymaiut yn fuan ar

ol sefydliad yr ysgol Sabbothol, ac yn neillduol ar ol rhyw adfywiad sir-

iol a fu ar yr achos yn y fl. ]814, fel y bu raid adeiladu capel newydd.

Aethai yr hen yn rliy fychan i gynwys yr ysgol Sabbothol, a rhaid oedd hel-

aethu lle y babell. Gwnaed hyn yn y íl. 1815. Mae yr eglwys yn y lle

liwn, er yr holl ganghenau a darddodd o honi, yn aros yn lled luosog hyd.

heddyw. Nifer yr aelodau sydd ychydig dros 100, a'r capel yn ilawn o

wrandawyr.

Treuliodd Evan Llwyd lawer o'i oes yn yr Adwy o ran ei drigfa, ond yr

oedd ei lafur ef yn Uai sefydlog na Uawer un, gan y teithiai gryn lawer ar

hoU wledydd y Gogledd. Gr synwyr-gall ydoedd
;
pwyljog ei dymher, ac

anaml ei eiriau. Yr oedd yn bregethwr tra sylweddol, ond nid mor gyÖrous

a phregethwyr ei oes. Perchid ef gan ei frodyr crefyddol am sylweddolrwydd

ei weinidogaeth, er nad oedd corff cyífredin y gwrandawyr yn argoeli awydd

mawr i wrando arno, gan leied o gyíi'ro a ddangosai.

Yma liefyd y treuliodd Thomas Owen, yr hwn a fu farw yn ddiweddar yn

y AYyddgrug, lawer o'i oes. Mab ydoedd i Richard Owen, o'r Bala, yr hen

weddiwr hynod. Cawsai ei fab Thomas fanteision crefyddol yn ei ieuenctyd,

gan iddo gael ei ddwyn i fyny wrth draed Mr. Charies a Johu Evans, a than

addysg teuluaidd rhagorol. Dechreuasai bregethu cyn bod yn llawn 20 ml.

oed. Appwyntiwyd ef i gadw ysgol Gymraeg dan arolygiaeth Mr. Charles

yn more ei weinidogaeth. Tra yr oedd yn cadw yr ysgol hon yn Glyn-

ceiriog y priododd y waith gyntaf ; an yn fuan wedi hyny daeth i'r Adwy i

breswylio, ac i weithio ei grefí't fel crydd. Yr oedd Thomas Owen yn grist-

ion unplyg a diniwaid ; ac fel ei dad yn un hynod mewn gweddi. Fe brc-

gethai hefyd yn sylweddol a bywiog, ac weithiau yn dra grymus. Cafodd

ysgrifenydd hyn o linellau lawer o ddüyrwch a budd yn ei gwmnîaeth tra yn

yr Adwy ; a dyledus ydyw iddo am lawer annogaeth a chynghor yn more

ei oes.

Tua chanol ei oes, syrthiodd i fath o ddigalondid pruddglwyfus, yr hyn a

barodd fwlch maith yn ei lafur a'i yrfa gyhoeddus ; bu yu yr agwedd hon

flynyddau lawer ; ac yn yr agwedd hon yr ydoedd pan symudodd i ardal y
Wyddgrug i fyw. "Wedi bod yno rai blynyddau yraadíywiodd drachefn, a

threuliüdd y l-i mlynedd olaf o'i oes yn siriol a defnyddiol gyda gweinidoo"-

aeth y gair. Bu farw yn Ehagfyr, 1852, yn 71 ml. oed.
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IIHOSLLANERCIIRUGOG.

Mae yr ardal hon yn gorwedd yn mhlwyf Ruabon, ac o fewn llai na phedair

milldir i dref Gwrecsam. Nid oes nemawr ardal yn sir Ddinbych, neu o fewa

terfynau cyfarfod misol sir FHint, amlach ei thrij>olion na hou. Y mae yn

ardid ar ei phen ei hun. Y trigolion gan amhif o Liwer yn gweithio yn y
gweithfeydd glo a liaiarn, y rhai sydd yn britho yr hoU fro oddiamgylch.

Ac er fod yr iaith Saesoneg yn ft'ynu ychydig beilder islaw, eto y raae pres-

wylwyr y llhos yn Gymry uniaith ymron oU ; a chanddynt eu duliiau priodol

mewn gwisgo, siarad, a byw
;
gwahaiiol, i raddau hehieth, i drigolioii cymyd-

ogaethiiu eraill. Mae y gynulleidfa sydd yn pertliyn i'r Methodistiaid yuia

yn uu o'r rhai rawyaf yn y ddwy sir, Diiibych a rtiint. Cyiiwys yr eglwys

yma dros 250 o rifedi, a deiliaid yr ysgol Sabbotliol o fewn ychydig yn SOO.

Bydd y gynuUeidfa, yn fynych, yn 1,500 o rifedi neu fwy.

Am ddechreuad Metiiodistiaeth yn l{hos mai giadd o ansicrwydd, o her-

Tvydd na chadwyd un cofiiodiad rheolaidd gan neb o'r hen dadau; ac erbyn

hyn nid oes nemawr neb yn fyw yn ddigon hcn i gofio ei gychwyniad. Trwy

ryw adgofion a gafwyd gau heu wraig ag oedd o fewn ychydig flynyddau,

yn gaii' mlwydd oed ; deallwn fod pregethu yn nyddiau ei raebyd lii, tua 90

mlyiiedd yn ol, niewn t yn " Strýd-y-gôf." Yr oedd g\vr yn cadw siop, a'i

enw, hyd y gaUai yr heu wraig gofio, oedd John Griftith. Byddai pregetliu

ar ol hyny mewn ben ysgubor; ac wedi ihyw gymaint o amser, adeüadwyd

rhyw gapel bychan, neu ysgoldy ; chwe' Ihith o hyd, wrth buin' Ualh o lcd.

Kid oedd hwn, tybygid, ddiiu yn gapel ond mewu euw, a thios ryw dymhor.

Y capel cyiilaf, teilwng o'r enw, a godwyd yn lliios oedd yr un a godwyd yn

y fl. 1770. Y'r ymddiriedolwyr oeddynt Walkin Hliys ; George Gittuìs ; Mr.

Jones, (iwrecsara ; WiUiara Lewis, Adwy'r-clawdd; Edward Jcftreys, lílios, oli

o'r dosbarth ; at y rhai'n ychwanegwyd, Parch. T. Chailes, Bala ; ac Evan

llichardson, Caernarfon. Yr oedd y capel hwn wedi ei godi, gan liyny, yn

mhen ychydig flynyddau ar ol dechreu pregethu yii yr ardal. Baruu yr ydym
ddarfod dechieu Methodistiaeth yn y llhos yn amser Dafydd Jones, Adwy'r-

clawdd, yr hwu oedd yn un o bregethwyr boreaf Gwynedd ; a chan ei fod yn

byw fewu tair uiilldir i'r Bhos, naturiol ydyw dyfalu ddarfod iddo wneutiiur

cais at gael pregethu i drigolion Uuosog yr ardal hou : bu y pregethwr hwti farw

yn y tì. 1774. Y pryd hyn nid oedd ond ychydig o bregethwyr yn Ngwyn*

edd oll ; oud nid oes araheuaeth nad oedd Llangoilen, y Rlios, a'r Adwy, yn

cael eu rhan o'u gweiuidogaeth. Yr oedd Robert Llwyd, Plas>ash-pool ; John

0«ens, Berthen-gron ; a Dafydd Jones, yr Adwy, y pryd hwnw ar y maes
;

heblaw y rhai hyn, y mae yi) araheus a oedd neb arall ar gael, ac o fewn cyr"

haedd, nes nag Edward Parry, Bryn-bugad; William Davies, y Golch ; aö

ychydig nifer gyda liyny yn y Bala, a sir Drefaldwyn.

Yraddengys fod Metbodistiaeth yn Rlios wedi profi cymaint o eithafion

Uwydd ac atlwydd, a uemawr le yu y cyfundeb, Bu yoja amryw adlywiadaii
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tra giymus
; y fath ag aroddcni wedd sirioi a hyfryd ar yr achos mewn ychydig

araser. Bu yma, liefyd, awelon gauafaidd a gwenwynig yn chwythu, fel ag i

ddeifio pob peth gwyrddhis a gobeithiol. Profodd y Rhos wres y gwregys llosg,

ac iâ y gwregys gogleddoL Sonir amun adfywiad grymus a fu ar ol adeiladu

y capel, pryd y byddai hen wraig, o'r enw Margaret Griffiths, yn neidio yu

hoyw mewn gorfoledd. Y pryd hwn, tybygid, y dechreuodd difrifwch fedd-

iannu John Eoberts, tad y Parch. Daniel Eoberts, Lodge; a rhai gwr
ieuainc eraill, nes eu dwyn i ymwasgu â'r dysgyblion.

Yr oedd yma, y pryd hwn, hen r yn byw o'r enw Edward Jefifreys
; yr

hwn hefyd oedd un o yraddiriedolwyr y capel, ac wedi cydgychwyn gyda'r

rhai cyntaf yn yr ardal. Yr oedd hwn yn arfer ymgynuU gyda'r hen bobi ya

eu cyfarfodydd eglwysig, ac yn mysg y rhai a fu yn foddiou i sefydlu yr achos

crefyddol. Ond cododd ymrafael yn eu mysg mewn perthynas i un o'u

nifer, yr hwn a ystyrid gan Edward Jeífreys yn haeddu cerydd ; oad yr hwa
a fynai eraiU ei arbed. Yn y drafodaeth, ymddengys i anwydau twym gael eu

llochi ; ac yn eu poethder, ddarfod i un droi at Jeífreys a dyweyd, "Yr wyt

ti yn aflonyddu ar ein heddwch ui, Ned;—ni fydd yma byth Iwyddiant tra

byddi di yma." Gydag iddo ddyweyd y gair cododd y Uall ar ei draed,

cymerodd ei het yn bwyllog yn ei law, a chan ddynesu tua'r drws, dywedodd,
" Os myfì sydd yn eich aflwyddo, druain, wele íi yn eich gadael, a'r Arglwydd

a'ch llwyddo. Ond nid hir y byddwch cyn i Dduw ddangos i chwi eich

carasyniad am y dyn hwn." Felly hefyd y bu. Troes y dyn, a fu yn destya

dadl, allan yn broífeswr pwdr a thwyllodrus, a'i ddrygioni yn amlwg i bawb.

Ar ol hyn ymgynuUodd amryw o'r bobl ieuainc a ddygasid i bryder ya

achos eu heneidiau at eu gilydd, ar wahan oddiwrth yr hen bobl, gan ddyn-

esu at yr hen r a droisai ei gefn. Edrychent arno fel eu tad ; rhoddent

gryn lawer o ymddiried yu ei ddoethineb, a chymerent eu cynghori ganddo.

Yr oedd ganddynt, bellach, fath o gymdeithas eglwysig gyda'u gilydd, ac

Edward Jeífreys yn flaenor arnynt. Cyfarfyddent â'u gilydd unwaith yn yr

wythuos yn nli un o honynt er mwyn cynydd eu gwybodaeth ac adeiladaeth

ysbrydol. Deuai yr hen t yn gyson atynt a chymereut ef megys bugail

arnyut. Ond wedi rhyw gymaint o amser daeth yn benbleth arnynt pa fodd

y gallent gael gweinyddiad o swper yr Arglwydd yn eu mysg. Teimlent yn
ddyledswydd arnynt wneuthur coffa am farwolaeth yr Arglwydd, acnid bodd-

baol ganddynt ydoedd aros yn ddiddig mewn un sefyllfa a'u hymddifadai

hwy o'r fraint. Dygasant y mater, gan hyny, dan sylw yn eu cynuUiad wyth-

nosol, a deisyfiasant gynghor a chyfarwyddyd eu blaenor. Swm ei ateb yntau
oedd a ganlyn :

—

" Nis gwn pa fodd y gallaf ymdaro ar ol eich colli , ond yr wyf yn gweled
na allaf eich cadw yn hwy heb wneyd cam â chwi. Nid oes un llwybr i

chwi gael yr ordinhad o swper yr Arglwydd yn rheolaidd heb i chwi roi eich

hunaia i'r hen bobl, A dyna yw fy ngyngor i, rhowch eich hunain iddynt.
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Ewcli atynt, a chynygiwcli eich hunain iddynt ; ac oa gwrthodant eich derbyn,

mi a ddeuaf' íì atoch fel o'r blaen."

Cymerasant gynghor yr hen i', ac aethant, yn ddeuddeg o nifer, gan

gyflwyuo eu haclioâ i syiw yr hen bobl ac erchi am dc'erbyniad. IS'id oedd nifer

yr hen bobl ar y pryd ond chwech ; ac yu y cyfaríód hwn dygwyddodd fod

Mr. Dafydd Morris, Deheudir, yn cadw cyfarfod eglwjsig. Ar waitli y deu-

ddeg yn ymofyn am dderbyniad i fysg y brodyr, sifiolodd pob raynwes, a

Uewyrchodd pob wyneb. Derbyniwyd hwy yn serclio^'? íel ryd-etifeddiou

gras y bywyd. Ac nid y lleiaf ei lawenydd oedd y piegetihwr dyeitiir. Uy-

chwelodd adref gan gyhoeddi ya mhob man y deuai ida'.o pa ddiwygiad

mawr oedd yn Ehos. Yr oedd nifer yr eglwys trwy liyn wedi' cynyddu dair

gwaith mwy nag ydoedd o'r blaen mewn un noson, a'r achoi3 gwan wedi

derbyn adgyfnerthiad rhyfeddol. Pa beth a ddaeth o'r hen r nid yw eiu

hysgiif yn dyweyd ; ond nis gallwn lai na gresynu, na buasai gr a roddai

gyngliorion mor ddoeth i'w frodyr, yn teimlo parodrwydd i gadarnhau ei

gynghor ac esiampl, a myned gyda'r deuddeg. Buasai ein haues vn íwy

cyflawn, a buasui enw da yr hen Jeö'reys yn íwy peraroglaidd, a giasol.

Lhìwer gwynt gwenwynig a chwythodd ar y wiullan hon, trwy amrafaelion

ac anghydfod y brodyr, trwy enciliadau bradyclius rhai, a thrwy gwympiadau

gwarthus rhai eraill. Dygodd hyn sarhad trwm ar achos y üwaiedwrj a

rhoes achos i elynion yr Arglwydd gablu. Tua'r amser yr oedd Wiiliaa

Lewis yn aros yn Adwy'r-clawdd bu rhuthr cryf gan y gelyn ar y gymdeithag

fechan yn ei gwendid, trwy i ddau o'r rhai a tìaenorent gyda'r gwaitli fod ya

euog anniweirdeb gyda dwy o'r merched ieuainc mwyaf gobeitiiiol yn eu

mysg. Ac er diarddel y cyfryw gyda phob brys, a dadgan pa mor ftiaidd y
cyfrifld yr ymddygiad, ac mor wahanol ydoedd i egwyddorion pioflesedig y
cyfundeb ; elo rhoddwyd achlysur, i'r sawl ag oedd yn ceisio achlysur, i

ddrwg liwio yr hoU frawdoliaeth, ac i haeru fod y cyfryw aríerion yn cael,

nid goddefiad yn unig, ond swcr ac amaethiad. Bu enw crefydd yn gwaedu

o achoá hyn, dros rai blynyddau, yn yr ardal; ond yn raddol symudwyd

ymaith y gwarth, trwy i bawb diragfarn gael eu hargyhoeddi y dichon i Judas

fod yn mysg y dysgyblion, er gogoneddused yr athraw, ac er cystal ei ddysg-

eidiaeth,—mai annheg ydyw gosod llithriadau o'r fath yn siars crefydd, yn

enwedig pan fyddo egwyddorion gwrthwynebol yn cael eu cyhoeddi, a dysg*

yblaeth wrthwynebol yn cael eu harfer.

Er hyn oll, y mae yn rhaid cyfaddef, fod ymosodiad digywilydd wedi cael

ei wneuthur ar y cyfundeb yn y tymhor bore hwn, i ddwyn i mewn egwydd-

oriou ac arferion, a sawrient yn drwm o benrliyddid. Gwnaed cais " i droi

gras ein Duw yn drythyliwch." Dan y ft'ug o bregethu iachawdwriaeth o

ras yn g^ybl, a than esgus arddaugos cyfiawnder cyfrifol yn gyflawn a rhad

;

yr oedd rhai wedi barnu fod y ddeddf wedi ei gwneuthur yn ddirym trwy

ífydd ; a chan fod y credadyn yn rhydd oddiwrth ei melldith, ei fod hefyd yu

rhydd oddiwrth ei hawdurdod. Ymdaenodd yr egwyddorioa hyn, yu ol a
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ddywcd Mr. Ilobert Joncs. Elioslan, yr hwn oedd yn fyw ar y pryd, dros

lawer parth o'i- dywysogaeth, a pharasant ddifrod arswydus mewn rhyw fanau.

Am y rhanau hyn o'r wlad, ysgrifeuai y gr hwnw ara ryw hudules, " Hauodd

erryn hiwer o'i tlieganau twy llodrus, yn beuaf yn NyH'ryn-clwyd, a rhai cyrau

BÌr Pliiut, gan eu clìwyt'.iu hwynt i fiilchder, ysgafnder, achoegddigrifwch.

A chan eu bod yn ieurdnc rnewn protîes, a chanddynt rai arweinwyr, lieb

fawr ofu Duw yn eu rr.ieddiannu ; cawsant yn fuan eu llygru i'r íath raddau,

fel nad oecUl liawer o'i attirawiaeth mwyaf syml a sylweddol, ond hollol ddi-

ystyr yn eu golwg; na braidd neb yn eu boddio ond a fyddai yn cyd-redeg

gyda hwynt i'r r.nrhyw orraod rhysedd. Bu hyuy yn ddiau yn achos i'r

Arglwydd wgu 'flynyddau ar yr ardalocdd ; ond trwy aufeidrol ddaioni Duw,

iacliawyd y dy'i'roedd ; er nad yw yr eH'eithiau wedi eu llwyr symud. Adwy'r-

dawdd, hcfyd, er ei ö'yddiondeb a'i charedigrwydd a syrthiodd yn raddol, yn

ddiarwyboù i flasu peth ar rith-wleddoedd yr hudoles, yn euvvedig pnn y
daeth llwyddiant bydol i wenu ar yr ardalocdd. Ond nid Uawer yno a yfas-

ant o'i c.hwpan fustlaidd. Galwodd heiùio yn ìleJfore i lUiodlauercIü'nf/og,

fjwnaelh yno gryn laicer o'i hol dros Jlynyddaii luwer : ond pau ddaetli y
dydd ' udechreu gwawrio, gorfu arni Ifoi, fel y ddylluan o flaen pelydr haul

cytíawnder,"

Y cyfryw ydyw y cyfeiriad a ddyry yr awdwr at yr araseroedd liyn ; amser-

oedd yr oedd perygl y cyfuudeb yn annhraeliiol fwy, nag a fuasai erioed

od.liwrtli erlidigaeth ; ac am y Rhos, y raae yn rhaid addef raai nid oddiwrth

erlidigacth a gorthrwm gwrthwynebwyr crefydd y dyoddefodd fwyaf, ond

oddiwith ymosodiadau tufewnol, fel yn yr amgylchiad dan sylw. Cododd yr

Arglwydd, er hyn oll, ryw rai eiddigeddus drosto, i iawn l'aruu, ac i attal y
phi. Pan y ceisiodd \m o'r tioseddwyr crybwylledig uchod amdditt'yu ei hun,

a hyny raewn dull a biofai ei ddigywilydd-dra ; codai uu lien r ar ei draed,

mewu cyH'ro eichligus, gan ddyweyd, *' Taw, fiwl ! onide, mi a'th darawaf nes

byddi yn treiglo." Dull, mae'n wir, na fynem ei ganmaw], na'i efelychu yn

gyfi'redin ; eto, dan yr aragylcliiad nid allwn lai na cliymeradwyo yr eiddigedd

a'r sel, er eu bod yn llosgi raor angerddol.

Mewn tymlior diwedd;irach na'r un uchod, darllenwn fod y pechod o feddw-

dod a diüta wedi lel'einio gormod ar y gymdeithas greryíhiol yn y lle iiwn ;

ond pan ddaeth hyn yn adnabyddus, ceryddwyd rhai, a diarddelwyd rhai

eraill ; felly achubwyd y gymdeithas rhag pemhyddid ac anfoesau. Mae yr

oes y cyfeiriwn ati, yu y sylwadau uchod, er ys blyuyddau wedi myiied heibio; ac

nm yr oes sydd yn awr yii Rhos, nid ydyra yii deall nad yw mor ddichlynaidd

fi rhydd oddiwrth y pecliodau bryiitioii a grybwyllwyd, ag ydyw neb arall.

Gcllir nodi un peth arall a fu unwaith yn llygredigaeth, wrth ei arfer, ac i'r

hwn y rhotldai rhai o'r creí'yddwyr, yn eu haiiwybodaetli, orinod o wyneb
\

Bcf, ymweliadau a gwleddoedd, ar adeg gwylraabsaiit. Yr oedd y gwyl*

iau hyn mewn bri mawr yii nihob plwyf, a phawb ymroii wedi eu magu

n yr arferiad o roddi rhyw fesur mwy neu lai o warogaeth iddynt. Arferai
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perthynasau a chyreiUion drlyfod i ymweled â'r eiddynl; ; a dysgwylient, wrth

gwrs, fod darpariaetli priodol i'r yl yn cael ei wneutliur gogyfer â'r dyfod-

iaid a ddeuent. Yr oedd yr hen bregethwr, William Lewis, yn byw ar y
pryd hwuw, yn Adwy'r-clawdd, ac yn arfer dyfod i'r Rlios yn wythiiosol i

gynal cyfarfod eglwysig, ar ddydd Llun, dri o'r glocli prydnawn. Dydd Llun

y gwylmabsarit hefyd efe a ddaeth ; a dygwyddodd alw yn nh blaenor o'r

enw GeorgeGittins ar ei ífordd i'r capel. Ar ei ddynesiad at y drws, gwehii

amryw gerbydau yn sefyll ; ac wedi myned i'r t, fe'i cafodd yu Ihiwn o bobl

yn gwledda, y rhai a ddaethent yno i'r gwylinabsant. Cymlieliwyd yntau i

fyned i raewn : ond nid âi, trodd ei gefn, gan ddyweyd, " Och fi ! beth yw

hyn?" Aeth oddiyno i d bhienor arall o'r enw Mr. Watkin Rhys : ac er-

byn dyfod yno yr oedd yr olwg yn waeth fyth. Aeth yr hen bregethwr

adref dan ei faich, a dydd Llun canlynol daeth yno, a dynoethodd y cyfryw

lygredigaeth mewn goleu raor rymus, fel i argyhoeddi y frawdoliaeth o'i

hysgelerder, a'i diwygio yn llwyr oddiwrthynt.

Ond er pob ymosodiad a fu ar yr achos yn ei wendid, fe'i cynysgaethwyd

â mesur hehieth o amddiffyniad y Goruchaf : ac er profi ami daHiad yn ol^

eto yu mhnen yr oedd yn rayned. Ar yr un pryd ni chododd i fesur mawr o

fri a dyhanwad hyd y ganrif bresenol, pryd y sefydlwyd yma ysgol Sabbothol.

Gwnaeth hon orchestion yn E.hos. Dygodd luaws mawr iawn dan addysg.

Ac nid oedd trigoJion unlle rheitiach o gael addysg nag oedd preswylwyr y
cymydogaethau hyn. Nid oedd yma, am a yr yr ysgrifenydd, gymaint ag

un ysgol un màth. Yr oedd Uan y plwyf ddwy filldir o fiordd, ac lìid

oedd yno, y pryd hwnw, nemawr fanteision : a phe buasai addysg, iieu fan-

teisiou addysg yuo, nid bedd gan y gweithwyr, ag oeddynt er yn blant yn

gweithio dan y ddaear trwy y dydd, ddim amser i'w defnyddio. Yr oedd y
trigolion hefyd yn dra Ihiosog; a rhieni a phhant yr un mor araddifaid a'u

gilydd bob gwybodaeth, ond oedd augenrheidiol i enniU eu tamaid, ac am-
ìdiö'yn eu bywyd.

Bendith anmhrisiadwy i'r fath ardal oedd yr ysgol Sabbothol. Heidiodd

llawer iawn o'r ieucnctyd iddi ; dysgodd railoedd hawer ddarllen llyfr Duw
yn ystod yr hanner can' ralynedd diweddaf

; y rhai, ara a wyddom ni, a

fuasai yn meirw heb fedru gair ar lyfr, ac heb ddaillen dim erioed am fawr-

ion weithredoedd Duw. Buan yr neth y capel cyntaf yn rhy fychan, ac er y
flwyddyn 1770, y raae yr addold wedi ei adeiladu bedair gwaith diosodd, îe,

bum' waith o'r dechreu, a chyfrif yr ysgold bychan cyntaf. Tua'r fl. ISOS, yn
mhen ychydig ar ol dechreu yr ysgol Sabbothol, toiodd yma adfywiad hyfivd

nr yr achos crefyddol; chwanegwyd yraa tua 60 o aelodau o newydd atyr rglwys

a'r gynuUeidfa ; a deiliaid yr ysgol Sabbothol a chwar:egasant yn gyfatebol.

Bu un Jonalhan Price, gr ganedig yii Adwy'r-clawdd, yu fenditliiol iawii

i'r gyraydogaeth, ya neillduoi yn yr ysgol Sabbothol, ynghyd a'i frawd

ar ei ol.
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Cynyrchodcl yr eglwys yn Eliosllanerchrugog, gryn nifer o bregethwyr yn

ystod y 40 mlynedd diweddaf; o'u niíer yr oedd y Peirch. Ellis Pliillips
;

Paniel Roberts, yn awr o'r Lodge; John Lewis, yn awr o Lanihaiadr-yn-

mochnant; lieí'yd John Owens, yr hwn a fu farw yn ieuanc ; WiUiam Taylor;

Peter EUis ; Thoraas Roberts ; Joseph Jones ; a David Jones. Mae amryw

ganghenau hefyd wedi tarddu o eglwys y Ehos, megys Huabon, Tai'n-nant,

ac me'.vn rhan, y Tabernacl, a Brynafallen.

Tua'r fl. 1813 y daeth y Parch. Eobert Eoberts, gynt o Lanelwy, i fyw i

amaetlid gerllaw y Rbos, o'r enw Tan-y-clawdd, trwy briodi gwraig weddw
gretyddol o'r enw Mrs. Clarlce. Yr oedd y gr hwu wedi dechreu crefydíla

er ys mwy na 50 flynyddau yn ol. Clywsom ddyweyd mai trwy wrando

yii ddamweiuiol ar Uobert Prys, Plas-winter, y g\vr tra gwladaidd a diddawn

hwnw, y teimlodd Mr. lloberts yr argraíììadau crefyddol cyntaf ar ei feddwl.

Hanasai o deulu cyfrifol ond cwbi ddieithr i grefydd, a tlua gwrtbwynebol i

Fetliodistiaid yn neiUduol. Cyfarfyddodd Mr. Roberts â liawer o wrthwyn-

ebiad ar ei gychwyniad gyda chrefydd, yn neillduol oddiwrth ei dad, a hyny

pryd nad oedd y mab oud lled ieuanc. Cyn liyn yr oedd wedi bod yn ben

campwr ei ardal, tra medrus ac ymroddgar yn diiyn " yr ofer ymarweddiad a

gawsai trwy draddodiad y tadau ;
" ond mor hynod a hyny a fu y cyfiiewid-

iad arno. Ciliodd yn llwyr ac am byth oddiwrth ei gyfeiUion ofer ; gwnaeth

broft'es benderfynol o enw Crist; nesaodd ar unwaith i gy mdeithas pobl grefydd-

ol ; a chododd weddi deuluaidd yn nh ei dad cyn hir, yn wyneb gwrthwyn-

ebiad Uym iawn. Pan oedd ei dad unwaith ar fedr ymosod arno tra ar eí Jin-

iau, disgynodd arno y fath ddyhinwad efl'eithiol ag a ddiHrwytliodd rym ei

dad, a'r hoU deulu a orclifygwyd, gan ymdoddi mewn fl'rwd o ddagrau. Yr

oedd Mr. lloberts wedi cael addysg dda; yr oedd yn dra cliyfarwydd mewn
Lladin a Groeg, ac yn dra chydnabyddus âg iailh, ac à hanes ei genedl ei hun,

yr hen Gymry ; dros y rhai y dygai sêl tra mawr. Ganwyd ef tua'r fl. 1774,

ac wedi gwasanaetlui swydd diacon dros ryw dymhor yn Llanclwy, dechreu-

odd ar ei yrfa weinidogaethol pan oedd tua 33 ral. oed. Ei grefl't wreiddiol

oedd gof-gwyn, (whitesmilhj , a chrefftwr rhagorol, meddir, ydoedd. lìhoes

ei grettt heibio ar ei waith yn ail briodi, ac yn symud ei drigfa, yr hyn a

wnaeth tua'r fl. 1813. Cartrefodd o hyny allan yn Tan-y-clawdd. Dangos-

odd lawer o garedigrwydd i achos yr efengyl trwy dderbyn pregethwyr i'w

d ; cyn, ac wedi gadael Llanelwy ; a thrwy bregethu Ihiwer yn ei ddau gartref

yn rhad ac am ddim. " Yr oedd ei feddwl," meddai y Parch. Eoger Ed-

wards am dano, wrth grybwyll ei farwolaeth yn y Dyddiadur am 1850, "yn
dra athronyddol, yr hyn fe allai oedd yn gwneyd i'w ddull yn trin arabell

bwnc dduwinyddiaeth fod yn aneglur i rai personau, ac yn peri iddynfc

aiuheu ei uniongrededd. Nid oedd neb, pa fodd bynag, yn amheu ei dduw-

ioldeb personol, o'i gywirdeb cristionogol." Yn ralynyddau olaf ei oea

cylarfu â chiyn lawer o brofedigaethau oddiwrth amgylchiadau y by wyd hwn
j

a bu rhau fawr o'i oes w.cinidogaethol yn chwerw iddo gan ymosodiadau
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brodyr crefyddol. Nid oes amlieuaeth na fu naws ei dymherau, ac awch ei

eiriau ef ei hun, yn foddion i dynu aino lawer o'r yraosodiadciu hyn ; ac nid

oes nmheuaeth chwailh, na cholynwyd ef i deimhidau chwerwon gan ymadr-

oddioiì byrbwyll rhai, a chan ymddygiadau bradwrus rhai eraiU : profion

gofidus o wendid a gwaeledd y natur ddynol, ie, mewn dynion da ; a phrofion

hefyd o'r angenrheidrwydd i grefyddwyr fod yn wyliadwrus ar eu tymherau, ac

ar füd i'w hysbrydoedd gael eu nawseiddio gan addfwynder a hynawsedd Crist.

Bu farw yn ddisymwth yn 1849, wedi profi ymweliad hyfryd i'w enaid gan

leu'yrchiad wyncb yr Arglwydd, yn 75 mlwydd oed ; wedi bod yn pregethu

rhwiig 40 a 45 o flynyddau. Oideiniwyd ef yn y fl. 1832.

Ond i (hlychwelyd at hanes y Rhos. Profodd yr eglwys yn y lle hwn rai

yniosodiadau ac ynigyrchion na phrofodd yr un eglwys arall yn y cyfundeb,

ieiaf yn y Gogledd. Nid hawdd a fyddai i neb osod i lawr îianes y rhuthr

diwedíhif a fu ariii, tua 15 nilynedd yn ol, heb gael ei ddrwgdybio o duedd-

garwch at y naiil blaid neu y llall ; ac nid hawdd ychwaith a fyddai traethu

gy<la (liin manyhba ar yr helyiit a fu, heb feio peth ar y ddwy ochr, ac fe

allai heb anafu teindadau brodyr sydd eto ar y maes. Eto annhcg a fyddai

myiied heibio yr amgylcliiad, ac yntau yn amgylchiad mor bwysig, yn ddisylw

nac yn ysgafn. Barnwyd yn oreu gan y gymdeithasfa, nid yn unig

ddyosg y blaenoriaid o'u swydd ond dileu yr eglwys ei hunan, gan belled a'i

hymgorfforiad cymdeithasol ; a rlioddwyd y lle a'r moddion cyhoeddus dan

arolygiaeth dyeithriaid. Myn a barhaodd dros ryw ysbaid byr.

Annoeth, os nad anmhosibl, a fyddai o fewn y terfynau sydd genym yn y
gwaith hwn, olihain y benbleth hon i'w gwraidd, a'i dynoethi yn ei holl gys-

sylltiadau. Gellid ysgrifenu cyfro] ar yr achos. Nid yn Ehos yr hanfodai yr hoU

elíenau ag oeddynt ar waith ynddo. Yr oedd yr ymweilhiad a gafodd arllwysiad

yn y Ue hwn, yn ymgrynhoad o wahanol elfenau a fuasai yn hanfodi yn y
cyfarfod misol, ie, yn y gymdeithasfa, er ys 20 mlynedd cyn hyn. Llynoryn

oedd y teifysg yr hwn a gododd i aeddfedrwydd yn Rhos,— ond eíîaith ydnedd

o ryw enynfa ag oedd yn y gwaed, o ryw anmhuredd ag oedd yn y cyfansodd-

iad. Etiia neu Vesuvius ydoedd ;—y llanerch y cafodd yr elfenau gwrthdaraw-

iadol a dirgehiidd, a fuasent yn tyrfu ac yn bygwth, dros amser maith, gyfar-

fod â'u gilydd ; a'r cyfarfyddiad a barodd y terfysg. Yr oedd yr awyr Feth-

odistaidd er ys blynyddau yn orlawn o drydaniaeth, ond uwch ben y
Ehos y torodd y mellt a'r taranau allan. Ond hyn sydd gysurns i'w adrodd

fod yr awyr, bellach, wedi ei phuro trwy y cyfryw arllwysiad. Cafodd y drwg

elfenau y fath arllwysiad o'u grym nes eu dyhysbyddu. Derbyniwyd yr

aelodau drachefn i gymundeb, ac adferwyd y swyddogion i'w lle. Canfu y
ddwy ochr radd o'u coll a'u flbledd ; ac wedi treigliad peth amser dychwelodd

yr achos i'w wedd gyntcfig, heb golli neb ymron a fuasai yn ennill eu cael.

lë, nid gormod, fe allai, i'w dyweyd, ddarfod i les a iachusrwydd i'r cyfun-

deb yn y Gogledd, nc i sir Eflint yn neillduol, ddeillio oddiwrth y drafodaeth

a fu yma. Blin iawn ydoedd tra y parhaodd, ond hyfryd y tawelwch a ddi-
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lynodd. Nid oes gymdeitlias eghvysig yn awr y mae ei heddwcli yn fwy

tiwyHdl na'r eiddo lion, na'r un ycliwaith yn fwy ffyddlawn a gweithgar.

Mae y sir hefyd mor unol a heddycliol ag un yn Nghymru. Clybu yr Ar-

glwydd yn ddiau lefain ei bobl, a safodd ar yr adwy. Yr lesu a gododd ar

gais ei ddysgyblion ac a geryddodd y gwynt a'r môr, a bu tawelwch mawr.

Ofer fyddai haeru nad satan fu yn ceisio y gymdeithas hon, i'w nithio fel

gwenith ; ond yr lesu u weddiodd drosti, a hithau a achubwyd. Nid oes

amheuneth na cliollodd llawer cu harafwch, ac na chafodd amhwylledd ormod

le yn y ddwy ochr, ac ynfydrwydd fyddai ceisio gwadu hyny ; eto, fe gaf-

wyd rbai i iawn-farnu, a'r pla a attaliwyd.

CAEEGWIILE.

Mne y pentref hwn yn gorwedd rhwng Gwrecsam a'r Wyddgrug, yn agos

i haiiner y íibrdd. fewn tua dwy filldir iddo y raae y Plas-teg, lle y llety-

asai Vavasor Powel noswaith ,• palas yr oedd ei berchenog yn elynol iawn

i grefyddwyr, ond a achubwyd trwy weinidogaeth Mr. Powel, yr hwn y
daethai y boneddwr i'r oedfa i'w ladd.* Yn yr un plwyf liefyd yr oedd t
Thomas Penner,—y t yr oedd y Parch. James Owen yn prcgethu ynddo tua

2ft0 mlynedd yn ol, pryd y daliasant y pregethwr, a rhyw nifer o'i gyfeillion,

ac a'u dygasant i'r Wyddgrug; ac wedi eu fifug-holi yno gan yr Ustusiaid,

a'u traddodasaiit i gaichar Caerwys.f Yr ydym hefyd wedi gosod i lawr yr

lianesyn a diaethir gan Eobert Jones yn " Nrych yr Amseroedd," am y Pai cli.

David Williams, sir Forganwg, pa fodd y triniwyd ef pan y daethai i'r ardal

hon i gyhoeddi newyddion da yr efengyl i'r trigolion tywyll.î Yr oedd y
tro olaf hwn, tybygid, yn dygwydd rhwng y blynyddoedd 1740— 60.

Nid yw yn ymddangos, pa fodd bynag, fod yma bregethu cyson o fewn y
blynyddau hyn. Y'r oedd pregethu lled gyson yn Adwy'r-clawdd ; ardal

fewn pum' milldir i Gaergwrle ; a chan fod y ífordd i'r Wyddgrug a'r

Berthen-gron o Adwy'r-clawdd, yn gorwedd yn deg trwy Gaergwrle, tebygol

ydyw y gwnaethpwyd cais, o leiaf, ar gyhoeddi yr efengyl yn y pentref hwn
yn gynar ar y diwygiad Methodistaidd. Ond yr oedd y trigolion yn ynfydu

yn erbyn y penau-cryniaid. Nid oedd y can' mlynedd a aethai hcibio er y
pryd y buasai y Parchn. V. Powel a James Owen yn yr ardal, wedi lliniaru dira

ar ragfnrn y bobl yn erbyn y gwirionedd. ^lae hanes genyra am un oedfa a gad-

wyd yma yn y fl. 1760. Y'^r oedd hyn cyn i Thomas y troellwr godi adeilad

i'r dyben. Daeth gair i'r ardal fod un o'r Cradocs, neu y pen-gryniaid, i

ddyfod i'r ardal i bregethu ; a chyda'r newydd yr oedd yr hen ffyrnigrwydd

yn ymddndebru, a'r bobl yn ymbarotoi i dalu yn hallt i'r pregethwr ara ymyr-

aeth â hwy ac aflonyddu ar eu heddwch. Yn mhen deuddydd neu dri,

wele y gr dyeithr, yn ol ei addewid, wedi dyfod i'r fangre. Ceisiodd gael

* Gwel "Drych yr Amscroedd," tudal. 29. f Cyf. I., tudal. 41.

t Cyf. lU., tudal. 23.
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pref^ethii allnn ar fin y ffordd, neu ar y cyttir, ot j(1 ,11 clianiatâi plant y fall

iddo. Gorfii iddo roi lieibio a diilio o'r lle ; ond le'i har\veini\vvd, tr\vv rv\v

foddion iieu gilydd, i frao;-d yn Mhen-y-bont ; lif
; yn ngr deheuol y pentref,

Canlynwyd ef pran ychydiü,- bohl a fynent wrnn Jo y o-air ; ac wedi mvned i

mewn i'r brng-d, a rhng oael eu terfysou mwyar
,},^ fg <rnu\vyd y drws, er rawyn

llonyddwch. Nid hir y bti y dyhiriaid heb <r\y ^ed am le eu cyfarfod ; ac yn
liawn cynddaredd, ani eu siomi hyd yn hyn yi

, eu liamcan, ymosodasnnt nr y
lle. Oiid ni allent ^ne\ myiipd i mewn, yr ^edd y drws wedi ci crnu : nc fe

allai fod ofn arnyiit fldryllio y drws, rhní; y disfrynai y perchenog arnynt am

y fíolhíd : ond fl'urlìasnnt yv ystryw dori tv .)| yp ,„„r yr adeilad, fel y íîallent

wlhio pibell, neu vyw olferyn cymhwys drw jdd, A chan los^i assnfoelifla hwy
a chwythasant ei fwu: drewllyd i mewn, a ],yny i'r fnlh raddaii, nes oedd yn
aiinihosibì i'r ychydi<; bobl aros yn y lle

, Felly, yn ol pob ymddangosiad,

erthylodd cai« caninoladwy y pregethwr
; ^,.q l,\vn.

Tiia'r fi. 1770, yr oedd yma iin crcfy ddwr ; y g\vr y crybwyllasom eisoes

am daiio, sef Thomas Edwards.* Ga dwn feddwl mai yn Adwy'r-clawdd y
clywsHi y gvvr liwn yr efengyl

; yno
pj^ fodd bynaj yr oedd yn aelod, er ei

fod yn byw biim' milldir o Hbrdd oddi y„Q_ 3,, y „-C^fx hwn, er tloted nc mor
ddisylw ydoedd, yn ofteryn i ddwyn nrweinidogaeth y gair i'r pentref ty wyll

hwn. Bii yn foddion hefyd i enn
ju nmryw o denlu íí\vr o'r enw Edwnrd

Ellis, o'r Cymmau, nid i wrandoyr f .fgngyl yn unig, ond hefyd i'w derbyn a'i

chredu;— teulii a fii yn swcr dros 1 ^wer flynyddau i Fethodistiaeth yn yr

ardal. O'r teulu hwn fe ddygwyd chwech i ì)roffesu crefydd, sef pum' ranb

ac uii ferch
; un hpnynt oedd y P;,rch. Eobeit Ellis, y Wyddírug, yr hwa

a fii dros ryw dymhor yn efryí'
^^\^\ y„ athrofa larllcs Hiintiniídoü, nc wedi

liyny yn weiiiidng, cywir a gf
^^^^^ ^j ygbryd. er nari dysírlaer a gwych ei

ddawn, yn rhestr Methodistir
j^| Cymru. Trculiodd tii o'r brodyr eraill eu

hoes yn Nghaergwrle a'i chym ydogaeth, a bu un honynt, sef John EIlis, yn
henuriad tra pharchus o'r f

„\^^Ç^ |,o„o hyd ei farwoÌaetli. Am y chwaer,

Dorothy, wedi iiyny Mrs. Pe
tgrs, hi oedd, os deallwn yn gywir, blnenlfrwyth

yr efeniíy]
;
yn y tpubi, ac

^^
y,'. j,,.^]^! i,efyd, oddigerth Tromns Edwnrds ei

liiin. Nid yw crefydd ch
^^^^^^^ djif^ ^^.^d; gadaeì y teulu hwn eto ; niae y

chwaer a fu mor ffyddlon
^^^^y^ ^-^ gy„^„(] i',. i,edd er ys blynyddau, a'i brodyr

ei g\vr eto, dros ychydig, yn nghyda'i phl.int ar y

jydd ei hwyrion hefyd yn dylyn ei hesiampl, ac yn

oU o'i blaen ; ond y mae

maes, a gobeithiwn y I

cyfranogi o"i hysbryd.

Ar ol marwolaeth Tl

Miss Dorothy EIHs yr

Daeth y ddau i fyw i'

vn Yuigeledd a chysi

lomas Edwards, dissynodd gofal yr achos cref^vddol ar

i benaf, yr hon a gynorthwyid gnn ei brnwd WiUinra.

r Pcntref er mwyn hyn ynia, a chnwsnnt y fraint fod

ir i weision Crist dros lawer flynyddnu. Yn yr ara-

ser y bu farw Thoir
^^^ Edwards, ac y daeth Miss Dorothy Eliis a'i brawd i

• Gwel fwy o'i banes, Cyf. I., tudal. 300.
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Gaero-wrle i f\w, \r oedd y pregethwyr Metliodistaidd yn dechreu anilhau.

Nid yw adeo- marwoh ^eth Thomas Edwards genym, ond barnu yr ydym ei

fod ryw bryd rhwn»- l'i
'70—80 ; ac felly rhaid yw fod Mrs. Peters yn dal

cysvlltiad â'r achos yn Nghaergwrle am yr ysbaid maith o fiO mlynedd neu

fwv. Yn mhen rhyw o-yi 'nai"t o amser ar ol iddi hi ddyfod i fyw i'r Pentref,

y dygwyd John Jones, y j
í;wehydd, i undeb â'r ychydig grefyddwyr ag oedd,

bellach, wedi ymgrynhoi y n y lle. Yr oedd y gvvr hwn ar y pryd, tua 24

ml. oed, ac wedi bod yn

ddwyn ato ei hun ; ac yn fu

hyn yn gyfnerthiad mawr i

wyr eto ond bychan, a'r rhi

gryn ddylanwacl, ar gyfrif fod

eu cymeriad, yn iighyda difriA

camp-chwareuon ag oeddynt \

mewn lle nodedig mewn ardal c

Tua'r fl. 1804, ymadawodd „

dyrahor byr i Laneurgain, a th

fl. 1809, adeiladwyd yma gapel

;

owrandawyr; ond trwy fod yr i

nulleidfaoedd eraiU wedi codi ar

mor flodeuog ag y gwelwyd ef g
cyuorthwyo mewn rhyw raddau i

mysg y Saeson a'r Cymry; megys Ti

llencyn gwyllt ac afradlon ; ond yn awr wedi ei

an, sef yn y fl. 1789, dechreuodd bregethu. Bu
'r achos gwan. Ac er nad oedd nifer y crefydd-

\n fwyaf o honynt ond tlodion, yr oedd iddynt

eu cymeriad crefyddol yn uchel. Ba dylanwad

vch eu cynghorion, yn foddion i ddarostwng y
n uchel eu bri ar fynydd gerllaw y pentref, ac

iyfagos, sef Ffordd-las y Cymraau.

''Ohn Jones â Chaergwrle, ac aeth i fyw dros

rachefn yn ddiweddaf i Dreffynnon.* Yn y
7r hwn, dros ryw dymhor, a fyddai yn llawn

\rdal yn Saesnigo fwyfwy, a thrwy fod cy-

bob llaw, nid yw gwedd presenol yr achos

vnt. Mae eglwys fechau Caergwrle wedi

blanu llawer o eglwysi eraiU yn y fro, yn

euddyn, Coed-Uai, Horeb, Ffrith, Beth-

lehera, a Seion. Mae dau o'i hen flai

ac Edward Eilis.

ìuoriaid eto yn aros, sef Mri. E. Peters

PENNO
PARHAD ORSAFOEDD CYNTAF

DINBYCH A I

D II.

METHODISTIAETH SIEOEDD
'FLINT.

CYNWYSIAD:-

TAN-Y-FIÎ0X A BRYN-BUGAD—GORTHRYMU ED\
EDWARD PAHRY YN WaRD};X— LLI- DAEMA
YX MRYX-nUGAD—PIÍEGETHWYR A GODODÜ \

JOHX DAV1ES, JOH\ WILLIAMS, JOHX DAVIEÍl
LLANSAXAX—ROBERT ROBERTä—DIXBYCH.
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'NO—JOHN LLWYD, JOHN JONES,

\, NANTGLYN—PETER ROBERTS—
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Hen orsafoedd cyntaf Methodistiaeth yn y gwled
oeddyntBryn-bugad, Pont-uchel, Capel-dffryn, Â
gron. Yr ochr arall i'r wlad yr oedd Llanrwst, I

7dd hyn, fel y crybwjdlasora,

dwy'r-clawdd, a'i' Berthen-

ilausantH"raid, a'r Eoewen.

* Gwel ei hanes dau " Hanes Treffy. ^'^^°-"
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Yr ydym wedi rhoddi hanes Tan-y-froii yn lled helaeth eisoes,* o ran dechreu-

ad Methodistiaeth yno ; a'r diirod a wnaethai ymraniad 1751 ar yr achos

gwan. Ymddengys mai Cefn-byr, tyddyn- yn agos i Lansanan, oedd y Ue

cyntaf yn y gymydogaeth hon y bu pregethu ynddo. Yma yr oedd Edward

Parry y pryd hwnw yn byw; a Dafydd William Rhys, gr o'r Deheudir, oedd

y pregethwr a bregethodd yr ail waith yn y lle ; nid yw enw y cyntaf ar

gael, yn unig dywedir mai un o'r Ueheudir oedd hwnw hefyd.

Nid hir y cafodd Edward Parry lonydd heb ddyfod dan g y gwrthwyn-

ebwyr. Codwyd ef o'i dyddyn, fel y dywedasora o'r blaen ; eto, cododd

rhngluniaeth ryw rai i'w aniddifryn, a chafodd le i adeiladu t arno, ac ych-

ydig dir yn gydiol Ag ef. Gelwid y lle hwn, Tan-y-fron. AYedi bod yn

byw yn y t newydd hwn rai blynyddau, ac yn gweithio ei grefî't, fel saer

coed
;
yn y fl. 17ül, fe gymerodd dyildyn, yn ymyl ei gartref, o'r enw Biyn-

bugad, lle yr arosodd liyd o fewn ycliydig i'w farwohieth. Dyrysodd yryra-

raniad rhwng Harris a Rowhnnds lawer ar Edward Parry ; f ond yn mhen.

rhai blynyddau, dadebrodd drachefn, ac a fu yn un o'r dynion mwyaf bendith-

iol i'w wlad a'i genedl, o neb ymron yn ei oes. Yr oedd Edward Parry

yn tueddu i bleidio Mr. Harris yn hytrach na Mr. Eowlands, yn y ddadl

oedd rhyngddynt ; nid oedd yn unig chwaith yn hyny
;
yr oedd y rhan fwyaf

gynghorwyr Gwyuedd yn tueddu yr un fìbrdd, fel yr oedd cynghorwyr y
Deheudir yr ochr arall. Yn liyn gwahaniaethai Edward Parry oddiwrth ei

dad ei hun
; y ddau hefyd a arddelwent bob un ei blaid ; uu trwy dderbyn

pregethwyr pleidiol i Eowlands, a'r llall y pregethwyr a ymlynent wrth

Harris. Ond nid hir iawn y parhaodd pleidwyr Harris i ddyfod ar hyd y
wlad, felly gadawyd Edward Parry ei hunan ; digalonodd yntau, «c a aeth

dros dymhor, yn ei ol at eglwys Loegr.

Yn chwanegol at yr hyn a ddywedwyd am Edward Parry, pan ydoedd yn

warden yr eglwys, tystir ei fod yn arfer myned i bob man y clywai am dwm-
pathau cbwareu ar y Sabboth, a darllen gosber yno ; a chymeryd achlysur,

urth fyned yn mlaen, i wasgu y gwirionedd at gydwybodau y campwyr. Bu
liyn yn foddion nid yn unig i chwalu holl chw^areuyddiaethau yr amgylch-

oedd, ond hefyd i ddefîro ystyriaeth yn meddyliau llawer am eu hachos tra-

gwyddol. L'nwaith pan oedd ef yn darllen y gosber yn Mryn-bugad, ac yn

adroí'd penniU o hymn i'w^ ganu, meddyliodd nad oedd y gynuUeidfa yn deall

dim o'r hymn. Ei chynwysiad oedd dyfodiad Israel o'r Aipht i Ganaan.

3'nrodd yr ystyriaeth yma iddo ddechreu ei hegluro. Olrheinìodd hanes Israel

alwnd Abram, ei ymdeithiad yn nhir yr addewid, gorthrymder Israel yn yr

Aipht, eu gwaredigaeth, a'u dyfodiad yn y diwedd i Ganaan. Tra yr oedd

yn Uefaru fel hyn, disgynodd arno ef, ac ar y bobl oedd yn gwrando, ryw

hwyl hyfryd, gwahanol i ddim a brofasent o'r blaen. Ystwythodd hyn ei

ysbryd, i ymosod at yr un gwaith ag o'r blaen. Ymunodd yn ébrwydd â

phobl Mr. Eowlands, fel y'i gelwid ; bu ei d yn gartref i'r achos, a hyny

* Cyf. I., tudal. 142. •
t Cyf, I,, tudal. 403.

CyfROL III. P
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hyd adeiladiad y capel ; a bu yntau ei hun yn ffyddlawn ac effro dros weddiU

ei oes.

Yn y fl. 1763, bu farw ei wraig, ac yn mhen dwy flynedd wedi hyny, efe

a ail-briododd. Yr oedd, bellach, wedi dechreu pregethu eilwaith. Oddeutu

yr amser hwn daeth person Ysbytty Ifan, gr o'r enw Mr. Hughes
; gr,

meddir, o sir Fôn, drwy y wLid i bregethu, a chafodd dderbyniad ewyllysgar

yn Arllwyd, yr araaethd yr oedd gwraig Edward Parry yn byw ynddo. Yr

oedd Arllwyd, neu Garllwyd, ar derfynau Llansanan, Llanefydd a Henllan, ac

wedi rhoddi y gair ar led y byddai offeiriad yn pregethu yn y t, daeth lluawa

mawr o bobl ynghyd i wraudo, o'r holl amgylchoedd ; Uawer mwy nag a gyn-

wysai y t. Ac felly bob tro y cyhoeddid Mr. Hughes i bregethu yno, yr liyn

a wneid dros ryw ysbaid, bob tair wythnos neu fis. Gan fod y t yn rhy

gyfyng, arferai y pregethwr sefyll ar riniog yr ysgubor, a'r gynuUeidfa a saf-

ai ar y buarth, o'i flaen. Deuai pregethwyr eraill yno yn eu tro pan fyddai

cyfleusdra yn rhoi.

Yr oedd gan Edward Parry, y pryd hyn, ddwy fferm ; Bryn-bugad, ei

gartref ei hun, ac Arllwyd, cartref y wraig. Parodd y cynuUiadaa Uuosog

ya Arllwyd gryn gyffro a siarad, a ffromodd person Lhnsanan yn dost.

DeaUai fod person HcnUan (plwyf araU cyfagos), yn gyfaiU mawr â meistr

tir ArUwyd ; anfonodd at hwn, gan hyny, i ddeisyf arno ymdrechu gydapher-

cheiiog y tir i roddi rhybudd i wraig Edward Parry i ylnadael. Ar yr un pryd,

ac heb wybod am y brâd oedd yn gweithio yn ei erbyn, yr oedd yntau wedi

penderfynu rhoddi ei dyddyn, sef Bryn-bugad i fyny, a myned i drigo yn

hoUol i ArUwyd at y wraig. Aeth ef i dalu am ei dir ac i'w roi i fyny ; aeth

y wraig hefyd i daUi, a cbafodd rybudd i ymadael; feUy erbyn cyfaifod â'u

gUydd, yr oedd y ddau dyddyn megys wedi eu coiU. Y'raadael hefyd a fu

raid Arllwyd ; a thrwy gryn anhawsder, ac am nad oedd neb arall yn ei

geisio, y cafodd efe barhau yn y Bryn.

BeUach, yr oedd y wlad yn dechreu ymuniawnu ar ol rhuthr yr ymraniad,

ac ymhien yr aeth y diwygiad yn yr ardal hon. Yr oedd Edward Parry a'r

wraig o'r un meddwl, ac o un galon, yn ceisio hyrwyddo y gwaith da yn ei

flaen. Tua'r fl. 17G7 oedd yr amser y darfu iddynt ail ymsefydhi yn Mryn-

bugad. Yr oedd y pregethwyr, beUach, yn dechreu amlhau. Yrawelid â

Tliau-y-fron gan bregethwyr o Fôn, Arfon, Meirion, a Eflint ; hebhiw ambeU

un sir Drefaldwyn. Yr oedd John Evan8, Thoraas Foulkes, ac Humphrey

Edward, Bahi, yn arfer yn fynych ymweled à'u brodyr yma ; ac ymddangoaai

mwyfwy o sirioldeb ar yr achos. Y pryd hyn y dechreuwyd sefydlu cymdeithas

eglwysigyn y Ue; cedwid y cyfarfodydd yn nh Biyn-bugad, ar ddydd Liu yn

yr hwyr. Dyraa y gymdeithas eglwysig gyntaf yn yr hoU wlad hon, Cynydd-

odd yn gyflyra mewn rhif, ac mewn dylanwad. Aeth y t yn rhy fychan i

gynwys y rhai a ddeuent ynghyd i'r cyfarfodydd eglwysig ; eto, hyd yma,

Edward Parry oedd prif ffon yr achos, os nad arno efy disgynai yr holl draul.

Yr oedd Bryn-bugad, bellach, yn Ue o gyrchfu nodedig iddo. YmgynuUai
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pobl w'Yth neu ddeg o blwyfau cylchynol yno i wrando pregethu ; a llawer

iawn a gat'odd brofi awdurdod y gwirionedd ar eu cydwybodau. Codai am-

ryw bregethwyr ieuainc yn ngwahanol gyrau y wlad ; a holí' oedd gan Ed-

ward Parry fyned i bregetlui i ardaloedd newyddion, ac arloesi y tì'ordd o

flaen pregethwyr Uai eu gwroldeb nag ef ; a thrwy hyn yr oedd Melhodist-

iaeth yn yineaiigu yn gytiym, ac yn ymledneuu yn mliell. Yr oedd lien

bregetliwyr y Deheudir, hefyd, yn dechreu dyfod eilwaith i'r Gogledd ; a

chau anghotio ymddyeithriad Eduard Parry dros dymhor, ymwelent â Brya-

bugad, a derbynid hwy yn groesawg^r a llawen.

Yr oedd yn perthyu i Gymdeithas neiUduol Bryn-bugad, amryw aelodau o

Henllan—yr oedd yn aelod ynddi John "yYiIliams, Bryn-deunydd, plwyf

Lhnnefydd ; a Robert Owen, T'n-y-llidiart ; William Jones, Nant, plwyf

Abergele ; Thomas Huglies, crydd ; a Dafydd Siôn Prys, y prydydd, athraw

ysgol Llanfair-talhaiarn. Ymunodd hefyd un John Williams, Bryn-hafod,

yn agoa i Wytherin ; ac uu John DaYÌes, Pentrefoelas. Yr oedd yr holl

frodyr hyn yn barod i agoryd eu drysau i Edward Parry, aceraill, ddyfod i'w

tai i bregethu ; a thrwy wneuthur hyny bu Edward Parry yn foddion i gych-

wyn yr achos, i fesur mwy neu lai, yu yr holl ardaloedd cylchynoi.

Yr oedd Edward Parry yn nodedig am dori tir newydd, a dwyn yr efengyl

i ardaloedd tywyli a digrefydd. Yr oedd ei gymhwysder i hyn yma, yn cyf-

ateb yn gyflawn i'w awyddfryd. Profai ei faterion yn fynych o erthyglau

eglwys Loegr ; a dangosai fod eu wrandawyr yn euog yn ol eu safou eu

hunain. Yr oedd ganddo lawer o hyawdledd naturiol, a pharodrwydd

ymadrodd. Yr oedd hefyd wedi darlleu ymron yr hoU lyfrau Cymreig ag oedd-

ynt i'w cael yn yr iaith; ac felly wedi eangu ei feddwl a choethi ei syniadau,

ymhell tu hwnt i'w gydoeswyr yn gyfli'redin. Ehoddai hyn uwchafiaeth

neillduol iddo ar ei gydwladwyr ; a chau fod ei wybodaeth a'i dalentau wedi

eu santeiddio â gras, yr oedd ganddo ddylanwad ehelaeth er gwneuthur

daioni i'w genedl ; a daioni mawr yn ddiau a wnaeth; daioni o'r natur

uwchaf, a daioni y bydd ei effeithiau yn cyrhaedd cenedlaethau pellaf amser
j

îe, trigfanau dedwydd tragwyddoldeb.

Tua'r amser yr oedd yr aelodau crefyddol yn Mryn-bugad yn lluosogi,

ymunodd gr a fu ar ol hyny o ddefnydd helaeth gyd â'r achos yn ei ddydd,

sef Robert Roberts, Grugor-isaf; Ile nid ymhell o Fryn-bugad. Yr oedd ei

wraig, pa fodd bynag, yn dra gwrthwynebol iddo o achos ei grefydd
; gau gwbl

gredu, tybygid, fod y crefyddwyr, fel y'u cyhuddid, yn arfer ymgynull at eu

gilydd i ddybenion bryntion a íRaidd. Cafodd Edward Parry gyfleusdra, nr

ryw achlysur, i yraddyddan â'r wraig, a gofynodd iddi, " Ai gwir cedd ei bod

yn anfoddlawn i'w gr ddyfod i'r oedfaon?" Hithau a gyfaddefodd mai

gwir oedd hyny, gan îia wyddai lai nad cywir y cyhuddiadau a csodid yn eu

herbyn, am ddybenion y cyfarfodydd eglwysig.

" Os felly," atebai Edward Parry, " deuwch yno eich hun ; rhof fy ngair

y cewch ddyfod i mewn pryd y mynocb, a myned allan pryd y mynoch, heb
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ineb ddyweyd dim wrtliych, iia goryn dim i cliwi; a tlirwy hyny chwi

gewch wybod pa beth sydd yn rayned yn mlaen yn raharlawr y Bryn, yn y

* JFeddi dijìOìfU'
" I Sabboth canlynol hi ddaeth i'r oedfa, a chylioeddodd

Edward Parry y cedwid cyfarfod mwy neiUduol ar ol y bregeth, a bod

rhyddid i'r neb a ewyllysiai aros gyda hwy. Yn y cyfarfod hwnw arliosodd

y wraig, a dywedir mai anhawdd fuasai i neb brofl ddarfod iddi esgeuluso

inoddion cyhoeddiis na neiUduol byth wedi hyny. Aeth yn fuan yn fwy

bywiog ei hysbryd, ac yn fwy agored ei chalon, at achos crefydd na'r eiddo

ei gr. Ehoes brawf arbenig o naws ei hysbryd trwy'r amgylchiad canlyn-

ol :—Yr oedd herlodes ieuanc, o'r enw Elin Roberts, yn byw yn y gymydog-

aeth, yr hon oedd yn eflro a bywiog gyda chrefydd. Yr oedd ei thad, pa

fodd bynag, yn dra gelynol at grefydd, ac yn dra chreulawn tuag at ei ferch

oblegid ei chrefydd. Os dygwyddai iddo un amser ei chael ar ei glihiau yu

gweddio, a hyny a allai ei gael yn fynych, efe a'i curai yn ddidrugaredd â

ffon ; cymaint felly ag y byddai yn enbyd iddi am ei bywyd. Yn y c^famser

syrthiodd y ferch ieuanc i glefyd trwm ; er hyny ni oddefai ei thad ei dwyn

i'w olwg ef
;
pa beth a ganlynasai yr yraddygiad annynol hwn, ni ellir ond

dychymygu, oni bai i'r wraig uchod ei derbyn i'w th a'i hymgeleddu.

Yr oedd Edward Parry yn barod i weithredu ar bob achos, ac ymhob

fFurf, os gallai mewn un modd fod o ryw wasanaeth dros ei Arglwydd. Yn

ei ddydd ef yr oedd Uyfrau yn anaml yn y wlad, a manteision gu-ybodaeth o

angenrheidrwydd yn brinion iawn. Yr oedd yr ysgol Sabbothol hefyd heb

ddyfod i'r golwg. Dibynai y trigolion ymron yn gwbl ar yr hyn a glywent

o'r pwlpud am bob amaethiad raeddwl. Ond yr oedd Edward Parry ei

hun ymlaen, fel y dywedwyd, gryn lawer, ar ei gydwladwyr mewn eangiad

meddwl ; a defnyddiai bob moddion o fewn ei gyrhaedd i hyrwyddo diwylliad

ei genedl. Am hyny, pan ddaeth Beibl, ynghyd a sylwadau Peter Williams

arno, allan, efe a wnaeth ei oreu i'w ledaenu yn ei ardal ; nid yn unig er

™"'yi^ y g^^i' parchedig a'i cyhoeddai, ond er mwyn helaethiad breiutiau ei

gymydogion.

Nid Ilawer a deithiai y pregethwr hwn ymhell o'i gartref, a phan yr elai,

mawr fyddai ei ofal fod ei gartref yn cael tegwch yn y cyfamser. Teithiai

îawer er hyn oll yn ei wlad ; ac yn achlysurol cyniweiriai i wledydd eraiü.

Yrawelodd ag cglwysi Môn, Arfon, a Eflint ; a chrybwyllir ddarfod anfon am
dano unwaith i Lundain i weini i'r Cymry yno yn el'engyl Crist, Cof oedd gan

ei fywgraff'ydd ddarfod cynal cyfarfod i weddio yn Mryn-bugad cyn ei gych-

wyn, ara nodded yr Arglwydd drosto, ac arddeliad a Ilwyddiant ar ei lafur.

Yr oedd myned i Lundain yn ystod y ganrif ddiweddaf yn beth tra gwahanol

i'r hyn ydyw yn nwr ; a Uawer o galondid, yn ddiau, i feddwl yr hwn a

gychwynai yno, oedd fod yr Arglwydd yn cael ei gyfarch gan ei bobl ar ei

ran. Byddid yn ei nnnog i fyned yn amlach trwy y gwledydd i brcgethu
;

ond ei ateb fyddai, " Kid oes geîiyf ddoniau i wneyd y lles a ddymunwn i'm

gwrandawyr." Nid oedd, fel yr ymddengys, yn arfer cyfausoddi ci bregeth-
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au mewn trefn, a chyda manyldra ; ond dibynai yn liytracli ar y wybodaelh

gyft'redinol a feddiannai, ac ar y rhwyddineb a roddid iddo i draethu ar y
pryd, A pha beth bynag a feddylid am ddull felly yn awr, nid oes Hawer

amheuaeth nad oedd yn Uawn mor gymhwys i wrandawyr yr oes hono, ag

a fuasai dull caethach a manylach.

Cafodd Edward Parry fyw i weled cryn Iwyddiant ar y gwaith yr oedd ei

fryd arno gymaint. Aeth y gynulleidfa yn rhy luosog i'r t. Aeth yntau

yn anesmwyth am gael adeiladu capel. Dygwyddiad anfynych, yn y dydd-

iau hyiiy, oedd fod gr boneddig yn foddlawn i roddi, nac i werthu tir i'r

fath dd_vben. Yr oedd boneddwr wedi bod yn ff"afriol iddo ef ar ddechreuad

ci grefydd, trwy osod iddo le bychan yn Nlian-y-fron ; a chafodd, ymhen 25

o flynyddau, garedigrwydd gan ei yr ef, sef gan John Eoulkes, ysw,, o'r

Wenallt ; trwy gael lle ganddo i adeiladu capel arno. Adeiladwyd ef, gan

hyny, ar dir Tan-y-fron, yn ymyl y t a adeiladasai gynt iddo ei hun, Yr

oedd y Ile, y pryd hwnw, yn eawog yn y Gogledd. Nid oedd ond ychydig o

gapelau wedi eu hadeiladu o'i flaen, sef yn y fl, 1773 ; yr oedd sirioldeb neill-

duol ar y gwaith yn ei hoU ranau, a llaweroedd wedi " rhoddi y gwddf yn-

ddo." Cynelid yn Nhan-y-fi on gymdeithasfäau a chyfarfodydd misol ; ac ar

y cyfryw achlysuron yr oedd y capel yn Ilawer rhy fychan, Ar ryw adegau

arbenig o'r fath rhoddid prawf nad oedd yr hen ysbryd erlidigaethus ddim

wedi cwbl farw, er nad yraddangosai ond anfynych mswn amgylchiadau

cyft'redin, Un tro yr.oedd Mr. Cliarles, Bala, i bregethu yno
;
pa un ai mewn

rhyw gyfarfod neillduol, ai ar ei gyhoeddiad ei hun, ni ddywedir ; ond yr

oedd y gynulleidfa, pa fodd bynag, yn rhy fawr i'r capel. Dechrcuodd Mr.

Charles yr oedfa, gan hyny, ar yr heol ; ond yn y fan, dechreuwyd canu

cloch yr eglwys i gadw gwasanaeth. Penderfynodd yntau, yn hytrach nag

arddangos dim gwrthdarawiad i'r eglwys, fyned i'r gasanaeth, a'r hoU

gynulleidfa a aeth gyd âg ef, nes oedd y llan yn llawnach nag y gwelsid hi

erioed o'r blaen. Ar ol dyfod allan, dechreuodd Mr, Charles eilwaith ; ond

daeth yr oft'eiriad ato i ddy weyd, ei fod yn sefyll yn rhy agos i wàl y fynwent

!

Eliag rhoddi dim tramgwydd i'r g\vr urddasol,symudodd drachefn i le arall, tua

chwarter milldir yrahellach ; a chafwyd llonyddwch bellach i orphen yr oedfa.

Ar ol hyn, anfonodd yr offeiriad wahoddiad i Mr. Charles ac Edward Parry,

i ddyfod i giniawa gyd fig ef dranoeth : pa un ai bod hynawsedd Mr, Charlea

wedi darostwng peth ar ei ragfarn, neu y mynai, rhag cywilydd, wneyd y
sarhad i fyny goreu gallai yn ngolwg y plwyfolion ; ai mewn fl'ordd o am-

ddiff'yu ei hun, ac ymliw â Mr. Charles y gwnaeth efe hyny, nid yw yn hysbys
;

ond ni allai Mr. Charles, pa fodd bynag, gydsynio â'r gwahoddiad, gan ei

fod yn rhwym o fod mewn Ue arall yn pregethu,

I ddangos y parch a lochesid i Edward Parry, gan y rhai a'i hadwaenaî,

adroddir y chwedl ganlynol. Ehyw r adnabyddus o hono a ymosododd at

y gorchwyl o adeiladu llong ; ac o barotoi y defnyddiau ati mewn coed ger-

llaw Tan-y-fron. Pau ddaeth yr amser i gludo y defuyddiau i Dal-y-cafn,
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lle yn ngos i Gonwy, i'w gosod wrth eu gilydd ; gofynodd y gr i Edward

Parry a ddeuai efe i bregetlui ar ei bwrdd, ar y dydd y gollyngid hi i'r môr.

Gyda pliarodrwydd efe a gydsyiiiodd. Pel yr oedd y diwrnod yn agosâu,

rlioddwyd y gair allan y byddai pregeth ar fwrdd y llong, ar ddiwinod y

launch ; a chan iiewydd-deb y peth, y tro cyntaf o'r fiith, mae'n debyg, er

creadigaeth y byd, yn yr ardal hono, daeth lluaws mawr o bobl ynghyd ; i'r

rhai y pregethodd yntau gyda blas a rhwyddineb mawr. Wedi darfod, gofyn-

odd perchen y llong iddo. " Pa beth a ofynai am ei boen ? " " Nid wyf

byth," ebe y pregethwr, " yn cyraeryd y boen yraa am arian."

" Deuwch gyda fi, ynte," ychwanegai y gr, " i Gonwy, i gael bwyd a

diod."

" Ni allaf hyny chwaith." ebe y pregethwr, " ar hyn o bryd, diolch i

chwi."

" Yna cyraerwch hyn rodd," ebe yntaii, gan estyn iddo haner gini, "i

geisio bwyd a diod ar y tîbrdd."

Tystiai g\\T o Gonwy, yu mhen 20 mlynedd wedi y tro, pa faint o argraff

a wnaethai y bregeth hono ar ei feddwl ; ac adroddai gyda dyddordeb ranau

helaeth o honi.

Wedi Hafurio yn ffyddlawn ac effro dros ysbaid 10 mlynedd neu fwy ar ol

adeiladu y capel, teimlodd ei hun yn gwanychu o ran ei iechyd
;
penderfyn-

odd adael y tyddyn i'w deulu, a chilio, ef a'i wraig, i'r t a godasai gynt,

wrth yr hwn yr adeiladwyd y capel ; gan fwriadu treulio gweddiU ei oes

mewn myned oddiamgylch, yn ol ei allu, i bregethu yr efengyl. Ond yr

oedd ei amser ymron ar ben. Sylwyd ei fod yn cwyno gan wendid, a pheth

poen, ara agos i ddwy flynedd, cyn iddo glafychu o'r dwymyn y bu efe farw.

Cymerodd ei yraadawiad le yn Medi 16, 1784, pan ydoedd yn 63 ml. oed.

Daeth Mr. Charles, Bala, i bregethu yn ei gynhebrwng ; a than ei bregetb,

torodd y dyrfa allan mewn cymysg alar, a gorfoledd, raewn modd tra anar-

ferol ; a phrofid cryn anhawsdra trefnu pethau yn weddus i gychwyn tua'r

gladdfa. Pel yr oedd y dyrfa luosog yn dynesu at y llan, rhoddwyd gair

allan i'w ganu ; a'r fath ganu a fu ar nis clywsid yn Llansanan erioed o'r

blaen. Safasant wTth borth yr eglwys, ond parhausant y gân, gan ail-ganu

y geiriau drosodd a throsodd, a'r oH'eiriad yn sefyll gerllaw, yn dysgwyl dys-

tawrwydd ; ond yn lle dybenu y gân mewn dystawrwydd, terfynodd mewu

gcrfoledd a mawl, fel y gwnaethai y bregeth wrth y t. Bu raid i'r offeiriad

o'r diwedd ofyn, pa un ai efe, ai rhyw un arall a ddysgwylid i gladdu y
marw. Bellach, dystawodd y bobl, a chyflawnwyd a gwasanaeth. Claddwyd

y diwrnod hwnw, weddlUion un, na chladdesid yno, ond odid, erioed ei

gytlelyb o'r blaen; un ag oedd raewn gwirionedd yn mysg rhai " rhagorol y
ddaear."

Eyw bryd rhwng 1765 a 1770, toi-odd adfywiad grymus allan yn Mryn-

bu^ad. Yr oedd rhyw rai a fyddent yn arfer, yu achlysurol, a thori allan

mewn llefaiu a mawl, a aethant i Pryn-bugad o Gapel Dyöryn, ac o'r Bont-
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ucliel ; a buan yr aeth yr holl gymdeitlias eglwysig, yn hen ac yn ieuanc, yn
fflara. Aeth y son am y peth clyeithr hwn yn ebrwydd trwy yr hoU wlad

;

a sugnodd luaws o bobl o ardaloedd eraiU i weled ac i glywed, Safai rhai o'r

edrychwyr yu sýn heb wybod pa farn i'w ffurfio ; rhai a wawdieut yii erchyll,

ac a ledaenent y chwedlau mwyaf anferth am y peth ; a rhai a ddelid megys

â gws ; ac er maint a fuasai eu gwrthdarawiad o'r bLien, hwy a ymostyngent

.
yn ddiddig i saethau Uymion argyhoeddiad, gan adael dros byth y campau

a'r oferedd a fuasai unwaith mor hoíf ganddynt. Cedwid yr oedfaon ar y
pryd, am dri o'r gloch prydnawn Sabboth, a mynych y parheid mewn gweddi

a mawl, hyd wawr y dydd dranoeth.

Oddeutu yr un amser, syrthiodd ar feddyh'au bechgyn ieuainc, yn enwedig

pedwar ag oeddynt yn gweini gyda Robert Roberts, Grugor-issa', i yragynuU at

eu gilydd i ddarllen a gweddio. Ar ol yr oedfa prydnawn Sabboth, yn lle

ymdyru i chwareu fel y gwnaethent, ymgyfarfyddent, gyda sobrwydd a difrif-

wch, i gynghori ac egwyddcri eu gilydd. Nid oes hanes fod neb o honynt

yn meddwl ddarfod i neb wneyd felly erioed o'u blaen ; nid efelychu neb arall

yr oeddynt, oud disgyn a wnaeth y peth ar eu meddyliau eu hunain, er mwyn
adeiladaeth a budd. Aeth y son am y fath gyfarfod yn gyflym drwy y gy-

mydogaeth, a daeth eraiU atynt o blant yr ardal, nes oeddynt yn gryn rifedi.

Barnodd Edward Parry yn oreu arolygu dros yr ieuenctyd hyn, a gwahodd-

odd hwy i gyfarfod yn mharlawr Bryn-bugad. Cafodd hefyd gan eu meistr-

iaid-gwaith ganiatâu iddynt ddyfod at eu gilydd un noswaith yn yr wythnos
;

ac yntau ei hun a benderfynodd eu cyfarfod a'u hegwyddori. Fel hyn, ceid

y bobl ieuainc yn y parlawr, a'r bobl hen yn y gegin, a'u bryd ar yr un am-

can, ac yn trafod yr un pethau. Caed allan, pa fodd bynag, cyn hir, fod y
ddau gyfarfod yn rhy agos at eu gilydd

; gan y dygwyddai, yn lled fynych, y
byddai y naill yn tori allan i lefain neu i foliannu, ac yn sugno y lleill atynt.

Dygwyddai hyn weithiau yn mysg y plant, ac weithiau yn mysg yr hen bobl,

Oddiar hyn, barnodd Edward Parry yn oreu daclu yr hen ysgubor yn Nhan-

y-fron, i gynulliad yr ieuenctyd; ac yno yr ymgyfarfyddent yn gyson dros rai

blynyddau. Yr oedd eu rhifedi unwaith yn bedwar-ugain ueu gant. Bu y
cyfarfodydd hyn, dan arolygiaeth gwr hen a doeth, yn dra bendithiol.

Mewu amser, chwalwyd rhai o'r aelodau i gymydogaethau eraill ; ciliodd rhai

yn eu hol at eu hen bleserau ; oud eraill a lynasant wrth yr Arglwydd a'i

achos dros eu hoes.

Cododd amryw o ddynion gwerthfawr a defnyddiol yn eglwys Tan-y-fron

bryd i bryd, y rhai ni eillir gwneyd ond eu coffâu, ar hyn o bryd. Sonir

am un John PouIkes o'r Nant, yn mhlwyf Henllan, yr hwn a ddaeth yn aelod

yn Mryn-bugad; a'r hwn, o herwydd eiymlyniad wrth grefydd, a drowyd gaa

ei rieni o'i gartref; gan benderfynu na chai loches dan eu cronglwyd hwy,

oddieithr iddo adael y crefyddwyr yn llwyr ac am byth. Dewisodd yntau

ddwyn y groes a dilyn Crist. Derbyniwyd ef gan Edward Parry, a bu yn

gweini iddo, dros ryw dymhor, fel gwas neu weithiwr. Yr oedd yn ddyu
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ieiiauo mawr ei ddawn mewn gweddi ; a gwahoddid ef, yn awr ac eilwaith, i

fyned gyda phregethwr i ddechreu yr oedfaon, ac i lefaru ychydig o flaen un

henach'''nag ef. Ennillodd yn raddol ei le yn ngymeradwyaeth ei frodyr, a

Uochid y dysgwyliad y byddai yn ddyn defnyddiol yn ei oes. Ond y mae

tywyllwch yn aros hyd heddyw am ei ddiwedd. Dywedir iddo fyned oddi-

cartref dan ryw brofedigaeth, ac na chlybuwyd ara dnuo byth rawy.

Ün arall 'a yraunodd â'r eglwys yn fore oedd Tlioraas Hughes, crydd o

Lnnfair-Talhaiarn ;
yr hwn ar ol hyn a ddangosodd lawer o ffyddlondeb

gydag achos yr efengyl yu ol ei ddawu a'i amgylchiadau. Bu fyw ar ol hyn

yn Mochdre'Vr Galehouíe ; a thrachefu yn Mochdre', y Ue hefyd y terfynodd

ei oes. Cawn achlysur i alw sylw y darllenydd at y gr hwn eto, fel y

cawsom achos i grybwyll ei enw o'r blaen.*

JoiiN Llwyd, Llansanan, hefyd, oedd un arall a gododd yn Nhan-y-frnn,

neu Fryn-bugad. Bu y gr hwn yn pregethu am ysbaid maith, nid Ihii n.ig

o 50 i 60 flynyddau ; a chan fod rhyw hynodrwydd arno, o ran amgylchiailau

ei oes, ac yn enwedig o ran rhyw tfraethineb priodol iddo ei hun ; dydduiol

gan y darllenydd, yn ddiau, fydd clywed ychwaneg am dano.

Ymddengys ei fod ef wedi cael mwy o fanteision cräfyddol na llawer o'i

oes a'i wh\d
;
gan fod ei fam a thri o'i frodyr yn aelodau eisoes gyda'r Meth-

odistiaid yn y Bryn-bugad. Eto, gwyllt a diriedus oedd Siôn ; nodedig, yii

anad neb o'i gyfoedion, am ryw gastiau dichellgar. Ond fe'i daliwyd ef yn

gynar ar ei oes, yn y tì. 1765, pan nad oedd onid 14 ml. oed. Rhyw bryd-

nawn teg yn yr haf, y flwyddyu hono, yr oedd oedfa wedi ei chyhoeddi i fod

ar fin y ffordd, yn agos i'r Dafarn-uewydd, ar y ff'ordd o Lansanan i Nantglyn ;

peniìerfvno(ld Siou Llwyd ac eraill o'i gyfoedion i fyned i'r oedfa lieb un

dyben gwell ganddynt yn yr addoliad, na chael difyrwcli iddynt e\i hunain,

trwy aflonyddu ar eiaill : eithr Duw a feddyliodd yn amgen ; a phan ydaeth

y bachgenyn o fewn cyrhaedd, clybu y pregethwr yn darllen ei destyn, a

darfu am ei ddigrifwch mewn niynyd awr; glynodd saeth argyhoeddiad \nei

galon, a llewyrchodd gradd o oleuni i'w feddwl fel ag i beri iddo ymroddi i

Avrando o ddifiif. Efl'eithiodd hyn ynghyda'r pethau a glybu ar ol hyn arno,

nes ei ysgar yn llwyr, a thros byth â'i hen gyfeiUion; a pheri iddo o'i fodd

ymadael â'i hen arferion.

Yn fuan, bellach, dechreuodd ymwasgu â'r crefyddwyr ; a chan ei fod yn

ieuanc, troes ei wyneb yn gyntaf at gymdeithas y bobl ieuainc, y dywedasom

ei bod y pryd liwn yn Mryn-bugad. Eel yr oedd Johu Llwyd yn tyfu i fyny,

daeth i yranno â'r hen bobl, ac i gyfranogi o'u holi freii:tiau. Parhaodd

hefyd yn y ffyddlon a diwyro gyda'r gwaith hyd ddiwedd ei oes : ac nid peth

hawdd oedd hyny. Nid hawdd hyny un araser, a than yr amgylchiadau

mwyaf manteisiol ; ond anhaws, y pryd hwnw, gan y gwawdio a'r estyn bs

* Cyf. II., tuJal. 248.
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a fyddai yn mliob raan ar ol crefyddwr. Ond efe a osodai ei wyneb fel

callestr yn eibyn pob enllib a gwartlirudd o'r fatli, gan ddyweyd ynddo ei

hun, " Gwn ncCm cywilyddir
."

Tua'r fl. 1769, neu 1773 y dechreuodd bregethu. Os yr olaf, yr oedd yn

dcclireu ei yrfa gyhoeddiis pan oedd Edward Parry yn ei therfynu. Cyfarfu

â rhai ymosodiadau gorthrymus o eiddo gelynion crefydd. Yr oedd y baeddu

mawr wedi darfod, yn yr ardaloedd hyn, cyn ei araser ef ; eto, dangosai y
gwrthwynebwyr eu dannedd yn awr ac eilwaith ; digon i ddangos pa beth

oedd eu naws dufewnol; yr hon, er hyny, a attelid yn ei gweithrediad gan ys-

tyriaethau eraill. Yr oedd llawer yn ddigon gelynol i eriid, ond yr oeddynt

yn rhy gall ; deallent, y bydíhii eu colled yn fwy na'u hennill, ac ennill y
crefyddwyr yn fwy na'u colJed

; y codid teimlad yn y wlad yn erbyn y gor-

thrymydd, ac o blaid y gorthrymedig.

Cafodd John Llwyd brofi unwaith fod amcan gan y gwrthwynebwyr yn eî er-

byn yntau ; ac amcan a ddygasid i weithrediad, oni buasai fod JohnLlwydyn
rhy ystryw-gall i'w elynion. Codwyd gwarantau gan ddau offeiriaid i'w

ddal ef â phregethwr arall, i'w hanfon i garchar Euthin, Ymddengys fod

John Llwyd wedi cael ryw amnaid fod y fath ddyf;xis ar droed, ac y galLii

yntan gael ei ddal unrhyw bryd y clywid ei fod yn prcgethu. Yr oedd ef a'i

gyfaill yn cael eu dysgwyl i Henllan i bregethu, ar ryw araser penodol ; ac ar

eu ftordd i'r Ile, pwy welent yn eu cyfarfod, ac yn cyfeirio eu camrau tuag

atynt, ond y swyddog a'i blaid, gan yr hwn yr oedd y wýs i'w dàl. Gan i

Jolin Llwyd ddeall mewn pryd ei neges, efe a achubodd y blaen arno, gan

ddyweyd, "Ho, hwn a hwn, tyred yn nes
;
yr oeddwn yn dysgwyl dy gyf-

arfod er ys raeityn
; y mae genyf warant yn fy mhoced i dy ddàl di, yn enw

Erenin y Nefoedd : cyraer di ofal na ddywedych air o dy ben." Yr oedd

y fath gyfarchiad hyf, yn cyfarfod â'r truan mor ddisymwth, ac o'r fath natnr,

yn disgyn ar glnst y dyn, yr hwn a wyddai mai drwg oedd ei waith, gyda

dychryn a braw. îs'i wyddai pa beth i ddyweyd, nac i ba le i gilio. Barn-

odd mewn arswyd, mai ffoi oedd oreu iddo, a hyny ar frys gwyllt, rhag ei

ddàl ei hun â gws mor ofnadwy ! Ffoi a wnaeth ef a'i gwmni, a chafodd y
ddau bregethwr rwyddineb i fyned ac i ddychwelyd.

Yn Ninbych y pregethodd John Llwyd ei bregeth olaf, y Sabboth cyntaf

yn Ehagfyr, 1825 ; a bu farw yu nechreu y flwyddyn oedd gerlIaAV, yn 74 mL
oed, ac wedi bod 56 o flynyddau ar y maes.

JoHN JoNES, pregethwr arall, y mae ei enw yn hysbys i lawer yn y sir-

oedd hyn, a gododd yn yr eglwys hon. Daeth yntau, fel John Llwyd, yn

gyntaf i ymuno a, cliynulliad yr ieuenctyd yn Mryn-bugad ; a thybiwyd ar y
dechreu, trwy fod iddo enw fel Uencyn gwagsaw a chellweirus, mai i wawdio

y daethai ; ond deallodd Edward Parry yn bur fuan wedi dechreu ymddyddan

ag ef, fod y Siôn ysmala wedi ei wneuthur yn John ddifrif. Cafwyd llawer

o foddlondeb ynddo fel crefyddwr ; a chyn hir caniatawyd iddo gyughori ei



122 HANESIAETH Y SIROEDD. [dOSB. IV.

gydwladwyr ar gyhoedd. Nid oedd ei ddoniau ond bj'tion, na'i iecliyd ond

gwanaidd, a thrwy liyny nid y\v ei enw mor hysbys a iiawer o'i gydoeswyr
j

er hyny, yr oedd ei gymeriad crefyddol yn brydíerth ; a'i ílyddlondeb, yn ol

ei dâleìit, yn ddysglaer. Mab iddo ef ydyw Mr. Isaac Jones, Nantgiyn
; yr

hwn sydd yn bregethwr da ei air o fewn y cyfundeb hyd heddyw.

JoHN Davies. Ymunodd y gr hwn â'r egiwys yn Mryn-bugad. Un o

Gefn-meiriadog ydoedd, a gwehydd wrth ei gretft. Cafodd yntau alwad i

bregethu, ac yn fuan ar ol iddo ddeclireu, aeth i fyw i Henllan, obiegid ei

waith. Oddiyno aeth i Liverpool, lle y bu efe farw yn Ued fuan, ac yn

nghanol ei ddyddiau.

JoHN WiLLiAMS. G\vx Henilan oedd hwn, ond a ymunodd fi'r eglwys

yn Mryn-bugad. Troes y gr hwn allan yn bregetliwr gwresog; a cliawn alw

sylw y darlienydd at ei hanes eto, pan delom i son am Henilan.

JoHN Dayies, Nantglyn. Ymddengys mai yn Nhan-y-fron ja' ymunodd

yr hen frawd hwn â'r eglwys gyntaf. Gwnaeth hyny tua'r fl. 1779. Ond
gan y daw ei hanes ef yn fwy cyflawn dan ein sylw ar ol hyn ; nyni a ymat-

taliwu ar hyn o bryd, gan gyfeirio y darlienydd ato dau haues Nantglyii.

Peter Robeuts, Llansanan. Barnwn ddarfod i'r gr hwn lafurio yn

gyhoeddus yn mysg y Methodistiaid am fwy na 35 o flynyddau. 15u ef am
ysbaid blynyddau lawer, yn un o brif goiofuau yr achos yn y sir. Unig

blentyn ei rieui ydoedd. Mab 1 John ac Ann Hoberts, Bryn-anllech. Gan-

wyd ef yn y fl. 1770. Y'r oedd ei rieni yn grefyddol, ac yn aelodau hardd

yn eglwys Tan-y-fron. Dysgasant eu mab i ddarllen Cymraeg gartref, ao

anfonasant ef ar ol hyny i Lanfair-Taihaiarn, lle y mae ysgol waddoledig, i

ddysgu canghenau eraill o ddysgeidiaeth gyfl'redin. Pelly cafodd ef fwy o

fanteision gwybodaeth yn ei ieuenctyd nag a gawsai llawer o hen bregelhwyr

cyntaf y cyfundeb ; a da oedd iddo gael hyny, gan nad oedd eto yr un ysgol

Sabbothol yn un cr o'r wlad.

Cafodd y fraint hefyd, tybygid, o gael ei gadw oddiwrtli arferion Ilygredig

ei gyfoedion. Yr oedd yn fucheddol a di-achwyn arno o'i febyd. Profai

hefyd yn achlysurol weithrediadau dwysion ar ei feddwl ; ac o'r diwedd es-

gorodd ei wybodaeth hanesiol am bethau yr efengyl ar brofiad ysbrydol.

Dwysâodd yr argraflìadau a brofai yn achlysurol nes dod yn egwyddorion

byw ac arosol yn ei enaid. Ymwasgodd yntau am le gyda'r dysgybiion (am

na arferid, y pryd liwnw, fagu y piant yn yr eglwys), a chafodd dderbyniad

rhydd a gwresog. Yr oedd hyn yn y fl. 1790, pryd yr oedd wedi cyrhaedd

20 ml. oed. Y flwyddyn ganlynol, daeth adfywiad grymus ar y gwaith yn
Nhan-y-frou ; a chafodd gwrthddrych ein cofta brofi, fel iiuaws eraill, raddau

helaeth o'r pasgedigion breision a'r gloyw win puredig, sydd wedi eu darpar
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yii Mynydd Sîon. Yn fuan, bellach, teimlodd awydd i ymosod at waith y
weinidognetii. Hysbysodd. hyny i'r henuriaid yn Nhan-y-fron ; a da oedd

ganddynt fod liyny yn mryd ei galon. Yr oedd John Davies, Nantglyn, yn

byw yn y gymydogaeth, ac yn aelod yn Nhan-y-fron, neu o leiaf wedi bod

;

ac wedi dechrcu piegethu er ys saith mlynedd cyn hyn ; annogwyd y llencyn,

Peter, gan hyny, i fyned gyda John Davies daith Sabboth, a dechreu yr

oedfaon iddo, a phregethu ychydig o'i flaen. A hyn y cydsyniodd yntau ; a

bu yn gychwyniad iddo yn yr yrfa a ddylynodd dros weddill ei oes.

Nid oedd achos gan y Methodistiaid eto yn Lhansanan. Ond yn y fl.

1797, priododd Peter Eoberts, ac ymadawodd â chronglwyd ei rieni ; ac

wedi bod dros beth amser yn trigiannu yn Ninbych, symudodd drachefn, ac

ymsefydlodd yn Lhmsanan. Ar y pryd, yr oedd ef a'i wraig yn aelodau yn

Nhan-y-fron, dros ddwy filldir o bellder, a dyfal a ffyddlawn a fu y ddau i

fynychu y raoddion yno. Yr oedd yr anwybodaeth trwch a orchuddiai y
pentref a'i amgylchoedd, pa fodd bynag, a'r arferion anfad a'i hanurddai, yn

ífynnonelì gofid dwys iddo ef a'i wraig. Parodd hyn iddo osod ei galon ar

gael pregethu i'r llan, ac yn ewyllysgar y rhoes ei d i'r dyben hwnw. Yn
mhen amser cafwyd lle helaethach a mwy cyfleus r.a'rt; lle'y cynelid y
pregethu bellach, ac y sefydlwyd ysgol Sabbothol. Aeth y Ue hwn drachefn

yn gyfyng i'r uifer a ddeuai yn nghyd, a rhaid oedd cael lle helaethach

drachefn. Nid oedd y gymdeithas eglwysig yn y lle ond ychydig o rif, a

chan mwyaf yn dlodion eu- sefyllfa; eto trwy ft'yddlondeb ac egni, yr eiddo

Peter Roberts, fe allai yn benaf, fe gafwyd capel yn Llansanan.

Gyda llafurio Ilawer ar hyd y sir, îe, a'r siroedd, a gweithio yn egníol i

sefydlu yr achos yn Llansanan, ei gartref, fe roes ei. d, ei fwrdd, a'i wely, i

weisiou yr Arglwydd a ddeuent i weini yno, yn siriol ac ewyllvso-ar am
weddill ei oes. Taenodd rhagluniaetli hithau ei haden drosto cf a'i deulu

;

ac er iddo gyfranu Ilawer, ac er fod ei deulu yn lluosog, a'i iechyd yntau, tua

diwedd ei oes, yn egwan; eto, ni fu arno eisiau dim, ond gwin'wyd ynddo

ddihareb Solomon, " Rhyw un a wasgar ei dda, ac efe a chwanegir iddo."

Yn y fl. 1815, fe'i hordeiniwyd i hoU waith y weinidogaeth, pryd nad oedd

neb o fewn y sir yn gweinyddu y sacramentau o fedydd a swper yr Arglwydd

ond Mr. Jones, Dinbych, a Johu Davies, Nantglyn.

Yr oedd y Parch. Peter Eoberts yn bregethwr cymeradwy, heblaw ei fod

yn gristion da. Ni ellir dyweyd, raae'n wir, fod dim ysblenydd yn ei olyg-

iadaLi, nac yn ei ddawu ; eto yr oedd gam yn mlaen ar luaAvs y cynghorwyr

a'i blaenorodd o ran amser, Yr oedd yn gymhwysach o ran gwedd, ystum,

a llais, i sefyll o flaen pob math o gynulleidfa, na Ilawer o'r hen dadau, Yr
oedd medrusrwydd mwy yn nghyfansoddiad ci bregethau, nag a ddywedir

fod i'r eiddynt hwy. Defnynai ei atbrawiaeth hefyd yn aml fel y gulaw, a

mynych y dywedai profiad ei wrandawyr wrth ei wrando, " Da yw i ni fod

yma."

Ehoes yr Arglwydd iddo wraig hefyd, a fu, nid yn unig yn ymgeledd gym-
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hwys iddo ef, ond hefyd yn famaeth siriol i achos yr efengyl. Magwyd gan-

ddynt deulu lluosog, ac hyd heddyw, y mae eu plant a'u hwyrion yn britho

e"l\vvsi y cyfnndeb.* Pel hyn y cyflawuwyd yr addewid, " Plant dy weision

a baih.mt, a'u hâd a sicrheir ger dy fron di."

Weiii bod yn dyoddef cryn lawer gan afiechyd, ac er ys mwy na blwyddyn

yn analluoo" i fyned ymron ddim oddi cartref, oddieithr i Dan-y-fron, efe a

"orchfyf^wyd yn dragwydd" gan angau, ac mewn tangnefedd heddychol efe

a roddes i iyny yrysbryd, Ebrill 23, 1S29, yn 58 ml. oed.

Nid oes diin adgofion wrth law yn ychwanegol am Lansanan ; eto teg

ydyw dyweyd, er na fu yr aclios yma erioed yn nodedig o flodeuog, ond iildo

brofi "Tym llawer tymhestl; eto y mae Cymru yn ddyledus i Lansanan am

fao-u rhai gwr grymus. Mae daioni wedi dyfod o'r Nazareth hon. Mae

Methodistiaeth ac Annibyniaeth Cyniru yn ddyledus iddi, ani mai ar fronau

y famaeth hon y magwyd y ddau frawd gwir ddefuyddiol a thra adnabyddus,

y Parchn. Henry a WiUiam Eees.

Cvn gadael Tan-y-fron, gweddus ydyw crybwyll am un arall o'r hen dadau,

yr hwu, er nad ymddangosodd erioed yn y pwlpud, a hifuriodd yn íFyddlawn

yn y wiidlan hyd ei ddiwedd, sef Robert Eoberts, Bryn-bugad. Ganesid ef

yn Cefn-fforest, plwyf Llansanan, yu y fl. 1755. Yr oedd ei fam yn un o

flaenflrwyth y diwygiad Methodistaidd, ac a fu yn gwrando ar y diwygwyr

boreaf pan ddeuent yn achlysurol i'r Gogledd. Pan oedd Robert yn ieuanc,

yr oedd un o'r ysgolion rhad Cymreig dan arolygiad Griíîìth Jones, Llan-

ddowror, yn cael ei chadw yn LLinsanan ; a thrwy addysgiad ei fam, nc am-

aethiad yr athraw, fe gyrhaeddodd y bachgen hwn radd helaeth o wybodaeth

ysgrythyrol yn ei ieuenctyd. Pan ydoedd yn ddeng mlwydd oed, ymunodd

â chymdeithas grefyddol y bobl ieuainc yn Mryn-bugad ; a phrofodd, yn y
tvrahor y bu yn aelod o honi, rai argraffiadau a lyiiasant wrtho dros ei oes.

Eto, ymlygrcdd ar ol hyny, a chydymtfurfiodd ag arferion llygredig ei gyfoed-

ion ; ond pan oedd yn ^O mlwydd oed, aeth i Gymdeithasfa a gynelid yn-y

Bont-uchel; a than un o'r pregethau a glywodd yno^,- deffrowyd eihvaith ei

ystyriaeth, a darostyngwyd ef fel pechadur euog ger bron Duw. "Daethura

adref o'r Gymdeithasfa," meddai, "yn drwm-lwythog, fel un na wyddai pa

betíi i'w wneyd ; ac yn y cyflwr hwnw y bum lawer o ddyddiau." Gwingo

yr oedd, er hyn oll, "yn erbyn y symbylau ;" a braidd na ddymunasai yni-

ddyosg yn Uwyr drachefn oddiwrth bob syniadau crefyddol ; a than y teimlad

nnniddig hwn, penderfynodd fyned i ryw gyfarfod ofer yn y gymydogaeth
;

ac yn ol ei fwriad, aeth hyd o fewn ychydig at y lle, pan saethodd gair i'w

feddwl, a'i cymhellodd, gydag awdurdod anwrthw^nebol, i droi yn ei ol. Y
gair oedd hwn, " Os yr Arglwydd sydd Dduw, ewch ar ei ol ef." Ymos-

* Eu merched hwy ydynt wragedd y pregethwjT canlynol; Tsaac Jones, Nantglyn
;

John WiUiams o'r Rhyl ; John Jones, gynt o Nc\vmarkct, yn awr o Wiecsam ; a
Johu FoulUcs, Liverpool. Mae un arall yn gwasanaethu yr efengyl yu y Babell, sir

Fflint, ac yn wraig i'r blaenor sydd yno.
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t3'n2;odcI, bellacli, i'r alwad, a gostyngodd ei wàr yn ddiddig i'r iaii."

Galwyd ef i'r henaduriaeth pan oedd onid 24 mlwydd oed ; ac wedl priodi

llys-ferch i Edward Parry, aeth i Fryn-bugad i fyw. Bu Robert Roberts yn

ddiwyd a íîyddlawn gyda'r gwaith o byny allan, sef ysbaid 40 mlynedd a

mwy. Efe, tybygid, a fu y prif offeryn i sefydbi ysgol Sabbothol yn ei ardal,

Gwnaetb hyn tua'r fl. 1790, a hyny yn wyneb gwrthwynebiad rhai o'i frodyr

crefyddol ; cynaliwyd ei freichiau, pa fodd bynag, gan yr hybarch Mr.

Charhìs
;

yr hwn oedd ar y pryd yn ceisio, trwy yraegnîad dirfawr, sefydlu

ysgolion o'r fath yn rahob ardal. Gwelodd hefyd ei ymdrech wedi ei goroni

â Uwyddiant mawr, trwy fod llawer o'r rhai a fagesid yn yr ysgolion, tan ar-

wyddion tra gobeithiol, yn yraofyn am le yn eglwys Dduw. Bu farw mewa
oedran teg, yn fawr ei barch, ac yn llawn o ddyddiau, yn niwedd y fl. 1825.

Nid yw eglwys Tan-y-fron yn awr ddim yn nodedig ara ei rhif na'i dylan-

wad, eto nid eliir llai nag edrych arni yn fara i'r holl eglwysi cyraydogaethol,

nid Ilai, meddir, na 16 o rifedi. Mae llawer merch iddi, erbyn hyn, yn

rhagori a/ni, raewn nerth a dylanwad; a bithau, yr hen fam, fel raewn liawer

teulu, a golwg henaidd ac eiddil arni, o leiaf mewn cydmhariaeth. Trwy

foddiori dirgelaidd ac anghyífredin y dygasid pregethu gyntaf i'r ardal ; a

thrwy lawer o rwystrau y cadwyd ef, dros ryw dyrahor, heb ddiífoddi. Nid

oedd dira enwogrwydd ar y Ile ; na dira gwychder, ond a roddasai gras ar yr

offerynau ; eto yn ralaen yr aeth y gwailh. Nid oedd neraawr o gyfleusderau

i gyrhaedd y lle, ac nid oedd y preswylwyr, mewn cydrahariaeth, ond anaral;

eto, oddiyma y seiniodd gair yr Arglwydd i'r holl wlad oddiamgylch. Bu
llechweddau a bryniau cyfagos yn adsain lawer gwaith, a thros lawer o fiyn-

yddau, gan lais cân a moliaut. Gorphwysodd cwmwl y gogoniant dros

araser maith ar y Ile disylw hwn, pryd yr oedd cymydogaethau eraiU, nid yn

mhell, yn gorwedd yu mro a chysgod angeu.

DINBYCH.

Er nad ydyw Methodistiaeth yn un rhan o'r wlad yn fwy blodeuog nng

ydyw yn Ninbych, eto nid ydyra yn gallu honi iddi gyraaint hynafiacth a

liawer lie. Dygwyddodd yma, fel mewn Ilawer man arall, yn enwedig yn y
Gogledd, fod y dref yn gauedig i'r efengyl wedi iddi gael drws agored yn y
wlad gerllaw. Tr oedl pregethu bore o amgylch Dinbych cyn i'r achos gael

safle yu y dref ei hun. Yr oedd pregethu er ys blynyddau yn Tan-y-fron,

neu Bryn-bugad, Ile heb fod yn mhell ; íe, hefyd yn Henllan, pentref o fewa

dwy filldir neu lai iddi. Yr oedd pregethu hefyd yn mhlwyf Llandyrnog,

ycliydig o filldiroedd i'r dwyrain iddi ; ac yn y Bout-uchel, ychydig i'r dehau

idcli, yn rahell cyn i breswylwyr y dref roddi un Iloches i gynghorwyry Meth-

odistiaid. Mae han yn rhyfeddach, gan fod yn y dref gapel yraneillduol

cisoes ; a gallesid dysgwyl fod y preswylwyr o gymaint a hyny yn Ilai eu

rhagfarn at grefyddwyr heb £od mewn cysylltiad â'r eglwys wladol. Eto, er
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hyn'oll, nid Ilawer o drefydd sydd yn Ngliymru y dangosodd y trigolion fwy

wrthwynebrwydd i'r Methodistiaid gael dyfodiad iddi na Dinbych ; nac y

caíodd y pregethwyr fwy o anmharch ynddi.

Crybwyllasom o'r blaen yn y gwaith hwn am y cais a wnaeth Howel Har-

ris i bregethu yn y dref hon yn y fl. 1748,* a plia nior ofer a fu y cais

Lwnw;—pa raor greulawn y triniwyd pregethwr arall a geisiai bregethu yn

nh Thomas Llwyd, Heol-lletillan ; felly Edward 01iver, ac eraill ar ei ol.

Dangoswyd y modd yr ymddygwyd at Thoraas Llwyd am roddi ei d iddynt

i bregethu ynddo, fel nad rhaid ond cyfeirio y darlleiiydd at yr hyn a ddy wed-

wyd yno, Yr oedd Howcl Harris a'i gyfcillion, pa fodd bynag, yn dyfalu

mai nid yn nghauad y byddai y drws yn Ninbych i barhau ; ond yr oeddynt

yn rhyw ddyfalu fod i'r " Arglwydd bobl lawer yn y dref hon ;" ac y gwelid,

cyn hir iawn o amser, Avaith mawr wedi ei wneuthur yraa,

Gan faint y sarhad a'r golled a fu eisoes, barnai y crefyddwyr mai eu Ile

oedd ymofyn amdditfyniad y gyfraith drostynt ; ac er mwyn esampl i eraill,

mai eu Ile oedd rhoddi rhyw rai fuont yn blaenori yn yr yragyrchion creulawn

a fu, i ddwylaw y gyfraith i'w cosbi. Yr oeddynt mewn gwirionedd mewn
perygl bywyd, oddieithr rhoddi y cais o ddwyn pregethu i'r dref heibio ; a

clian na fynent yr un o'r ddau, ceisiasant nawdd cyfraith y tir, Ond yn

Ninbych, nid oedd yr un cyfreithiwr a gymerai eu hachos; na'r un ynad a'u

bamddiffynai. Cafwyd, er hyny, un gr ieuano yn Llanrhaiadr-dyífryn-clwyd

i gymeryd y mater mewn Ilaw ; ac mewn canlyniad, gwysiwyd y rhai mwyaf
blaenllaw o'r erlidwyr i sefyll eu prawf yn mrawdlys Ruthin. Ond yno hefyd

fe'u siomwyd, er amlyced oedd y trosedd. Y^r oedd yr Uch-reithwyr eu

hunain dan lywodraeth rhagfarn at y crefyddwyr, gymaint a neb ; a mwy
parod oeddynt i lochi yr erlidwyr nag oeddynt i weinyddu cyfiawnder ; ac

am hyny tatlwyd allan y cyhuddiad, gan haeru ei fod wedi codi oddiar ddrwg

deiralad. Felly cafodd yr erlidwyr oruchafiaeth, a mawr oedd eu bloddest

wrth ddychwclyd i Ddinbych, am fod y Caradocs wedi colli y gyfraith. Yra-

wisgent ag ysnodenau, a chanent y clychau, o wir lawenydd am y fuddugol-

iaeth. Gwnaethant r gwellt, a gosodasant ef ar gefn ceffyl, oedd a'i

esgyrn ymron trwy ei groen, gan ei dywys yn ol ac yn mlaen trwy y dref, a

gwaeddi, " Hwre ! mae Harris wedi ei hurtio !" Ac yn y diwedd gosodasant

y ddelw wellt nr dân, gan argoeli fod pen am byth wedi ei roddi ar Harris

a'i blaid yn Ninbych !

Bywbryd ar ol hyn daeth y Parch. Peter Williams drwy y wlad i bregethu
j

ac yn raysg manau eraill gwnaeth gais ar bregethu yn Ninbych. Ond yn lle

gwrando arno, ymosodwyd yn fileinig arno, gau ei anmharchu yn arswydusj

ac nid digon oedd hyny chwaith, ond ysbeiliasnnt ef o gymaint ymrou ag a

feddai. Yr oedd eofiidra a thrahâ yr erlidwyr bellach yn annyoddefol; ac er

mai tra hwyrfrydig a fyddai yr hen bobl i alw am gosb ar eu gorthryinwyr
j

» Cyf. L, tudal. 152;
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eto fe farnwyd y byddai raid rhoddi pen ar y fath ddigywilydd-dra ysgeler.

Wedi i Mr. Williams ddychwelyd adref ac adrodd yr hanes, eiddigeddodd ei

gyfeillion drosto ef, a thros achos yr efengyl, nes casglu o honynt ryw gy-

maiut arian, a chodi yr achos, trwy gyfreithiwr yn Aberhonddn, i Lundain.

Mewn canlyniad, gwysiwyd wyth o'r baeddwyr penaf i sefyll eu prawf yno;

ac yn eu mysg yr oedd un gr ieuanc, 18 ml. oed, o deulu cyfrifol a chyfoeth-

og. Bu gan hwn ddigon o fodd ac o ddylanwad i gael pob ainddiíî'yniad a

allesid gael drosto ei hun a'i gyd-droseddwyr : ond paliu a wnaeth yr ymdrech,

cafwyd y cyhuddedigio.n oU yn euog. Y prif achwyniadau oeddynt, yr ymos*

odiad a wnaed ar Mr. Williams, a'r anmharch a wnaed i Margaret Hughes,

Bryn-anllech ;* a'r gosb o osodwyd arnynt oedd, eu dihatru o nodded y
gyfraith a diffyniad y brenin (outlawry). Trodd y teimlad, bellach, yn erbyn

y troseddwyr. Dywedai llawer yn hyf, erbyn hyn, mai teilwng a chyfiawn oedd

eu cosb ; îe, cymhwys, pe buasai yn drymach. Yr oeddynt, gan liyny, yn ys-

gymunedig, ac ni allent aros yn eu gwlad. Bu feirw rhai o honynt yn fuau

wir ymollyngiad meddwl ; a'r rhai a allent, a giliasant o'r golwg, ac ni

chlybuwyd am danyjit mwy. Am y gr ieuanc cyfoethog oedd yn eu mysg,

dywedir ddarfod i'w rieni ei gadw yn neillduedig gartref, heb ei ollwiig i

gyflawni un drafodaeth, nac i ymgymysgu mewn un cwmni ; hyd nes iddynt

Iwyddo i brynu ei ryddid, trwy ei osod eilwaith dan nawdd y gyfraith.

Gwnaeth y ddedfryd hon ddirfawr ymwared i'r crefyddwyr. Yr oedd ofn

eu sarhau bellach wedi syrthio ar breswylwyr y dref a'r wlad. Dysgodd

wers tra rheidiol hefyd i'r gwr mawr. Gwelent, bellacli, na oddefid iddynt

crthryrau a baeddu deiliaid y llywodraeth wrth eu mympwy eu hunain ; ac

mai peryglus oedd gwasgu ar ryddid y bobl, yr hyn a ganiateid iddynt gan y
gyfiailh. Dysgodd y gr ieuanc crybwylledig wers dda yn y tro; a dywedir

iddo ymddwyn yn ddiachwyn arno o hyny allan ; ac er ei osod yn oruchwyl-

iwr ar y tir a ddelid gan Edward Parry, Bryn-bugad, na cheisiodd ef un

fantais annheg arno trwy hyny, ond iddo ymddwyn tuag ato ef cygystal a

thuag at neb o'r tyddynwyr eraiil.

Arafodd y tro hwn lawer ar yr erlidigaeth, fel y dywedwyd, eto nid oedd

wedi llwyr ddiff'odd, gan y darllenwn fod ymosodiad wedi ei gynllunio i gael

ei wneuthur ar John Davies, Nantglyn, yraben llawer o flynyddau ar ol yr

nmgylchiadau crybwylledig. Mae yn ymddangos hefyd y bu y dref amser

maith iawn ar ol y rhai a uodwyd, heb bregethu ynddi, Un achos o hyn,

mae yn debyg, oedd prinder pregethwyr; y rhai oeddynt ar ol y fl. 1751, yn

brinach nag o'r blaen, gan efi'aith yr ymraniad rhwng Harris a Rowlands,

Ehoes rhai heibio bregethu, aeth rhai at enwadau eraill, sef nt yr Annibyn-

wyr, ac at y Bedyddwyr. Parhaodd y difrod hwn ar lawer parth o'r gwled-

ydd am ran fawr o 20 mlynedd ; ac er fod pregethu Iled fynych yn Nhnn-y«

fron, Dyfl'ryn, a'r Bont-uchel, yn y cyfamaer, eto yr oedd Dinbyoh yn cael ei

• Cyf. L, tudal. 153,
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hesgeuluso. ìsid oecld yno, hyd yn hyn, neb yn byw a roddai swcr a nodded

i bregethwyr i ddyfod i'w tai, gan gofio ond odid y driniaeth a gawsai y

pregethwyr, a'r rhai a'u derbynient, gynt. Yn ystod yr ainser erlidigaethus

hwnw, syrthiodd Thoraas Llwyd i dlodi dirfawr, trwy fod y trigolion yn nacâu

rhoddi dim gwaith iddo ; ac yn edrych arno fel llofrudd neu leidr. Bu dros

rvw faint araser, yn gorfod myned at hwn ac arall o'i gymydogion, i grefu

ara hen esgidiau i'w trwsio, modd y gallai ennill tamaid iddo ei hun rhag

llewYgu. Y pryd hwa hefyd, yr oedd yu dra pheryglus i neb o gyfeiliion yr

efengyl ddyfod i'r dref i wrando pregeth, pan y dygwyddai fod un i'w chael.

Baeddid hwy yn arswydus, a thrinid rhai yn annynol a barbaraidd. " Mne

dyn yn byw yn awr yn Ninbych," medd fy ngohebydd, " a glywodd wraig

yn dyweyd, i'r erlidwyr hyn, un tro, ei dàl hi, a rhoddi cortyn am ei chanoi,

a'i lUisgo trwy y Uyn a elwid rwll-y-grawys."

Ond ar ol hir fwlch, ac i lawer o flynyddau fyned heibio, dechreuodd y

Metbodistiaid ymoEod eilwaHh ar y dref ; ac anturiodd un William Morris

eu derbyn i'w d. Dros rai blynyddau yn ei d ef y cynaliwyd yr oedfaon
; y

rhai, y pryd hwnw, tybygid, oeddynt yn lled anami ;
yraunodd rliyw ycliydig

nifer gydag ef. Ei wraig ef fyddai yn dechreu canu. Ond nid yw yn yra-

ddangos fod nemawr drefu ar gymdeitlias eglwysig yn y tymlior hwn ; ara yr

hon y dywedai un pregethwr, " Mae ' Seiat ' Dinbych, fel nyth yr ysgutlian,

a'r wyntlirew ar ei thraed o fewn y nyth :
" desgrifiad pur wladaidd o

honi, yn ei gosod allan mewn sefylifa pur anmherífaith a digysur. Dywedir

ddarfod chwalu y gyradeithas annghryno hon trwy i r y t golli ei le, a

chael ei ddiarddel oblgid hyny. Nid oedd, bellacli, gymaint ag un wedi ei

adael yr hwn a ystyrid yn aelod gyda'r Methodistiaid ; ac yn y wedd yma y

parhaodd petliau dros ryw dymhor. Yn y cyfamser yr oedd anwybodaelli

trwch yn gordoi y trigolion ; a hen arferion y Cyrary yn eu llawn rwysg yn

ffynu yn eu plith. Gosodid bri mawr ar yr amrywiol cbwareuon ; ac anfri

cyfatebol ar Sabbothau Duw. Ar amser y cynhauaf yr oedd y dref fel pe

buasai Ifair ynddi ar y Sabbothau, gan y cyflogi a fyddai ar fedelwyr, a chan

y nwyddau a ddygid gan yr araaetliwyr iddi i'w gwerthu. Gwyddai pawb

fod y Methodistiaid yn arfer dynoethi yr arferion hyn yn llym, a'u condemnio

yn ddifloesgni
;

gellid dysgwyl, gan byny, y byddai gwrthwynebiad y bobl i

Fethodistiaeth yn cyfateb i'w haidd a'u sel dros eu hen arferion, a'u hyralyn-

iad wrthynt. Ond yr oedd yr amser i drugarhau wrth Ddinbych yn dynesu

yn gyflym. Yr oedd gradd o ofn ar y gorthrymwyr
;
yr oedd y crefyddwyr

a'r pregethwyr yn aralhau yn yr ardaloedd cylchynol, a'r awydd yn cryfhau

yn mynwes Uawer un i enniU safle o fewn y dref. Dygwyddodd, yn yr adeg,

ôef tua'r fl. 1783, tybygid, i r o blwyf Llanefydd ddyfod i'r dref i fywj

crydd oedd wrth ei grefl^t, tlawd ei sefyllfa, a chanddo ddau o blant. Bu
dros ychydig yn byw mewn ystafell ; wedi hyny cyraerodd d bychan a der-

byniodd bregethu iddo : enw y gr hwn oedd Hobert Williams. Cynelid

oedfaon ar y pryd mewn gwahanol fanau, yn yr awyr agored, o'r naill heol i'r
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llall ; ac weithiau yn muarth Richard Roberts y gwehydd, yn gystal ag yu

nh Eobert WiUiaras, yr hwn oedd y prif os nad yr unig swcr i'r achos. Yn

y fl. 1784, pa fodd bynag, ymunodd ag ef lanc ieuanc, 18 ml. oed ; acarferai

y ddau fyned i Henllan ar foreu Sabboth, i'r cyfarfod eglwysig. Ai y gr
ieuanc hwn hefyd i Lanrhaiadr, dair neu bedair milldir o ffordd, bob nos

Fawrth, haf a gauaf, heb neb yn gwmni ganddo, i'r un perwyl. Arferai

Robert Williams ac yntau gynal cyfarfodydd gweddio gartref bob nos Lun«

Dechreuai Eobert WiUiams y cwrdd trwy ddarllen a gweddio, yna y llanc

ieuanc; wedi hyny dybenid y cyfarfod trwy i Robert WiUiams fyned eilwaith

i weddi. Nid oedd yn arfer dyfod i'r cyfarfodydd hyn ar y dechreu ond tri,

ac weithiau pedwar ; oynaliaeth fawr i'w meddyliau ydoedd y dystiohieth,

" Pa le bynag y bydd dau neu dri wedi ymgynuU yn fy enw i, yno yr ydwyf

fi." Yn y wedd yma y bu pethau yn aros am ysbaid dwy flynedd.

Yn Awst, 1786, cafodd y g\vr ieuanc ar ei feddwl i fyned i Langeitho
; y

lle a gyfrifid, y pryd hwnw, yn brif swcr i rethodistiaeth, gan yr ymgasghi a

fyddai yno gan bregethwyr ac eraill ar Sabbothau cymundeb, ac yn euwedigol

ar yr yl flynyddol, sef y gymdeithasfa
; yr hon a gynelid yno yn mis Awst.

Ymddengys mai i'r cynulliad mawr hwn yr aeth y gr ieuanc, a chanddo fwy

nag un amcan mewn golwg. Heblaw y dyben o geisio lleshad iddo ei hunan,

yr oedd ar fedr gwneyd a allai i gael cyhoeddiadau pregethwyr i ddyfod o'r

Deheudir i Ddinbych ; a chael addewid hefyd am gyfarfod pregethu, yr hwu a

elwid ar enw cymdeithasfa, i'r dref, am y tro cyntaf erioed. Llwyddodd y gr
ieuanc yn ei gais, a chafodd addewidion lawer o bregethwyr i ddyfod iddi

;

rhai cyn, ac eraiU ar ol y gymdeithasfa. Nid oedd y llanc hwu ond ysgrif-

was (apinentice) tlawd ; ac nid peth bach i'r fath un oedd myned i Langeitho,

gan' miUdir o ffordd ymron, yn ddyeithr i'r ffordd ac i'r trigolion ; ac heb

nemawr arian yn ei boced. Nid rhyfedd genym glywed fod ei arian wedi

darfod erbyn cyrhaedd Machynlleth, ar ei ffordd adref. Pa galedi a fuasai

arno am yr hanner can' milldir olaf o'r ffordd, mae yn anhawdd dychymygu,

oni bai i ryw wraig, dosturiol ei mynwes ac agored ei llaw, roddi iddo ddeu-

naw ceiniog mewn ffordd o gynorthwy !

Yn mysg y pregethwyr a ddaeth i Ddinbych i gadwy gymdeithasfa gyntaf

hon, yr oedd y Parchn. W, Davies, Castell-nedd ; T. Charles, yr hwn oedd

newydd ytnuno â'r Methodistiaid ; Mr. Jenkins o'r Deheudir ; a Mr. Llwyd

Caio, Cadwyd yv oedfa gyntaf, y nos o'r blaen, yn muarth y Foü Office ;

dranoeth cadwyd y moddion yn yr hen Abbey, yn mheu isaf y dref. Yn yr

un araser yr oedd cyfarfod arall i redeg ceffylau yn cael ei gynal gan y gwr
mawr. Rhyfeddol oedd y gwahaniaeth rhwng y ddau. I'r rhedegfa yr heid-

iai y bobl wrth y cannoedd, os nad wrth y miloedd ; ac nid oedd yn y

cyfarfod crefyddoí ond ychydig o bobl, digon Uwydaidd eu gwedd. Rhwym-

asai y dyeithriaid a ddaethent i'r cyfarfod eu ceff'ylau yn rhesi wrth y clawdd

;

yr hyn a roes achlysur i ryw hogiau diffaith, i ddangos eu hadgasedd at y

crefyddwyr trwy oUwng y ceffylau yn rhyddion, a rhedeg yraaith yn llawn

CyFROL III.
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ymffrost a chwertliin i'r rbedegfa. Nid yw ein haues yn crybwyll am ddira

effeithiau neillduol wedi canlyn y cyfarfod cyntaf hwn ; eto ni a wyddom fod

llawer o gyfnewiad yn ngwedd pethau wedi ei ddilyn. Mae y rhedeg ceffylau

wedi heu ddarfod yn Ninbych, ond y mae cyfarfodydd pregethu eto yn aros

;

a deallwn hefyd fod Methodistiaeth yn y tymhor hwn wedi cael ysgogiad

grymus yn ei flaen. Daeth deuddeg neu ddeunaw i ymofyn am gymundeb

eglwysig, dan bryder dwys am achos eu heneidiau
; yr hyn oedd yn chwan-

egiad rhyfeddol y pryd hwnw.

Yn mysg y rhai a chwanegwyd at y brodyr y pryd hwn yr oedd un teulu

cyfan; sef teuhi Eobert Griffiths, Beaconís Hill. Cynwysa hwn y tad'a'r

fam, dau fab, a merch, a chwaer i'r fam ; chwech o nifer. Bellach, symudwyd

yr achos o d Eobert Williams i d Eobert Griflâths ; a dechreuwyd llygadu

am le helaethach i gynal y moddion cyhoeddus ynddo, trwy fod nifer y dysg-

yblion yn Iluosogi, a'r gwrandawyr hefyd yn amlhau. Cafodd yr achoa

crefyddol loches glyd yn nheulu Eobert Gritìithsj y rhai hyd y gallent â'i

gwasanaethent ef gyda phob parodrwydd meddwl. Dangosai gwraig y gT
hwn lawer o serchogrwTdd a dyfalwch tuag at weision Crist. Gofalus a

thrafferthus ydoedd, heb gyfrif dim yn faich a wnelai, neu a allai wneyd, er

eu cysuro a'u hymgeleddu.

Pan ddaeth yr araser i ymofyn am le helaethach i addoli, anfonwyd dau

genad i Adwy'r-clawdd, ugain miUdir o ffordd, i gyfarfod misol ; i osod ger

bron y brodyr yno eu sefyllfa ac i ofyn caniatâd i gymeryd heu ysgubor i

bregethu ynddi. Yr hen ysgubor a gymerwyd oddiar un Mr. Eichard

Hughes, lledrwr; am £i yn y flwyddyn. Yr oedd yr ysgubor hon yn gor-

wedd yn y fàn y mae y capel presenol arno. Yn yr ysgubor hon y cynelid y
moddion cyhoeddus, bellach, ac yn nh, neu yn Uofft Eobert Griffiths, y
cedwid y cyfarfodydd eglwysig

; y rhai, erbyn hyn, oeddynt yn caol eu cadw

gyda gradd o gysondeb ar nos Lun yn yr wythnos. Ar yr un pryd, a thros

ryw amser wedi hyn, yr oedd cysylltiad yr aelodau ag eglwys Henllan, fel y
fam-eglwys heb ei dori ; aent yno i'r cwrdd eglwysig ar fore Sabboth, a

pharhausant i wneyd hyny hyd nes y daethant yu alluog eu hunain i gadw t.
Mae amryw gofiou ar gael o blentynrwydd y dysgyblion cyntaf hn ; eto, yn
nghauol eu plentynrwydd yr oedd eu cyM-irdeb yn ddiddadl, a'u selyn wresog.

Un tro gofynai Eobert Williams i Eobert Lewis ddyweyd gair o'i brofiad. Tyb-

iai Eobert Lewis fod hyn yn ormod o hyfder arno ; cododd i fyny, tynodd ei

ferwig, a tharawodd hi i'r llawr, gan ddyweyd, •' Mi leiciwu eich clywed chwi

yn dyweyd eich profiad, Eobert WiIIiams !
" Oddèutu yr amser hwn daeth

atynt-ryw ysgolfeistr i ymofyn am le yn eu mysg fel aelod eglwysig. Te allai i*r

gr hwn ddychymygu y cawsai gr o ddysg, fel y tybiai ef am dano ei hun,

dderbyniad rhwydd, ac y rhoddid y blaen iddo yn mhob peth. Ar ei ddyfodiad,

pa fodd bynag, gofynwyd iddo, fel y gwneid yn arferol, am ci olygiadau ara dano

ei huu ran ei sefyllfa gyda Duw, ac am y llwybr y dysgwyliai ddyfod i fyny

jrn wyneb ei ddeddf. Yntau, yn Ue ateb, a drodd atynt yn siomedig a dig-
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llawn, gan ddyweyd, " Hogiau fel hyn yn meiddio holi gr fel myfi, sydd vn

medrii Cymraeg, Saesonaeg, a Lladin !
" ac ymaith ng ef ar ffrwst.

Nid oedd nifer y crefyddwyr paìi yr ymgorfforwyd yn gyradeithas eglwysig,

ond 15 o aelodau. Dewiswyd Edward Parry, brawd y diweddar Barch.

Moses Parry; Johu Griffitlis, mab Robert Griffiths; a William Jones y llin-

wr, yn flaenoriaid. Puasai Edward Parry yn aelod gyda'r Annibynwyr,

ynghyda'i rieni cyn hyn ; a gellid meddwl ei fod yn fwy cyfarwydd â ptiethau

crefyddol, nag ydoedd llawer o'i gyd-swyddwyr na'i gyd-aelodau, oblegid

manteision ei ddygiad i fyny. Yr oedd ef wedi hoffi y Methodistiaid ar ryw

gyfrif neu gilydd, ac wedi ymuno â hwy yn y Bont-uchel, cyn bod yr un

gymdeithas yn Ninbych; ac felly yr oedd ef yn grefyddwr o'i febyd, yr hyn

oedd yn beth anfynych y pryd hwnw.

Yr oedd auhawsdra mawr cael pregethu cyson i'r manau yr oedd drysau

agored i'w ddeibyn y pryd hwn; yn enwedig.i gael y pregethwyr hyny ag

yr oedd eu gweinidogaeth yn ennillgar ac eíieithiol. Al Edward Parry a

John Griffiths yn fynych i'r Bala, ar Sabboth cymundeb; nid yn unig i fwyn-

hau gwledd ysbrydol iddynt eu hunain, ond hefyd i gei&io gan Mr. Charles,

a phregethwyr eraiU a fyddai yno, i ddyfod atynt hwy i Ddinbych ; a hyny

cyn adeiladu un capel. Liawer oedfa rymus iawn a fu yn yr hen ysgubor, ac

aml un a ddaethai iddi i wrando yn llechwraidd, trwy ddrws yr ystabl

gysylltiedig â hi, a ddaliwyd yn garcharor gan gyfràith Duw ; ac a ennillwyd

yn ewyllysgar i gyraeryd iau Crist arnynt ac i ddysgu ganddo. Nid oedd

eto yr un ysgol Sabbothol yn Ninbych, er ei bod wedi ei chychwyu eisoes

mewn rhai mauau eraill yn y dywysogaeth ; a mawr oedd y tywyilwch a'r

ofergoeledd a orchuddiai y trigolion. Cawn enghraiflf't o weddi a ddefnyddid

gan un hen wraig fel darlun o rai eraill, wrth fyned i orphwys :

—

Pedwar post fy ngwely i'm cynal,

Pedwar angel íyddo i'm gwarchod
;

Yma y gorweddaf heno,

Ac y cysgaf tan y bore, Amen.

Yr oedd yr hen wraig hon, yn fwy crefyddol hefyd na'r cyfFredin o'i chym-

ydogion, ac yn ceisio dwyn ei phlant i fyny fellj^ Arferai ei phlant ofyn ei

bendith bob nos, a bithau a gymerai arni ei rhoddi iddynt, mewn dull tra

phatriarchaidd. Yr oedd ganddi dri o blant ; dwy ferch, ac un mab o'r enw
Bobert ; o'r hwn, tybygid, yr oedd yn dra hofì". Pob tro yr elai Bob i ofyn ei

bendith, hi roddai yn atebiad iddo, •' Duw a'th fendithio, i/r hen gorgi !
"

Nid oedd sail i ddysgwyl llawer o fiPrwyth oddiwrth y fath ddull o fendithio,

eto fe welodd Duw yn dda, er hyny, fendithio y tri phlentyn â gwir grefydd.

Do, fe feudithiwyd, yr hen gorgi, ag iachawdwriaeth ! a bu y teulu o wir was-

anaeth i'r achos crefyddol, pan oedd eto yn ei wendid a'i iselder. Pan y
cafwyd addewid o gyfarfod misol i gael ei gynal yn y dref, y cyntaf erioed,

llwyddodd y plant byn, gyd â'i mam, i roddi llety i rai o'r pregethwyr ; nc
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yn y canlyniad bu ei th yn dderbynfa pregethwyr a brodyr dyeithr a ddeuai

i'r dref am flynyddau lawer.

Cafodd y brodyr lawer oedfa rymus, a Uawer gwledd felys, yn yr hen ys-

gubor ; a llawer cwrdd bendithiol yn UoíFt Robert Griffiths, yn ystod yr

amser y cynhelid y moddion cyhoeddus yn y naill, a'r cyfarfodydd eglwysig

yn y llall. Bhag afradu amser y pregethwyr, gan mor brined oeddynt,

cadwyd llawer oedfa am saith o'r gloch y bore yn yr hen ysgubor ; a llawer

cawod o'r gwlaw graslawn a ddisgynodd ar yr adegau hyn. O'r diwedd,

prynwyd yr hen ysgubor ac adeiladwyd capel bychan ar ei seiliau. Nid oedd

y capel cyntaf hwn ond bychan, 10 llath o hyd a lled, heb oriel. Bellach,

ymwisgodd Methodistiaeth ar wedd mwy sefydlog a threfnus. Hyd yma yr

oedd y pregethu wedi bod weithiau yma, ac weithiau acw, yn y t hwn, a'r

ysgubor draw ; weithiau yn yr Abbey, ac weithiau ar y Boioling.cjreen. I

roddi mwy o gyhoeddusrwydd i ambell oedfa dewisid yr heol, neu ryw le

arall, yn hytrach na chadw yr oedfa yn yr ysgubor. Yr oedd y crefyddwyr

erbyn hyn, wedi gorchfygu yr erlid a'r baeddu, ac yn ymofyn am fwy o gy-

hoeddusrwydd ;
yn y dechreu nid felly yr oedd, eithr chwilient am ryw gil-

fachau lle y gallent ddysgwyl dianc rhag trais ac aflonyddwch
; gan wahodd

hwn ac arall i gydfwynhau y moddion ; Oüd o hyn allan, ymhyfhaent, gan

alw sylw y trefedigion oll, ac argymhell eu breintiau ar bawb. Cafwyd

cyhoeddiad Mr. Charles unwaith, cyn adeiladu y capel, a thybid, er mwyn
cynyrchu mwy o sylw, mai dymunol fyddai iddo bregethu mewn Ue mwy
amlwg na'r hen ysgubor. Pendeifynwyd, gan hyny, iddo ef bregethu

ar y Boîüling-green ; yr hwn oedd, y pryd hwnw, y tu ol i westy yr Hmok and

Buchle, yn y Ile hefyd y buasai y j!?îí ceiliogod gynt. Dysgwylid Mr. Charles

i'r dref, erbyn hwyr y Sabboth ; a Uuaws o amaethwyr ar eu meirch, ac o'r

trefedigion ar eu traed, a aethant i'w gyfarfod ar y lì'ordd tua Ehuthyn, ac a

ddychwelasant gydâg ef yn orymdaith drefnus, hyd i'r lle yr oedd i bregethu.

Galwai hyn sylw y rhai diofal, a pharai radd o wyleidd-dra ar y rhai gwrth-

wynebol
;
pryd yr oedd boneddigrwydd y pregethwr, o ran ei wedd, mwyn-

eidd-dra ei ysbryd, a sugn ei weinidogaeth, yn darostwng rhagfarn rhai, ac

yn ennill calonau rhai eraiU.

Yn y fl. 1793, yr adeiladwyd y capeî, ac yr oedd Mr, Charles yn un o'r

rhai a fu yn pregethu ar ei agoriad. Ymddengys y byddai y gr llafurus

hwn yn ymweled yn Iled fynych â Dinbych, yn ystod y tymhor hwn ; a bu o

wasanaeth dirfawr i ddwyn yr achos yn ei flaen, yn enwedigol yr ysgol Sab-

bothol. Deuai yma yn fynych i holi y plant ar gyhoedd, a tlirwy ei annog-

aethau bu yn foddion arbenig i roddi prydferthwch a giymusder yn y ganghen
hono waith yr Arglwydd. Mawr fyddai yr awydd mewn hen ac ieuanc i

ddysgu adnodau neu bennodau o'r Beibl, i'w hadrodd i Mr. Charles ar ei

ddyfodiad i'r dref i'w gwrando. Ac nid oes amheuaeth na ddysgwyd Uawer
o'r Beibl oddiar yr egwyddor hon, ac heb fod un amcan uwch mewn golwg.

Soüir am ua hen frawd a erfyniodd ganiatad i ddysgu allan ryw gyfran o'r
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gwirionedd erbyn y deuai Mr. Charles i holi yr ysgol. Wedi cael y caniatâd

a geisiai, yraosododd yn egniol dros ben i ddysgu y salm gyntaf, a thrwy

ddirfawr boen yr oedd wedi ei thrysori yn ei gof. Ond trwy ryw anffawd

neu gilydd, ni chafodd ei hadrodd, a thorodd allan mewn siomedigaeth i

ddolefain, " Wel, wel ! dyma'r hoU salm wedi myn'd yn ofer !
" Ond er y

gallai fod hwn yn arlun o ddosbarth o bobl, a ddysgent y Beibl er mwyn ei

adrodd, y mae sicrwydd o fod esamplau lawer o'r fath rai wedi derbyn ben-

dith gan Dduw, ac i'r gwirioneddau a ddysgwyd ar y dechreu, oddiar

deimlad pleutynaidd, fod yn foddion, yn y canlyuiad i ddwysbigo y galon, a

dychwelyd yr enaid at Dduw.

Cafwyd oedfaon rhyfeddol yn yr hen gapel. Cerddai y fath rymusder gyd

â'r weinidogaeth, nes y byddai pob calon yn teimlo. Toddai y gynulleidfa

yn fynych mewn dagrau, ac arllwysai lluaws eu teimladau mewn cân a mol-

iant. Sonir am Eowland Williams, saer, fel un a deimlai yn ddwys iawn

ar y fath achlysuron, ond nid oedd ei wybodaeth ond prin, er fod ei dymher-

au yn wresog, Clywsai am y gr a'r lleng cythreuliaid ynddo
; y modd yr

achubwyd ef, trwy fwrw y cythreuliaid allan o hono, a'r modd yr aethent

hwy i foch y Gadareniaid ; ac fel y bu i'r moch, wedi eu meddiannu felly,

ruthro dros y dibyn i'r môr, a'u colli yn y dyfnder. Barnai Eowland pan y
byddai arwyddion fod lesu Grist yn achub pechaduriaid, y byddai y cythreul-

iaid, wrth gwrs, yn cael eu bwrw allan o'r dynion, a bod perygl iddynt fyned

i'r moch, fel cynt, a pheri cryn goUed. Dan ddylanwad y syniadau hyn, yr

oedd Eowland un tro yn gwrando pregeth, yr hon, fel yr j'mddengys, oedd

yn oedfa tra effeithiol, ac yntau yn teiralo yn ddwys ei hunan ; efe a gofiodd

y P^rygl yi" oedd y moch ynddo, a rhedodd allan at ddrws y capel, yn chwys

mawr, ac yn dra chyffrous, a gwaeddai â'i holl egni,
—" Bobl ! bobl ! cedwch

eich moch ! mae y cythreuliaid yn cael eu bwrw allan l " Ond er i lawer

cythraul golli ei neuadd, ar yr adegau hyn, nid ydym wedi clywed fod neb o

drefedigion Dinbych ddim ar eu colled oblegid hyny.

Yr ydym yn cael fod William Lewis, y pregethwr a fu byw dros dymhor

yn Adwy'r-clawdd, wedi dyfod i Ddinbych tua'r adeg hon, ac iddo fod yn

fendithiol yma trwy fod yn offeryn i ddiwygio y bobl oddiwrth ryw arferion

annheilwng a barhaent yn ormodol yn mysg, hyd yn nod y crefyddwyr. Un
arfer oedd anfon eu dysgleidiau bwyd i'r pob-tai. cyhoedd, i'w crasu ar y
Sabboth. Dynoethai William Lewis yr arferiad gyda llyrader tra mawr ; a

phan y gofynid iddo, pa fodd y gwnaent, atebai yn ei dduU ei hun, " Berwch

ef i'w grogi !
" Diwygiwr arall, cyffelyb i William Lewis, a fu byw dros

amser yn Ninbych, oedd John Thomas, gynt o Lancwnlle. Mawr oedd sel

ac eiddigedd y gr hwn hefyd, yn erbyn pob math o lygredigaeth ; ac nid oes

amheuaeth na fu ymdrechion y gwr hyn yn foddion i ddarostwng llawer ar

hen arferion ffol ac annheilwng, megys cyfeddach, a diota, yn nghyda halog-

iad y Sabboth, mewn gwahanol dduU. Arferai Johu Davies, Nantglyn,

ddyfod i'r dref bob blwyddyn, dros ryw yspaid o amser, ar nos Lun y gwyl-
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mabsant, i bregethu yn erbyn y Uygredigaetli hwnw ; a bu yn foddion, yn

ddiau, raewn cysylltiad à'r ysgol Sabbothol iV ddarostwng.

Yn y fl. 1809, y daeth Mr. Jones, Pen-ucha', Caerwys, i fyw i'r dref hon,*

yr hyn a fu yn godiad ac yn hyrwyddiad mawr i'r achos. Yr oedd Mr.

Jones, gymeriad uchel fel dyn, ac fel ysgolhaig ; heblaw ei fod yn gristion

gloyw, ac yn bregethwr sylweddol ; ac nid oes amheuaeth ddarfod i'w ddy-

lanwad effeithio i ddarostwng rhagfarn llawer at Fethodistiaeth, yn enwedig

V dosbarth hwnw o bobl a ymgadwent yn ddyeithr i'r crefyddwyr, ar gyfrif

iselder eu sefyllfa, a'i hymddifadrwydd o ddysgeidiaeth. Yn Ninbych y par-

haodd Mr. Jones i drigo, bellach, hyd ddiwedd ei oes, oddieithr y ddwy tìyn-

edd y bu ef yn Syrior, tyddyn yn agos i Abergele. Yma hefyd y treuliodd

Evau Lewis lawer o'i oes. Yr oedd wedi bod yn preswylio yn Mochdre cyn

dyfod i Ddinbych, a chyn diwedd ei dymhor, symudodd i Liverpool at ferch

iddo ; Ue y bu efe farw. Nid oedd Evan Lewis yn cael ei gyfrif yn boblog-

aidd ei ddawn, eto o ran cyffredinolrwydd ei wybodaeth, yr oedd yn mhell o

flaen llawer o'i gydoeswyr. Darllenasai lawer, a dangosai, yn y sylwadau

achlysurol a wnai, ei fod yn r o feddwl craff, ac o wybodaeth helaeth. Bu
ei oes, ar y cyfan, yn un llawn o helbul

;
yr hyn yn ddiamheuol a barodd gyf-

yngu ei ddefnyddioldeb cyhoeddus. Eto nid oedd amheuaeth am ei grefydd.

er amled ydoedd trallodion ei oes.

Tua'r fl. 1814', daeth y Parch. Moses Parry, i'r golwg, yr hwn a dreuliodd

fwy na 40 mlynedd yn y weinidogaeth, ac a fu yn wir ffyddlawn yn yr hoU

d. Cymerodd ei farwolaeth le y flwyddyn hon (1855), a theimlir dirfawr

góUed ar ei ol yn ei sir.

Mae yr ysgol Sabbothol yn üuosog a blodeuog yn y dref hon, er ys blyu-

yddau bellach ; ond mawr a fu yr helbul i'w sefydlu ; ac ar un adeg, ar ol

ei chychwyn, ofnid mai i lawr yn hollol y syrthiai. Ar ei sefydliad cyntaf,

nodwyd 1 2 o ddynion i ofahi am dani, 3 ar gylch. Denid rhai plant iddi

trwy roddi dillad, neu esgidiau itldynt ; ac ar yr un pryd yr oedd plant eraill

y dref yn dyfod at ddrws y capel, i aflonyddu arni ; a mawr fyddai ffwdau

yr hen Robert Grifiìths yn rhedeg ar eu hol. Yr oedd llawer o'r hen bobl

yn parhau i lochi y meddwl, mai pechadurus oedd esgeuluso myned i wrando

pregethau, os byddai rhai i'w cael o fewn y cyrhaedd, er mwyn yr ysgol.

Eöeithiodd hyn, a phethau eraiU, gymaint arni nes iddi adfeilio yu drwm;
îe, daethpwyd unwaith i'r penderfyniad i'w rhoddi i fyny yn llwyr. Yn y
cyfamser, ymaflodd John Eoberts, gr a ddaethai i'r dref o gymydogaeth

Llanrwst, ynddi ; a chymaint oedd yr anhawsdra i'w dàl i fyny, nes iddo

yntau unwaith lufrhau, a phenderfynu ei goUwng i lawr. Pan hysbyswyd

hyn, torodd un bachgen ynddi i wylo. Gofynwyd iddo, paham yr wylai ?

Dywedodd yntau, mai ara fod yr ysgol yn cael ei rhoddi i fyny. Pan glybu

John Eoberts hyn, dywedodd, " Na, fy machgeu, ni roddir hi i fyuy, pe na

* Gwel ei hancs (lan hanes Caerwys.
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fyddai neb yn dyfod iddi ond tydi a minau." Felly, cymerwyd aîl feddwl,

ac ail ymosodwyd at y gaitli ; a cliafodd John Ptoberts, weled yr ysgol, ya
mhell cyn ei farwolaeth, yn 600 o rifedi. Y bachgen a fu yn wylo rhao- ei

rhoi i fyny, oedd yr un, a ddaeth, wedi hyny, yn adnabyddus wrth yr enw,

Mr. John Jones, Castle Street, Liverpool. Daeth John "Roberts i fod yn wir

ddefnyddiol yn yr ysgol. Yr oedd ganddo lais rhagorol i ganu, a bu yn
arwain y canu yn y gynulleidfa dros flynyddau lawer

;
yr oedd yn r o

ymddygiad ennillgar gyd â'r plant, ac eto yn cadw dysgyblaeth lem arnynt.

Cynghorai lawer arnynt, a gweddiai lawer drostynt. Ymblethodd trwy ei

ymroddiad Ilwyr i'w llesâu, ya rhyfeddol yn eu serchiadau ; a chafodd ddy-

lanwad rhyfeddol arnynt ; ac nid oes un amheuaeth na fu ef o wir fendith, i

lawer o honynt.

Mae Dinbych, bellach, a hyny er ys Ilawer amser, yn sefyll yn uchel o ran

Methodistiaeth, cymaint felly, o'i maint a'i phoblogaeth, ag un dref yn y
Gogledd. Mae y capel bychan, 10 llath ysgwar, wedi ei chwalu er ys blyn-

yddau lawer ; ac, ar ol aral helaethiad arno, wedi rhoi Ile i adeilad fawr a

hardd. Yn awr, y mae nifer yr eglwys yn agos yn 300, a deiliaid yr ysgol

Sabbothol rhwng chwech a saith gant o rifedi. Y Parch. Thomas Gee, yw
yr unig weihidog sydd yn aros yn awr yn preswylio yn y dref.

PENNOD III

PAEHAD OESAFOEDD CYNTAF METHODISTIAETH SIROEDD
DINBYCH A FFLINT.

CTKWTSIAD :—

DYFFRYN CLWYD—CRISTOPHER BASSET—DR. WILLIAMS, ROTHERHAM—ROBERT "

LLWYD, PLAS-ASHPOOL—CAPEL YN 1776—HANESYN AM WILLIAMS, PANT-Y-
CELYN—EDWARD SIMON, GELLIFOB—JOHN OWENS YN CAEL EI ERLID YN
RUTHIN—CAPEL CELLIFOR, 1814—WAUN BODFFARI—BERTHEN GRON—JOHN'
OWENS YX PREGETHU 1755-6—GORTHRYMU Y CREFYDDWYR—CAPEL YN 1775—
HUMPHREY OWENS—ROBERT PRYS, PLAS-WINTER.

DYFFRYN CLWYD.

Yr ydym mewn rhan flaenorol * o'r gwaith liwn wedi crybwyll am enw un

Eobert Llwyd, Plas-ashpool, amaethwr cyfrifol, yr hwn a arferai dan anfan-

teision lawer, yn ei deulu ac yn ei wlad, bregethu neu gynghori ei gyd-wlad-

wyr yn y pethau a berthynent i deyrnas Dduw. Dechreuodd Methodistiaeth

ymsefydlu yn yr ardal hon, sef plwyf Llandyrnog, Dyfl"ryn Clwyd, sefyr ochr

ddwyreiniol i'r Dyfl"ryn, gyferbyn â thref Dinbych, mor foreu a'r fl. 1749,

sef yr amser y daethai Eobert Llwyd i fyw i Blas-ashpool. Yr oedd y wlad

* Cyf. I., tudal. 156.
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fras a hyfryd hou, yr un modd a Chymru yn gyffredinol, wedi ei gorcliuddio

gan dy wyllwch, anwybodaeth, ac ofergoeledd ; ac yn Uawn ofer-garapau ac ar-

ferion o-wag ac ynfyd. Ymgasglai yr ieuenctyd yn lluoedd ar \Yaun Llan-

dyrnog, yr hon a elwid Waun Catch ; gan gyfeirio, ond odid, at ryw gamp a

fyddid yn ei chwareu. Yr oedd y Waun, ar y pryd, yn gyttir agored, ac yn

gyfleus i ddwyn yn mlaen y cyfryw amcanion.

üechreuodd y pregethu, fel y crybwyllwyd, mewn t bychan tô gwellt, yr

hwn a elwid "T Modlen." Yma yr oedd y Parch. Daniel Eowlands yn

pregethu pan y pigwyd John Owens, Berthen-gi'on, yn ei gaion. Yr oedd

merched Plas Llangwyfen eisoes yn grefyddol, un o ba rai a briodwyd

gan John Owens. Y merched hyn, fel yr ymddengys, oedd y rhai cyntaf

yn y parthau hyn a ddangosent ryw ymlyniad mwy na chyffredin at Fab

Duw a'i achos. Clybuwyd rhai o'r hen bobl henaf yn adrodd am un tro jí

oedd rhyw r enwog o'r Deheudir yn pregethu allan wrth y t bach cryb-

wylledig; nid oes sicrwydd pa un ai ]\Ir. Eowlands ydoedd, ai Mr. Jones,

Llangan; a bod y Parch. Cristopher Basset, A.C., o sir Porganwg, gydag ef.

Dywedent hefyd fod gorfoledd mawr wedi tori allan dan y bregeth, a bod

Mi'. Basset ac eraiU, yn nghyda merched Plas Llangwyfen, " yn neidio ac

yn moli Duw. A'r holl bobl a'u gwelodd hwy yn moli Duw, a hwy a lanwyd

fraw a synedigaeth am y peth a ddygwyddasai." Adroddai Mr. Basset y
pennill canlynol wrth foliannu :

—

"Yn y rhyfel mi arosa',

Yn y rhyfel mae fy lle
; i

Boed fÿ ngenau wrth y ddaear,
Boed fy Uygad tua'r ne'

;

Doed y goncwest pryd y delo,

Dysgwyl wrth fy Nuw a wnaf,
Nes o'r diwedd Ayel'd yn trengu,

Pechod ag oedd bron fy lladd."

Bu farw Mr, Basset yn y fl. 1784, \ti 31 ml. oed. Arferai enwogion y De-

heubarth ddyfod i D Modlen, sef Eowlauds
; y ddauWiHiams; Davies, Cas-

tell-nedd; Lloyd, o Gaio; Dafydd Morris, ac eraill; a mawr y cyfrifid y cynull-

iadau a ymgasglai yn achlysurol i'r lle, a hyny dros flynyddau. Tua'r fl. 1767

y daeth Mr. Edward Williams, sef y Dr. WiUams, o Eotherham wedi hyny,

pan ydoedd tua 17 ml. oed, i wrando Daniel Eowlands i'r lle hw^n. Brodor

o'r gyraydogaeth hon oedd efe ; a hon oedd y bregeth gyntaf a glybu erioed

y tu allan i'r eglwys wladol. Cafodd y llanc flas rhyfeddol ar y bregeth, ac

er maint oedd gwrthwynebrwydd ei rieni, dyfal gyrchai i "D Modlen " i

wrando y pregethau a draddodid yno. Meddai ef ei hun, pan ydoedd ar

fedr ymbarotoi i dderbyn y cymun, " Mae yn beth sýn, eto yn ftaith arswyd-

us, nad oedd yn yr holl blwyf yr oeddwn yn preswylio ynddo, ddim cymaint ag

un tculu ag addoliad crefyddol ynddo, nag oedd yn nheuhi y gweinidng ei hun
;

na thri o glerigwyr yn chwe' sir Gwynedd, a bregethent ac a fucheddent yr
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efengyl yn ei gryra a'i phurdeb ! O'r pryd hwn mi a wrandawn bregethau

yn achlysurol yn nghyfundeb Mr. Eowlands (yr un a'r Whitfleldiaid), ond y
tro cyntaf yr agorwyd fy nghalon gan ddwys argyhoeddiad, oedd wrth wrando

pregethwr llëyg mewn ysgubor wael." Yna y mae yn adrodd yr efFeithiau a

gynyrchodd y bregeth hon ar ei galon, ac yn dybenu trwy ddyweyd, " Hwyr-

ach, y gallaf ddyweyd, na theimlodd yr un pechadur tlawd erioed fwy wríh

wrando apostol ysbrydoledig nag a deimlais i."

Yr oedd wedi myned i'r bregeth yn ddiarwybod i'w deuhi ; a chan faint

oedd eu hofn iddo ymgyfathrachu â'r Methodistiaid, yr oeddynt yu llawn di-

gofaint ; a gorchymynwyd. yn llym i'r gweision beidio ei dderbyn y noson

hono i'r t, er ei bod yn wlyb ac oer. Gwnaeth ei wely, gan hyny, mewn
gwellt, yn un o'r tai aUan ; ond gan fod ei ddillad eisoes yn wlybion, teimlai

ei hun yn oer ac anystwyth yn y bore. Yr oedd dirfawr arswyd arno gyfar-

fod â'i rieni yn y bore ; eto nid bu yr ystorm yn fwy nag a ddysgwyliasai

iddi fod : a hi a aeth drosodd. Mawr oedd pryder ei rieni o achos y cyfnew-

idiad a ganfyddent yn y bachgen. Wylai y fam uwch ei ben, a gwgai ei dad.

Barnai y ddaii fod eu mab eisoes wedi ei andwyo am ei oes. Bu yn aelod,

tybygid, gyda'r Methodistiaid dros ddwy neu dair blynedd
; pryd yr anfon-

wyd ef at r eglwysig yn Nerwen, i ymbarotoi mewn dysg i fyned i Rhyd-

ychen. Tra yr oedd dan arolygiaeth yr athraw, yr hwn oedd yn íFyrnig yn

erbyn Ymneillduwyr, diangodd y llanc unwaith i'r Bont-uchel, wedi clywed

fod yno bregeth i'w dysgwyl ; a dychwelodd yn ol mor fuan, fel ag y barnodd

yr athraw na allasai gan amser, fod wedi bod ; ac feìly cuddiwyd ef y tro

hwnw. Ond yr oedd, er hyny, wedi ei ddadebru a'i gysuro, trwy y lluniaeth

a dderbyniasai ei enaid newynog yn y bregeth : cofiai am y tro ílynyddau

ar ol hyn ; ac unwaith, pan yn Ninbych, rhoes heibio bregethu, fel y d^'^s-

gwyliasid iddo wneyd, ac a aeth rai milldiroedd o ffordd i wrando y llais a

weinyddasai iddo gymaint o ddyddanwch yn y Bont-uchel. A phan yr ym-
Iywiai rhyw rai ag ef am wneuthur hyn, dywedai, " Gobeithiwyf y cyd-ddyg-

wch â mi ; ni allaf byth anghofio y cysur a'r Iles a gefais trwy ei bregeth yn

y Bont : yr oedd, mewn gwirionedd, fel bara y bywyd i enaid newynog."

Eobert Llwyd, Plas-ashpool, a fu yn ofFeryn i ddwyn WiIIiams ieuanc i

wrando, ac fel hyn, meddir, y bu. Anfonodd ei dad ef un diwrnod gyda dwy
anner (heifers), i Blas-ashpool i bori gwellt, oblegid yr oeddynt yn gymydog-

ion ; ac ebe yr hen r wrtho, " Tyred gyda ni, Ned, i'r oedfa sydd yn y fan

yna—tyred fy machgen, yn awr." Yntau a aeth. Yr oedd wedi clywed

rhywrai cyn hyn yn edliw iddo ei fod, o herwydd ei ddichlynrwydd a'i

ddifrifwch, yn un o'r Methodistiaid. Tybiodd, ar y pryd, y gallai y rhai dir-

mygedig hyn fod yn well pobl na'r rhai a'u dirmygent ; a theimlai ar y pryd

ryw awydd i gael gwybod mwy am danynt. Ehoddwyd y cyfleusdra iddo, a

chyda Eobert Llwyd yr aeth. Fel hyn dechreuodd gyrfa y gr mawr hwnw.
Ymunodd â'r ychydig Pethodistiaid oedd ar gael mewn cynulliad a gynelid

mewn amaethdj, a elwid Cefn-y-gwrdu. Yr oedd y Ue hwnw oddeutu han-
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iier y ffordd rliwng y Dyffryn a'r Gellifor ; ac yma y byddai y cyfarfod eg-

Iwysig yn cael ei gadw, am fod araryw o'r teulu hwn yn proffesu crefydd.

Yr oedd hoU grefyddwyr y wlad hon yn ymffurfio, y pryd hwnw, yn un

gymdeithas eglwysig ; deuent at eu gilydd o feithder mawr o ffordd, sef o

Dremeirchion hyd Gellifor, gerllaw Llanychain, yn agos i Ruthin, 13 neu 15

miüdir bellder. Yn y Dyffryn, neu y Uecyn a alwyd felly, yr oedd eu prif

gyniweirfa ; a rhyfedd y fath gyrchu fyddai rai prydiau i'r Ue hwn. Adeilad-

wyd hen gapel y Dyffryn yn y fl. 1776 ;
pum' mlynedd ar ol capel Pont-uchel

;

a deng mlynedd o flaen capel Llanarmon, Yr Ymddiriedolwyr oeddyut :

—

Parch. Daniel Rowlands, Llangeitho,
• Nathaniel Kow]ands, ei fab,

Mr. David Jones, Bryn-mynach,
— William Lloyd, Henllan (Caio),

— David Morris, Troed-yr-aur.

Cafwyd gan yr enwog Eowlands ddyfod i'w agoryd, a galwyd ef " Capel y
Dyffryn ;" am nad oedd yn Nyffryn-clwyd ar y pryd, yr un capel arall. Bu
Nathaniel Eowlands, a Mr. Charles, o'r Bala, yn darllen gwasanaeth eglwys

Loegr ynddo ; ac ar Sabboth cymundeb, rhyfeddol y lluaws a gyrchai iddo,

o'r Berthen, Caerwys, Tremeirchion, Dinbych, Henllan, LLausanan, Nantglyn,

Bont-uchel, a Ehuthyn. Nid oedd nifer yr eglwys, er hyn oU, ac wedi 40

mlynedd o bregethu, ond ychydig
;
gan nad oeddynt yn y fl. 1790, ond 43 o

aelodau. Ond fe'n harweinir ni i feddwl eu bod o ysbryd gwahauol i fwyaf-

rif yr aelodau sydd yn yr eglwysi yn awr ; mwy eu hawydd am dreiddio i

adnabyddiaeth o'r efengyl, a mwy eu mwynhad o honi. Mae prawf ar gael,

allan o 38 o aelodau a berthynai i'r gymdeithas eglwysig yn y lle hwn, yn y
fl. 1788, fod 33 honynt, yn y fiwyddyn ganlynol, yn derbyn gwaith y
Parch. WiUiam Gurnal. Pa eglwys sydd yn awryn gwneyd yn gyffelyb?

Fe ddyry yr hanesyn canlynol ddrych-feddwl i'r darlleuydd o graffder rhai

o'r hen dadau yn adnabod dynion a geisient am aelodaeth jeglwysig. Eyw
bryd yn y fl. 1788, yr oedd W. Williams, Pant-y-celyn, yn pregethu yn y
capel hwn ; ac yn ol yr arferiad gyffredin, yn y tymhor hwnw, yn cadw cyfar-

fod eglwysig ar ol yr oedfa. Yr oedd yno ddau wedi aros i ymofyn am aelod-

aeth newydd, sef gr o saer yn y gymydogaeth, ac herlodes ieuanc. Ym-
ddyddanodd Williams â hwy, yn ol ei arfer ; ac ar ol darfod, ebe fe, gan

gyfarch yr eglwys, " Gadewch i'r eneth yma aros gyda chwi, ac ymgeledd-

wch hi ; ond am y gr yna, nid oes ganddo ddim mwy o grefydd nag sydd

gan fy ffon i," gan daro ei ftbn yn y Ilawr. Pelly hefyd y troes pethau alian.

Gwrthgiliodd y gr yn fuan ; ond am y ferch ieuanc, y mae hi yn aros hyd

heddyw, o leiaf yr oedd hi yn y fl. 1850, ac yn perthyn i'r eglwys yn Gellifor

:

a'r pryd hwnw yn 80 ml. oed. Pe allai fod y gair yn 1 Cor. xii. 10, " Ac i

arall wahaniaeth ysbrydoedd," yn cael ei wirio yn neillduol yn yr hen Pardd
o Bant~y-celyn ; mwy felly, meddir, ynddo ef, na nemawr im o'i gydoeswyr.
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Bii yr im gr, araryw weithiau, yn pregethu yn yr ardal hon cyn ac wedi

adeiladu a capel ; ond bernir m-ai y tro y cyfeirir ato uchod oedd yr uii olaf

iddo fod yn y Gogledd, gan y bu efe farw yn mhen llai na tliair blynedd wedi

hyn. " Cly wais fy nain," medd fy ngohebydd,* "yn dywedyd iddo fyued

yn ghif unwaith, pan ar ei daith, ac iddo dreulio wythnos yn Mhlas-ashpool,

gyda Robert Llwyd. Bu farw y ddau yn lled agos i'r un amser. Yniadaw-

odd Robert Llwyd â'r byd hwn, mewn llawn sicrwydd gobaith, gan adrodd,

fel ei eiriau diweddaf, " Mi wn fod fy Mhryuwr yn fyw, ac a saif yn y diwedd

ar y ddaear," &c., yn mis Tachwedd, 1792.

Yr oedd Edward Parry, Bryn-bugad, ac yntau yn gyfeillion mawr ; a

hawdd genym gredu hyny, gan nad oedd ganddynt, pan droisant allan

gyntaf, nemawr neb arall yn yr hoU wlad o gyffelyb feddwl
;
yn gweithio

dan yr un iau, ac yn ymgais at yr un amcan. Am Gellifor, dywedir, " Nid

oes hysbysrwydd pa un ai Edward Parry ai Eobert Llwyd a bregethodd gyn-

taf yn Gellifor. Byddai Edward Parry yn myned yno yn fynych, ac yr oedd

y ddan .\vr hyn yn gyfeillion raawr â'u gilydd. Pan ddelai Eobert Llwyd ar

ei dro i bregethu yn mhlwyf Llansanan, byddaiyn aros ddiwrnod yn gyft'redin

yn Mryn-bugad ; a holl ymddyddan y ddau gyfaill fyddai, yn ngbylch sefydlu

a threfnu eglwysi yma a thraw." Oddeutu y íl. 1800 y darfu i'r ychydig

gyfeillion a berthynent i eglwys y Dyífryn, ond yn byw yn ardal y Gellifor,

ymfturfio yn ganghen o gyradeithas eglwysig yn y Ue hwnw. Yr oedd yraa

bre"'ethu wedi bod er ys llawer o flynyddau mewn tai anedd yn y gymyd-

ogaeth, a pharhaodd y pregethu felly raewn tai dros amryw fiynyddau ar

ol i ganghen eglwys gael ei ff"urfìo yn yr ardal.

Yr oedd Edward Simon, yn un o flaenft"rwyth yr efengyl, yn GeUifor.

Ganesid ef yn y ft. 1750, mewn araser tywyll ac anfanteisiol ; eto, cafodd ar

ei feddwl geisio dysgu darlleu Cymraeg ; llwyddodd hefyd yn ei gais ; ac

arferai, pan yn ieuanc, ef a'i dad, wrando arabell bregeth a fyddai i'w chael

yn yr ardal ; er nad oedd eto, wedi profi grym y gwirionedd ar ei galon. Yr

oedd ef a'i dad, yn gweithio rywbryd, i r a ddygai gryu sel dros yr eglwys

sefydledig, ac yn ddirraygus iawn o bawb arall ; ar ryw foregwaith, edi
clywed fod y tad a'r mab wedi bod y nos o'r blaen mewn addoliad Method-

islaidd, daeth y meistr atynt, ac yn dra gwawdus a ofynodd i'r tad, "Ai yn

y ' weddi dywyll ' y buost ti neithiwr Ned? " I hyn ui roddwyd yr un ateb-

iad ; ond wrth ei fod yn parhau i wawdio mewn modd tra atgas, methodd y

bachgen, 14 ml. oed, a dyoddef ; a tliroes at y meistr i'w holi ; a chafodd allan

yn fuan na wyddai efe ddim pa sawl deisyfiad oedd yn y pader, na pha sawl

pwnc oedd yn y credo ; ac ar hyny, ebe y llanc, " Na soniwch yn rhagor am

ein 'gweddi dywyll ' ni ; o herwydd y mae pob gweddi yn dywyll i chwi."

Dyrysodd hyny gwawdiwr, a chiliodd yn ol gan ddyweyd wrth y tad, "Bach-

gen (jarw sydd genyt :" ac ni anturiodd wawdio mwy.

* Mr. John Davies, un o henuriaid Capel y DyfFryn.
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Pan oedd y bachgen hwn yn 20 ml. oed, sef yn y fl. 1 770, y daeth Dafydd

Jones, Adwy'r-clawdd, i bregethu i ryw le o fewn ei gyrhaedd ;
pryd y dwys-

bigwyd ef yn ei galon, a mawr fu ei drallod yn y canlyniad am fisoedd, hyd

ues yr arweiniwyd ef i ftbi i gymeryd gafael yn ngobaith yr efengyl. Ym-

unodd â'r eglwys yn y Dyffryn y flwyddyn ganlynol. Wedi priodi aeth i

fyw yno i d y Capel ; ac yn ysbaid yr lleg mlynedd y bu efe yno, gal-

wyd ef i fod yn swyddog eglwysig ; a theithiodd lawer ar Ogledd a Dê i ym-

ofyu am bregethwyr i ddod i weinidogaethu yn yr ardaloedd cylchynol.

Symudcdd drachefn i Gellifor, lle nad oedd, ar y pryd, heblaw efe ei hun,

ond dau yn proffesu crefydd ; y tri hyn a äent yn gyson i'r cyfarfod eglwysig

a gvnelid yn nghapel y Dyffryn, tua thair milldir o ftbrdd. Yn mhen rhyw

gyraaint o amser, collodd ei ddau gyfaiU, ac ef ei hun a adawyd ; a bu felly

am ysbaid 30 o flynyddau, yn teithio yn gyson i'r Dyffryn er mwyn mwynhau

y moddion yno.

Yr oedd y deng mlynedd ar hugain hyn, yn dymhor tywyll, ac isel ar

grefydd yn ei ardal ef ; tymhor yr oedd rhagfarn yn gryf yn erbyn crefyddwyr

;

eto, nid ydym yn cael iddo weled, na phrofi, nemawr o erlid a baeddu ar

o-refyddwyr, ond unwaith. Y tro hwn, anturiasai John Owens, Berthen-

gron, wneyd cais ar bregethu yn nhref Rhuthyn. Oddeutu canol y bregeth,

daeth i'r lle, haid o wyr ieuainc y brif-ysgol, mewn llawn fwriad i roddi ter-

fyn oesol ar y fath ysgelerder, ag y cyfrifid y pregethu ganddynt. Ymosod-

asant yn ffyrnig ar y t, gan luchio tom a cherig trwy y ffenestri i'r t yr

oeddid yn addoli ynddo, nes y gorfu i bawb ffoi am eu bywyd. Tarawyd

Edward Simon, â dwbiad o dom ar ei lygaid, fel na allai weled i ba le i ddianc

rhag y perygl. Sychodd ymaith y dom, mor ebrwydd ag a allai ; a diangodd

ef a'i gyfeiUion ar ffrwst tua'u cartref. Ond y gelynion a ddaethant ar eu

hol, ac a'u goddiweddasant ; dechreuasant eu baeddu yn ddidrugaredd; lluch-

iasant het un o honynt i'r afon Clwyd, archollasant ei ben yntau yn dost, a

llusgasant y IleiII gerfydd eu gwallt. Ar hyn, ymosododd tri o honynt ar

Edward Simon, a'r rawyaf o honynt yu mlaenaf ; a ffyrnigodd hyn yntau,

gan benderfynu mai ei ddyledswydd, bellach, oedd ei amddiffyn ei hun.

Cododd ei ddwrn, a dywedodd wrth y blaenaf, " Os deui di yn agos yraa, mi

a'th darawaf nes y byddi yn ymdreiglo mewn mynyd." Bwriodd y bygyth-

iad, syndod a braw, ar yr ymlidiwr, a chiliodd ymaith yn frawychus ; ac wrth

weled eu blaenor yn ffoi, ffodd y UeiII hefyd.

iSl ddygwyddodd dim niweid, meddir, i'r pregethwr ; eto fe'i cuddiwyd ef

mewn modd na fuasid yn dysgwyl. Yn y derfysg fawr oddeutu y t pre-

gethu, cafodd egwyl i gilio, a diangodd i d; dygwyddodd i wraig y t, er

mai un tra annuwiol ydoedd, gael ar ei meddwl ei lochi ; a phan y daeth yr

erlidwyr dysgedig (!) yno i'w geisio, torodd yr hen wraig allan, mewn llwon a

rhegfeydd, na ddaethai efe ddim ati hi ; a thrwy Iwon, a gwrolder yr hen

fenyw, y diangodd y pregethwr.

Tua'r fl. 1807, neillduodd Edward Simou, ran o adeilad, o'r eiddo ei hun,
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i fod yn lle pregethu, gan ei daclysu ar wedd capel, Yma, gan hyny, y bu

y pregethu am y saith mlynedd canlynol. Yn y fl. 1811, daeth John Ed-

wards, Gelligynan, i'r Plas-coch, tyddyn ehelaeth yn y gymydogaeth, i fyw.

Adfywiasai yr achos eisoes, fel yr oedd pregethu yn amihau, a chyfleusderau

yn ychwanegu ; ac ymadfywiodd eilwaith, ar ddyfodiad y teulu crybwylledig

i'r Plas-coch. Yn y fl. 1814, adeiladwyd y capel presenol, ac o hyny hyd

yn awr, y mae gwedd cadarn a siriol ar y gwaith. Rhif yr aelodau, tua 70 ;

a'r gwrandawyr tua 300.

Torodd eglwys y Dyfl'ryn allan i'r gogledd hefyd. Yr oedd crefyddwr yn

byw mewn amaethd, gerllaw Bodfl"ari, yn y Geinas, enw yr hwn oedd Mr.

Edward Jones. Bu pregethu yn y Geinas am lawer o flynyddau, ac ysgol

Sabbothol luosog. Ymö'uríiodd yr aelodau yn yr ardal hon, yn gymdeithas

eglwysig, ar wahan oddiwrth y Dyö"ryn. Yny fl. 1822, cafwyd tir i adeiladu

capel ar Waun Bodö'ari. Yuo, bellach, y mae cynuUeidfa, oddeutu 200 o

rit'edi, yn arfer gwrando yn gyson ; a thua 50 neu ychwaneg, yn aelodau

eglwysig. Nid yw yr hen fam-eglwys, yn y Dyfl'ryn, chwaith, ddim yn

eiddil. Yn hytrach, yr oedd yn cryfhau, fel yr oedd yn eppilio. Er i nifer

ymadael oddiwrthi i Geliifor, ac wedi hyny i'r Waun ; eto, teimlai fod ang-

enrheidrwydd wedi ei osod arni i eangu ei haddold, Yr oedd y gynuUeidfa

a'r ysgol Sabbothol, yn lluosocach nag a gynwysai y capel, gyd âg un math o

gysur ; felly, dechreuwyd llygadu am le eangach. I'r dyben hwnw, newid-

iwyd yr hen gapel am le arall, yr hwn a gaed gan y Parch. Edward Williams,

pregethwr a godasai yn yr ardal. Yn y fl. 1836, gan hyny, adeiladwyd

yma gapel newydd, hardd a helaeth
; yr hwn a lemyir â chynulleidfa fawr a

chyson. Mae yr eglwys yma, er y dyhysbyddu fu arni, tua 80 o rifedi ; a'r

gwrandawyr dros 300.

BEETHEN-GHON.

Enw ydyw Berthen-gron ar dyddyn bychan yn sir Eflint, yn gorwedd

rhwng Caerwys a ThreÖ'ynnon ; ac oddeutu canol y ffordd. Y'^ mae yr enw

yn adnabyddus i Eethodistiaid Dê a Gogledd
;
yn enwedig y dosbarth henaf

honynt. Nid oes genym hanes fod Howel Harris erioed wedi bod yn yr

ardaloedd hyn, na bod Methodistiaeth wedi rhoddi ei droed i lawr yma cyn yr

ymraniad 1751, nac ychwaith wedi yr ymraniad dros ryw nifer o flynyddau.

Yr ydym cisoes* wedi adrodd y modd y dygwyd John Owens, Berthen-

gron, dan argrafíìadau crefyddol ; a rhag meithder, cyfeiriwn y darllenydd at

yr hanes mewn rhan flaenorol o'r gwaith hwn.

Ymddengys mai mab ydoedd i Owen Thomas, Lleyn, sir Gaernarfon.

Daethai ei rieni i sir Ptìint tua'r fl. 1725, i drigo mewn tyddyu o'r enw

Mwrcwd, plwyf Ysgeifiog. Ymddengys fod Owen Thomas yn ddyn rhinweddol

* Cyf. I., tudal. 157.
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a diclilynaidd, os nad hefyd yn \vr crefyddol ; ond yr oedd dan lan-er o an-

fanteision, ara nad oedd gaiuldo neb i'w gyfarwyddo mewn pethau crefyddol.

Ymdrechodd, pa fodd bynag, i roddi gradd o ddysg i'w blant, a chynghorai

hwy yn ol y goleuni oedd ynddo i rodio yn ol gair yr Arglwydd. Ganwyd

iddo bedwar o blant ; stf dau fab, John a Humphrey ; a dwy ferch, Sarah ac

Ann. Cyfrifid John Owens yn \vr dichlynaidd a medrus ; arferai fyned i'r

llan yn gyson bob Sabboth, ac yr oedd yn cael ei ystyried yn brydydd enwog.

Yr oedd yn ddyn poblogaidd yn mysg eigyd oeswyr fel un a fedrai gyfansoddi

Inierludiau a'u chwareu ; ond yn nghanol yr holl rwysgedd hyn, dywedir ei

fod yn teimlo oddiwrlli aaesmwythder ei gydwybod, ac ymrysoniadau yr Ys-

bryd Glàn.

Wedi iddo, trwy wrando ar Mr. Rowlands, Llangeitho, yn mhlwyf Llan-

gwyfan, Dyffryn-clwyd, fel y cyfeiriwyd, i brofi awdurdod y gwirionedd

ar ei galon, efe a Iwyr ymroddodd i fod yn eiddo yr Arglwydd; ac wedi

priodi, daeth ef a'i wraig i fyw i'r Berthen-groii, plwyf Ysgeifiog. Yn y faa

wedi iddynt ymsefydlu, ymofynasant am gael pregethu i'r Berthen, Ar y
pryd, nid oedd un eglwys gan y Methodistiaid yn sir Fflint, na'r un pregeth-

wr chwaith. Yr oedd Dafydd Jones tuag 20 miUdir o ífordd; John Eichardsj

yn agos i Lanrwst, tua 30 milldir oddiwrtho
; y ddau hyn oeddynt y rliai agos-

af ato, odJieithr Edward Parry, o Bryn-bugad, a Robert Llwyd, o Plas-ash-

pool, y rhai oeddynt yn agos ato mewn cydmariaeth
;
yn enwedig yr olaf,

ac oll yn sir Ddinbych. O'r Deheudir, gan mwyaf, y ceid pregethwyr y pryd

hwn, leiaf y rhai mwyaf eu doniau. Y'r oedd Mr. Rowlands, a Dafydd

Morris; ac yn ddiweddarach, Jones, Llangan ; a Davies, Castell-nedd ; yn

dyfod yn Ued gyson i'r Gogledd, ddwy waith neu dair bob blwyddyn. Trwy

weinidogaeth achlysurol y tadau hyn ac eraill, galwyd llawer i fod yn saint

yn y parthau hyn o'r wlad ; ac yn eu mysg yr oedd Humphrey, brawd John

Owens, a'i ddwy chwaer
; y rhai a fuont ífyddlawn a defnyddiol dros eu

hoes. Dyma ddechreuad Methodistiaeth sir Fflint.

Kid hir wedi ei ddychweliad at Dduw, y bu John Owens heb ddechreu

llefaru gair dros Dduw. Dechreuodd, meddir, yn rahen tair blynedd ar ol

priodi, sef tua'r fl. 1755— 6, a bu yn llafurio felly tuag 20 mlynedd, cyn

agoriad capel y Berthen, a chyn ei farwolaeth ef ei hun. Yn y blynyddau

cyntaf hyn, yr oedd yr arddeliad a roddid ar y weinidogaeth ar y naill law,

a'r fiyrnigrwydd a ddangosid yn ei herb'yn ar y llaw arali, yn cyfateb i'w

gilydd. Y'r oedd y nefoedd yn rhoi, fel yr oedd uffern yn cynhyrfu ; ac fel

yr oedd uffern yn cynhyrfu yr oedd y nefoedd yn rhoi : yr oedd y naill yn

galw am y Ilall, ac yn cyfartalu i'w gilydd, Rhoddid tywalltiadau rhyfeddol

o'r gwlaw graslawn, nes gorlenwi rhai â gorfoledd ; darostwng eraill i ufudd-

dod ;
peri syndod aruthrol mewn rhai, ac enyn cynddaredd creulawn niewn

eraiU. Fel yr oedd nifer y crefyddwyr yn Uuosogi, a'r achos yn ymeangu i'r

ardaloedd cymydogaethol, yr oedd y gwrthwynebiad yn ymgadarnhau, ac ni

chafodd John Owens a'i deulu ddim dianc. Yr oedd gan y ddau frawd waith
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.plwm, yn wertli ar y pryd, meddant, tua thair mil o bunnau. Ar eu gwaith yn

troi at y crefyddwyr, îe, acyn flaenoriaidary sectnewydd; cynhyrfodd perchen-

og y tir, yn nghyda'r goruchwyliwr, yn dost yn eu herbyn ; a phenderfynasant

naill a'i llethu eu crefydd, neu ysbeilio eu meddiannau. Anhawdd, fe allai,

ydyw sicrliau pa un oedd fwyaf dewisol ganddynt ; ond yr oedd yma fantais

naill ai i ddinystrio yr hyn oedd gas ganddynt, neu ynteu i feddiànnu yr hyn

oedd hoff ganddynt. Anfonwyd am y ddau frawd i'w cyfarfod yn ngwest y
Wliite Horse, yn Nhreífynnon ; lle yr oedd llawer o wr mawr eraill, wedi

dyfod yn nghyd ar yr achlysur tra buddiol (?) o redeg ceffylau. Dygwyd y
ddau frawd ger bron, ac wedi blino yn eu* gwawdio, rhoddwyd iddynt eu

dewis, pa un a wnaent ai gadael eu crefydd, ai colli eu gwaith ; ac y rhoddid

iddynt araser i ystyried. I hyn yr atebodd John Owens yn bwyllog, eto yn

gadarn, nad oedd eisiau amser i ystyried y peth ; os ymadael oedd raid ag uu

o'r ddau, mai y gwaith plwm, er cystal ydoedd, a fyddai hwnw : ac felly y bu.

Disgynodd y profiad tanllyd hwn ar amryw grefyddwyr eraiU yn y cymyd-,

ogaethau, a methodd rhai a dàl y brofedigaeth ; dewisasant eu meddiannau,

yn hytrach na heddwch eu cydwybodau ; eto, ni Iwyddodd hyny, canys hys-

bys fu yn y wlad, os cadwasant eu gwaith y collasant eu cysur dros eu hoes.

Ond am y lleill gofalodd rhagluniaeth am dauynt ; fel na'bu arnynt eisiau

dim daioni. Ni chafwyd lle i genfigenu wrth y goruchwyliwr, yr hwn, feallai,

oedd fwy ei bechod na'i arglwydd ; canys cyn pen blwyddyny galwyd ef i

roddi cyfrif o'i oruchwyliaeth i Lywodraethwr y byd, trwy farwolaeth tra ar-

swydus. Tarawyd ef â chlefyd blin, a dychrynwyd ef â d^-ychiolaethau, fel

na allai pump o ddynion ei ddàl yn ei wely ; a " chan bryfed yn ei ysu efe a

drengodd." Daeth y pum' gr ag oedd gydag ef yn ei glefyd at grefydd ar

ol hyn, a buont ífyddlon gydag achos Mab Duw dros eu hoes. Pa le y
mae y dyn, oddieithr ei fod yn anffyddiwr perffaith, na ddewisasai bellach ran

y rhai a gawsai gam na'r eiddo yr hwn a'i gwnaeth ? Pwy erioed a ymgalcd-

odd yn erbyn Duw ac a Iwyddodd ?

Goruwchlywodraethodd yr Arglwydd amcanion drygionus dynion yn yr

amgylchiad hwn, i fod yn wasanaethgar i deyrnas y Cyfryngwr. CoUodd

rhai eraill, fel y dywedwyd, eu gwaith, tua'r un araser a Johu ac Huraphrey

Owens ; ac yn eu mysg yr oedd un WiIIiam Llwyd. Parodd y goUed hon

iddo ef symud i Liverpool i ymofyn am ei daraaid, mewn rhyw ffordd arall ; a

bu ei ddyfodiad, i'r dref hono, fel y ceir gweled eto (dan hanes y . trefydd),

yn achlysur i Pethodistiaeth ymwreiddio yn y dref fawr houo.

Ond i ddychwelyd at hanes John Owen
;
yr oedd unwaith gyda John Erana

o'r Bala wedi myned i gvVr o blwyf Llanfachraeth, sir Feirionydd, ar feddwl

pregethu. Aethai rhyw nifer o gyfejlliou crefyddol gyda hwynt o'r Bala.

Ymddengys, pa fodd bynag, i'w bwriad ddod yn adnabyddus i'r gwrthwyneb-

wyr, cyn eu dyfodiad i'r Ile ; neu yn bur fuan wedi hyny ; oblegid daeth

haid honynt ar warthaf y pregethwyr, a dechreuasant eu baeddu yn ddi-

drugaredd. Diangodd John Evans heb nemawr niwaid, tiwy ei fod yu fwy
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gwisgi a chyflym na neb o'r erlidwyr. Blin iawn oedd ganddynt ei fod wedi

eu siomi, a bygylhiasant ymlid ar ol y "cythraul heglog," fel y galwent ef, a

dial arno. Yr oedd Johu Owens yn y cyfamser wedi syrthio mewn llewyg

gan y driniaeth a gawsai ; a meddyliodd yr erlidwyr eu bod wedi ei ladd
;

parodd hyn ddychryn arnynt hwythau, a diangasant ar ffrwst, gan adael y
íruan, o'u rhan hwy, i ddadebru neu íarw fel y dygwyddai, ac anghofiasant

ddilyn ar ol John Evans.

Yr oedd John Owens, dro arall, yn dychwelyd o Langeitho, a chydag ef yr

un John Evans ; ac hefyd blaenor rhagorol o Lanrhaiadr Dyffryn-clwyd,

o'r enw Thomas Parry ; ac yn Machynlleth troesant i dafarndy i ymofyn

ciniaw. ís'id hir y gallai John ôwens, fod yn unlle heb ddangos pa beth yd-

oedd ; a chan fod enw Methodistiaid yn dra aumharchus, y pryd hwnw, fe

fyddai yn dueddoi o dynu.aml ddrycin yn ei ben ; ac weithiau, fe allai heb wir

raid. Trwy hyn, cododd dadl boeth rhyngddo â rhyw ddyn a ddygwyddai

fod yn y lle, yn ughylch rhyw bwnc crefyddol. Ymddengys fod y pregethwr

yn trechu ei wrthwynebwr yn y ddadl ; cythruddodd hyn y dyn yu arswydus
;

ac yn ei ffyrnigrwydd, iluchiodd y gyllell at ben John Owens. Methodd ei

nod, pa fodd bynag, a glynodd y gyllell yu y pared o'r tu ol iddo. Gyda

hyu daeth y tafaruwr i'r ystafell, a gofynai yu frysiog, pa beth oedd testyn y
cythrwÖ. " Y mater," ebe John Owens, "ydyw y peth a'r peth;—ac y mae

St. Paul yn dywedyd fel hyn ar y mater, a'r dyn yma yn dywedyd fel arall."

" Pw, pw, St. Paul yu wir !" ebe gvvr y t, " paham y taerwch yu nghylch

hwnw ?—un sy'u dyweyd fel hyn mewn un man, ac yn y gwrthwyneb mewn
man arall. Na thaerwch yn nghylch uu mor sâl a St. Paul yu fy nh i,"

Ar ol yr amser y dechreuodd Johu Owens bregethu, un o'r moddiou a

ddefnyddiwyd gau ei gyd-blwyfoliou i'w flino a'i ddyrysu, oedd ei osod ef yn

warden yr eglwys. Penderfynodd yntau gan ei dreisio i gymeryd y swydd,

y gwasanaethai efe hi yn ffyddlawn ; felly un o'r pethau cyntaf a wnaeth,

oedd gosodrhaid ar yr offeiriad i ddod at y gwasanaeth foreu Sabboth mewn
pryd. Arferai y gr parcbedig fyned i hela ar foreu Sabboth yn aml, a

mynych y byddai ar ol ei amser yn dychwelyd. Yr oedd unwaith ar ol han-

ner dydd arno yn dychwelyd, pryd yr oedd John Owens yn mysg y bobl a

ddysgwylient am dano i gyflawni y gwasanaeth ; ond gan fod y boreu wedi

myned heibio ni oddefai y wardeu iddo ddarllen y boreuol wasanaeth, ond

rhwymodd ef i ddod mewn pryd i'r uu pryduawnol, ac felly i barhau. A
rhag ofn y warden bu raid bod yu fwy gofalus.

Gwnaed ei frawd, Humphrey Owens, hefyd yn warden, a defnyddiodd yntau

awdurdod y swydd i ddarostwng chwareuyddiaethau yn mhob man : parodd ei

arswyd yn mhob Ile, fel y ciliai y campwyr pau ddeallent fod y warden yn dyfod.

Deuai yn ddisymwth, weithiau, ar eu gwarthaf; ffoent hwythau gan adael eu

dillad yn ei íeddiant ; raynai yntau addewid gauddynt, cyn rhoi eu dillad i fyny,

na ddeuent i'r Ile, ar ý fath ddyben, byth mwy. Yr oedd wedi dàl uu dyn o'r

enw Joseph, dair gwaith ; bellacb, uid oedd gan y troseddwr ddim i ddyweyd
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mewn ffordd o esgus, ond dywedai, " Fy ewythr Humphrey bach, os rhowch

chwi Feibl i rai, ni welwch chwi byth mo'nwyf eto, gyd â'r gwaith hwn.

Addawodd yntau yraofyn am Feibl iddo ; ac er prined oeddynt, llwyddodd i

gael un ; cyraerodd yr anrheg gyd âg ef i'r gwaith, lle y Uafuriai y dyn, ac

a'i cyflwynodd iddo, gan ddyweyd, "Dyraa fo i ti Joseph
;
yr Arglwydd a'i

bendithio i ti." Daeth ar Joseph ddiwygiad amlwg o'r dydd hwnw allan ; a

rhoes brawfyn y canlyniad fod dymuniad Huraphrey Owens wedi ei ganiatâu,

canys bu Joseph yn bregethwr gwresog gyd â'r Wesleyaid tra fu byw.

I ddangos pa fath syniad a lochid am y 'sect hon,' sef y Methodistiaid, yn

mysg y bobl, yn enwedig yn mhlith y rhai a gyfrifid yn uwchraddiaid, rhoddir

yma ychydig linellau, raewn fluríf o fedd-argraff, a geir yn awr ar gareg fedd,

yn myuwent Ysgeifiog ; cyfieithiad o hono sydd fel hyn ;

—

Yma gorwedd GweddiUion,
HüGH Hdghes, Ysw., Coed-y-brain

;

Mewa gobaiih o adjryfodiad gwynfydedig.
Cafodd yr anrhydedd o wasanaethu ei wlad vn y swy'dd o Sirydd dros y sir hon,

Fel dyn—
Ei arfer ydoedd bod yn ddyfal yn addoliad yr Eglwys sefydledig

;

Ardystio o galon yn erbyn sect newydd y Rlethodistiaid penchwiban,

y rliai a fynent dynu dynion oddiwrthi ;

Ac mewn pryd wastadhau ymrafaelion rhwng cjnnydogioD,
cyn iddynt ffyrni}ro at eu gilydd.

Trwy ei ymddygiadau hyn, fe'i perchid yn ei fywyd, a galerid am ei golli.

Bu farw,

Gorphenaf 7fed, 1752, yn 44 mlwydd oed, gan adael unig ferch

a gweddw ar ei ol.

Dyry y bedd-argraflF uchod, i ni olwg ar y syniadau a fynwesid gau y wlad,

y pryd hwnw, am y Methodistiaid ; nid wedi eu hadnabod yn dda trwy

flynyddau o gydnabyddiaeth â hwy—nid trwy argyhoeddiad fod eu heo"-

wyddorion yn heresiaidd, a'u hyradd\'giadau yn anfad, na, dim o'r fath beth;

ond am eu bod yn gwahaniaethu oddiwrth grefydd awdurdodedig y wlad.

Yr oedd y gwrthwynebiad yn gryfaf, Ue yr oedd anghydnabyddiaeth â hwy
fwyaf. Yr oedd llawer, yn ddiau, yn cwbl gredu mai anffawd i'r wlad oedd

eu dyfodiad iddi ; a diamheuol fod teulu y boneddwr uchod, felly
; gan iddynt

restru ei wrthwynebiad ef i'r " sect benchwiban " yn rhinwedd y canmolent

ef am dani
; y cyhoeddent ef yn rhagori ynddi, ac yr ewyllysient draddodi ei

goífadwria^th i oesoedd dyfodol, fel etifedd o houi.

Nid oedd y werin, ar y cyntaf, mwy na'r gwr mawr, yn bleidgar i'r

penau-cryniaid. Cyn eu hadnabod, yr oeddynt yn llawn o ddigUonedd a

rhagfarn yn eu herbyn ; a pharod ceddynt i yraarfogi i'w tarfu a'u rhwyslro.

Felly, yr oeddynt yn y wlad hon. Un tro daeth Dafydd Morris, i'r Berthea-

gron i bregethu, ac ymgasglodd cynuUeidfa fawr i wrando. Ar ddechreu yr

oedfa, canfyddwyd haid o ddynion cryfion, a dibris, yn dynesu at y fan, wedi

ymbarotoi i aflonyddu yr addoiiad ; ac o bosibl i niweidio pawb a ddywedai

ddim yn eu herbyn. Oud paa oeddynt ya iieshau at y t, syrthiodd eu
CyrEOL iii. &
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blaenor, a thorodd ei goes, a hyny ar dir gwastad a theg. Cafodd y fintai

ddigon o orehwyl, bellach, i ymgeleddu eu blaenor, yn ile erlid y crefyddwyr.

Tybient, weithian, fod poen y dyoddefydd, yn galw am eu sylw, yn fwy na

therfysgu yr addoliad. Felly, pa fodd bynag, y bu y ffaith : bu trychineb un

ji\ hèddwch i'r llall ; cafodd y pregethwr lonyddwch ar draul anffawd yr

erlidiwr.

Ond er pob rhagfarn a gwrthwynebiad yr oedd gair yr Arglwydd yn cael

ei fawrygu. Aeth yr adeilad y pregethid ynddi, yn fuan yn rhy gyfyng, a

gwelwyd fod capel yn angenrheidiol i gynwys y gynulleidfa a ddeuent yn

nghyd. Yr oedd yma, bellach, eglwys wedi ymgrynhoi, ac yn lluosogi mewn

rhifedi. Nid oedd, ar y pryd, yr un arall, o fewn y sir ; nac yn sir Ddinbych

chwaith yr un, yn nes na'r un oedd yn Llandyrnog, Dyffryn-clwyd. Wrth

weled y gwaith yn llwyddo, ymosododd John Owens, a'i frawd, ar y gorch-

wyl gael lle helaethach i addoli. Cafwyd tir, dan rwym-amod, gan fonedd-

iges, o'r enw Miss Llwyd, yr hon oedd perchenog tyddyn y Berthen. De-

chreuwyd adeiladu yn y fl. 1775, a gorphenwyd ef, yn y flwyddyn ganlynol.

Disgynodd y draul, tybygid, yn gwbl ar John Owens ei hunan, oddieithr yr

ychydig gynorthwy a gafodd mewn cludo y defnyddiau ato ! Pan oedd yr

addold ymron wedi ei orphen, aeth John Owens i Langeitho, prif gartrefle

Methodistiaeth, yn y tymhor hwnw, i ymofyn Eowlands, apostol Cymru, i'w

agor. Dywedai wrth y saer, cyn cychwyn, " Nid wyf yn dysgwyl dychwelyd

yn fy ol yn fyw ; ond gweithia di dy oreu, i gael y capel yn barod, gan y

daw Mr. Eowlands, ini hyderaf, yma i'w agor." Aeth i Langeitho, a chafodd

addewid gan Mr. Eowlands. Ond wrth ddychwelyd, cymerwyd ef ei hun

jTi glaf, a methodd ddyfod yn nes adref na Llangurig, pum' milldir tu draw

i Lanidloes, sir Drefaldwyn, cyn marw. Dygwyd ei gorff i'w gladdu i fyn-

went Ysgeifiog, ei blwyf ei hun. Ymddengys, wrth y dyrfa a ddaeth ynghyd

i'w gladdu, fod iddo barch mawr yn ei gartref, er mor erledigaethus oedd y
tymhor ; oblegid dywedir fod jy orymdaith yn cyrhaedd o'r Berthen i Ys-

geifiog, miUdir a hanner o ffordd, a bod y grafell wedi tori gan bwysau y
pres a offrymwyd (!) gan y gynuUeidfa ar yr achlysur. Daeth Mr. Eowlands,

yn ol ei addeid, i agor y capel, ond nid oes dim hynod wedi ei ddyweyd

am effeithiau ei ymweliad.

Bu Mr. Humphrey Owens, hefyd, yn pregethu amryw o flynyddau, cyn ei

farw ; a'r ddau hjn, mae yn debyg, oeddynt bregethwyr cyntaf y cyfundeb o.

fewn sir Pflint. Yr oedd Humphrey yn meddu ar lais peraidd rhagorol, ac yn

gantor campus. " Byddai yijien bobl," meddai eí yr,* "yn ninas Caerlleon,

yn arfer dyweyd, pan clywent ei gyhoeddi, ' Wel, ni gawn ganu da y Sabboth

nesaf, mae Humphrey Owens yn dyfod atom.' Byddai yn aml ar ei gy-

hoeddiad, mewn odfaon, yn dechreu y canu ei hunan ; ac ystyrid y pregeth-

* Parch. Joseph WilHams, Liverpool.
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wr hwnw, yn un hapus iawn, y dyddiau hyny, a allai arwain y canu yn gys-

tal a phregethu."

Ymddengys fod Humphrey Owens, am ryw nifer o flynyddau, cyn ei farw,

yn oruchwyliwr, neu yn arolygwr, ar weithiau mn yn nghymydogaethau

Trefiynnon, dros Hugh Humphreys, ysw. Dygwyddodd i oruchwyliwr arall

ddyfod unwaith at y boneddwr hwn ar ddydd Sadwrn, a gofyn, " A oedd

Humphrey Owens gartref?" " Nac ydyw," oedd yr ateb, " y mae wedi

myned i gynghori y bobl ; ac y mae ar y diawliaid eisiau eu cynghori
; y

maent yn tori fy ngwrychoedd i, ac yn gwneyd pob math o gastiau ar fy nhir."

Mae yn ddigon tebyg fod y rhai cythreulig, y cyfeiriai y boneddwr atyut, yn
tori gorchymynion Duw, yn gystal a'i wrychoedd yntau ; ond yn ei olwg ef

yr oedd y gwrychoedd o fwy o bwys na'r gorchymynion ; a'r tir o fwy gwerth

nag eneidiau dynion,

Cyfarfu Humphrey Owens â llawer o sarhad ac anfri wrth fyned o amgylch

i bregethu 'r efengyl. Pan yn gweddio, unwaith, ar ddechreu oedfa yn Grro- .

nant, pentref wrth^làn y môr yn ngogledd y sir, taflodd rhyw un ddylluan

i'w wyneb, gan fwriadu attal yr oedfa, trwy derfysgu y pregethwr ; ac er na

Iwyddodd yn hollol i rwystro yr oedfa ; eto archollwyd peth ar y pregethwr.

Mynych iawn y lluchiwyd ef â thom, ac âg wyau gorllyd, am ddim ond am
geisio Ueshad ysbrydol ei gydwladwyr.

Dygwyddodd tro pur hynod iddo yn Nghonwy. Nid oedd yr un capel, y
pryd hwnw, o fewn y dref, na nemawr grefyddwr yn perthyn i un enwad o

ymneiUduwyr. Aeth Humphrey Owens yno i bregethu, ac ar yr heol y safai.

Cyn iddo orphen ei bregeth, dàeth cwnstabl ato, gan orchymyn iddo ddyfod

gyd âg ef yn ddiymaros at yr heddynad, yr hwn a'i hanfonasai i'w gyrchu

;

a'r hwn hefyd oedd berson y plwj'f. Ufuddhaodd y pregethwr yn y fan, ac

a aeth. Wedi dyfod i ydd y gT parchedig, bu yr ymddyddan canlynol

rhyngddynt :

—

" Beth yw yr achos," gofynai y person, " fod eich bath chwi yn dyfod ar

draws gwlad i aflonyddu ar y bobl ?
"

" Yn siwr, Syr," ebe y pregethwr, '' yr oedd perffaith lonyddwch yn ein

plith ni, hyd nes daeth y cwnstabl atom oddiwrthych chwi : hyny, Syr, yn

unig a barodd yr aflonyddwch."

" A fedrwch chwi Eoeg ? " gofynai y person.

" Yn wir, Syr, mae yn hynod dda gen' i fod lesu Grist yn deall Cymraeg

yn dda ; ac yn yr iaith hono yr oeddwn i yn llefaru," oedd yr ateb.

Ebe y gr mawr wrth y cwnstabl, gan fwriadu peri arswyd blin ar y preg-

ethwr :

—

"Gwna dy hunan yn barod i fyned â'r dyn yma i Gaemarfon, i'w

roi yn nvvylaw y press-gang." Felly, ymadawodd yr ynad, a'i was hefyd,

gan adael y truan wrtho ei hunan ; ac nid oedd y gvvr boneddig yn meddwl

dim llai na fyddai y pregethwr, allan o law, yn awyddus iawn i ymostwng

;

ac i addaw na throseddai efe byth yr un modd dracheíh. Ond wedi hir
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cldysg;\vyl, ac lieb un deiseb gostyngedig o'r fath yn dyfod, tybiodd y person

mai gwell fyddai ei oUwng yn rliydd, ac anforodd y ceisbwl ato i ddyweyd

:

'• Mae fy meistr yn dyweyd y gellwch fyned i ffordd."

"Ewch chwiUiau at eich meistr," ebe Humplirey Owens, " a dywedwcli

wrtlio, nad îii' fì ddim i ffordd oddieithr iddo ef ei hun ddyfod a fy ngoUwng

i yn rhydd."

Felly bu gorfcd i'r gr boneddig ddyfod yn ol, a gollwng y gr yn an-

rhyde(hlus i ffordd. Yntau a aeth ymaith tua Llanrwst, erbyn yr bwyr, yn

ol ei addewid.

Bu farw Humphrey Owens yn Nhreffynnon yn y fl. 1796 ; ngain mlynedd

ar ol ei fiawd, pan oedd oddeutu 60 mlwydd oed. Pregetliodd y Parch.

Eobert EUis, Wyddgrug, yn ei wylnos ; a phan y rhoes Mr. Samuel Morris,

tad y Parch. Wiliiain Morris, Rhuddlan, y pennill canlynol i gauu ;

—

" O fíwyn ei fyd y dyrfa,

Sy'n canu Haleliwia,

Cawn ninau ddianc cyn bo hir,

I mewn i'r wir orphwysfa," &c.

torodd allan yn orfoiedd mawr trwy y t. Claddwyd ef yn mynwent Ys-

geifiog yn ymyl ei frawd.

Tua'r fl. 1783, sef saith mlynedd ar ol agor capel y Berthen, y cynaliwyd

y cyfarfod misol cyntaf sir Pílint. Yr oedd y ddwy sir, Dinbych a Ftìint,

ar y pryd, yn un cyfarfod misol, a pharhausant felly am ysbaid deng mlynedd

ar hugain.

Yr oeddun Eobert Prys yn perthyn i'rígyradeithîö-eglwysig yn y Berthen;

yr hwn oedd yn bregethwr, neu yn gynghorwr ; ac yn byw yn Mhlas Winter.

Gr sir Gaernarfon, meddir, oedd hwn, ond wedi ei arwain gan raglun-

iaetb i Blas Winter i breswylio. Wedi dyfod i sir Fflint, tybygid, y cafodd

ef grefydd ; a hyny, fel yr ymddengys, trwy wrando yn y Berthen. Dyn tàl,

gwladaidd yr olwg, oedd Kobert Prys ; ei lais yn crynu yn drwm, a'i dduH

bregethu yn luirturf iawn ; ac, ar y cyfan, yn Iled anmhobloîjaidd ei ddawu

a'i dduU. Yr oedd yn un o'r dynion mwyaf diaddurn a ellid ei weled, cym-

maiut felly, fel y gellid meddwl, pe buasai fyw yn awr, mai priu y caniatesid

iddo ymddangos ar g'oedd. Nid oedd ei wybodaeth, chwaith, ond bychan

iawn. Ni wyddai, meddai fy ngohebydd, nemawr ddim ond ara godwm
Adda, ac am y drefn ryfedd o gadw pechadur ; eto yr oedd yn heu r gwir

grefyddol, perö'aith gywir, a dihoced. Mae yr hanes a roddir am deulu

Hobert Prys, a'r olwg deuluaidd oedd ar bethau yn ei d, yn ddrych o ddull

llawer o amaethwyr anuiwylliedig y wlad yn y dyddiau hyny ; ond prin y
gallai llawer yn yr oes bresenol gredu ei fod raor gethin a barbaraidd. Ys-

grifena fy hysbysydd, fod oedfa wedi ei chyhoeddi i fod yn Mlilas Winter,

naw o'r gloch fore Sabboth ; ac mai Mr. Jones, Caerwys, y pryd hwnw, ond

Djnbych, yu uiwedd ei oes, oedd i bregethu yuo. Nid oedd ef ar y pryd, ond
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llencyn tàl, mnin, lhvyd ei wedd, a lled wanaidd ei iecliyd. Daeth rhyw

nil'er o gyíeillion crefyddol gyd àg ef i'r oedfa. Yr oedd yr olwg av yr hen

araaethdy yn ddigon anserchog, y buarth wedi ei orchuddio â thail, a'r t ya
llawu hen ddodrefn cryf a gwladaidd. Ar y buarth, cyfarfu Eobert Prys

â'r pregethwr ieuanc, gau ei gyfarch, " A ddaethoch chwi Tom Jones, i ddy-

weyd gair wrth y bobl? " Ar ol yr oedfa, daeth amser ciniaw, ac wele leg

of mutlon, hallt, galed, a du fel het ; bara haidd caled, a du fel gloyn ; tatws

melyniou afrywiog
;
ymenyn a lyrapiau o halen bras ynddo fel shota ; llaeth

gan sured a gwinegr; Iwrap anferthol o bwdin du, o flawd haidd ; llwyau a

dysglau bwyta pren ; ac un gyllell rhwng paAvb ! a gr y t yn cymhell o

galon, "Bwytewch, gyfeillion anvvyl; mae y Tad nefol yn dda iawn, wrthym

yii trefnu mor ehelaeth i rai heb haeddu dim ; dyolch byth iddo."

Te wel y darllenydd, wrth y dysgrifiad digrifol hwn, pa fath un oedd

Eobert Rrys ; pa gan lleied o amaethiad meddwl, a choethiad teimlad ; eto,

inae yn rhaid dyweyd, fod yno enaid cywir at Dduw, a chymwynasgar at

ddynion, dan yr arwyneb cethin hwn. Yr oedd yr hen vvr mor alluog ì

ddysgu llawer o'i gydwladwyr, mewn pethau crefyddol, ag oeddynt hwy i'w

ddysgu ef mewn gwareidd-dra dynoliaeth. Gobeithiwn hefyd fod llawer o'r

cethinwch uchod wedi ei sychu ymaith, fel yr oedd yn ymarfer, ac yn yra-

gymysgu, mwy â dynion diwylliedig. Trwy offerynau gwael íel hyti, y
gwnaed pethau raawrion lawer gwaith. Felly, meddir, y bu gyda'r gr
hwn. Dywedir fod deg ar hugain wedi eu dychwelyd trwyddo, mewn un
oedfa, yn Tan-y-fron, Llansanan. Dechreuai y cwrdd, meddir, ymron bob

amser, trwy roi allan yr un pennill o salm ; sef,

—

Er cyn rhoi sail i'r mynydd mawr ;

Cyn llunio Uawr cwmpasfyd ;

Duw o dragwyddol wyt cyn neb
;

Hyd dragywyädoldeb hefyd.

Ëhoddai y penniU hwn allan raewn sn hirllaes, nid annhebyg i berson y
plwyf ; a dybenai ei weddi yn wastad yr un fath, sef, " Hyn a erfyniwn ac a

ddeisyfwn ni, yn rhad, er mwyn Crist ein Prynwr. Araen." Gwnai hyn yn yr

un dôn a'r peison, heb ddim gwahaiiiaeth ; ac oni bai gweled ei ddiwyg,

gallesid dychyraygu mai y Uan a fyddai y lle, ac mai gr a'r crys gwyn a

fyddai y gweddiwr.

Dechreuodd bregethu pan oedd tua 18 ml. oed, a thra y bu ef byw yn
Mhlas Winter, yr oedd yn arfer myned i'r Bertlien i'r cyfarfod eglwysig. Yr
oedd oedfaon yn cael eu cadw mewn gwahanol fanau, yn nghymydogaeth

Plas Wiiiter, dan y perthi, ac ar ymylau y ft'yrdd, ac yn aclilysurol yn Mhlas

W'inter ei hun. Bu y pregethau achlysurol hyn yn foddion bendithiol i rai

yn ardal Ehosesmor,* pryd uad oedd eto yr un achos sefydlog yn y gyniyd-

Ogaeth. Yn y cyfamser âi y rhai a ddeffroid am eu hachos tragwyddol, i'r

* Ardal ydyw rhwng y Berthen a'r Wyddgrug.
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Wyddgrug, i ymofyn am ymgeledd, yn ngliymdeithas yr ycliydig grefyddwyr

ag oedd eisoes yn y dref, neu y gymydogaetli hono ; neu ynte i Laneurgain,

yr hon sydd tua thair miUdir i'r dwyrain o'r Ehos. Felly hefyd y parhaodd

pethau hyd nes adeiladu capel yn Ehosesmor, yr hyn a wnaed tua häìiner can'

mlynedd yn ol. Wedi adeiladu y capel, flfurfiwyd yma eglwys, ac ymgasglodd

yr aelodau a arferent fyned, rhai i'r Wyddgrug, rhai i Laneurgain, a rliai i'r

Berthen, at eu gilydd ; ac felly cych^yj^nwyd yr achos yn ei wedd bresenol.

hyny, hyd yn awr, y mae yn myned rhagddo yn siriol a llwyddiannus.

Bu farw Eobert Prys, Awst 13, 1809, yn 71 ml. oed; a bu ftu-w Ann ei

wraig, yr hon a fuasai yn fam yn Israel, yn y fl. 1812, yn 71 ml. oed. Er

mor wladaidd a <liaddurn oedd eu diwyg a'u harferion, cafodd yr hen bobl

hyn yr uchelfraint o swcro achos yr efengyl dan amgylchiadau isel iawn

;

amgylchiadau nad-allai dim eu tueddu, ond cariad at eneidiau dynion, a

chydwybod i ogoniant Duw.

Nid hawdd, dan yr amgylchiadau isel yr oedd yr achos danynt y pryd

hwnw, oedd darostwng rhagfarn dynion, a'u denu i wrando gair Duw. Yr

oedd pob moddion effeithiol i ddwyn rhai i roddi clust i'r weinidogaeth, gan

hyny, o werth mawr ; ac ar hyn y rhoddai y crefyddwyr cyntaf eu bryd, a

thrwy hyn y llwyddasaut. Dywedir am Ann Bellis, chwaer i Johu ac Hum-
phrey Owens, ddarfod iddi Iwyddo i ddwyn cannoedd lawer yn yr hoU wlad

i wrando. Bydwraig ydoedd, mawr ei henw yn y gorchwyl hwnw, a thra

llwyddiannus. Dywedir, fod dirgelwch ei llwyddiant, yn ei gwaith o 'blygu

ei gliuiau raewn gweddi, am nawdd y Goruchaf drosti hi, a thros y fam a'r

plcntyn. Yr oedd gweddio, ar un achlysur, yn arferiad tra aughyffredin yn

y dyddiau hyny, ac yn enwedig yn mysg y gwragedd. Hi fu, pa fodd bynag,

trwy ei hymddygiad tyner a christionogol, ynghyd a'i medrusrwydd a'i gofal,

yn ei galwedigaeth, yn offeryn i enniU lláwer iawn o deuluoedd rhagfarullyd

i wrando gweinidogaeth y gair, ymhlith y Methodistiaid. Merch i'r wraig

hon, oedd gwraig gyntaf, y Parch. John Parry, Caerlleon.

Yu nghymydogaeth Ehosesmor, yr oedd pregethwr, o'r enw Jaraes Jones,

yn byw. Ni fu oes weinidogaethol y gr hwn ond ber. Dechreuodd

bregethu tua'r blynyddau 1813—15; ac wedi llafurio ychydig o flynyddau,

galwyd am dano i wlad gorphwysfa. Gr crefyddol iawn y bernid ei fod, a

phregethwr tra sylweddol ; un a roddai sail i ddysgwyl Ilawer o ddefuydd-

ioldeb oddiwrtho, pe cawsai oes i fyned rhagddo. Mae yr achos yn

y Ile hwn yn siriol a llwyddiannus. Yma hefyd y cyfauedda y Parch.

William Pierce, yr hwn sydd yr, neu or-yr, i'r hen John Pieroe, sir

Gaernarfon.
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PENNOD IY.

GORSAFOEDD HENAF METHODISTIAETH YN SIROEDD
DINBYCH A FFLINT.

cynwysiad:—

BONT-UCHEL—CAPEL YN Y BONT YN 1777—PREGETHU YN Y FLWYDDYN 1763—ANN
PARRY, BRYN-MULAN, A'I THEULU—ADFYWIAD YN 1821—THOMAS PARRY,
'RHEWL—EI ALW YN SWYDDOG—CAPEL PRION, 1792—EDWARD JONES, PRION—
PHYLIP Y CYLCHWR—FYCHAN DAYIES YR ERLIDIWR—PEN GWAS Y FEDW-LAS
YN ERLID—ALICE EYANS-RHUTHYN—EDWARD OLIYER-BECHGYN YR YSGOL
FAWR—ERLID CREULAWN—ROBERT LLWYD A WILLIAM PARRY—PREGETHU
MEWN HEN YSGUBOR—OEDFA Mr. JONES, LLANGAN, A'R ERLID YN LLACIO—
GWEDD BRESENOL YR ACHOS.

BONT-UCHBL.

Lle yw hwn yn nghanol gwlad, yn llawn o fryniau a choedydd ; ar yr aswy

i'r ffordd sydd yn arwain o Euthyn i Ddinbych, tua 4 milldir oddiwrth y
gyntaf a 6 oddiwrth yr olaf. Yr oedd y trefydd hyn heb eu darostwng i

dderbyn ymneiUduaeth pan y cafodd le i roddi ei droed i lawr yn y Bout ; a

thros lawer blw^ddyn, yr oedd pregethu cyson yn y Bont, pryd na feiddiai

neb prin gynyg ar hyny, yn y ddwy dref. Nid oedd, fel y dywedasom lawer

gwaith, yn yr ardaloedd hyn, ond Tan-y-fron, Bont-uchel, Adwy'r-clawdd, a

Chapel y Dyffryn, ac yn fuan ar eu hol y Bertlien-gron, yn orsafoedd Meth-

odistiaeth am gryn dymhor. Dichon fod ambell oedfa mewn ardaloedd eraill

yn achlysurol ; ond y lleoedd uchod, dros amser maith, oeddynt y lleoedd sef-

ydlog, lle y byddai cyuiweirfa pregethwyr Dê a Gogledd ; a chyrchfa y
gwrandawyr.

Codwyd capel y Bont-uchel, yn ol yr ysgrif sydd genyf, yn y fl. 1777.

Ond y mae y weithred am y tir y codwyd y capel arno, yn cael ei dyddio,

Mehefin 19eg, 1771. Ehoddwyd y tir dan y weithred hon, gan un William

Eoberts a'i fab Eobert WiUiams, am fil o flynyddau. Yr ymddiriedolwyr

oeddynt y Peirch. Daniel Eowlands, a Pheter Williams ; Mri. Eobert Llwyd,

Plas-ashpool ; Dafydd Jones, Adwy'r-clawdd j a John Owens, Berthen-gron.

Pa fodd i gysoni y ddau hysbysiad â'u gilydd nis gwyddom. Tueddu yr

ydym i gredu mai yr olaf yw yr un cywir, o leiaf am sicrhad y tir j a gellir

meddwl mai nid hir, ar ol ei sicrhau, y bu yr adeilad heb ei chodi. Mewn rhai

amgylchiadau ni a wyddom y byddai yr adeilad wedi ei orphen, a hyny, fe

allai, rai blynyddau cyn sicrhau y tir trwy weithred. Ond nid yw yr amseriad

ddim gymaint pwys i'r hanes. Sicr yw, pa fodd bynag, fod moddion yn

cael eu cynal yn y gymydogaeth cyn codiad y capel j a hyny, tybygid, dros

rai blynyddau.
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Ymddengj's fod y pregethu yn cael ei gynal, ar y dechreu, yn nh un William

Eobeits ; dichon mai yr un gr oedd hwn a'r un y mae ei enw yn y weithred,

fel rhoddydd y tir, i godi y capel arno. Bu farw Edward Parry, Bryn-rauLin,

tyddynwr yn y gymydogaeth, yn y fl. 1763 ; a dywedir fod pregethu, y pryd

hwnw, yn y gymydogaeth yn achlysurol ; a bod rhyw nifer ag oedd wedi eu

tueddu i wrando, wedi cymeryd t anedd, dan ardrelh, i gynal moddion

ynddo. Ac yn eu mysg yr oedd gwas Ann Parry, gweddw y gr uchod.

Enw y gwas oedd Bobert Parry ; bu yn offeryn i ddwyn ei feistres gydag ef

ar foreu Sabboth, i'r lle a nodwyd, i wrando John Owens, Berthen-gron, sir

Fflint. Bendithiwyd yr oedfa hon, y gyntaf iddi hi, er lles ysbrydol iddi. Cy-

mhwyswyd y gair gyda grym at ei chydwybod ; a hyny raor bersonol, fel y

iybiodd, ar y pryd, fod Eobert y gwas, wedi dyweyd ei hanes wrtho. Pa

fodd bynag, dygwyd ei meddwl yn gaeth i ufudd-dod Crist ; a theimlodd

ar ei chalon, yn y fàn, ofyn i'r pregethwr ddyfod gyda hi i'w th i giniawa

y Sabboth hwnw.

Ar ol hyn cadwyd cyfarfodydd y gymdeithas eglwysig yn nh Ann

Parry, sef yn Mryn-mulan;* a hyny tra fu y wraig dda hono fyw. Ymunodd

un o'r merched â'r crefyddwyr yr un amser a'i mam ; ac yn mhen tua blwydd-

yn dilynwyd hwy gan ei chwaer. Bu y ddwy ferch hyn yn llafurus a fí^ydd-

lawn gyda'r achos crefyddol yn eu hoes. Teithiodd y ddwy lawer i wrando

pregethau; yr un'g foddion cyhoeddus, ar gael y pryd hwnw. Aethcnt am-

ryw weithiau i Langeitho, er mwyn gwrando Eowlands yn pregethu ; ac er

cael ei gyhoeddiad i'r Gogledd. Llwyddasant hefyd yn eu cais ; a buant, trwy

hyny, yn offerynau i ddwyn cawodydd bendith ar eu gwLìd. Parhaodd y
teulu hwn yn garedig at achos yr efengyl dros eu hoes. Bu Bryn-mulan yn

llety pregethwyr tra bu Ann Parry fyw ; felly yr eiddo ei dwy ferch ; Mary, yn

mhentref Llanrhaiadr ; a Dorothy, gerllaw y Bont-uchel.

Yr oedd Ann Parry yn nodedig am ei chyrhaeddiadau, mewn gwybodaeth

a phrofiad crefyddol. " Anaml," meddai un pregethwr enwog o'r Deheudir

am dani, "y gwelais i neb, wedi dyfod at grefydd mewn gwth o oedran, cy-

ffelyb iddi, ara gywirdeb ei syniadau, ac ysbrydolrwydd ei hysbryd. Bu
farw yn agos i ddiwedd y fl. 1787, yn 69 ml. oed.

Anhawdd ydyw peidio gwneyd crybwylliad o amgylchiad arall, a ddy-

gwyddodd ar ol raarwolaeth y wraig dduwiol hon, cysylltiedig a'i gweddillion
j

pa gasgliad bynag a wnelo neb oddiwrtho, neu pa eglurhad bynag a ddyry

neb arno, y mae yr amgylchiad yn un tra hynod. Yn y fl. 1830, sef i3 o flyn-

yddau ar ol claddu Ann Parry, agorwyd ei bedd i ddodi gweddillon ei mab

James Parry yno. "Wrth ganfod yr arch a gynwysai gorff yr hen wraig a

chan Ueied o anrahariaeth arni ; cododd blys ar y dynion a agorasent y bedd, i

godi caead yr arch, a chael gweled pa wedd oedd ar y corff. Gwnaethant

• Tyddyn, yw Bryn-mulan, yn mhlwyf Llanrhaiadr, rai milldirocdd o ffordd oddiwrth

y Bont-uchel.
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hyny, ac er eu mawr syndod, cawsant ef yn ddilwgr, oddieithr ycTiydig

anmhariaeth ar y traed ; ac er bod yn fwy sicr, teimlasant y coríî, â'u dwylaw.

Yr oedd, hyd yn nod, y llysiau ar yr arch heb wywo ! Daeth amryw o drig-

oh"on y llan i'w gweled, a chawsant bob sicrwydd fod y peth yn wir. Er
hyny, pan gyhoeddwyd y ífaith, yr hyn a wnaed yn gynar yn y flwyddyn

ganlynol, cododd amheuaeth yn meddyliau rhai ; a gwawdiodd eraill y dynion

hygoelus, a gymerent eu twyllo fel ag i gredu gwirionedd yr hanes. Ehodd-

asid yr hanes cyntaf ar g'oedd, gan y Parch. John Wynne, yr hwn ei hun a fu

yn ymddyddan â'r rhai ag oeddynt yn y fan ar y pryd ; ac ysgrifenodd gr arall

drachefn i'r Drysorfa i amddiífyn y cyntaf
;
gan dystio ei fod ef yn y fan, ac

iddo weled yr hyn oU a fynegwyd ; ac yn barod i roddi pob boddlonrwydd i'r

neb a yraofynai ag ef am wirionedd yr hysbysiad.

Yn mis Gorphenaf, 1836, agorwyd y bedd drachefn, i osod gweddillion

gweddw James Parry ynddo. Gan faint y son a fu am gorff Ann Parry,

chwe' blynedd yn ol, cododd awyddfryd angerddol mewn rhai a ddealient fod

y bedd yn cael ei agor, i gael golwg eu hunain ar yr hyn a fuasai yn destyn

cymaint o siarad. Agorwyd y bedd, a chafwyd arch James Parry wedi

anmharu, a'r corff wedi malurio, heb fod dim yn ngweddiil ond yr esgyrn.

Yr oedd lluaws o bobl erbyn hyn wedi ymgasglu i'r lle; ac i'w boddhau,

codwyd arch y mab i fyny, er rawyn dyfod at arch y fam. Wedi gwneuthur

hyn, aeth un o'r gwr i lawr, ag a gododd gauad arch Ann Parry, gan symud

yr amdo hyd at y Iwynau ; ac er dirfawr syndod i'r holl edrychwyr, yr oedd y
corff yn aros yn ddilwgr, ac fel un newydd farw ; cauwyd ar y corff drachefn, a

dodwyd gweddülion James Parry yn eu lle, gan fwriadu eu gadael raewn

Uonyddwch oesol. Ond cyn pen dwy awr, yr oedd yr holl gyraydogaeth

mewn cyffro, a Iluaws o bobl wedi yragasglu drachefn i'r Ue; a chan gymaint

oedd eu taerni, cydsyniwyd i agor y bedd drachefn. Yr oedd yn eu mysg, y
tro hwn, amryw o hen gyfeillion Ann Parry

; y rhai a fuasent gynt yn cyd-

adddoli gyda hi yn Mryn-mulan, ac yn ei hadnabod yn dda. Yr oedd y rhai

hyn yn rawynhau yr olwg ar weddillion ei hen gyfeilles ; dygai i'w cof yr

araserau y buont yn myned i d Dduw yn nghyd, ac arhoent wrth y bedd

fel rhai tra hwyrfrydig i droi eu cefnau arni. Eto, cefnu fu raid, a gwnaed y
bedd yn barod i dderbyn gweddillion ei merch yn nghyfraith. Ysgrifenwyd

yr hanes a chyhoeddwyd hi eilwaith yn y " Lrysorfa," am Awst, 1836 ; ar-

wyddwyd yr ysgrif gan dri o wr cyfrifol o'r ardal.*

Yr oedd y corff wedi bod yn y bedd, nam-yn un flwyddyn, ddeng mlynedd

a deugain, ac eto yn aros heb waethygu
;
pryd yr oedd corff arall yn yr un

bedd wedi malurio, raewn chwe' blynedd! Llawer cais a wnaed ar eglurhau

hyn, ond nid i foddlonrwydd pawb hyd heddyw.

Yraddenpys y byddai Dafydd Morris ; Rowlands, Llangeitho ; a Jones,

Llangan ; dros ryw dymbor yn ymweled â rhyw barthau yn y Gogledd yu

* Eichard Hughes, Pentre ; John Salisbury, Pen-y-bryn ; a David Eoberts, Llan.
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lled gyson, unwaîth neu ddwy yn y íiwyddyn bob un, ac felly â'r Bont-ucliel.

Meddai Mary, merch Ann Parry, wrth r sydd yn awu yn fyw, " Dafydd

Morris oedd yn cadw seiat, pan aethum i iddi gyntaf. Yr oedd un arall yn

yn cael ei holi o fy mlaen i, a gwrthodwyd hwnw. Crynais, rhag mai hyny

oedd yn fy aros inau ; ond wrth fy hir holi, gofynodd, ' A oeddwu yn hoffi bod

yn mysg pobl Iwydion o'r fath ag oedd pobl y Bont-uchel ? o herwydd, ' ebe

efe, 'yr ydych chwi a golwg go dda arnoch.' Minau a ddywedais, nad oedd

neb yn well genyf dan haul." Torodd hyn y ddadl, a Mary a dderbyniwyd.

Tua'r fl. 1821, y dywedir i adfywiad grymus iawn dori allan yn ardal y
Bont-achel a'i hamgylchoedd. Aeth y son am dano, a'r syndod o'i herwydd,

drwy yr holl wlad. Yr oedd ei ddylanwad ar y cymydogaethau yn anamgyff-

redadwy. Ni chredai neb ond a'i gwelodd, ac a'i teimlodd. Mewn cyfarfod

gweddio, nos Lun cyntaf o'r mis, y torodd allan gyntaf, Cerddodd y son

am dano fel tân gwyllt dros gylch eang o wlad. Ar y pryd yr oedd grym

anarferol ar y pregethau
;
yr oedd naws newydd ar y gweddiau ; a pheroriaeth

gwahanol yn y canu. Yr oedd profiadau henaidd yn cael eu hadnewyddu

;

crefyddwyr gwrthgiliedig yn cael eu dychwelyd ; dynion gwylltion y gymyd-

ogaeth yn cael eu dal ; a'r fath dro disymwth a thrwyadl arnynt ag a barai

syndod aruthrol ar bawb, a dychryn ar rai. Nid oedd, bellach, ond ychydig

dai yn y gymydogaeth heb weddi deuluaidd ynddynt ; ac urddas crefydd yn

cael ei gydnabod gan yr holl fro. Byddai swn canu ar hyd y meusydd
; yu

y beudai ; wrth y pistylloedd dwfr ; ac ar hyd y ffyrdd. Yr oedd gwedd

wahanol ar yr ymgynuUiad yn ngefail y gôf, neu wrth ddrws y felin. Yr

oedd agwedd arall ar y Ilanciau yn y stabl gyda'r ceffylau, ac yn y Ilofft allan,

lle yr arfereut gysgu. Eisteddai difrifwch ar bob wyneb ; ffrwynai gwedd-

eidd-dra bob tafod ; a phrydferthai sobrwydd bob ysgogiad.

Ar y cyntaf, teimlai ambell un o'r hen grefyddwyr betrusder yn ughylch

natur yr ymweliad. Nid oeddynt, ar y pryd, wedi profi nemawr o hono.

Oud trwy i'r gawod ddefnynu ychydig arnynt, daethant hwythau i gydnabod,

gyda dyolchgarwch mai bys Duw oedd hyn ! Cafodd hen flaenoriaid rhag-

orol y Bout, Llanrhaiadr, a Ehuthyn, eu bedyddio yn ddwys â'i ysbryd.

" Cof genyf," ysgrifena fy ngohebydd,* " fod yr hen flaenor rhagorol

.hwnw, Eobert Llwyd,f Rhuthyn, yn lled amheus am ddwysder y peth, ac yn

dra awyddus i gael boddlonrwydd am ei natur. Gofynodd i ddau o honom
a ddeuem gydag ef i'r Bont, ar y noson y cedwid y cyfarfod eglwysig. Addaw-

som fyned ; a myned a wnaethom. Erbyn cyrhaedd yno, yr oedd y cyfarfod

wedi dechreu, gan fod clociau y wlad yn gynt na rhai y dref. Gwelwyd, yn,

y fan, fod yu rhaid siaradyn araf iawn, a thra gochelgar : yr oedd y teimladau

mor dyuer a chyffrous, fel y buasai yn anmhosibl cael hamdden i ymddyddau
dim â neb, heb fod yn ochelgar a gofalus na ollyngid yr argae. Gyda'r cyf-

• Parch, John Foulkes, ya awr o Liverpool, ond gynt o'r Bont«ucheI.

fCj'f. L, tudal. 314.
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ryw ofal gallwyd ymddyddan ag amryw, a galwyd ar Eobert Llwyd i ddibenu

trwy weddi. Ai'cliwyd iddo sefyll ar y fainc, dan y pwlpud, ac agorwyd y

drysau. Cyn pen pum' mynyd yr oedd y capel yn llawn o bobl, wedi dyfod

bell ac agos erbyn diwedd y cyfarfod ; îe, rai o bum' miUdir o fFordd. Cyn

bod yr ben flaenor wedi bod dri mynyd ar weddi, gallwn feddwl fod yno

bedwar ugain yn Uefain ar unwaitli. Torodd ar unwaith megys goUyngiad

ergyd. Rhy anhawdd ydyw ei ddesgriíio. Hynod fel yr oedd yr hen frawd

wedi ei orchfygu. Dywedai, bellach, gyda syndod, ' Ysbryd Duw, Ysbryd

Duw, yw Awdwr hyn I
'
"

THOMAS PARRY, 'eHEWL.

Barnwn yn oreu roddi gradd o arbenigrwydd ar enw y gr hwn, o her-

wydd amryw bethau. Yn un peth, yr oedd cymhwysder hynod ynddo i'r

swydd henuriad eglwys
; yn nesaf, bu yn dra defnyddiol gydag achos yr

efengyl dros dymhor maith o flynyddau ; ac hefyd, y mae ei hanes yn ym-

blethu cryn lawer â hanes Methodistiaeth ei ardaloedd mewn amser lled bell

yn ol. Ganwyd ef, tybygid, tua'r fl. 1745, a daeth at grefydd mor fore a'r

fl. 1769, pan nad oedd ond 18 ml. oed. Gwelodd ef Fethodistiaeth yn ei

febyd, îe, yn ei gryd, yn ei wlad ei hun ; a bu fyw i'w weled wedi tyfu agos

i'w faintioli presenol.

Llanwr oedd Thomas Parry o ran ei ddygiad i fyny, a dygai gryn sel dros

grefydd ei dadau ; ac i'r un graddau yr oedd yn teimlo yn wrthwynebol i'r

grefydd newydd a gynygiai ymosod ar ei wlad ; ac yr oedd ei ragfarn yn fwy,

am ei ddysgu, trwy gam dystiolaethau, i feddwl mai gau-athrawon oedd y
dynion dirmygus a deithieut y wlad yn enw pregethwyr efengyl. Eto yr oedd

Thomas Parry yn ddyn call a phwyllog, ac nid mor ddarostyngedig a llawer

un i lyncu syniadau yn ganiataol, ac heb yn gyntaf eu chwilio a'u profi.

Deallai mai dynion diddysg oeddynt, a sýn oedd ganddo ynddo ei hun, pa

fodd y gallai dynion o'r fath hyny bregethu y gair. Yr oedd hefyd, yn

ngrym ei synwyr naturiol, yn deall fod rhyw ddifíyg yn y Uan, er na allai

ddyweyd pa beth ydoedd. Nid oedd y person yn ei Iwyr foddloni. Dealiai

fod diffyg yn rhywle. .-; ^^^ ^^^ p^
Yr oedd ei frawd Moses Pany yn gwrando ar y MethodÌstiaid o'i flaen ef

j

ac, medd fy hysbysydd,* "am ddim a wn i yn amgen, yn aelod eglwysig o'i

flaen ef." Darbwyllodd ei frawd ef, unwaith, i ddod gydag ef i wrando un

Benjamin Thomas, o'r Deheudir, ac fel dadl gref dros Iwyddo i'w gael,

dywedodd, " Ti gei weled, 'Twm,' y bydd y dyn yn pregethu o'r galon, canys

bydd ei ddagrau yn treiglo i lawr ei wyneb." Cydsyniodd Thomas i fyned

am y tro hwn ; mwy o gywreinrwydd, fe allai, na dim arall ; a chafodd fwy o

foddlonrwydd nag a ddysgwyliasai. Yr oedd wedi hir ddymuno cael clywed
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gan y person, bregetli ar ail-enedìgaeth, ond er hir cldysgwyl, yr oedd fyth

heb ei chael. Un peth arbenig, gan hyny, a barodd y fatli foddlonrwydd

îddo, yn mhregeth Benjamin Thomas, oedd ei bod ar y mater a enwyd.

Ond fe gnfodd Thomas Parry fwy na'i foddloni e.r bwnc duwinyddol ; fe

brofodd hefyd, i gryn raddau, awdurdod y gwirionedd ar ei galon. Deffro-

wyd ei gydwybod, gogwyddwyd ei feddwl, bellach, i edrych ar wirioneddau

y Beibl fel pethau yn dwyn perthynas ag ef ei hun.

Tueddwyd ef, bellach, i wrando y Methodistiaid. Deallodd fod mwy o

fywyd a Uai íTurf yn eu pregethau na'r rhai a arferai efe glywed. "Pen-

derfynais yn y fan," eb efe, "
y gwyddai y dyn hwnw am beth na wyddai

gwýr y llan rldira ara dano." Oddiar y penderfyniad hwn y cododd un ar-

all, sef y glynai efe wrth wrando y Methodistiaid, " hyd nes y gwelai achos i

ymadael." Pa fodd bynag, aeth teimladau mynwes y g\vr ieuanc yn anes-

mwth iawn
; po fwyaf a feddyliai am y pethau hyn, a pho fynychaf y gwran-

dawai, rawyaf oU a fyddai ei drallod. Codai y trallod hwn lawer oddiar ar-

choUion cydwybod, pryd yr oedd y galon yn yralynu wrth bechod. Yr oedd,

ar y pryd, dan ryw fath o rwymau, yn ol ei dyb, i fyned i ymladd ceiliogod
j

ac ar adeg yr ymladd hi ddaeth yn ystorm o fellt a tharanau. Parhaodd y
'storra hon i ryw raddau am dri diwrnod, ac yr oedd hefyd yn trymhau tua'r

diwedd. Yr oedd ef a'i gyradeithion, ar yr achlysur, wedi eu dal â'r fath

ddycbryn, nes iddynt ymneillduo, a rayned i rywystafell i ddarllen y gweddiauj

a pharhau a wnaethant i ddarllen hyd nes eu lluddias dan dywyilwch y nos.

Penderfynodd Thomas Parry y tro hwn roddi pen ara byth ar ymladd ceil-

iogod. Torodd ben un, ond ar gais rhai o'i gymdeithion, arbedodd un arall.

" Yr oeddwn," meddai, " yn gweled íy mod wrth fagu yr adar, yn darpar at

bechu y flwyddyn ddyfodol."

Erbyn hyn yr oedd awydd arno ymgysylltu â'r crefyddwyr yn eu cyfarfod-

ydd eglwysig. Yn mhen tri mis ar ol ei ddwys-bigo dan bregeth Benjamin

Thomas, fe gynygiodd ei hnn am aelodaeth. Aeth ef, a Moses ei frawd, i

Dan-y-fron i'r dyben hwnw, a chyfarfod misol oedd yno ar y pryd. Ond ni

roddid derbyniad iddo yn Tan-y-fron ; rhaid oedd iddo fyned i'r Bont-uchel

i'r dyben hwnw, Eto, nid oes prawf ei fod wedi cael ei droi allan o'r cyfarfod

neillduol yn Tan-y-fron. Pelly pan ddaeth yr amser, fe ddaeth i'r Bont.

Yr oedd John Pierce a Lewis Evan yno ar y pryd yn cadw cyfarfod eg-

Iwysig. Y'r oedd hefyd ddau neu dri o ymgeiswyr yn cynyg eu hunain.

Dechreuwyd ymddyddan â'r IleiII yn gyntaf, ac ymchwilio caled a fu. Y'r

oedd ofnau, bellach, ymron a'i lethu. Meddyliodd yn gryf ara ddianc allan,

ond yr oedd John Pierce rhyngddo â'r drws. " Meddyliais," meddai, "y
gallwn ddringo drwy y siraneu ; ond yn y cyfamser tynerodd yr ariioliad, fel

yr oedd John Pierce yn cael fod yn yr ymgeisydd ryw arwydd o ddryiliad

calon, a meddwl cywir." Ymroddodd yntau, bellach, i gyfarfod â'i brawf j a

llawer gwaith y dywedai ar ol hyny, " Ni fu byth awydd arnaf i weled y
drw3, heb ueb rhyngwyf ag ef, wedi hyny."
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Ar farwolaeth un Eobert Llwyd yn y Bont, galwyd Tbomas Parry i'r

swydd ddiacon neu hennriaid eglwysig. Gyda golwg ar yr amgylcliiad,

dywedai yn fynych, " Gwnaethant fi yn flaenor, cyn i mi yraadael â fy

ngwisg-eni yraron." Yr oedd hen bobl y Bont yn aml yn tori allan i foliaiinu

yn y dyddiau hyny; a mawr oedd trallod Thoraas Parry wrtli eu gweled hwy
yn mwynhau, y pryd yr oedd ef yn yraddifad. Edrychai arno ei hun yn

debyg i gnu Gedeon yn sych, pan yr ydoedd gwlith ar yr hoU ddaear. Ofnai,

yn fynych, fod yr Arglwydd wedi ei wrthod ef. Ond yn nghaiiol yr iselder i

gyd, penderfynai barhau i 'ddisgwyl' trwy yraarfer â'r moddion
;
gan farnu

mai felly y rhoddid iddo yntau yn hytrach nag un ffordd arall.

Yn Ued fuan symudodd ei drigle, ac ymsefydlodd mewn lle a elwir Buarth-

mawr. Ymaflodd yn yr alwedigaeth o wneuthur preniau traed a sodlau

pren, ara y rhai yr oedd cryn alwad y pryd hwnw. Dygwyddai, weithiau, yn
enwedig yn yr haf, fod ei waith yn brin

;
parai hyny iddo ymgyraeryd â

gorchwyiion cynhauaf gwair ac d. Yn y tymhor hwn yr oedd unwaith yn

Uadd gwair yn Mharc Llewesog. Yn yr un amser yr oedd trallod ei feddwl

yn pwyso yn drwm arno ; a rhwng ing ei fynwes a blinder ei gorff, yr oedd

fel un wedi cyd-gamu. Ond yr oedd Edward Parry, Llansanan, yn pregethu

yn Ninbych yn y cyfamser; ac er cymaint oedd ei flinder, efe a ymlusgodd i'r

oedfa. Y testyn ydoedd, "Hwn yw fy anwyl Fab, yn yr hwn y'm boddlon-

wyd." Yn yr oedfa hon y tywynodd haulwen ar ei ysbryd, nes ei gyflawn

ddadebru. Syrthiodd y baich oddiar ei wàr fel yr eiddo Cristion yn "Nhaith

y Pererin," yn yr olwg ar y groes ; a dychwelodd adref, dan rodio, a neidio,

a moli Duw." " Cetais," meddai ef ei hun, " beth yn yr oedfa hono, a'm

goUyngodd yn rhydd o'm rhwymau. Do ! cefais beth y glynodd ei effaith

ynwyf byth." Drachefn, dywedai, " Parodd y dewisiad i'r swydd lawer o

derfysg meddwl i mi ; ond mi gefais lawer o les oddiwrth ddywediad yr lien

John Thomas,* sef am i mi ddilyn gair yr Arglwydd a myned yn mlaen hefo

y gwaith. 'Ti gei rai, Thomas,' ebe yr hen r, 'a dy ddyry di dan y fainc,

ac eraiU a dy gyfyd di ar ben 'stol; ond na ofala di pa le y dyry neb di, ond

dos di yn mlaen a gweithia.'"

Bu fyw 21 flynyddau yn y Buarth-mawr, ac ni chollodd odid gyfarfod

eglwysig yn y Bout dros yr hoU amser hwnw, er fod ganddo agos i bum'

milldir ffordd i gerdded ; ac er fod y cyfarfod yn cael ei gynal dri o'r gloch

prydnawn dros yr hoU amser hwnw. Byddai cyfarlbd eglwysig arall ya

dylyn yr un bwn yn yr hwyr. Cynelid yr olaf yn Bryn-mulan. Yr oedd

Thomas Parry, gan hyny, yn gofalu am y ddau gynulliad, a hyn a wnaeth am
flynyddau lawer, heb na thfd na gwobrwy ; er nad oedd ef ond dyn cyftrediu

ei aragylchiadau, ac ar ei oreu gyda'r byd. Wedi hyn daeth i fyw i'r Hewi,

tyddyn bychan rhwng capelau Prion a'r Pentre, yn mhlwyf Llanrhaiadr; ac

yma y trigodd hyd ei farwolaeth.

• Gynt Lancwnlle, ond y pryd h^vnw yn Ninbych.
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Adeiladwyd capel Prion y calanmai hwnw. Cymerth liyn le tua'r fl. 1792,

os ydyw ein cyfrif ni yn gywir. Yr oedd rliyw nifer o aelodau eglwysig yn

awr i'w cael yn wasgaredig ar liyd plwyf Llanrhaiadr ; y rhai, hyd yn hyn, ty-

bygid, a arferent ymgynull yn y Bont ; ond o hyn allan wrthynt eu hunain

mewn cysylltiad â chapel Prion. Cydweithwyr Thomas Parry, oeddynt Eobert

Parry, Bryn ; ac Edward Jones y 'capel': am yr olaf bydd genym air eto i'w

draethu.

Arferai Thomas PaiTy fyned ddwywaith yn y flwyddyn i Langeitho, am

ryw gyraaint o'i oes grefyddol, sef yn Awst i'r gymdeithasfa, a thrachefn yn

y Nadolig. Ei ddyben penodol yn myned can belled, heblaw mwynhad a

lles personol iddo ei hunan, oedd ceisio cyhoeddiadau gan wi' o'r Deheudir,

i ymweled a siroedd Dinbych a Eflint ; ac yn enwedig â'r Bont, Llansanan,

a'r Dyffryn. Y pryd hwnw, sef ar ddechreuad ci oes grefyddol ef, yr oedd

Gwynedd yn dibynu lawer iawn ar bregethwyr y Dê ; y rhai a ddeuent

yn gyson trwy y wlad ; îe, rai o honynt fwy nag unwaith na dwy yn y

flwyddyn : a'r daith Sabboth ar y pryd, oedd Llansanan, Bont, a'r Dyffryn.

Ai y gwrandawyr hefyd, o leiaf ryw uifer o honynt, i gaulyn y pregethwr

drwy y dydd. Cymerent eu tamaid yn eu pocedau, ac ymddyddanent am y

pregethau wrth deithio o'r naill le i'r llaU.

Yn y blynyddau cyntaf y byddai ef, ac eraill o'i gydoeswyr, yn cyrchu tua

Llangeitho, cyfarfyddent â chryn ddirmyg oddiwrth drigolion y pentrefydd

yr aent trwyddynt ; y rhai a gaent allan pa fath rai fyddent, ac i ba le yr

aent. Yn Machynlleth, yn enwedig, y byddai cryn helynt arnynt. Ym-

drechai y trigolion ddychrynu eu ceffylau trwy guro padelli, a phob math o

gelfi trystfawr. Soniai Thomas Parry am yr amser y bu ymryson rhwng

John Owens, Berthen-gron, a rhyw un dyeithr, ar giniaw yn y dref hon ; pan

y lluchiwyd y gyllell at ben y pregethwr mewn gwylltineb.

Am ryw oedfa yn Nolgellau yr arferai ddyweyd, " Dyna yr oedfa y bu fy

nghalon i oera o un oedfa erioed, gan ofn i bobl gael eu lladd ynddi. Daeth-

ai gr o'r enw Evan Williams, o'r Deheudir, gan belled a'r Bala ar gyhoedd-

iad ; ac ar ei ddychweliad yr oedd yn pregethu yn nhref Dolgellau. " Yr

oedd y pregethwr," meddai Thomas Parry, " yn un tanllyd iawn, ac yn

bloeddio yn arw. Tra yr oedd ef yn pregethu, yr oedd un WiUiam Pugh,*

yn ceisio cadw yr erlidwyr draw, ac nid bychan oedd y terfysg rhyngddynt,

a'r perygl i'r naill neu y llall gael eu Uadd."

Nid yn fynych y gwelodd un sir yn Nghymru ragorach blaenor na Thomas

Parry. Cafodd y fraint o ddechreu yn ieuanc gyda chrefydd, a chynysgaeth-

wyd ef âg oes faith. Bu yn proffesu crefydd tua 72 o flynyddau, ac yn gweini

swydd diacon ymron yr un faint o amser. Bu farw yn 1837, yn 92 ml. oed.

Ar ei gychwyniad ef allan gyda chrefydd, nid oedd yr un lle o addoliad yn

mhlwyf Llanrhaiadr, gan un enwad o ymneiUduwyr ; ac ni bu yr un, hyd nes

• Gwel air am y gr hwn, yn Cyf. I., tudal., 512.
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adeiladwyd capel Prion, yn y fl. 1792. Bellach, y mae gan y Methodistiaid yn
. unig bedwar o gapelau o leiaf yn y plwyf ; ac nid Uawer o blwyfydd yn sir

Ddinbych, sydd wedi ei ennill yn llwyrach i wrando yr efengyl,

EDWAED JONES, PRION.

Ganwyd y gr hwn tua phum' mlynedd ar ol Thomas Parry, sef yn y
fl. 1750; ond nid yn agos at eu gilydd. Brodor oedd ef o Nant-y^fiiint

;

parth wlad nad oedd, ar y pryd, uac ychwaith am flynyddau lawer wedi ei

eni ef, ddim son am grefydd, oddieithr y ddefod o fyned yn achlysurol i

lan y plwyf. Ond pan oedd ef yn blentyn bychan, symudodd ei rieni i fyw

i'r Nant, ar làn afon Clywedog, yn lled agos i'r Bont-uchel. Dygwyd ef i

fyny yn yr un greff"t a'i dad, sef slater ^plasterer. Pan oedd yn 14 ml. oed

aeth i ddilyn ei alwedigaeth i'r "Wyddgrug, a galwyd ef yno " T slater teio."

Bu yn y Wyddgrug, hyd nes oedd yn 18 ml. oed.

Yr oedd, bellach, dros ei ben yn nwyfiant y cnawd
; yn ddyn ieuanc cryf

anarferol, ond yn rhagori mewn anystyriaeth, gwylltineb, ac oferedd. Ei

hoflf bleser ydoedd chwareu, campio, ac yn enwedig ymladd. Codai hyn,

tybygid, nid gymaint oddiar naws gynenus a chwerylgar, ond oddiar wag-

ymffrost o'i nerth anghyfí"redin ; a hoff oedd ganddo roddi prawf o hono

trwy ymryson. Yr oedd ymladd yn demtasiwn iddo, yn enwedig gan ei fod

yn wastad yn ennill y fuddugoliaeth.

Tua'r amser yr oedd yn y Wyddgrug, y daeth pregethu yno gan y Meth-

odistiaid, i d un Sarah Howel. Yr hyn a ddygodd y " Caradocs " dau ei

sylw neiUduol, oedd dyfodiad pregethwr o'r Dê i'r dref; yr hwu, fel yr

ymddengys, oedd John Evans, Cil-y-cwm. Mae'n debyg mai nid hwn oedd

y tro cyntaf i bregethu fod yn y dref ganddynt ; ar yr un pryd nid oedd dim

llawer o oedfaon wedi bod yno cyn hyny, Yr oedd hyn ryw bryd cyn y
fl. 1768. Yn y tymhor hwn yr oedd Edward Jones yn cofio fod son mawr
iawn, am y " Caradocs " o'r Dè, a ddeuent yno ; mai nid dynion oeddynt

ond cythreiiliaid ; a bod eu traed fel traed bustych. Cododd hyn ysfa yn ei

feddwl i fyned i wrando John Evans, ac yn enwedig i gael gweled ei draed.

Ond yr oedd gan y pregethwr fotasau am ei draed ; felly ni allai gael golwg

arnynt. Ar yr un pryd yr oedd yn llosgi gan awydd i gael gweled traed

bustach gan greadur ar ddull dyn ; ac am hyny arhodd o gylcli y t, ar ol

yr oedfa, gan ddysgwyl y tynai y " Caradoc " ei fotasau, ac y rhoddid man-

tais i weled ei draed. Eelly hefyd y bu, a thrwy rigol yn y cauad oedd ar y
fí"enestri, y gwelodd draed y dyn, ac wele yr oeddynt yn gyfí^elyb i'w draed

yntau ! Sylwodd hefyd fod ganddo hosanau rhesog, ac ni orphwysodd

Edward nes cael rhai tebyg iddynt iddo ei hunan. Nid oedd yn yr oedfa

hon ddim mwy na 18 neu 20 o bobl.

Trwy yr amgylchiad hwn, lieddfwyd ei ragfarn yn y fan, os na symudwyd
ef yn Uwyr. Gwelodd mai celwydd a ddywedid ?im danynt

; parodd y tro
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wrtli-ysgogiad yn ei feddn'l, a tliueddwyd ef yn liytrach i feddwl yn fwy o'r

crefyddwyr. Ymddaugosodd ei dueddrwydd atynt yn bur fuan, ac mor fuan

a hyny y dechreuodd yntau gael ei wawdio oblegid hyny. Dyoddefodd beth

o herwydd yr oedfa hono, ac ymladdodd hefyd, gan na aUai oddef edliwiachm

cas ei gymdeithion. Ond er na fu yr oedfa hono yn efleithiol i'w ddychwelyd

ef at Dduw, eto glynodd rhai o'r g wirioneddau a g1y wsai ; a glywsai, mae'n

debyg, y tro cyntaf erioed, yn ei feddwl ef. Synai yn fawr pa fodd y gallai

y dyn dyeithr fod mor adnabyddus o'i gastiau ef; ac er maint ei ddireidi,

methai yn lâu ag ymysgwyd oddiwrth eö'eithiau yr oedfa hono byth !

Tua'r un amser y dechreuodd pregethu yn y Bont-uchel, lle yr oedd tad

Edward Jones yn byw, sef tua'r fl. 1766— 8. Yr oedd ei dad yr un fl'unud,

wedi cael ei dueddu i wrando ; a'r hanes am hyny wedi ei gyrhaedd ef i'r

Wyddgrug, fod ei dad wedi myned yn " bengrwn ;
" parai y desgritiad hwn

syudod arno, gan ymofyn ag ef ei hun, a oedd rhyw wahaniaeth ar beu ei dad

wrth a fyddai gynt.

Tr oedd anwybodaeth preswylwyr y Bont-uchel ar y pryd yn fawr iawn.

Nid oedd yno nemawr un a fedrai ddarllen, ond un Hugh Evan, o'r Pant-glas.

Pan fyddai llythyr neu ewyllys i'w darllen, am Hugh Evan y gelwid. Yr

un'g foddlou a ddefnyddid, y pryd hwuw, i chwalu y tywyllwch trwch hwn,

oedd ambell oedfa a ddygwyddai ; ac uid oedd yr oedfaon chwaith, y pryd

hwnw, ond anaml. Y'n yr adeg dywell hon y dychwelodd Edward Joues i'w

hen gartref, heb wrando yr un bregeth ond yr un grybwylledig.

Yr oedd yn y Bont, yn y tymhor hwn, nifer o ddynion * tua'r un oed, y
rhai a arferent chwareu â'u gilydd, y gamp ag oedd yn ífynu yn eu mysg, sef

coitiau (coits). Yr oeddynt oli yn arfer gwrando yr ychydig bregethau a

fyddent i'w cael, ac yn son hefyd y naill wrtli y llall am ymuno â'r gyna-

deithas grefyddol. Ond cyn gwneyd hyny, rhaid oedd iddynt gael un gamp

chwareu; ac wedi ei chael, rhoisant heibio y coitiau am byth, gan fwrw eu

coelbren yn mysg yr ychydig grefyddwyr ag oedd yno. Ac er y plentyn-

rwydd uchod, troisant allan yn ddynion grasol a thra defnyddiol. Chwilient

ara gyfleusderau i addysgu eu cymydogion mewn pethau crefyddol, ac i'w

henuiU atynt. Y' pryd hw-nw nid oedd y cyfleusderau hyny ond prinion iawn.

Ychydig a ddeuent i wrando pan fyddai pregeth, ac uid oedd y pregethau

ond auaml. Nid oedd dim Uyfrau, ymron, yn y wlad, na thraethodau; na

neb chwaith a fedrai eu darllen pe buasent i'w cael. Nid oedd dini o'r fath

beth ag ysgol Sabbothol eto wedi ei ffurfio ; ond er nad oedd cyfleusderau o'r

fath ; eto, yr oedd awyddfryd y crefyddwyr i leshau eu cymydogion yn fwy

nerthol, i'r graddau yr oedd y cyfleusderan, i roddi arllwysiad iddo yn llai.

I'r dyben i ddwyn sylw eu cymydogion diofal at bethau tragwyddol, a'u

henniU i wrando, arferai crefyddwyr y Bout foddion ira anghyö'redin ; 'ie, yn

* JlesY', Jolin Hughes, Tan-yr-oweu ; Rohert Llwyd, Ddírwen-fawr ; a Pctcr
Hughes, Ty-brith,
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y dyddiau hyny. Cytunai dau o honynt i gyfarfod â'u gilydd, megys ar

ddamwain, mewn t tafarn, Ue y gwyddent fod rhyw nifer o ddynion gyda'u

gilydd ; a thynai y naill ar y llall ryw siarad yn nghylch crefydd yn nghlyw

y bobl ; a thrwy ymddyddau ac ymresymu y naill â'r llall, fe ddygid eraill i

wrando arnynt, ac i roddi gair i mewn. Fel hyn y caent fantais i greu ym-
ofyniad, ac i annog y bobl i ddarllen eu Beiblau, neu ynteu i ddyfod i wraudo

y Beibl yn cael ei ddarllen a'i egluro ; a bu y moddion byny yn fendithiol i

ennill llawer i wrando y gair yn y canlyniad. Nid oedd y moddion hyny, er

hyn oll, yn gyfryw ag a ellid eu hargymhell i efelychiad cyfFredinol ; rhag y
dygwyddasai fod mwy o ddrwg nag o dda yn cael ei gynyrchu ; ond yma
hwy fuont yn dra defnyddiol.

Mewn t a elwir Pen-y-bryn ;—t un Phylyp, cylchwr wrth ei grefft, yr

oedd y pregethu y tymhor hwn yn ardal y Bont ; a thrwy weinidogaeth un

Dafydd William Dafydd, y dygwyd Edward Jones i deimlo llwyr golledig-

aeth ei gyílwr. Bu mewn cyfyngder a thrallod mawr iawn, ac yn y cyfamser,

daeth arno glefyd trwm ; adferwyd ef o'i glefyd cyn i'w fynwes gael tang-

nefedd. Parai y coíTa am ei hen agweddau, yn ol ei eiriau ef ei hun, " Uffern

wyllt yn ei gydwybod." Tua'r fl. 1771, pau ydoedd tuag 21 ml. oed, ym-

unodd â'r eglwys pryd nad oedd ond 12 o aelodau ynddi. DysgwyHodd y
buasai hyn yn gweinyddu ymwared iddo, ond hyny nis cafodd, o leiaf yn y
ffordd a'r mesur a ddysgwyliwyd ganddo ef ; nid yn fuan nac ar unwaith y
cafodd ryddhad a chysur, ond yn raddol ; eto nid llai sicr a pharhaus. Ym-
roes, bellach, i ddysgu darllen ; a galwyd ef, mewn cysylltiad ag un Eobert

Powel, i swydd diacon, i ofalu yn benaf am bethau allanol yr achos
; yr hon

swydd a gyflawnodd gyda ffyddlondeb tra chanmoladwy. Yr oedd y preg-

ethu, erbyn hyu, mewn t arall ; sef t un WiUiam Eoberts.

Wedi adeiUidu y capel yn y fl. 1777, yr oedd y brodyr yn awyddus i gael

cymdeithasfa i'r Bont ; ac Edward Jones a anfonwyd i gymdeithasfa Llan-

sawel, yu sir Gaerfyrddin, i ymofyn cyhoeddiadau gwr dyeithr i'w chadw.

A phan nad oedd yn llyddo yn ol ei ddysgwyliad, ymoUyngai i grío fel

plentyn ; a thrwy hyny, tosturiai Eowlands Avrtho, gan addo eiriol drosto.

Nid y gymdeithasfa hon oedd yr unig un a fu yn y Bont, gan y darllenwn

am un yr oedd Mr. Charles ynddi, yn mhen blynyddau ar ol yr un uchod.

Yn y cyfarfod diweddaf o'r ddau, y dywedir i ]\Ir. Charles gael ei arddel

mewn modd tra anghyflredin ; a thrwy y tro hwnw, ddarfod iddo ennill lle a

pharch rnawr yn meddyliau yr hen dadau.

ISTid oedd y crefyddwyr yn cael perffaith lonydd i addoli ar ol cael y capel.

Sonir am un Pychan Davies, cigydd o Euthin, fel un a ddeuai i'r Bont i der-

fysgu yr addoliad. Byddai, weithiau, yn saethu oddeutu y capel ; a phryd

arall eisteddai yn fforchog yn y ffenestr, gan siarad ar ol y pregethwr. Deuai

yma ymladdwr mawr o Landyrnog, ar y bwriad o aflonyddu ; a phan y
dygwyddai y ddau gyfarfod a'u gilydd ar yr un amser, galwai yr olaf ar

Pychan Davies i dewi
; gan fygwth trwy I oui fyddai yn ddystaw, y gwnai

CyPROL III. s
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ef fod yn edifar ganddo. Souir hefyd am uii, Jolm Jones, Ysgeibion, yn dyfod

i mewn i'r capel ar gefn ei geflFyl, ac yn ateb y pregethwr ;
gan ei ddwrdio yn

groch, a dyweyd, " Taw, yr hen ífwl !

"

Yr oedd gr o'r enw Mr. Williams yn byw mewn amaethdy, o'r enw y

Fedw-las, yn gymwjmaswr caredig i'r achos ; ond yr oedd ganddo was tra

gelynol. Rhoddai y meistr lety a bwyd i'r pregethwyr, a Uoches a lluniaeth

i'w hanifeiliaid ar araser cyfarfod misol, neu ryw gyfarfod cyffelyb ; ond tra

y byddai y meistr yn arddangos ei garedigrwydd iddynt hwy, byddai y gwas

yn arllwj^s ei ddygasedd ar eu ceffylau. Gorchymynai i'r hogiau eu curo yn

y 'stabl wedi i'w perchenogion íNt'ued i orphwys, ac yn enwedig ceffyl Joha

Evans o'r Bala. " Golchwch," meddai, " geffyl y dyn a'r ên hir yna, nes

bydd o yn ymestyn yn ei groen !
" Tra y byddai y pregethwyr yn gorphwys

yn y gwely
;
yr oedd eu hanifeiliaid yn cael eu gyru ar hyd y meusydd !

Aeth y gwas drygiouus hwn i ganlyn ystalwyn ar hyd y wlad, ac yn mhen y
flwyddyn cyfarfu â'i angau, trwy gael troediad gan y march a ganlynai

!

Yr oedd creulondeb mawr yn cael ei arfer gan berthynasau at eu gilydd yn.

more Methodistiaeth, heb un bai yn galw am hyny, ond eu gwaith yn myned

i wrando pregethau, ac i'r cyfarfodydd eglwysig. Dyoddefodd gwraig yn

ardal y Bont, o'r enw Alice Evans, o'r Foel-ucha', lawer yn nyddiau ei heu-

enctyd, oblegid ei chrefydd. Daeth dan argraíîiadau crefyddol tua'r fl. 1766,

pan ydoedd yn 13 ml. oed. Llawer gwaith y bygythiodd ei thad ei gosod i

orwedd yn ei gwaed, os ' hi a ganlynai ffyliaid crefyddwyr y Bont
!

' A'i

mam hefyd, weithiau, mewn dagrau, ac weithiau mewn drwg-anwydau, a

lefai yn wyneb Alice, " Os y'i canlyn a fyni, tydi a ddygi arnat dy hun ac ar

dy deulu, fwy o warth na phe baet yn buttain gyhoeddus !

"

Dyoddefasai ei gr hefyd, Hugh Evans, lawer camwri o herwydd ei grefydd.

Yr oedd yn more ei oes yn by gyda'i daid, Mr. Hugh Jones, yr hwn oedd

oruchwyliwr i Syr WiIIiam Bagot, barwn. Yr oedd y goruchwyliwr yn i- o

sefyllfa dda, ac yn meddu ar raddau helaeth o wybodaeth ; ond nid oedd

yntau yn rhydd oddiwrth ragfarn cryf yn erbyn crefyddwyr ei ardal. Bwr-

iadai y gr hwn unwaith wneuthur ei yr, Hugh Evans, yn etifedd iddo;

ond pan ddeallodd ei fod yn gogwyddo at y Methodistiaid, rhoes ei ddewis

iddo, naill ai peidio byth a myned i'r Bont-uchel, nac un Ile arall i ddylyn y
penau-crynion ; neu ynteu foddloni i roi i fyny bob gobaith am un rhan o'i

feddiannau ef. Cafodd ateb ei yr yn y fan, mai y peth pellaf oddiwrth ei-

feddwl ef oedd gwadu ei grefydd, ac archolli ei gydwybod, er mwyn elw bYdoI,

pa faint bynag. Safodd y ddau, y taid a'r yr, at eu penderfyniad. Collodd

Hugh Evans ffafr ei daid, ond cadwodd ei gydwybod heb ei Ilychwino a'i

Dduw heb ei ddigio. Prin y mae yn angenrheidiol chwanegu na fu ar Hugh
Evans eisiau dim daioni.

Bu amlT da, a blaenor defnyddiol, yn dwyn cysylltiad â'r Bont-uchel heb-

law y rhai y soniasom am danynt, megys Dafydd Jones, Simon Llwyd, ac eraill;

oud uid oes gan yr ysgrifenydd ddim defnyddiau i roddi hanes teg am dan-
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ynt, na lle ycliwaith i'w rocldi. Mae wedi dygwydd i'r Bont, fel ag i lawer

hen eglwysi, sef maethu eglwysi cryfach na hi ei hunan. Cafodd yr eglwys

yn y lle hwn yr anrhydedd o roddi swcr i Pethodistiaeth pryd yr oedd yr

holl fro amgylch iddi heb ddim ; ac oddiwrthi hi y seiniwyd gair yr Arg-

Iwydd i'r ardaloedd cymydogaethol, yn neiUduol i blwyf Llanrhaiadr, ac

oddiyno drachefn i gymydogaethau eraill. Ac er nad ydyw yr eglwys hon

yn lluosog, eto y mae yn gallu " cadw t." Nid yw yr ardal cnd un amaeth-

yddol a theneu ei thrigolion ; tra gwahanol i'r lleoedd hyny y mae ynddynt

weithfaoedd mawrion ; eto y mae yma luaws o grefyddwyr da yn cael eu magu
oes i oes ;'

y rhai y mae rhagluniaeth yn eu harwaiu i ymsefydlu mewn
parthau eraill, ac i chwyddo rhifedi eglwysi eraiU.

RHUTHYN.

Mae y dref hon yn gorwedd, fel y mae yn hysbys, ar fryn bychan yn

ngwaelod Dyffryn Clwyd ; ac ar lan yr afon y gelwir y Dyffryn ar Ê henw.

Mae yn sefyll o fewn 4 milldir i derfyn deheuol y Dyffryn, ac o fewn 8 mill-

dir i dref Dinbych. Poblogaeth y plwyf, meddir, sydd oddeutu 1,500. Ond
â hanes Methodistiaeth Ehuthyn y mae a wnelom ni yn bresenol.

Dywedir fod un Edward 01iver, gr a fuasai unwaith yn pregethu yn nh
Thomas Llwyd, yn Ninbych ; ac a driniwyd mor echryslon, gan erlidwyr y
dref hono,* yn cymeryd achlysur, oddiwrth ymgynulliad Uuaws o bobl i

Euthyn, i weled drwgweithredwr yn cael ei goUi, i bregethu iddynt. Safodd,

meddant, ar yr ail ffon o'r ysgol, a chyfarchodd y bobl oddiwrth air Crist

wrth y lleidr, " Heddyw y byddi gyda mi yn mharadwys." Nid oes hysbys-

rwydd pa gymhwysiad a wnaeth o'r geiriau, ond fod dadleu yn mysg y
gwrandawyr, am briodoldeb y testyn ar yr achlysur ; ac hefyd fod y brageth

wedi effeithio yn ddwys ar amryw yn y dyrfa.

Deallwn hefyd, am yr hyn y sonia Eobert Jones am dano, sef y modd y
triniwyd rhyw r boneddig ; oddiar y dychymyg mai pregethwr ydoedd ; am
fod ganddo gadach neu ffunen am ei ben, mai yn y dref hon y bu hyny, er

nad yw efe yn ei henwi.f Gallesid dysgwyl y buasai hyn yn wers digon

effeithiol i erlidwyr Ehuthyn i beidio ymyraeth â'r fath orchwyl fyth ond

hyny. Ond nid felly y bu.

Yr oedd yn Ehuthyn, y pryd hwnw, ysgol, ac y mae yn parhau hyd heddyw

;

yn yr hon yr addysgid nifer o wyr ieuainc, gyda golwg ar eu parotoi, lawer

o honynt i'r offeiriadaeth. Bedwar ugain mlynedd yn ol, byddai yn yr ysgol

hon wyr ieuainc o 18 i 25 ml. oed ; meibion i foneddigion Cymru. Enw yr

hen athraw oedd arnynt oedd Mr. Parry, y Warden. Dywedir mai gr
Uonydd, diofal, oedd ef ; diddrwg, didda ; ond fod hen wraig foneddig yn

byw yn y dref, y pryd hwnw, ag oedd yn Hawn gelyniaeth at y ' Cradocs.' A

• Cyf. I., Tudal, 153. f Cyf. I., Tudal., 380.
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plian y clywai yr hcn fenyw fod dysgwyliad i un, neu rai, o Lonynt ddyfod i'r

dref, neu íyned trwyddi, hi anfonai at yr hen atbraw i ofyn am ddydd gvvyl

fechgyn yr ysgol ; er mwyn eu cael at ei gwasanaeth ar y fath achlysuron.

Ac oddiyraa, gan mwyaf, y codai yr erlidigaeth.

Eto, er hyn, yr oedd eraiU o fewn y dref yn rhy barod i gynorthwyo yn y

gwaith, ac weithiau i gymeryd y gorchwyl yn llwyr i'w dwylaw eu hunain.

Adroddai Eobert Llwyd am un tro y bu ef yn dyst o hono, pan oedd tua

10 ml. oed ; mae hyny er ys mwy na 80 ml. yn ol. Nid oedd ef yn gwybod

enw y pregethwr, nac i ba le yr oedd yn myned ; ond deallai mai o'r Bont-

uchel yr oedd yn dyfod. Gellir dyfalu mai tua'r Adwy yr oedd yn cyrchu,

f-an fod Ehuthyn yn union yn ei flbrdd ; a chan nad oedd nemawr le arall a

phregethu ynddo mor foreol. Pa fodd bynag, deallodd trigolion Ehuthyn

mai ' Cradoc ' ydoedd ; a dechreuasant ei luchio â thom, ac â cheryg, gan ei

ddilyn trwy y dref, hyd nes daeth gyferbyn â'r gwest a elwir y " Cross

Fo^es." Yr oedd gr y t wedi bod yn byw yn Nghyfíylliog, pentref cyf-

afos i'r Bont-uchel, ac wedi gwrando aml bregeth yno, ac felly yn teimlo

gradd o garedigrwydd tuag at y pregethwyr. Pan welodd hwn y truan yn

cael ei faeddu mor ddiarbed, efe a dosturiodd, ac a agorodd ei ddrws i'w

dderbyn i'r t ; a chauodd y drws ar y llu mileiniaid o'r tu aUan. Ehoddodd-

i'r dyeithr-ddyn yr ymgeledd angenrheidiol ; ac a'i goUyngodd ef i ífordd yn

ddystaw, trwy ddrws cefn, i ffordd a elwir y " Dog-lane ;" ac felly diangodd

yn ddyogel o'u dwylaw. Ond wedi eu siomi o'u hysglyiaeth, nid oedd dim

i'w wneyd ond arllwys eu dial ar yr hwn a'i hamddiftynodd ; a gwnaethaut

hyny trwy ddryllio ei holl ffenestri yn chwilfriw.

Nid oedd y pryd hwn gymaint ag un crefyddwr yn y dref, oddieithr fod

un neu ddau felly yn ddirgel. Tua dwy flynedd wedi y tro uchod, daeth

Eobert Llwyd i brofi argrafíiadau crefyddol,^' ac yr oedd un ueu ddau eraiìl

dan ddylanwad yr un clefyd, y rhai a aent i'r Bont-uchel i'r pregethau, ac i'r

cyfarfodydd eglwysig.

Dechreuodd yr achos ymsefydlu yn Ehuthyîi, mewn t gwraig weddw, i'r

hon yr oedd dau fab, WilHam a Frederick Parry. Bu y mab, WiUiani, yn

ddiacon yn eglwys y Methodistiaid yn y dref am faith flynyddau. Pan glybu

erlidwyr y dref fod yr hen wraig yn llochi pregethu yn ei th, daeth llanciau

yr ysgol fawr yn haid at y t, yr hwn oedd yn ymyl yr afon, ac a lusgasaut

yr hen wraig allan o'i tli, gan ei harwain tua'r afon, ar fedr ei thaflu iddi.

Ond dygwyddodd i'w mab, Prederick, yr hwn, y pryd hwnw, oedd yn aros

mewn amaethd, yn y gymydogaeth, eu cyfaríod ar y bont. Nid oedd yr

erlidwyr yn gwybod pwy oedd, ond gwrandawsant arno yn ymliw â hwy ; ac

yn dyweyd nad oedd hen wreigan felly ddim yn werth sylw dijnion enwog {?)

o'u bath hwy ; a llwyddodd gyda hwy i'w goUwng yn rhydd.

I^ygwyddodd i ddau weinidogion,-ncu o efrydwyr larlles Huntingdon,

* Gwel hanes y cristiou hwn, yn Cyf. I., Tudal. 311

.
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ddyfod i Eutli^-n, pan ar eu ffordd i'r Iwerddoii. Gwnaeth y gwr da hyn

gais ar bregethu i'r trigolion tywyll. Safasant wrth dalcen yr hen lysd
(hall), yn y farchnadfa ; ond gyd âg iddynt ddechreu, dyma haid o bhant y
fall yn prysuro o'r ysgol, ac eraiU o'r trefedigion gyda hwy ;' ac yn yniosod o

ddifrif ar y gwr, gan eu Ihichio yn ddiarbed A, llaid a phob celfi. Craffodd

Eobert Llwyd ar un ysgolor, yr hwn oedd fab i Mr. Davies, Maesgarnedd,

yn taro un o'r ddau r â chareg yn ei wyneb, nes oedd ei waed yn pistyllio.

Y canlyniad fu i'r gwr roi eu haracan heibio, a chiiio ar ffrwst i'r gwest.

Yr oedd teulu yr ysgol fawr yn gwneyd gorchest o wylied y crefyddwyr

wrth iddynt fyned a dychwelyd; ac o ddefnyddio unrhyw gyfleusdra a ddy-

gwyddai i'w baeddu a'u difrio. Ac nid yn unig ymroddent i gadw Rhuthyn yn

lân oddiwrth yr oriues, oud Uosgent gan eiddigedd ani lethu yr heresi newydd

mewn raanau eraiU. Y Bont oedd nesaf atynt ; a hon oedd yr aelwyd, o'r

hon yr oedd y gwreichion yn derchafu. Yr oedd y Bont, gan hyny, yn

ddolur llygaid trwm iddynt ; a phan y torai diwygiad allan yno, a pheri

gradd o gyffro yn y cymydogaethau cylchynol, yr oedd eu cynddaredd yn

Uosgi yn fwy angherddol. Daeth rhyw nifer o honyut i'r Bont unwaith, pan

oedd adfywiad yno, a'u gynau gyda hwy, gan fwriadu peri terfysg a dychryn

anfad yn mysg y bobl. Deallodd Edward Jones, am yr hwn y soniwyd yn

hanes y Bont, gr o nerth anarferol ; ac un John, Pen-y-bryn, dyn bychan,

gwisgi, eu bwriad
;
penderfyuodd y ddau roddi difiasder i'r gwr raawr ar eu

gwaith diddiolch. Ar eu dyfodiad i'r lle, yr oedd yr erlidwyr yn cael eu gwylio,

gan y ddau wr a cnwyd ; ac yn y fan y gwelwyd achos, ymaílodd y ddau yn-

ddynt, cyraerasant ymaith eu gynau, gan eu gwasgu hwythau yu arswydus, a'u

codymu hyd L^wr. Daliwyd hwy â dychryn, a dywedent mewn braw, " Y
slater cocli ydyw ;" a rhwng y dychryn a'r gwasgfeuon, yr oedd y gweilch

fel celaneddau hyd Liwr y capel ! Ni ddaeth y giwaid i'r Bont byth mwy,

ar y fath ddyben. Torwyd eu grym y pryd hwnw, a da fu ganddynt ddianc

yn llechwraidd i'w ffau.

Pan fyddai lien bererinion Bont-uchel, wrth gyrchu i foddion gras, ac ar

eu ffordd o fyned neu ddychwelyd trwy Ehuthyn, cymerent ofal am beidio

myned trwy ganol y dref ; ond hwy aëiit trwy gefn y dref, ar hyd heolydd

anamlwg a didramwy, rhag ofn i foneddigion yr ysgol ddyfod ar eu gwarthaf.

Dygwyddodd, unwaith fod dyn o'r Bont, o'r enw Hughes, yn myned fel hyn

yn ddystaw trwy y dref. Yr oedd yn ddyn gwrol a chryf ; ac er nad oedd

arno lawer o ofn dynion, eto mwy dewisol oedd ganddo beidio a bod yn un

achlysur terfysg, Ond yn anifodus daeth ei fynediad írwodd yn adnabyddus

i'r giwaid ellyllaidd yn yr ysgol, " ac," meddai yr hanes, " dyma hwy allan

fel caccwn meirch; ac yn disgyn arno gyda ffyrnigrwydd rhyfeddol," Lluag-

asant y dyn i ben y castell
;
gan fwriadu ei fwrw bendramwnwgl i lawr, dros

yrayl raur o bymtheg Uath o uchder. Teimlai y dyu echrysder ei sefylifa, a

phenderfynodd, os byddai raid myned tros y dibyn, y mynai ddau neu dri o

honynt hwy i'w ganlya. Felly gafaelodd mewn dau o honynt, un ymhob Uaw, a
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dywedodd yn bendant y byddai raid i'r ddau ddyfod i'w ganlyn i'r gwaelod. A
plian welsant fod ei afael yn rhy dn ynddynt, i'w cael yn rhydd oddiwrtho,

nid oedd ond ei ollwng ef i ífordd, er mwyn arbed eu cymdeithion.

Dygwyddodd, dro arall, fod pregethwr dyeithr yn dyfod trwy y dref, i

fyned, mae'n debyg, i'r Bout ; ac wedi galw yn nh y wraig weddw, mam
iiliam a Frederick Parry, hi a barodd i Fredericlc fyned i arwain y gr
trwy gefu y dref, yu ol yr arfer ; ond pan oeddyut wedi cyrhaedd y carchar,

cyfarfuant â phlant y fall
; y rhai, yu ol eu harfer, a ymosodasaut yn ffyrnig

ar y gr dyeithr, gan ei faeddu yn dost. Ehedodd yntau ar ffrwst i d
gwraig weddw, yr hon a agorodd ei drws iddo, gau ei gau eilwaith ar ei ym-

lidwyr. Yn y cyfamser, daeth Frederick Parry atynt, gan ymUw â hwy am

eu gorthrwm ysgeler. Troisant bellach arno ef ; ond yr oedd ganddo yn ei

law ffon gref, ac yr oedd yijtau ei hun yn ddyn ieuanc cryf
;
ymosododd, gan

hyny, arnynt o ddifrif, gan ffonodio pob uu a ddeuai yn agos ato. Gwnaeth

hyn mor ddewr, ac effeithiol, nes eu gyru ar ffo ; ond cyn iddynt oll ddianc,

cafodd afael mewn un o'r dyhiriaid, ac a'i cariodd yn ei freichiau, ac a'i tafl-

odd i lyn y felin.

Ond daeth angenrheidrwydd i newid pen athraw yr ysgol ; ac yn ei le cafodd

gr o'r Deheudir o'r enw Walters y swydd. Yr oedd y gr hwn wedi clywed

am ddeiliaid yr ysgol, pa mor aufad oedd eu hanfoes a'u hannhrefn ; ac ym-

wrolodd i'w gorthrechu a'u diwygio. Cymerodd gae yn ymyl yr ysgol i'r

bechgyn ddifyru eu hunain, a chwareu ynddo ; a rhoes orchymyn caeth

nad oedd ueb o honyut i fyned i'r dref ar gyfrif yn y byd. Parodd hyn

beth rhwystr iddynt allu arllwys eu llid ar wr a ddygwyddai fyned trwy

y dref ; a lleddfodd yr erlid i raddau yn y canlyniad.

Y'^r oedd gradd o anesmwythder yn dechreu codi yn meddyliau y crefyddwyr

yu y dref, fel yr oedd eu rhif yu Iluosogi ychydig, a'r erlid yu llacio, i sefydlu

achos arhosoí ynddi ; a chawsant hen ysgubor i'r dyben hwnw yn ymyl y fan

y mae y capel presenol arno. Ond cyn cael yr ysgubor, fe Iwyddodd Eobert

Llwyd i gael gan Mr. Jones, Llangau, ddyfod i'r dref i bregethu. Yu ol ei

addewid daeth Mr. Joues ; ac yr oedd Johu Thomas, Llancwnlle, gydag ef,

Ond yn Ue cadw yr oedfa o fewn y dref, penderfynwyd, rhag y dygwyddai

terfysg a niweid, ei chadw wrth efail gôf, gerllaw pentref Llanbedr ; ac o

ftwn milldir neu ychwaneg o ffordd i'r dref. Aeth rhyw nifer o grefyddwyr

gyda'r gwr dyeitlir i'r fan. Daeth yno hefyd i'w cyfarfod haid o ddyhiriaicl

a therfysgwyr, yn arfog hefyd ; rhai wedi pardduo eu hwynebau, a rhai wedi

rhoi masciau ceüylau am eu penau ; er mwyn peri mwy o'u harswyd yn nhir

y rhai byw.

Yr oedd John Thomas i lefaru yn gyntaf, a mawr oedd pryder Eobert

Llwyd ac eraill, rhag i un gair chwerw ddisgyn oddiwrtho, i gynhyrfu y bobl

;

o herwydd yr oedd peth chwerwder yn ei dymher ef. Yr oedd brys ar y

brodyr, gaij. hyny, iddo ef derfynu. Yn y man ciliodd o'r ffordd i roi lle i

M!r. Jones ; esgyncdd yr hen efengylwr i ben y clawdd, o dan cysgod pren
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fíawydd mawr, yr hwn sydd yny lle fyth ; fel cof golofu o'r gwaith da a fu un-

waith, a dim ond unwaith erioed, yn cael ei ddwyn yn mlaen dau ei gysgod.

Darllenodd ei destyn gyda llais cryf, a gwyneb siriol a hawddgar, "Ni lefarodd

dyn erioedjel y dyii hion." Yr oedd rhyw beth tarawiadol yn yr adroddiad

a roes o'r testyn ; a duU tarawiadol iawn yn ei ymadroüdion cyntaf. " Llef-

arodd hwn lygaid i'r deillion —llefarodd giustiau i fyddariaid—liefarodd draed

i glofíìou—liefarodd iecliyd i gleifion~nefarodd gythreuliaid allan o ddynion ;--

îe, llefarodd fywyd i feirwon : gall wneyd yr un peth eto, &c." Yn y fan yr

oedd grym yr erlidwyr yu gwywo
;
gollyngasant y ceryg, a'r baw, a'r fí'yu, a'r

holl gelfi o'u dwylaw. Yr oedd yno un a elwid yn Jaclc Jones y cigydd, yn

flaenor ar yr erlidwyr
;
yntau hefyd a swynwyd gan rym y bregeth, a chiywodd

Hobert Llwyd ef yn dyweyd, " Ni lefarodd dyn erioed fel tithau ; a myu d—

1

mi fynafchwareu teg i tilefaru ; a chyntaf un a wua ddim iti, mi dalafi'w

groen o." Safodd odditan y pregethwr hyd nes y gorphenodd, ac ui fu

un math o derfysg nac aflouyddwch ; ond y mae tystiolaethau, ddarfod

i'r bregeth hono, fod yu foddion, nid yn unig i ddarostwug gryra erlidigaeth

yn yr ardal, oud hefyd i achub llawer o'r gwTandawyr.

Ychydig ddyddiau ar ol hyn, cyfarfu Jack Jones â Eobert Llwyd, a gof-

ynodd iddo, " Bob, pa bryd y daw y Joues yna, o Langan, yma eto ? Dywed
wrtho, myn hwn a hwn, y caiff o bregethu ar ben dre' ; a gwae fydd i'r neb a

geisio ei rwystro. Mae Jones yn bregethwr iawn, yn gwneyd ei hun yn

bechadur fel ninau !

"

Ryw amser ar ol hyn daeth Mr. Jones trwy y wlad drachefn, a phregethodd

ar ochr yr heol gyferbyn â'r fan y mae y capel yn bresenol. Yr oedd pelydrau

yr haul yn disgyn yn rymus ar ei ben, yr hyn a barodd i ryw un osod gwrth-

ban uwch ben i fod yn gysgod iddo. Mynych ar ol hyn y dywedai yr heu

weinidog, " Cefais oedfa lewyrchus o dan yr hen wrtbbau chwaiuog !

"

Bellach, dechreuodd yr erlidigaeth lacio yn Ruthin. Yr oedd bechgyn yr

ysgol fawr wedi cael gradd o ddiflasder ar y gwaith di-ddiolch o erlid a

baeddu dynion Uawer gwell na hwy eu hunain
; yr oedd cyfarfod ag ambell

un tebyg i Edward Simon, Gellifor ; Edward Jones o'r Bont, ac eraill cyffelyb

;

dynion a herfeiddient eu gorthrwm hwy, ac a amddiöynent eu hiawuderau eu

hunain, wedi lleithio graddau ar eu sêl benboeth. Parodd trefniadau gwa-

hanol y pen athraw uewydd radd helaethach o anfantais iddynt i gyflawni eu

hen orchwyl. Darostyngwyd hefyd cryn lawer ar ragfarn y bobl gyff'redin.

Daethant i ddeall yu raddol raai celwyddau oedd llawer o'r chwedlau a

ledaenid mor brysur am y crefyddwyr ; fod yn perthyn iddynt bobl gyfrifol a

pharchus ; tebyg i Mr. Jones, Llangan, a'i gyffelyb ; ac uad oeddynt yn am-

canu at ddim ond at leshau eu cyd-ddyuion, trwy ledaenu egwyddorion yr

efengyl ar led y wlad. Xid oedd Jack Jones, y cigydd, ddim mor barod i'w

blaenori bellach ; a thrwy y naill achos a'r llall yr oedd y perygl o ddwyn

pregethu i'r dref yn llawer llai nag a fuasai gynt. Achubodd y gwr a enwyd,

Robert Llwyd a William Parry, y cyfleusdra, gan hyny, a chawsant le ac
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egwyl i roddi troed Methodistiaeth i lawr ynddi. Llafuriodd Eobert Llwyd

lawer trwy fyned i'r Bala, a manau eraill i ymofyn am bregethwyr i ddyfod i

bregethu i'w gyd-drefedigion ; a chafodd yr anrhydedd a'r pleser i weled,

" na fu ei lafur ef ddim yn ofer yn yr Arglwydd."

Mae jNIethodistiaeth yu E.huthyn wedi enniU llawer o dir er yr amser uchod.

Sefydlwyd yma ysgol Sabbothol tua diwedd y ganrif ddiweddaf, neu ddechreu

hon ; a buan yr effeithiodd i gasghi llawer o blant ac eraiU at eu gilydd i

ddarllen ; bob un yn ei iaith ei hun, am " fawrion weithredoedd Duw."

Teimlodd Rhuthyn, i raddau helaeth, oddiwrth yr adfywiad a gymerth le,

tua'r fl. 1831, yn benaf yu y Bont-uchel. Bernir i lawer o bechaduriaid gael

eu hachub y pryd hwu yn Ehuthyn ; íe, rhai o'r fath annuwiolaf yn y dref.

Gorchfygwyd meddyliau y trigolîon yn gyffrediuol i feddwl yn fwy parchus am

grefydd ; a bu raid i gablwyr rhyfygus fod yn fwy cymedrol a gwyliadwrus.

Dywedai Johu Davies, Nantglyn, y bu ef yn myned adref o Euthyn yn y

tymhor hwn, ar ol oedfa y nos Sabboth ; a bod swn caniadau y diwygiad yn

ei glustiau o Euthyn i Nantglyu. Bu yn swn pobl Ehuthyn ues ei fod rhwng

Gollegfa a Heugoed ; yna yr oedd swn teulu y Bont
;
parhaodd hwn nes iddo

gyrhaedd Careg-y-gath ; gyda hyn yr oedd swn teulu capel Prîon yn ei glust-

iau, tra yn esgyn i fyny i'r bryniau hyny ; ac wedi cyrhaedd Cefn-y-main, yr

oedd Ilechweddau Nantglyn yn adsain gan yr un fath beroriaeth. Eel hyn

am ddeg neu ddeuddeng milldir o ffordd, nid oedd i'w glywed ond sain cân

a moliant y bobl y cyffyrddasai Duw â'u calouau. Tymhor o wanwyn oedd,

ond gwnaed ynddo waith a ddaliodd sychder haf er hyny.

Mae yn Ehuthyn egiwys a chynulleidfa gref
;
yn ymgynull mev.'n capel

hardd a helaeth. Mae canghenau hefyd wedi tarddu o'r eglwys hou i Ben-

tre'-celyn, Ehiw, a Ehyd-y-ciIgwjTi.

PENNOD V.

PARHAD ORSAFOEDD CYNTAE METHODISTIAETH SIROEDD
DINBYCH A FFLINT. .

CTNWTSIAD :

—

CYCHWYNIAD PREGETHU YN NGHAERWYS—JOHN ANWYL, Y GWEHYDD—EDWARD
JONES, Y CYNGHORWR—RICHARD HARRISON—CREFYDDWYR CYNTAF CAER-
WYS—PARCH. TH05IAS JONES, PEN-UCHA'—ADFYWIAD YN NGHAERWYS—PETER
JONES—GWAUN-YSGOR—JOHN HUMPHREYS—WILLIA:« EDWARDS— LLANEUR-
GAIN—JOHN WILLIAMS—ARFERION YR HEN GREFYDDW^YR—FFLINT—ERLID
"ILLIAM LEWIS—JOHN DAYIES, NANTGLYN—YSGOL DDYDDIOL.

CAERWYS.

NiD hir a fu Methodistiaeth heb ymwthio i'r dref hon wedi iddo gael cych-

wyniad a swcr yn y Berthen. Nid oes ond tua thair milldir rhyngddynt.

Bellach, yr oedd Methodistiaeth o bob tu i Gaerwys ; sef yn Nyffryn-clwyd
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im tu, ac yn y Berthen o'r tu arall, Yr oedd pregetìiwr hefyd yn cartrefu

yn mhob un o'r ddau ; sef Eobert Llwyd, Plas-ashpool, yn y Dyfl'ryn, a John

Owens yn y Berthen. Yroedd Dafydd Morris, osir Aberteifi, hefyd, yn dyfod

dair gwaith neu bedair yn y flwyddyn trwy y wlad ; a dywedir raai trwy ei wein-

idogaeth ef y cafodd un John Anwyl ei ddwyn i ystyriaeth ani ei achos ys-

brydol, Dywedir hefyd, y bu darllen llyfr Homiliau eglwys Loegr yn fendithiol i

John AnAvyl. Wedi i'r gr hwn gael blas ei hun ar weinidogaeth y gair,

naturiol oedd iddo, nid yn unig ymofyn am dani iddo ei hun mewn mauau

eraill, ond ymdrechu ei chael i'w gartref hefyd, er mwyn ei deulu a'i gyrayd-

ogion. Hyn hefyd a wnaeth,

Sonir am ddau amgylchiad, pryd y cafwyd gan bregethwyr ddyfod i Gaer-

wys i gyhoeddi y newyddion, ac nid oes eithaf sicrwydd pa un o'r ddau oedd

y cyntaf. Dywed ei yr * mai yr un canlynol oedd yr amgylchiad cyntaf.

Gwehydd oedd yr hen Johu Anwyl ; rywbryd ar ol ei ddeflro am ei gyflwr,

aeth a chorn o lian a weuasai gartref, ar brydnawn Sadwrn ; ac heb wybod

i'w wraig na neb arall, aeth at un Edward Jones, yr hwn oedd yn byw ger-

llaw Helygain, pentref oddeutu tair milldir o DreíFynnon, ac yn arfer pre-

gethu, i erchi arno ddyfod i bregethu i Gaerwys. Addawodd yntau ddyfod;

a phan ddaeth yr amser, aeth y pregethwr, a dau gyfaiU gydag ef, i d John

Anwyl, y gwehydd, Ar eu dyfodiad, yr oedd gr y t allau, yn prysur wa-

hodd trigolion y dref i'r.oedfa; ac ni wyddai y wraig ddim am y bwriad.

Edrychodd y wraig arnyut yn gus iawn, a gorfu arnynt fyned allan o'r t
yn iled siomedig, am na buasai darpariaeth well wedi ei wneyd i'w derbyn.

Ond ar eu gwaith yn dynesu at y groes sydd yn nghanol y pentref, pwy
welent ond Jolm Anwyl ei huu. Dechreuodd yr oedfa yu y fan. Safai y
pregetliwr yn agos i'r groes ; ac ar waitlr y wraig yn myned allan i ymholi yn

nghylch y dyeithriaid, hi welai y pregethwr, a uifer o bobl o'i gwmpas, ac yn

eu mysg ei gr ei hun yn canu ei oreu, yn ymyl y pregethwr, a'i het

yn ei law. Y cyfryw ydyw yr hanes a geir am yr oedfa hon, y gyntaf, yn ol

tystiolaeth rhai, a fa erioed yn Nghaerwys, gan y Methodistiaid ; oddieithr fod

Dafydd Morris wedi bod yma o'r blaen, yr hyn sydd ansicr.

Pa un ai hon oedd yr oedfa gyntaf ai peidio, nid ydym yn gallu sicrhau.

Mae rhyw beth tebyg yn yr adroddiad i wir. Gwyddom fod pregethwr o'r

enw Edward Jones wedi bod unv/aith yn y parthau hyn, tua'r araser dan

sylw. Am hwnw y mae Eobert Jones yn traethu yn " Nrych \x Amseroedd."
" Yr oedd gr yn byw yn agos i'r amser hwnw, gerllaw Treffynnon, a elwid

Edward Jones, Yr oedd yn rhagori mewn dysg a doniau ar lawer o bre-

gethwyr tlodion y dyddiau hyny, Cafodd ei dderchafu i fod yn olygwr ar

ryw weithoedd yn y wlad hòno. Eel yr oedd efe, a rhai gwr o sefyllfa

uwch na'r cyffredin, yn cyd-deithio ar eu meirch ; dygwyddodd iddynt ddyfod

heibio i dyrfa o ynfydion yn prysur chwareu, y naiU blwyf yn erbyn y llall.

• John Am\7l, Gronant.
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Safasant dros ryw enyd i edrycli arnynt ; ac yn hyny, ennillodd y plwyf yr

oedd Edward Joues yn perthyn iddo y gamp ; ac o wag oríoledd am y

fuddugoliaeth, rhoisant floedd nes oedd y ddaear yu dadseinio ; a themtiwyd

yntau i ynfyd floeddio gyda hwynt. Teimlodd yn y fan g Duw ar ei

gydwybod, a'r pethau oedd efe yn eu mwynhau o'r blaen yn cilio oddiwrtho

;

ac ui chynygiodd bregethu byth wedi hyny ;—ond er iddo golli ei fraint yn

yr eglwys, ni ellid barnu yn galed am ei gyflwr ; oblegid yr oedd arwydd-

ion dduwiohleb arno tra bu ef byw." Nid oes amseriad genym ar yr

amgylchiadau hyn ; ac o ganlyniad yr ydym dan raddau mwy o anfautais i

roddi barn benderfynol ar gyd-darawiad pethau â'u gilydd.

Yr amgylchiad arall, sydd yn cael y tìaenoriaeth o ran amser ar yr un

grybwylledig, sydd fel y canlyn :—Catbdd John Anwyl ar ei feddwl i fyned

i Laneurgain, tua deng milldir o flfordd, i ymofyn am un Eichard Harrison,

jT hwn oedd yn arfer pregethu. Gwehydd oedd hwn hefyd. Gr tal,

hanner sais ; a golwg Iled foneddigaidd arno. Nid ydym yu deall y bu mewn

cyssylltiad â'r Methodistiaid ychwaith yn hir ; oud, o herwydd anghyfleus-

dra yn benaf, ddarfod iddo gilio oddiwrthynt ac ymgysylltu â'r Wesleyaid.

Bu farw, meddir, tuag ugain mlynedd yn ol
;
yn llawn o ddyddiau a gras.

Bu Mr. Thomas Glyn Jones, Mostyn, yn ysgwyd Ilaw âg ef o fewn mis cyn

ei farw. Llwyddodd John Anwyl gydag ef, pa fodd bynag, i ddyfod i Gaer-

wys i bregethu.

Aeth y gair allan fod oedfa i gael ei chadw yn nb to gwellt Johu y gwe-

hydd, wrth " Lyn Twm Bills," ac ymbarotodd y person i'w dyrysu. Ehoes

bres i blant y dref am luchio y pregethwr â cheryg. Deallodd Johu Anwyl,

neu ofnodd o leiaf, y byddai cynhwrf ; ac ymbarotodd yutau. Cafodd gan

ddau frawd, o'r enw EIIis, brodyr i'w wraig ef, gadw drws y t. Yr oedd y
dynion hyn yn adnabyddus fel dynion cryfion ac ymladdgar, a'i hofn ar bobl

y Ile. Safodd y gwr hyn â phastynau mawriou yn eu dwylaw wrth ddrws

y tý^, i warchod ua byddai na sn na chyffro ; ac felly yr aeth yr oedfa dros-

odd, heb i neb gael niwaid. Yr oedd swyddog y gyllidfa {exciseman), o'r

enw Mr. Smith, yr hwn oedd yn r crefyddol
;
yn arfer dyfod i Gaerwys wrth

ei swydd bob chwech wythnos ; a chof oedd gan wraig y t tafarn, lle y dis-

gynai, glywed ymddyddau rhyngddo â'r person, ac iddo ddyweyd wrth y
gr parchedig, " Os yw y bobl yma o Dduw, gwell yw i chwi beidio a'u

drygu ; rhag dygwydd i chwi yr hyn a fyddo gwaeth." Nain i'r diweddar

Mr. WiIIiams, Caerwys, oedd gwraig y dafarn.

Ar ol cael ambell i oedfa yn yr hen dj" ger " Llyn Twm Bills," cafwyd Ue

arall i bregethu ynddo, sef llofl't ; a grisiau ceryg oddi allan i fyned iddi. Yr

oedd y lloff"t hon yn sefyll yn y Marian, yn ngr y dref ; ac yn lled agos i'r

fan y mae y capel yn breseuol. Ehwug yr araser y bu pregethu achlysurol

yn nh John Anwyl, ac yn Uofl't y Marian, tybygid i ddeng mlynedd fyued

heibio. Dechreuodd, fel y bernir, tua'r fl. 1762, hyd y fl. 1772. Yn y
flwyddyn ganlynol, ymuuodd Mr. T, Jones, Pen-uchaf, y pryd hwnw ; Mr.
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Jones, Dinbycb, wedi hyny, â'r Metliodistiaid
;
pan nad oedd ond 16 mlwydd

oed, Yn y fl, 1771, cafodd y brodyr gan dad Mr. Jones, osod t iddynt yn

Nghaerwys, trwy fod y mab yn dadleu drostynt ; lle y buont yn ymgynull

hyd nes yr adeiladwyd y capel cyntaf.

Yr oedd rhyw nifer o enwau, wedi eu hennill erbyn hyn, i roddi y gwddf

yn ngwasanaeth eu Harglwydd, Ehoddir eu henwau i ni fel hyn :—John ac

Edward Anwyl, dau frawd ; Zachariah Anwyl eu nai, Derbyniwyd Edward

Anwyl a'i nai, yr un amser, gan Dafydd Morris
;
yr hwn oedd yn Nghaerwys

ar y pryd. Yr oedd cryn hynodrwydd yn Edward Anwyl. Bu dros 60

mlynedd yn aelod eglwysig, a 50 mlynedd o honynt yn ddiacon. Yn yr

hanner can' mlynedd hyn ni chollodd, meddir, oddieithr pump neu cliwech o

gyfarfodydd eglwysig, hyd y flwyddyn olaf o'i oes, Gwehydd oedd yntau

wrth ei greff"t, a bu fyw hyd nes oedd yn agos i 80 mlwydd oed, Ennillasai

barch ei gymydogion yn ddiwahaniaeth, fel cristion cyson a diargyhoedd, Ni

welwyd erioed mo'no wedi gwylltio ; ac ni chlybuwyd gair chwerw o'i wefus-

au. Gelwid am dano i weddio gyda phob claf yn y dref a'r gymydogaeth
;

ac ystyrid ef yn un o'r dynion mwyaf addfwyn, dirodres, a gostyngedig, o

neb o'i gymydogion,

Un arall o'r crefyddwyr cyntaf oedd James Buckley, yr hwn a fu yn

pregethu dros gryn dymhor o'i oes, Gr tàl, glân ei ddiwyg ; ac yn ei radd,

Ued foneddigaidd, oedd James Buckley ; hoUol wahanol i Eobert Prys, Plas-

winter, Gwehydd oedd hwn o ran ei greff"t, l'r oedd hefyd, fel Humphrey
Owens, yn gantor rhagorol ; ond nid ydym yn cael ei fod yn bregethwr

talentog, er ei fod yn gristion difrycheulyd ; tebyg oedd ei gymeriad i'w

ddillad, glân iawn, ond nid gwych ; manwl, ond nid rhodresgar,

Un arall oedd Joiin Prys, mab oedd hwn i'r gr a ddah'ai Plas-yn-

Nghaerwys, Gr ieuanc duwiol a dysgedig, meddir, oedd hwn ; bu farw

yn ieuanc o glefyd ar yr ymenydd,

Un arall oedd Owen Thomas, dyn bychan crwca, oedd ef ; cristion cywir,

ac yn flaenor yn Nghaerwys dros flynyddau, Yr oedd hwn wedi bod yn yr

ysgol fawr yn Llanelwy, ac yn gyfar^yydd mewn amryw ieithoedd ; dyn

dystaw a dwys, ond o gyrhaeddiadau ryfeddol, yn enwedigol mewn duwin-

yddiaeth.

Y Uall oedd Thomas Jones, Pen-uchaf, am yr hwny cawn ymhelaethu eto.

Un arall oedd William Jones ; tad oedd ef i Mr, Thomas G. Jones, yn
awr Postyn. Yr oedd hefyd ddwy neu dair o wragedd wedi bwrw eu coel-

bren gyd â'r crefyddwyr yn yr amser hwn, sef, Elizabeth Jones, a Modlen
Thomas, ei chwaer ; ac yn ddiweddarach, Mrs. Eogers, o'r Plas.

Dysgwylia y darllenydd, yn ddiamheuol, hanes helaethach am Mr, Jones,

Pen-uchaf, Ganesid ef yn y fl. 1756. Yr oedd eiYieni yn byw yn y lle a

enwyd; yr hwn oedd hefyd yn dreftadaeth iddynt. Dangosodd y mab yn
gynar fod ynddo athrylith i ddysgu mwy na phlant yn gyflredin, Bu farw

ei fam pan ydoedd yn 7 mlwydd oed, Ar ol hyn cafodd lysfam, yr hon a fu
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cliriouach wrtho na'i dad ; a'r hon hefyd oedd yn Ued-ogwyddo i wraudo y

Methodistiaid. Teimlodd ryw argraffiadau crefyddol, yn awr ac eilwaith, yn

nhymhor boreaf ei oes, eto gwisgwyd hwy ymaith ymron yn Uwyr. Cafodd

amryw waredigaethau yn ei ieuenctyd
;
pedair gwaith y bu yn agos a chael

ei frathu gan nadroedd. Bu unwaith mewn perygl o gael ei ladd, trwy i

drawst mewu adeilad syrthio yn ei ymyl ; a phryd arall trwy ddringo i grib

hen glochd, a phen ysgafohai ; dygwyddodd, pa fodd bynag, iddo ogwyddo

un ffordd ac uid y llall, ouide buasai yn ddrylhau gan y codwra.* Tro arall,

ymwthiasai ef a bachgenyn arall i fwthyn a godasid gan ryw ofer-chwareu-

wyr yn y dref ; er mwyn gweled y chwareu heb dalu am fyned i'r bwthyn.

Ac oni buasai iddynt gael eu codi o'r fan yr yrawthiasent yn Uechwraidd

iddo, gau ryw rai o'u cydnabod, buasai y ddau wedi cu llcthu i farwolaeth
;

gan ddarfod i'r trawstiau gilio neu dori, ac i'r bwthyn, a'r rhai a eisteddent

ynddo syrthio yn bendramwnwgl ; felly y diangodd y ddau fachgenyn rhag

eu Uadd.

Ymadawodd a'r ysgol tua diwedd y flwyddyn 1771, pan oedd yn agos i

16 mlwydd oed. Yr oedd erbyn hyn, yn ysgolhaig da, ac ar fedr mynedi'r

brif ysgol, wedi iddo ddyfod i oedran aeddfetach, Yr oedd teimhidau cref-

yddol y pryd hwn, yn rhedeg trwy ei fynwes ; ond pell iawn ydoedd oddiwrth

feddwl ymuno gyda neb o'r ymneillduwyr, gan fod ei fryd ar oöeiriadaeth

yn eglwys Loegr. Yn yr adeg hon y daeth gT i ymofyn â'i dad am gael t
dan ardreth i bregethu ynddo yn Nghaerwys ; a chan fod rhyw dynerwch yn

y mab at y crefyddwyr, trwy wrando ryw droar Eobert Llwyd, Plas-ashpool;.

a thrwy ganfod efleithiau daionus crefydd ar rai dyniou o'i gydnabod, efe a

eiriolodd â'i dad i gydsynio â'r cais ; a Uwyddodd. l'r oedd y gi- ar ei

fí'ordd i wrando pregeth y pryd hwnw ; a thrwy esiampl brawd iau nag ef, a

lled-gymhelliad ei lysfam, efe a aeth gydâ'r gv\T i wraudo y bregeth. Y
pregethwr ydoedd Uobert Evans, Llanrwst ; ei destyn oedd, Salm lxxxvi. 11,

" Dysg i mi dy ffordd, Arglwydd, 8sc. ;
" a chafodd y bregeth gymaint o

effaith arno ag i'w dueddu i fyned yno dranoeth i wrando Edward Parry,

Bryn-bugad. Y fan y cynelid yr oedfaon hyn oedd Efynnon-beuuo ; lle, yn

agos i Dremeirchion, ar ffordd Bodffari,

Bellach, arferai wrando ^n aralach, a phrofai argraffiadau dwysach ; a'i dad

wrth weled gogwyddiad ei feddwl a'i cyrahellodd i fyned eilwaith i'r ysgol,

Ac er na wrthododd ufuddhau, eto rhoes ar ddeall i'w dad, na atebai ei fyn-

ediad i'r ysgol mo'r dyben a amcenid. Yr oedd wedi llwyr gasâu y raeddwl

o fod yn oft'eiriad, trwy gaufod pa mor anfucheddol oedd yr offeiriaid adna-

byddus iddo ef. Ymunodd hefyd â'r Methodistiaid, fel y dywedwyd o'r

blaen, ac ymrodd i ddarllen ac astudio y Beibl, a llyfrau da eraiJl
; ynghydag

ymarferiad dyfal â phób moddion o ras, a fyddai yn ei gyrhaedd. Fe fu

•Gwel ei hanes yn helaethach yn ei Gofiant, a gyhoeddwyd dan olygiaeth y Parchn.

John Humphreys, a John Roberts, Llangwm,
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Mr. Jones dros saith neu naw mlynedd, ar ol ynauno â'r eglwys, yn profi

llawer matli o dywydd meddwl ; a'r rhan amlaf, teimlai ei hun yn isel a di-

galon
; yraosodai arno lawer profedigaeth ; eto oddiwrthynt oll y'i gwared-

odd yr Arglwydd ; a hysbys ydoedd i bawb, ei fod yn cynydda yn gyflym

mewn gwybodaeth ac mewn profiad ; ac yn rhoddi sail i obeithio fwyfwy ei

fod yn cael ei barotoi er bod yn seren ddysglaer, ac yn weithiwr defuyddiol yn

eglwys Crist.

Bu llawer ymosodiad arno ar ol hyu, ai nid ei ddyledswydd oedd myned yn

weinidog yn eglwys Loegr, yu hytrach nag yu bregethwr gyda'r Methodistiaid.

Ofnai y byddai ei wylder a'i ddiffyg o rwyddineb ymadrodd ei anghymhwyso
i fod yn ' bregethwr ; felly hefyd gwendid ei iechyd. Tybiai fod mawr
angen gweinidogaeth efengylaidd yn yr eglwys wladol ; ac annogid ef hefyd

gan un neu ddau o weiuidogion duwiol i dderbyn urddau eglwysig, gan esgob
;

îe, ymgynghorodd â'i frodyr yn y gymdeithasfa chwarterol, a chafodd gy-

mhelliad o'r un natur yno. Eto, er hyn oll, nid oedd yn gallu cael dim

boddlonrwydd ynddo ei hun, y dylasai gymeryd y cam ; ofnai na chai yr

Arglwydd gydag ef, a phetrusai fyned yn mlaen
; yn y benbleth hou cafodd

freuddwyd tra hynod, yr hyn a fu yn rhan fawr o'r moddion i ogwyddo ei

feddwl i aros yn ddiddig gyda'r bobl yr ymunasai eisioes â hwy. Adroddwn

y breuddwyd yn ugeiriau Mr. Jones ei hun :

—

" Gwelwn fy hun yn eistedd mewn t gydag amryw eraiU ; clywn guro

wrth y drws ; a phan agorwyd y drws, daeth i mewn farch o liw gwelw-

las ; ar ei ol daeth ei farchogwr hefyd a gwn yn ei law ; daeth yn ebrwydd

hyd ataf fi, ac anelodd â'i ddryll at fy nwyfron. Ar hyn deíFroais yn

frawychus ; ond cyn hir mi hunais ychydig drachefn
; yna gwelwn fy hun

mewn t fel o'r blaen ; daeth atafr a chanddo ddau histol, un yn mhob

Uaw ; ac a'u hanelodd ataf ar unwaith, yr hyn a'm defí'rodd mewn braw eil-

waith. Meddyliais yn ebrwydd (fel ag yr wyf yn meddwl hyd heddyw), er

mor ddisylwedd yw llawer o freuddwydion, fod rhyw beth o Liw yr Arglwydd

yu y rhai'n ; a syrthiais i'w deongli. Oddiwrth y cyntaf dechreuais feddwl

(wrth gofio am y march gwelw-las, yn Dad. vi. 8.), fod augau, neu ddwys

fygythiad o hono, yn agos ataf ; oddiwrth y llall (heblaw cadarnhad i'r cynt-

af), meddyliais y gallwn fod yn cael fy rhybuddio am ddwy brofedigaeth oedd

yn, neu ar, ymosod arnaf. Pa fodd byuag, fel hyn y bu : o'r noswaitli hono

dechreuodd afiechyd fagu ynof
; y mae heb fy ngadael hyd yn hyn, ac nid oes

argoel y syraudir ef y tu yma i'r bedd."

Yr oedd Mr. Jones oddicartref ar y pryd, a hyny ar yr achos oedd mewn
bwriad ganddo, sef ymuuo ag eglwys Loegr. Y noson hono, cafodd oerfel,

tybygid, a effeithiodd arno, i ryw raddau, tra fu byw. " Aethwii," meddai,

" i'r gwely yn oer a rhynllyd; a chan ei fod yn ysgafn o ddillad, a'r hin yn

oer hefyd ; ni chynhesais yn dda ar hyd y nos. Wedi bod dan deimladau

poenus betrusder a phenbleth am ddyddiau, ei afiechyd hefyd yn cynyddu,

ac yn ben ar y cwbl, yn ymddifad o fwynhad o Dduw ; disgynodd i drallod
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meddwl annirnadwy. Wedi profl arteithiau uffern ei hun, yn ol ei ddycliymyg,.

ac yn methu a sefyll ar ei draed yn hwy, ymlusgodd i'r ystafell a syrthiodd

ar y gwely. O'r diwedd daeth i'w feddwl, ysgatfydd, mai gwg yr Arglwydd

oedd byn arno oblegid ei fwriad ; ac ymroddodd yn y fan i'w roddi heibio am

byth, ac yn ebrwydd llonyddodd yr ystorm fel pe buasai y Jonah wedi ei

fwrw o'r llong.

Yn y fl. 1783 dechreuodd bregethu. Eto nid oedd yn gallu ymroddi i'r

gwaith ond yn brin, a chyda cryn ofal a gwyliadwriaeth, o herwydd gwendid

ei iechyd. Dyoddefodd lawer yn ystod yr ugain mlynedd cyntaf o'i weinidog-

aeth oddiwrth ddoUir y Gareg ; aml waith y bu ei arteithiau yn annyoddefol,

a'i fywyd mewu enbydrwydd. Dwywaith y bu dan ddwylaw y llaw-feddygon,

a thynwyd oddiwrtho Geryg o faintioli mawrion ; eto, cynaliwyd ei ysbryd ac

arbedwyd ei fywyd. Cafodd ei arbed am ysbaid 1 7 mlynedd drachefn ; a bu

yn llafurio gyda'r weiuidogaeth yn ol ei gyfleusderau a'i allu, ond yn benaf

trwy ei ysgrifeniadau, i leshau ei gyd-genedl. Bu yn briod dair gwaith : bu

feirw ei ddwy wraig gyntaf yn lled yn fuan ar ol priodi pob un, ond efe a

adawodd y drydedd yn weddw ar ei ol. Gvvr aml ei ofidiau oedd Mr. Jones;

eto, tyner ei gydwybod. Yu ystod y 64 o flynyddau y bu ef byw, ychydig

iawn o'r amser hwnw y bu yn mwynhau perffaith iechyd. Cyfarfu â marw-

olaethau yn ei deulu ; a galwyd ef i wueuthur llawer o symudiadau yn ei

gartref. O Gaerwys symudodd yn gyntaf i'r Wyddgrug, Ue yr oedd ei wraig

gyntaf yn preswylio ; symudodd drachefn ar ei ail briodas i E.uthyn, gan mai

yn y gymydogaeth hono yr oedd yr ail wraig yn aneddu. Yn y fl. 1809,

wedi priodi y drydedd waith, daeth i gartrefu yn Ninbych. Yn y fl. 1816,

nid hir Avedi marw ei gyfaiU mynwesol, Mr. Charles, Bala, symudodd o Ddin-

bych i Syrior ; lle na fu ond dwy flynedd yn trigo ; a symudodd yn olaf i'w

d ei hun yn Ninbych, lle y trigodd ysbaid byr; ac ya mhen dwy flynedd

drachefn symudwyd ef gan angau i d ei hir gartref. Nid ydym yn cael lle i

feddwl fod yr aml symudiadau uchod yn cyfodi oddiar anwastadrwydd medd-

wl, neu anfoddlourwydd tymher, ond oddiar anwadalwch yr amgylchiadau y
gosodwyd ef ynddynt, y rhai ui allai, neu ni ddylasai Mr. Jones eu gwrth-

reoli.

Ysgrifcnodd Mr. Jones gryn lawer yn ei oes, fe allai fwy na neb o'i flaen

yn mhlith y Methodistiaid, heb son am eraill a'i dilynodd. Ysgrifenodd am-

ryw o draethodau ar bynciau dadleuol, yr hyn a achlysurodd wrthwynebiad

cryf iddo, ac ysgrifion chwerwon yn ei erbyn
;

parodd hyn rai cyhudd-

iadau annheg a disail eu sylwedd yn ei erbyn, gyda'u bod yn dra atgas eu

naws. Blinwyd ef, gryn lawer, gan ddywediadau rhai personau yn y weinid-

ogáeth ; a dueddent, yn ol ei farn ef, i osod terfyn ar anfeidroldeb gwerth

aberth Crist : ond wedi anfou a derbyn rhai llythyrau at ac oddiwrth y gyra-

deithasfa, ac oddiwrth bersoníiu neillduol, dybenodd y drafodaeth hono

mewn heddwch i'r cyfundeb, a diddigrwydd i Mr. Jones ei hun.

Yr oedd Mr. Jones yn ysgolhaig da, cymaint felly, tybygid, a nemawr un
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a fuasai o'i ílaen ef gycia'i' Methodistiaid, Yr oedd hefyd yn fardd enwog,

fel y tystia y darnau a gyfansoddodd. Fel pregethwr yr oedd yn dra syl-

weddol, eglur, a buddiol. Nid amcanodd erioed at gywreinrwydd mewu
cyfansoddi, na duU tarawiadol mewn traethu ; eto, yr oedd yn eu bregethau

yr hyn a borthai y meddwl â gwybodaeth ac â deall, er na ogleisiai gywrein-

rwydd a myrapwy.

CyfaiU mawr ydoedd i Mr. Charles. Bu yn gyd-olygydd ag ef yn nghy-

hoeddiad y " Drysorfa " gyntaf ; cyd-yrngynghorent lawer yn nghylch

helyntion y cyfundeb
;
pregethodd Mr. Jones yn anghladd ei gyfaill, ac ys-

grifenodd y " Cofiant Cyjiraeg " am dauo, ar ol ei ymadawiad. Oddeutu

yr^amser y dechreuodd Mr. Jones bregethu, neu yn fuan wedi hyny, yr ymun-

odd Mr. Charles â'r cyfundeb ; ac o ran dysg a dawn, yr oedd y ddau yn nes

at eu gilydd nag oeddynt at neb arall yn Ngwynedd. Ganwyd hwy i'r byd

o fewn blwyddyn i'w gilydd ; daethant i sylw y cyfundeb tua'r un amser

;

buant ar y maes yn yr un tymhor, a symudwyd y ddau o'r byd o fewn ychydig

flynyddau i'w gilydd. Fel y bu Mr. Joues byw, felly y bu efe farw; mewn
heddwch â Duw, gan ymostwng yn ddiddig dan ei law, a chan ymddiried yn

sefydlog yn Ngwaredwr pechaduriaid. Cymerodd hyn le, Mehefin 16, 1820;

wedi bod yn pregethu 37 o flynyddau.

Ar y pryd y dechreuodd Mr. Jones bregethu yr oedd Methodistiaeth yn

yn isel mewn cydmhariaeth trwy Wynedd, felly hefyd yn Nghaerwys. Nid

oedd eto yr un capel yn y lle, ond cyfarfyddid i addoli mewn ystafell a drefn-

asid i hyny. Amseriad y lease a berthyn i'r tir y codwyd y capel arno ydyw,

1790; yr ymddiriedolwyr oeddynt y Parch. T. Charles, Bala; John Evans,

Bala ; ac Humphrey Owen, plwyf Treflyunon. Nid yw yr amser yr adeilad-

wyd y capel gan yr ysgrifenydd, ac ni ellir casglu yr amser gyda dim sicr-

wydd oddiwrth ddyddiad y lease, gan y codid capelau yn fynych ryw dymhor

cyn, neu ar ol, dyddiad y weithred syddyn sicrhau y tir. Cafwyd y tir hwn,

pa fodd bynag, gan Mr. Jones, Pen-uchaf ; ac fel yr ymddengys, oddiwrth y
weithred, ryw saith mlynedd ar ol iddo ddechreu pregethu.

Arferai ambell uu bregethu yn y cyfamser wTth y groes, ynghauol y dref,

lle y mae pren mawr yn tyfu ac yn cysgodi ; a charnedd geryg yn amgylchu

ei foucyff. Lle cyfleus iawn i bregethu yn yr haf. Crybwyllir fod Mr. EIIis,

Wyddgrug, yn pregethu yn y Ile hwn unwaith, yn y gn du
; y pryd hwnw,

tybygid, yr oeddyn weinidog yn nghyfundeb yr larlles Huntingdou ; o leiaf,

nid oedd eto wedi IIwjt ymddiosg oddiwrth swydd-wisgoedd y cyfuudeb

hwuw. Crybwyllir hefyd glywed y Parch. Edward WiUiaras, D.D., Eocher-

ham, yn pregethu Cymraeg yu yr un Ile, am yr hwn y bydd genym air i'w

ddyweyd dan hanes Dyffryn-clwyd, ei fro genedigol.

Coffheir hefyd am rai diwygiadau grymus iawn yn Nghaerwys. Dygwydd-

odd un yn y ganrif ddiweddaf, pryd y dygwyd John Humphreys a William
"

Edwards i undeb eglwysig
;
gwr a fu ar ol hyny yn pregethu am lawer o

flynyddau. Dan y dylanwadau grymus a brofid, y pryd hwnw, yr oedd John
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Humplireys, meddir, ymron fel dyn gwallgof, yn crafu y mur, ac yn bloeddio

yn arswydus, " Pa betli a wnaf ? " Dychwelai WiUiam Jones liefyd o gyfar-

fod gweddio yn y wlad, lle y torasai yn orfoledd mawr, i Gaerwys fel dyn

wedi meddwi ; a clian gerddcd trwy ganol y pentref, efe a Peter Jones, yn

ben-noeth, a'u hetiau yn eu dwylaw, yn bloeddio "gogoniant," nerth asgwrn

y pen, yn dra chylfelyb i ddynion wedi hartio. Wrth edrych o ddrws ei th ar

William Jones, gofynai hen foneddiges, o'r enw Miss Oldfield, " Pa beth sydd

ar William Jones, druan bach ? " Clywodd yntau y gofyniad a safodd, gan

ateb, " Y gareg a dorwyd nid â Uaw, a aeth yn fynydd mawr, ! diolch."

" Druan bach," meddai hithau, gan dosturio wrth ei wallgofrwydd, "druan

oedd WiUiam Jones, a'i saith blentyn bach."

Soniasom o'r blaen * am Peter Jones. Yr oedd Peter o Gaerwys, yn ad-

nabyddus i holl hen bregethwyr y Methodistiaid mewn Dc a Gogledd.

Daethai at grefydd tua'r íl. 1779, pan ydoedd tuag ugain mlwydd oed.

DeiIIiodd o deulu tywyll, a pharhaodd yntau felly hyd yr amser crybwylledig.

Dyn tlawd anllythrenog ydoedd, ond trwy weinidogaeth John Pierce gwnaed

argraff ar feddwl y llencyn gwagsaw hwn, na ddilewyd byth mo'no. Yr oedd

ei ffyddlondeb i wasanaethu yr efengyl yn ol ei allu ymron yn anghredadwy.

Teithiodd, meddir, filoedd o filldiroedd, ar ei draed, ac ar ei draul ei hun ; er

nad oedd ond gweithiwr tlawd, i wrando pregethau, ac i ymofyn am bregeth-

wyr i Gaerwys. Heb son am ei waith yn myned i Langeitho, can' miUdir a

throsodd o flbrdd, lle yr aeth un-ar-ddeg o weithiau ; aeth ddwsinau o weith-

iau i'r Bala, 30 milldlr a mwy o ffordd, ar Sabboth cymundeb. Wedi bod

weithiau yn lladd gwair, trwy y dydd, cychwynai nos Sadwrn, gyda brig yr

hwyr ; ac wedi mwynhau tair oedfa a swper yr Arglwydd yno, dychwelai yn

ol dros nos, i fod yn barod at waith foreu dydd Llun. Er tloted ydoedd,

rhoes lawer darn aur i bregethwr tlawd ; ac os dygwyddai fod het neu ry

w

ddilledyn arall am y pregethwr yn AYaelach na'r eiddo ei hun, fe a'i uewidiai,

gan gymeryd y salaf iddo ei hun. Cadwodd ferlen am ddeng mlynedd a

throsodd i gyrchu ac anfon pregethwyr ; a thalodd buut yn y flwyddyn am
oddeutu ugain mlynedd am erw o dir i borfâu ceffylau y pregethwyr. Ac nid

lawnder y gwnai ef hyn oll, ond o wir brinder. Nid oedd gwasgod, y pryd

hwnw, yn costio iddo ef ond tua chwe' swllt ; eto bu am rai blynyddau yu

methu casglu digon i'w chacl, gan y canfyddai ryw wrthddrych, neu y dy-

gwyddai rhyw amgylchiad, gyda chrefydd, ag a fyddai, yn ei farn ef, yn galw

am yr arian yn fwy effeithiol, nag y gwnai ei angen ef o wasgod.

Llawer a ellid ei adrodd am dano, oblegid yr oedd Peter yn ddyn hynod

;

cnd ni oddef ein gofod i ni ymhelaethu. Bu farw y cristîon cywir, ffyddlawn,

a thlawd, hwn yn orfoleddus, wedi 64 o ílynyddau o broffes
; yn ei 84 flwydd-

yn o'i oedran.

Yr oedd y wlad o amgylch Caerwys a'r Berthen am fiUdiroedd lawer,

*Cyf. I, tudal. 216.
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fi llu-os flynydtloedd lawer, lieb ddira piTgetlm cyson ; a'r bobl yn eistedd

mewn tywyllwcli, ac yu mro a cliysgod angau
;
yn awr y mae capelau wedi

eu cyfodi yinron yn mhob cymdogaeth, ysgolion Sabbothol wedi eu sefydlu,

a miloedd o bobl yn gyson yn ciywed holl eiriau y fucliedd lion.

I ddangos yr atduiwsder, ac eto yr angeuiheidrwydd, i geisio ymwthio i'r

ardaloedd tywyll cyjchynol, gosodir ger bron yr hanesyn canlynol

:

Atth Mr. Jones, ren-uchaf, un Sabboth, a dau gyfaill gydag ef, sef

Kobert Joues, Gronant, a Samuel Moriis, tad y Paicli. "William Morris,

lihuddhin, i le ihwiig Caerwys a Rhyl, sef Gwaun-ysgnr ; lle y cyiielid rliyw

ganipaii, y lalli a fyddai ynihob nian, lle nad oedd pregethu, ar fedr

darbwyllo y bobl i adael y gamp a rlioddi clust i'r efciigyl. Pan ddacth y
tri wr at y lle, deallodd y campwyr yn y fan mai ciefyddwyr oeddynt ; a

dechreuodd rliai waeddi raewn gwawd, " Deliwch yr Oen !
" Dyiiesodd

Mr. Joiies atyiit a'i wcu arei enau, a gofynodd, " A wyddoch chwi, gyfeillion,

pwy yw yr üeii ? Mab Duw y\v yr Oen yr ydych chwi yn son nm dano. A
welwch chwi fod yn dda roi eich ceifi chwareu heibio am dipyn bach, er

niwyn i mi gael dywcyd tipyn wrthycli am lesu Grist?"

Cydsyiiiwyd â'i gais yn y fan, a chafwyd Uonyddwch gweddol ag ystyried

pa fath oedd y gynulleidfa. Gorweddai rhai ar y llawr, cerddai eraili o ara-

gylch, a nesai rhai yn Ued agos i wrando. " Ond," meddai fy hysbysydd,

" iii chlywais i erioed y fath ganu ! Ni fedrai y pregethwr, na'r un o'r ddaii

gyfaill ddim ar y gwaith hwnw ; tebycach i wartheg yn brefu nag i ddynion

yn canu ydoedd ; ond yr oedd y tri yn wylo I Parodd hyn sobrwydd ar

lawer iawu ; ond ni chynygiwyd canu ond unwaith." Yn y Eodd yraa y
byddai yr heu dadau yn ymosod ar ardaloedd tywyll ac anial, a llwyddodd y
cyfryw yraosodiadau nes yn raddol enniU rhyw ychydig nifer yn yr ardaloedd

liyny i agor eu drws, ac ymofyn yn aiddgar am foddion gras i'w tai, er mwyn
eu teuluoedd a'u cymydogion.

Yr ydym wedi cofl'âu enw y Parch. John Humphreys eisoes, ac nid oes

genym ddefnyddiau i wneyd nemawr fwy na chrybwylliad am dano. Bu
farw yn y fl. 1829, mewn gwth o oedran. Y'n Nghaerwys y daeth ef yn

aelod eglwysig gyntaf ; ac mewn cysylltiad â'r eglwys hono y treuliodd lawer

o'i oes. Cyrhaeddasai lawer o Avybodaeth a dysg, yn benaf trwy ei lafur a'i

ddiwydrwydd ei hun. Efe a gyfìeithodd Beibl Samuel CIark ; a chyfrifid ef

yn ddyn o gallineb helaeth ; ond nidoedd fel pregethwr yn boblogaidd. Or«

deiniwyd ef yn y Bala yn y íl. 1816 ; a chymerai ran ehelaeth yn arolygiaeth

yr achos yn ei gysylltiad â chyfarfod misol sir Fflint.

Pregethwr a fagwyd yn Nghaerwys, hefyd, oedd WiIIiam Edwards, yrhwn

a fu farw, tra raewn cysylltiad âg eglwys y Efynnoniau, yn mhlwyf Llanfair

Talhaiarn, swydd Dinbych. Dyn o darddiad, a dygiad i fyny cyffredin, oedd

ef. Magwyd ef, am flynyddau mebyd, mewn anwybodaeth perff'aith ; a phar*

haodd felly hyd nes oedd yn 17 neu 18 mlwydd oed, ac yn gweini gyd âg un

Mr. Hogers, Plas-yn-Nghaerwys, gwraig yr hwn oedd yn wir grefyddol. Ar-

Cyfrol iii. t
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ferai, bellach, fynychu moddion crefyddol ; daeth yn fuan i undeb eglwysig,

a rhoddai brawf diymwad o ddyn ieuanc yn rhodio yn ofn yr Arglwydd.

Tua'r fl. 1794, torodd diwygiad grymus iawn yn Nghaerwys, dan bregeth,

neu yn hytrach ar ddiwedd pregeth Humphrey Edwards, Bala ; a pharhaodd

yr adfywiad hwn dros ystod dwy flynedd. Yfodd WiUiam Edwards lawer

o'i ysbryd; ac yu fuan ar ol diwedd y cyffro hwnw, dechreuodd bregethu.

Symudodd ar ei ail briodas i sir Ddinbych, lle y bu farw ; wedi bod yn preg-

ethu tua 37 o flynyddau. Pregethwr ydoedd o daleutau bychain, ond o

gymeriad hardd ; aml fu ei helbulon gyda theulu lluosog, eto bu yn fíydd-

lawn hyd angau, ac nid oes amheuaeth na dderbyniodd goron y bywyd !

LLANEURGAIN.

Mae y pentref hwn (saîs. Nortîio})), yn gorwedd ar y brif-ffordd sydd yn

arwain o Gaerlleon i Dreflynnon ; tuag 1 1 milldir o'r lle cyntaf a 7 o'r olaf.

Y mae yn gorwedd hefyd tua haner y fí"ordd rhwng y Wyddgrug a Fflint.

Pechreuodd gwawr Methodistiaeth dori ar y fro hou tua'r fl. 1789 ; ac hyd

byny nid oedd ond tywyllwch fel y fagddu yn ei gorchuddio ; ni wnaethai y
sefydliad gwladol nemawr o'i ôl i chwalu ofer-garapau yr ardal, chwaithach

defi'ro y trigolion difraw ynghylch eu hachos tragwyddol ; ac nid ydym yn

gwybod fod ymneiUduaeth chwaith wedi cynyrchu nemawr o fí'rwyth, hyd y
flwyddyn uchod. A gwawr Avan a ymddangosodd y pryd hwnw ; a thros

ryw gynifer o flynyddoedd wedi hyny, nid oedd llawer o gyfl'ro yn mysg y
preswylwyr diofal ynghylch eu tragwyddol heddwch.

Y dechreuad a fu fel hyn :—Gr o'r enw John Williams a ddaeth o

Gaerwys i gadw toll-borth Llaneurgain,* ar y pryd, yr oedd y gr hwn yu

rhodio fel eraiU, yn ol helynt y byd hwn ; a'i unig ddyben ydoedd enniU ei

damaid. Er mwyn gwasanaethu ei swydd yn well, gan mai Cymro uniaith

ydoedd a llawer o Saeson yn teithio trwy y toll-borth, ac yn preswylio y
gymydogaeth, daeth i'r penderfyniad i ddysgu Saesoueg. I'r dyben hwn

fe brynodd Eeibl Saesoneg ac un Cymraeg, gan ddysgwyl y byddai darllen

y ddau a'u cydmaru fi'u gilydd yn foddion effeithiol, o leiaf mor effeithiol

a dim yn ei gyrhaedd ef, i hyrwyddo ei aracan. Bu hyn yn fiiddiol iddo yu

ddiamheuol i ddysgu Saesoneg, a bu yn fuddiol hefyd i ddyben annhraethol

uwch. Dysgodd iddo adnabod ei hunan, ac adnabod Duw. Daeth i ymoíyn,

gyda deffroad, ** pa fodd y cyfiawnheid ef gyda Duw, ac y byddai yr hwn a

aned o wraig yn lân?" Yr oedd ganddo amcan arall, raeddir, wrth

ddysgu Saesoneg; sef ei gymhwyso i gynyg ei hun yn filwr yn ngwarchawdhi

{life ffuards) y brenin : ond hyn a ddyryswyd ; anghofiodd bellach bob

amcau arall ond iachawdwriaeth ei enaid. Yr oedd y saethau a lynasai o'r

Beibl yn ei gydwybod mor llymion nes oedd ei gwsg ya cilio, ei wedd yu

* Gwel Cyf. I., Tudal. 324.
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llwydo, a'i synwyr ymron drysu. Yr oedd hyn tua'r fl. 1782, pan oedd y
llanc tua 24 ral. oed. Yn y trallod hwn yr oedd golwg Ued chwith arno.

Ysgogai fel un na wyddai beth a wnai nac i ba le yr elai. Ymhen blynydd-

oedd lawer ar ol hyn daeth gr boneddig ato, heb wybod mai efe oedd y
gr fuasai gynt yn cadw y toU-borth, gan ofyn, " Er mwyn hwn a hwn, pa

fodd y mae ar y dyn gwallgof oedd yn cadw y (jate y pryd a'r pryd ?
"

Pan oedd ei enaid ef yn gwaedu gan ing a braw, penderfynodd fyned

i wylmabsant y Wyddgrug, gan ddysgwyl i ddifyrwch yr yl fod yn foddion

i leddfu ei drallodd ; oud wedi myned yno, a hyny mewn dillad newyddion

ageisiodd i'r dybeu hwnw, teiralai ei hun fel dyn perft'aith unig heb un cyfaill

;

yr oedd rhysedd y Ue yn ychwanegu ei boen yn lle ei leihau ; a theimlai ei fod

yn uff'ern ac nid ar y ddaear. Dychwelodd adref, gan hyny, yn gynar, a'i

fynwcs yn Uawn o drallod ; ac hyd yn hyn nid oedd yn adrabod y "Balm
eydd yn Gilead." Cyn liir teimlodd radd o ymwared oddiwrth y gair,

*' Cyn belled ag yw y dwyrain oddiwrth y gorllewin, y pellhaodd efe ein

camweddau oddiwrthyra." Eto nid oedd wedi cael lle i orphwys. Ymofynaì

am gyfarwyddyd, ac nid oedd neb i'w roi. Gvvr anfucheddol oedd gweiuidog

y plwyf. Nid oedd gan y Methodistiaid ddira achos sefydlog yn yr hoU

wlad, ond un egwan yn y Wyddgrug, ac un arall cryfiìch yn y Berthen-gron.

I'r lle olaf hwn yr aeth, a chyda'r gymdeithas eglwysig yno yr ymunodd ; a

thros ryw dymhor âi yno ei hunan i addoli, tua 7 milldir o íFordd.

Tua'r íl. 1784, dechreuodd ef a dau gyfaill, a ennillasid i'r un syniadau

ag yntau ddechreu cyfarfod â'u gilydd mewn t yn Llaneurgain, i ymddydd-

an ;Vu gilydd am bethau ysbrydol, ac i arllwys eu teimladau crefyddol y naiU

i'r llall. Buout yn ymgynull felly am ysbaid blwyddyn heb i neb yrauno â

liwynt. Wele gymdeithas eglwysig wedi ei ífurfio yraa cyn fod gweinidog-

aeth yr efengyl wedi cael Ile i osod ei throed i lawr. Yr oedd prinder raawr

am air yr Arglwydd. Ai y tri chyfaill hyn gyda'u gilydd gan belled a

Rhuthyn a'r Bont-uchel, i gael un oedfa
;

pellder nid Ilai na 25 neu 30 miU-

dir, rhwng myned a dychwelyd. " Ein duU," meddai, " ar y Sabbothau a

fyddai cymeryd tamaid yn eìn ])ocedau, a theithio o'r naill fan i'r llall ar hyd

y dydd i wrando pregethau ; a byddai yn llawer o'r nos arnom cyn dychwelyd

adref." Un Sabboth aethant i wrando oedfa y boreu i Bentre-helygain, ao

wrth groesi y mynydd oddi yno i'r Berthen, daeth arnynt chwant bwyd.

Cawsant ryw le, tebyg i gorlan defaid, ychydig ar gîl, i'r hwn yr aethant,

gan ymbarotoi i giriiawa. Tynasant y taraeidiau o'u Uogellau, a gosodasant

yr arlwy ar fur piidd gerllaw. Disgynodd y tro ar John Williams i erchi

beiidith ar y bwyd ; ac ar ei waith yn gwneuthur hyn toddodd ei deimladau,

a thiwyddo ef yr eiddo ei ddau gyfaill, nes fod y tri wedi eu gorlenwi â lia-

wenydd anuhiaethadwy a gogoneddus. Arlwywyd iddynt wledd o basgedig-

ion breision, ac o loyw win puredig ; anghofiasant dros enyd y taraaid eych

o'r " bwyd a dderfydd," gan faint oedd eu hawydd i ymborthi ar y " bwyd a

bery i fywyd tragwyddol."
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Dywedir mai yr oedfa gyntaf gan neb o'r Metliodistiaid yn Llnneurgain, a

gadwyd gan y Parcli. Eobert Ellis, "Wyddgrug. Yr oedd Humpbrey Owens,

WiUiàm Davies, lîobert Prys, James Buckley, a Mr. Jones, Penucha', ar y

maes, ac yn byw fewn pellder cymhedrol; a chan fod yma ddrws wedi ei

a"-orvd iddvnt, parod oeddynt hwytliau i fyned i mewn trwyddo. Yn fuan

ar oí i Johù Williams ddyfod i flinder yn achos ei gyflwr, a chyn iddo ymuno

a'r crefyddwyr, daeth un gr ieuanc o wehydd, o'r enw Dafydd Joncs, i

Laneurgain i weithio ei greH"t. Hwn oedd un o'r ddau gyfaill y soniwyd

eisoes ara danynt. Yr oedd Dafydd Jones wedi cael ei ddctfro trwy weinid-

ogaeth Mr. Jones, Pen-ucha', yn Mlilas-winter ; ac yn awr, wedi dyfod i

Laneurgain, yr oedd dan orfod i fyned gyda'i feistr i eglwys y plwyf, ond

gan nad oedd yn cael yn y Uan mo'r ymborth ysbrydol a chwenychai, tuedd*

wyd ef i brynu allau y flwyddyn ohf o'i ymrwymiad, er rawyn cael myned

gyda John "WiUianis i'r Berlhcn. Y'r oedd eisoes, am ysbaid o amser, ya

arfer cyunorlliwyo John "WiUiams i gynal cyfarfodydd i weddio yn Llaiieur-

gain, gan nud oedd ar y pryd, neb oud Johu 'Williams ei hun i gyual y cyfar»

füdydd hyny.

Bu John Williams yn ffyddlawn a Uafurus iawn, nid yn unig yn LLnneur-»

gain, oud yn yr ardaloedd cyraydogaelhol hefyd ; ac yn wir, i ryw raddau yn

yr hoU sir, i hyrwyddo mynediad yr efengyl yu ei Waen. Efe oedd prif

golofn yr aehos dros flynyddau Lnwer, nid Uai na 44 o flynyddau. Ac fel yr

oedd ei fi^yddlondeb gyda theyrnas Crist yn nodedig, felly hefyd yr oedd ei

olud bydol yu ychwancgu, a'i ddyîanwad fel gwLndwr yn cynyddu. Syraud-

odd o'r toll-borth wedi ]4 o flynyddau o wasanaeth, ac agorodd Tasnachd

yn y pentref. Llwyddodd yn ei alwedigaeth nes myned yn r o gyfoeth.

Bu ei d yn gartref i'r achos tra bu ef by w. Trwy ei lafur ef yn arbenig y

y cafwyd pregethu i'r ardaloedd seisnig islaw Llaneurgain ; sef Pentremoch,

Mancot, a Golfi'dyn. Trwy symbyliad ac anuogaeth oddiwrtho ef, a than ei

nodded ef y codwyd y capel yn Mynydd-sychtyn, ac yn Mynydd-y-filint.

Darostyngwyd yn benaf trwy ei ymdrech a'i ddylanwad ef, yr ymgynulliad

mawr a fyddai ar y Sabboth i gyflogi gweithwyr amser cynhauaf ; a bu llaw

neiUduol ganddo yn fl'urfiad y " Gymdeithas Genadol Gartrefol." Mewn gair,

anhawdd oedd cael dyn mwy ei ras, mwy ei lafur, mwy ei ddylanwad, a llai

ci rodres, nag ef. Cyn iddo orphen ei ddyddiau daeth cwmwl drosto, trwy

i raddau helaeth o iselder ysbryd ci ddal, ac anmhariaeth synwyr. Yr oedd,

pa fodd bynag, wedi ennül mwy o le a chyfrif yn syniadau a chydwybodau ei

gymydogion o bob gradd, nag un dyn a fu yn Llaneurgain o'i flacn, na neb

byd yn hyn a fu ar ei oL Aeth yn ddiareb am dano, " Y gostegai John

^^'iUiams â'i het unrhyw ymladd neu gyfi"ro yn y Uan, yn well nag y gwnai y
cwnstahìiaid k\\ffi/n." Yr oedd ei arswyd ar y dynion caletaf yn y fro, acyr

oedd Uawer o'r fath rai. Ymguddiai meddwon o'i ^'ydd, gan ddyweyd,

" Mae John yn dyfod." Phedai ymladdwyr fiFyrnig i fl'ordd fel mewn braw,

gan adael cu diUad ar eu hol pan glywent ei fod ef yn nesâu ; ac oblegid y
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dylanwacl oedd ganddo gosodwyd ef yn lieddgeidwad, a chadwyd ef yn y
swydd ynirou hyd ei ddiwedd. Bu farw yn Ebrill, lSá8, yn y 70 flwyddyn

o'i oedran.

Nid yw eglwys Llaneurgain yn fawr, neu yn lluosog o ran rhifedi ei deil-

iaid, hyd heddyw; ond dlid cofio fod yraa flagur Liwer wedi tyfu o'r

gwreiddyn : ac er fod pob haid a godai o'r hea gwch yn tlodi peth arno

dros dymhor, eto yr oedd teyrnas yr Arglwydd lesu trwy hyny ar y cyfan yn.

cael cyfnerthiad. Mae yma gapel da a chynuUeidfa gyson ya gwrando gair

y bywyd.

FFLINT.

Nid yw y dref hon er y cyfriíìr hi yn Borthladd y môr, ac yn brif dref y
sir; ond tref fechan, a'i thrigolion ond ychydig mewn cydmhariaeth. Nid

yw Methodistiaeth ynddi yn honi henafiaeth pell na dylanwad nodedig, eto

y mae yma ddeadeli gryno, yn arfer ymgynull mcwn capel da ; a gwedd
siriol ar yr holl achos.

Yr ysgogiad cyntaf yn nghychwyniad Methodistiaeth yn y dref hon

ydoedd, fod rhyw swyddog yn y gyllidfa (exciseman), yr hwn oedd r
crefyddol, ond nid ganedig yn nhref Fflint, wedi ceisio cael cyfíu-fod pregethu

yn y dref, ond ei amcan a ddyryswyd. Clywodd y gwrthwynebwyr son am

y cyfarfod, ac ymbarotoisant i'w rwystro. Yn eu mysg yr oedd tri o fawrion

y dref, y rhai, wedi galw ynghyd haid o derfysgwyr, a ddaethant i'r lle, a bu

raid rhoddi heibio y bwriad o bregethu. " Ond pwy erioed a ymgaledodd

yn erbyn Duw ac a Iwyddodd ? " Nid hir ar ol hyn, symudwyd dau o'r tri

wr hyn i fyd arall i roddi cyfrif am yr hyn oll a wnaethent yn y corfl" : un o

honynt, a gaed gau bysgotwyr, wedi boddi, mewn rhwyd ar y traeth ; a'r

llall yr un modd, mewn pwll ar y morfa ; ond am y trydydd, nid oedd yr

hysbysydd yn cofio dim mwy am dano, na'i fod yntau wedi ei gymeryd ym-
aith mewn rhyw ddull cyfí'elyb.

Yr ail ymosodiad ar y dref, mewn cais i ddwyn Methodistiaeth iddi, yd-

oedd tua'r fl. 1788. Y pryd hwn daeth Wiiliam Lewis, Môn, yr hwn oedd

yn byw yn y cyfamser yn Adwy'r-clawdd, i'r dref i ymdrochi yn y môr. An-

nogwyd ef gan John Williaras, Llaneurgain, yr hwn a ddaethai yn ddiweddar

at grefydd, i wneyd ail gais at bregethu i'r trigolion tywyll a rhagfarnllyd.

Cydsyniodd WiUiam Lewis, yr hwn oedd r cryf a gwrol ; ac yn un a welsal

ac a brofasai lawer o erlid
; y man y safodd oedd ar garreg-farch yn ymyl

gwestt y " Swan." Yr oedd o'i aragylch bump neu chwech o gyteillion, a

thyrfa fawr o rai atgas eu gwala, o'i flaen ; Ilawer o honynt a'u bryd ar af«

lonyddu a baeddu. Lluchiai rhai geryg ar dô y t, modd y treiglent ar y
ben y pregethwr, neu benau rhai oedd o'i amgylch. Yr oedd gan ua arall

hen badell fl'iío yn ei tliincian yn orchestol ; a chan y trydydd ddwy gareg

yn eu curo yn eu gilydd, ac yu barod, os byddai raid, i'w lluchio. Oiid nid

ychydig a roddai daw ar y pregethwr, ac nid ychydig sn a foddai ei lais.
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Daliocìd ati i bregethu, a hwythau i dincio a churo, hyd nes gorphenodd yr

oedfa. Nid oedd neb o'r crefyddwyr yn dysgwyl yn amgen nad rhulhr cyfi'-

redinol a wneid arnynt, ar eu gwaith yn cilio o'r lle, gan yr olwg fygytbiol a

ífyrnig oedd ar y dorf ; ond yn well na'u hofiiau y bu, canys hwy a gawsaut

egwyl i gilio heb i neb gael niwaid.

Y trydydd ysgogiad tuag at sefydlu achos o fewn y dref oedd i ychydig

gyfeillion yn Lhineurgain, gymeryd t yn y dref i bregethu ynddo, ac i gynal

cyfarfodydd gweddio. Pan na ellid cael pregeihwr i ddyfod yno ar nos

Sabboth, anfonid dau o frodyr o Laneurgain i gadw cyfarfod gweddio, y naiU

yn nift'Yg y Ihall. Ond nid oedd ond ychydig o hen wragedd yn dyfod yno i

wrando, a hyny dros ychydig amser. Kid oedd y moddion cylfredin hyn yn

codi sylw y trefedigion, a moddioii an^ihytfredin a gynhyrfent erlidigMeth a

therfysg. Eyw bryd yu y tymhor hwn daeth Mr. EUis, Wyddgrng, yma i

bregethu, Ond rhyw dafarnwr, raawr o gorft', a raawr ei drwst, wedi deall

fod dysgwyliad am y fath un, a gafodd gan Tieddgeidwad {constable) ddyfod

gydag ef, i'r dyben o gymeryd Mr. EIIis i'r carchar. Ond dybenodd yr holl

ffwdan hyn mewn siomedgaeth atgas,. gan fod Mr. Ellis dan uawdd y gyf-

raith, trwy fod ganddo drwydded i bregethu ; ac er maint a fu dadwrdd y

tafarnwr, bu raid gadael yr oedfii yn llonydd.

Yn mhen ychydig wedi hyn, dâeth John Davies, Nantglyn, yma i bregethu
;

ond gan i ni draethu eisoes,* pa fodd y bu arno ef, a pha fodd y gwaredwyd

ef rhag ei garcharu, ac yntau heb drwydded i'w ddiogeUi, ni wnawu

ychwaneg yn y lle hwn na chyfeirio y darllenydd i'r lle hwnw. Tua'r fl.

1797, daeth Mr. Charles i Laneurgain i bregethu ; ac mewn cyradeitlias â

John Williams trodd yr ymddyddan ynghylch y dymunoldeb ledaenu

gwybodaeth air Duw yn ardaloedd tywyll y whnd ; a gofynodd Mr. Charles

i'w gvfaill, " A oes dim a fedraf fi wneyd tuag at hyrwyddo yr amcau yn y

wlad hon ? " Mewn ffordd o ateb, gofynai John Williams yn ol, " A oes

dim raodd cael ysgol ddyddiol i dref FHint ?
"

" Mi rodda' i yr arian," ebe Mr. Charles, "os gellwch chwi gael y dyn."

Y canlyniad fu, cael brawd o eglwys fechan Llaneurgain i ymgymeryd â'r

gorchwyl. Agorwyd yno ysgol, ond nid llawer o Iwyddiant a'i dilynodd.

Ni ddaeth ond ychydig blant iddi, er cael eu dysgu yn rhad. Yr oedd

yse'ol i ddysgu plant i ddarllen Cymraeg yn beth dyeithr yn y wlad, ac yn

enwedig yn y f flint ; tref yn terfynu ar wlad y Saeson, a'r iaith Saesoneg

yn ffynu cryn lawer ynddi. Mor wrthwyneb oedd hyn i syniad doethion (?)

Eílint, fel y gwawdient yr ysgol a'r athraw ; ac y bloeddient ar ei ol yu yr

heolydd,
—"Dacw yr hen A. B. C, yn myn'd. Hwre ! Mr. A. B. C." Y'n

mhen ychydig wythnosau, ar ol dechreu yr ysgol ddyddiol, daeth ar feddwl

yr athraw i agor ysgol y nos, er rawyn i bobl mwy oedranus gael y fantais o

ddysgu ; a Uwyddodd yr ymgais ; hwn yn fwy na'r llall. Daeth i'r ysgol y

• Cyf. L, Tudal. 379.
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nos 50 i 60 aelodau. Ehoddn'yfl ysgol y dydd i fyny yn mhen chwe'

mis, ond parhawyd ysgol y nos am ysbaid dwy íiynedd. Anhawdd ydyw i'r

darllenydd, ífurfio drychfeddwl cywir, ara wylltineb direol, ac anwybodaeth.

períFaith y trigolion, ar y pryd y daethant gyntaf dan addysg. Tebycach i

ddynion wedi eu magu mewn gwledydd paganaidd, nag mewn gwlad grist-

ionogol. Mor amddifaid o wybodaeth am Dduw a phethau'r efengyl, ymron,

a'r anifeiliaid a ddyfethir. " Yr oeddwn," meddai yr athraw, " ymron a

Uwyr ddigaloni, wrth ganfod eu hagweddau barbaraidd ; a'r moddion a

ddefnyddiais i'w gwareiddio, oedd sylwi pwy yn eu mysg oedd fwyaf afreol-

us, a galw am ddystawrwydd
; yna awn at yr un hwnw i'w gynghori a'i ry-

buddio. Llwyddodd y moddion dirodres hyn i raddau mawr i gael rheol a

threfn arnynt. Llwyddodd ysgol y nos hefyd i ddysgu i laweroedd o feibion

a merched ddarllen yn dda ; a thrwy hyny cafwyd mantais i'w cyfarwyddo

yn mhellach yn mhethau'r efengyl. Daeth amryw o honynt hefyd

dan iau Crist, ag arwyddion tra gobeithiol o wir ddychweliad arnynt. Felly,

ar ol rhyw ysbaid o amser, pryd yr oeddid yn dal undeb eglwysig â'r brodyr

yn Llaneurgain, gwelwyd yn oreu sefydlu eglwys yn nhref y I'flint. Cym-
erwyd ystafell i bregethu ynddi, helaethach na th, Ile y bu y pregethu dros

lawer o flynyddau. Bu Edward WiUiams, canwyllwr, ac Edward WiIIiams,

cigydd, yn llafurio yn ff"yddlawn, yn ol eu gradd a'u dawn, tra y buont by\v.

Mae yma, bellach, gapel da, a chynulleidfa o rai cannoedd yn gwrando yr

efengyl yu gyson ; ac eglwys gref o 100 o aelodau neu fwy.

PENNOD VI.

PARHAD O HANES GORSATOEDD CYNTAF METHODISTIAETH
SIROEDD DINBYCH A FFLINT.

cyhwtsiad:—

LLÂNRWST—PARCH. P. WILLIAiIS YN LLANRWST YN Y FL. 1766—PETER MORRIS A'I

WRAIG—ROBERT EVANS Y PREGETHWR—JOHN THOMAS, LLA\CWXLLE—MR.
KYFF[N O FAENEN—DAMWAIN ANGEUOL I ROBERT EVAXS—DAVID HUGHES—
TREFRIW—WILLIAM EVAXS O'R FEDW-ARIAX—PREGETHU YX TAN-Y-CELYN

—

ROBERT EVANS—T. A J. ROGERS—CAPEL YX 1815—ADFYWIAD YN Y FL. 1S16—
EGLWYSI A PHREGETHWYR A GODASANT O DREFRIW—HANES A ROES ROBERT
EYANS O FETHODISTIAETH RHAN O SIR FEIRIONYDD.

LLANRWST,

Mae Methodistiaeth wedi hen artrefu yn y dref hon. Daeth yma mor fore,

ymron, ag un man yn y ddwy sir hyn. Am hanesiaeth boreol Llanrwst,

rhaid i ni gyfeirio y darllenydd at yr hyu a osodwyd ger bron o'r blaeu,* Ile

• Gwel Cyf. L, tudal. 133 a 15L
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yr ymddengys mai iin WiUiam Llwyd, o blwyí Llansarian, wedi priodi niercli

Llety-domlyn, Ue yr oedd pregethu wedi bod dros dymlior liir, a ddaeth i íyw

i Lanrwst, ac i agor ei ddrws i dderbyn pregethu'r ef'engyl yn y dref. Yr

oedd pregethu acLlysurol wedi bod eisoes mewn amrywiol ardaloedd o ara-

gylcli y dref, ond nid oedd wedi cael, hyd yn hyn, ddim dyfodfa i'r dref.

Gwel y darllenydd pa raor wrthwynebol oedd rhai o'r trigolion i'r penau-

cryniaid gael un safle yn eu tref hwy, trwy fwrw golwg ar yr hyn a draet-hir

yn y lle crybwylledig.

Tua'r fl. 1766, sef dwy flynedd ar ol claddu John Eicliards o Fryniog-

ucha', daetli y Parch. Peter "Williams i Lanrwst, ar y bwriad o bregethu wrth

dalceu Neuadd y áreí {Towìi Ilall). Ond yn y fan y dechreuodd, daeth mereh

ieuanc o forwyn allan o d gerllaw, gan yraosod arno â'i holl egni, trwy ei

luchio ag wyau gorllyd nes.Uj'^chwino ei ddiUad yn resynus ; ond pan welodd

yr herlodes fod un yn y gynulleidfa, yr hwn a safai yn agos at y pregethwr,

a'r hwn oedd berthynas agos iddi, sef Gabriel Jones, yn cael ei ddifwyno hefyd,

lii a yraataliodd : er rawyn y cefnder cafodd y pregethwr lonydd ; eto uid

llonydd gan bawb. Wedi i'r forwynig roi heibio luchio, wele haid o ddyhir-

iaid barbaraiddyn eigipio yraaith, ac yn ei lusgo at làn yr afon ; wedi ei gael

yno, daUai rhai ei freichiau i fyny, a'r UeiU a godent ddwfr o'r afon, ac a'i

harUwysent i'w hiwes, a hyny ar rew-wynt Uyra ; digon i osod ei fywyd raewn

enbydrwydd mawr. Pa beth a fuasaiy canlyniad, neu pa bryd y rhoisent heibio

y raae yn anhawdd gwybod, oni bai i r o'r enw Richard Roberts, T-raawr;

gr cyfrifol, o gymeriad da, a chryf o gorff", ddyfod heibio megys ar ddam-

wain. Hwn, wedi deaU beth oedd yn cael ei wneyd, a gyffrodd yn aruthrol

yn erbyn gweithred nior farbaraidd, ac a yraosododd ar y dyhiriaid, gau eu

chwalu yn chwimwth ar bob Uaw; ac achub y diniwaid o'u dwylaw. Cy-

merodd hefyd y gr dyeithr gydag ef i'w d, gan weini iddo y noson hono

bob ymgeledd a chysur angenrheidiol. Aeth hefyd i'w anfon dranoeth dair

miUdir o übrdd, rhag y dygwyddasai iddo syrthio yn nwylaw cynUwynwyr.

A'r byn sydd yn syn yn yr amgylchiad ydyw, nad oedd y cyrawynaswr hwn
ddira yn cymeryd arno fod yn bleidiwr i'r crefyddwyr. Eglwyswr oedd ef,

ac eglwyswr y parhaodd i fod dros ei oes, ond yr oedd Uawer o rinweddau

dynol a christioncgol yn ei brydferthu
;
yr hyn, raeddir, sydd yn prydferthu

llawer o'i hiliogaeth, yn amgjlchoedd Lhinrwst, hyd heddyw.

Yn y fl. 176S, daeth Peter Morris, a'i wraig, o Dafarn-y-fedw i Lanrwst i

fyw. Yr oedd y ddeuddyn hyn wedi dyfod cyn hyny o ardal y Bala ; a'rddau

dan ddylanwad teiraladau gwirgrefyddol ; ac eisoes, tra yn Nhararn-y-ledw, yn

cael eu cyfrif yn raysg yr ycliydig grefyddwyr ag oedd yn y cymydogaethau

hyn. Daethant yn awr i fyw i dý bychan, yn nglir y dref, a elwir y (jrross-

fibrdd. Yr oeddynt wedi arfer derbyn pregethu i'w t cyn «yfod i'r dref, a

hyny a wnaetliant wedi symud iddi. Cafodd y praidd bychan radd o seibiant

a lionyddwch, l)ell;icli, i gadw eu ryíarfodydd crefydíhil o íewn y t l)vclian

hwu, raewn cysyiltiad â Meiin-y-cojd, a Bryniog-ucha'
; pob lie yii ei dio
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Dyma'r amser liefyd y daetli g\vr crefyddol arall, o'r enw Evan Pugh, o ay-

mydogaetli Dolgellau i Lanrwst i gadw slop ; a bu ei d ef yn lle o ymgeledd

ac amddiíîyn i bregetliwyr am lawer o fiynyddau ; a hyny mewn amser yr oedd

y fath garedigiwydd o werth raawr, gan nad oedd i'w gael gaii neb arall.

Parhaodd Mr. E. Pugh yn ífyddlon gydag achos Mab Duw liyd ei farwohieth.

Cyrhaeddodd hefyd oedrau teg, a hunodd gyda'i dadau yn y ü. 1803.

Yn y fl. 1770, dechreuodd un Eobert Evans, y Groesöbrdd, bregethu.

Gwehydd oedd wrth ei alwedigaeth
;
galwedigaeth, y pryd liwnw, a mawr

alwad ara dani yn mhob rhan o Gymru ; trwy fod y trigolion oU ymron yn

gwneyd eu llian a'u brethyn eu hunain. Yr oedd gweithd Eobert Evans yn

eaiigach ac yn fwy cyfleus na th Peter Morris ; ac felly syraudwyd y preg-

elhu o'r naill i'r llaU. Yu y flwyddyn hon, daetli Mr. John Thomas, Lhìu-

cwnlle, yraa ; a cheisiodd gael pregethu raewn t gerllaw y Neto Inn, yn

nghanol y dref ; deft'rodd hyu hen ttyrnigrwydd y dyhiriaid, ac ar ei waith yn

dechreu yr addoliad, cafodd brawf teimladwy nad oedd yr hen ysbryd ddim

\vedi marw; trwy i(hlo gael ei lucliio â thora ac â budreddi eraill ; nes y bu

raid ymattal, a syraud i'r Groesíîbrdd, y lle yr arferid pregethu, a'r Ue hef'yd

y ceid heddwch gan amhif i addoli. Ymosodid arnynt weithiau, mae'n wir,

yn ngweithd Eobert Evans
;
yn benaf gan fechgyn a llanciau diriaid a direol,

y rhai fyddeut yn ysu gan awydd am ryw ddireidi a gwagsawrwydd ; ac nid

oedil dira gwrthddrychau ar gael y gellid gyda chystal diogelwch arllwys eu

nwyfusrwydd arnynt a'rychydiggrefyddwyr diamddiftyn. Yn awr aceilwaith,

gan hyny, yraddifyrai y becligyu gwagsaw hyn mewn aflonyddu arnytit yn eu

cyfarfodydd, a chwythu arogledd assnfceíida i mewn i'r yslafell, fel ag i wneuth-

ur arosiad ynddi yn annyoddefol ; neu ynte trwy ddyfod yn llechwraidd i mewn

a thori yr edafedd a fyddai yn y gwdd, a gneuthur coUed drom i'r

perchenog.

Erbyn hyn yr oedd y dysgyblion wedi Uuosogi i 12 o nifer, 8 o feibion a

4 ferehed ; cynwysid yn mhlith y 12, un pregelhwr, sef Eobert Evans ; a

dau ddiacon, sef Gabriel Jones, y crydd, n Uichard Eoberts, Melin-y-coed.

Yn fuan ar ol hyn chvvanegwyd atynt bregethwr arall, sef gr o'r Deheudir,

yr hwn a arolygai ysgolion Madam Bevan yn Ngwynedd, o'r enw John

liichards. Priododd weddw ei hybarch ragflaenor o'r un enw, a daeth i fyw,

dros ryw dymhor, i Fryniog-ucha'.* Yr oedd yma ddau bregethwr bellach yn

mysg y ctefyddwyr, a hyny mor fore a'r flwyddyn 1772.

Yn y fl. 1775, herwydd fod y gwraiidawyr wedi amlhaii, bu raid hel-

aethu Uc eu cyfarfod
;
yr hyn a wnaed tnvy syinud oíl'er y gwehyddioii i n'ordd,

a tliynu y terfyn oedd rhwng y t a'r gweithd. AgorAvyd fteiiestr fawr

hefyd yn y mur, i oUwiig rawy o oleuni i raewn ; a chodwyd pwlpud gerllaw

y ft'enestr. Yii mhen ychydig araser drachefu codwyd llofl't ar yr ystaíell,

yr hou a gynwysai GO o bobl i wrando. Anfynych, er hyny, y dyddiau

* Gwcl alr yn mhcllach am dano dan " Ilancs Rhuddhm."
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liyny, y byddai yr adeilad hon, er lleied ydoedd mewn cydmhariaeth, yn

llawn wraiidawyr.

Tiia'r pryd hwn newidiodd yr erlidigaeth ei gwisg. Nid cymaint o faeddu

a fyddai bclhich ar y crefyddwyr na'r pregethwyr ; ac nid aflonyddid cymaint

ar ea cyfarfodydd, ond cu henllibio, trwy chwedhau celwyddog, a sisial brwnt

;

fel ag i godi digon o ragfarn yn eu herbyn, a pheri cywilydd i bawb yragysylltu

â hwynt. Ptlìoddid y gair allan yr arferent ddiífodd y canwyllau yn eu cy-

nulliadau cglwysig i ddybeuion bryntion a íhaidd ; a galwyd y cyfarfodydd

hyny, yn " TFeddi dywyll" Fe allai i'r enw darddu yn wreiddiol oddiar

gamsynied, trwy glywed yr hen bobl yn cwyno eu tywyllwch mewn gweddí,

ac yn erchi am i Dduw faddeu iddynt eu gweddi dywyll. Ond pa beth bynag

ara hyny defnyddiwyd y gair trwy Gyraru oll, dros ryw dymhor, mewn flbrdd

ddilriad ysgeler; gan araneidio raai gweithredoedd cywilyddus y tywyllwch

a oyflawnid yn y cyfarfodydd neillduol. Ac nid oes amheuaeth chwaith na

roddwyd achles afreidiol, fe allai, i'r dyb ddisail hon, trwy yr eiddigedd a'r

gwyliadwriaeth dyfal a ddefnyddid na chaniateid neb i aros yn y cyfarfodydd

eolwysio', ond y rhai y ceid arwyddion Iled ddiymwad arnynt eu bod o deulu

V flydd. Arferent yn y cyfarfodydd hyn gyfranu rhyw gymaint o'u medd-

iannau tuag at dalu traul angenrheidiol yr achos ; a barnent, pe gwybyddid

hyn ""an y wlad yn gyft'redin, y gwneuthid defnydd niweidiol o hyny mewn

fibrdd ddrwgliwio dybenion y pregethwyr. Parai y syniadau hyn i'r hen

grefyddwyr aifer Uawer o wyliadwriaeth a gofal, na chai neb ddyfod atynt

heb brawf o'u hysbryd; ac na ddywedai neb wrth y rhai oddiallan pa beth

oedd yn cymeryd lle yn eu raysg.

Tua'r fl. 1778, pryd yr oedd y baeddu creulon ar y crefyddwyr wedi myned

allan o fri, cerddodd y drwgdybiaeth uchod yn gyflym yn raysg y werin am

deulu y Groesöbrdd ; a chryfhaodd, i'r fath raddau, nes aethant i achwyn i

Heddynad yn y gyraydogaeth arnynt; gan alw, tybygid, am ymchwiliad

ebrwydd a manwl i mewn i'r achos. Mewn canlyniad daeth Mr. Kyffin, gr
boneddi"- yn byw yn y Faenen, i mewn i'r addold, ar noswaith eu cyfarfcd

eo-Iwysig, yn feddw ; a haid o lanciau gydag ef, wedi ei gyfi'rôi yn aruthr gan

y chwedlau enllibaidd hyn. Ar ei ddyfodiad i mewn, gofynai y boneddwr,

"Beth ydych yn ei Avneuthur yma? "

" Cynghori ein gilydd, Syr," atebai Robert Evans yn arafaidd, " jmghylch

pethau bywyd tragwyddol."

" Pa le y mae y " Weddi dywyll " gen' ti ? " gofynai y boneddwr.

" Yn wir, Syr," atebai yntau, " hi fydd yn ddigon tywyll arnom yn

fynych."

" Wel," gofynai Mr. Kyffin, " a fedri di bregethu ?
"

"Mi fyddaf, Syr, yn arfer cynghori ychydig weithiau."

" Wel, rhaid i ti bregethu i mi yn awr," ebe y boneddwr.

Ceisiodd Robert Evans ymesgusodi dros cnyd, ond yr oedd y gr boneddig

wedi gosod ei fryd ar fynu enghraifft o'r hyn a bregethid ganddo, yn gystal
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a chael prawf pa faint o fedr oedd ganddo ; ac iii fynai nacâd nac yraesgusod-

iad : felly i'r pwlpud y hu raid i Robert Evans fyned. O'i flaen yr oedd yr hedd-

ynad a haid o ddyhirwyr a ddaethant {îydag ef, gan ddysgwyl cyíle i arllwys eu

gwenwyn ar y crefyddwyr, y rliai a'r ychydig aelodau, oedd yu cyfansoddi y
gynulleidfa. Yn ystod y bregeth gwnaeth yr enllibwyr gais, fwy nag un-'

waith, i godi terfysg ; ond safai y gr boneddig ei hun yn eu canol gan

orchymyn tawelwch, a thawelwch fyuodd i llobert Evans bregethu. Ar
waith y pregethwr yn disgyn o'r pwdpiid, galwodd y boncddwr ef ato, a chan-

molodd ei bregeth yn fiiwr. Annogodd ef hefyd i barhau gyda'i weinidogaeth
;

ac a estynodd^î' iddo, "am," ebe fe, " eich pregeth rhagorol." Bu y tro

hwn yn deríyn i bob erlid cylioeddus yn Lhmrwst ; canys ni allai Mr. Ryffin,

liyii aUan, oddef i neb, mewn cwraiiiaeth boneddigion, nac un H'ordd arall,

ddifrio ac enllibio y Methodistiaid ; s. llochesai barch enwedigol i llobert

Evans, yr hwu a elwid ganddo, " eu prcgethwr da."

A " pliregethwr dii," nieddir, oedd H.obert Evans. Yr oedd yn ddarllenwr

mawr, ac yu r cadarn yn yr ysgr^'thyriiu, ac yn feddiannol ar dalentau

rhagorol. üeclireuasai brpgetiiu pau yn 20 ml. oed, ac yn bur fuan gosododd

sail gref i'r gobaith y byddai yn un o'r ser dysgleiriaf yn Ngwynedd oll. Yr

oedd ei ysbryd yn iraidd, a'i weinidogaeth yn nerthol. " Eí'e oedd gauwyll

yn llosgi ac yn goleuo," a buau y llos godd ymaith, oblegid bu farw yu 32 ml.

oed. Yu y fl. 1781, aethai i Lunc'íain i bregetliu \y C\'mry ywo, y ci/níaf,

medd fy nghohebydd, a aethai yno eri oed oddiwrth y Methodistiaid i bregethu.

Pan ddaeth yr amser iddo ddychi,velyd adref, teimhù yn lied drallodus ei

feddwl; ofriai beth anghysur oddiw rth anniddigrwydd ei wraig, ac oddiwrtli

bethau eraiU. Ar ddyledswydd cyn cychwyu y daith faith, diU'llenodd

Salm cii, lle y mae ymadroddiou fel hyn, " Fy nyddiau sydd íel cysgod ya

cilio, a minau fel glaswelltyn a wy wais. Gostyngodd efe fy nerth ar y ffordd,

byrhaodd fy nyddiau ; dywedais, Ey Nuw, na chymer fi yraaith ynghanol fy

nyddiau ; dy flynyddoedd di sy dd yu oes oesodd," &c. Gadawodd y brií

ddinas cliwech o'r gloch yn yr hwyr, a chyrhaeddoedd le a elwir Marhet

Slreet, naw milldir ar hugaiti o 'Lundain; yma safodd y cerbyd tra y newidid

y ceflylau; ac yn ol tystiolaetb rhyw un oedd gydag ef, syllai Robert Evans

yn sýn-fyfyrgar ar y sêr. Oi id tra yr oedd yn yr agwedd ddwys hoii, cy-

chwynodd y cerbyd ar fí'rwst a disymwth ; collodd yntau ei fantol, a syrthiodd

oddiar y cerbyd ar ei ben a- r gareg, a bu farw mewn wytli mynyd o amser,

heb allu dyweyd gair wrth neb. Fel hyn gwiriwyd yuddo eiriau y Salm a

ddarllenasai, " Gostyngodd efe fy neith ar y tìbrdd, byrhaodd fy nyddiau !

"

Hyn a fu yn mis Mai, 1' /82, pan oedd ond a2 ml. oed. Claddwyd ef yn

barchus gan gyfeillion cref yddol Llundain, a gwnaethant gasgliad o JEGO i'w

weddw a'i thri phlentyn ym ddifaid. Teimhidd y brodyr yn Llanrwst oddiwrth

yr oruchwyliaeth chwerw hon. Edryclient ar y golled a gawsent gyraaiut

a'r un a brofasent 18 m lynedd yu ol, trwy farwohieth Johu Richards, o

Eryniog-ucha'. Yr oedt' i niler y Methodistiaid yn awr, mae'n wir, yn 40 o
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riredi, pryd nad oedd ar farwolaetli y cyntaf o'r ddau, ond chwecli. Yr oedd

yr aclios, gan Iiyny, yn gryfach i ddàl yr ergyd, a'r pregethwyr hefyd yn

llawer Uuosocach na phan syrthiodd John Richards i'r bedd yn nghanol ei

ddyddiau. Yr oedd yraa befyd iin John Davies, gvvr o Henlhin, ac yn

bregethwr. yn ychwanegol at John Eichards o Fryniogj ond ni fu John

Davies hwu yma yn hir, symudodjd i Liverpool ; lle y treuliodd weddiil ei

oes.

Yn y fl. 1783, daeth pregethwr arall yma, sef Evan Llwyd, ac a fu yma

yn cadw ysgol am ysbaid deng mlynedd. Symudodd yntau oddiyma i Adwy'r-

chìwdd, yn y fl. 1793, lle y treuliodd ^ rhan ohf o'i oes. Bu yntau farw yu y
flwyddyn 1820.

Yn y fl. 179 J-, daeth yma un o'r em\v David Hughes i breswylio
;
yr hwn a

ddechreuodd bregethu yn mhen tair nieu bedair blynedd ar ol ei ddyfodiad ;

ac a fu wir ddefnydd dros achos y COyfryngwr, yn y dref, am ysbaid ugain

mlynedd neu fwy. Ganesid ef yn Niniis Mawddwy, sir Feirionytld
; yr oedd

ei rieni yn ddyeithr i grefydd, a thre uliodd yntau fore ei oes felly. Bu ef

rieni feirw pan oedd ef yn ieuanc; mew n canlyniad, arweiniodd rhagluniaeth

ef dan ofal g\vr crefyddol, sef yr hybnrch Humphrey Edwards o'r Bala

;

dan arolygiaeth yr hwn y dysgodd y gretl't o Alcan-ôf (Tbman). Nid hir y
bu ef yn nheulu y gr da uchod heb gael blas ar foddion gras, ac ar ddarllen

y Beibl ; ie, nid hir y bu heb deimlo gra dd o ddylanwad y gwirionedd ar ei

galon, mewn canlyniad, cyn yrauno â'r Mt^thodistiaid yn y dref hono. Wedi
dyfod yn rhydd o'i brentisiaeth, priododd f.'erch ieuengaf Humphrey Edwards

;

a symudodd cyn hir i Lanrwst i drigiannu. Yr oedd hyn yn y íl. 1794, pryd

nad oedd ond 19 mlwydd oed. Dechreuo dd bregethu, fel y dywedwyd, yn

mhen tair neu bedair blynedd, a derbyniwyí.il ef yn rheolaidd i'r gymdeithasfa

yn Nghaernarfon, yn y fl. 1799. \

Nid llawer a deithiodd Mr. David Hughea\, mwy na'i fab y Parch. Ilugh

Hnghes, gynt o Lanrwst, yn ei oes weinido^^aethol ; eto, yr ydym yn cael

iddo ymweled â gwahanol siroedd y Goglec d rai gweithiau ; ac un waith,

nieddir, â rhai siroedd yn y Deheudir. Ni bu.\ei oes gyhoeddus ond ber, prin

20 nilynedd ; ac yn y cyfaraser yr oedd hely.yition ei fasnach, ac ámledd

ei deulu, yn Uudias iddo deithio llawer ; felly \ ni ddaeth mor adnabyddus

i'r cyf'uiuleb â Ilawer o'i gydoeswyr. Yr oedd ei ddonau gweinidogiìothol

ef yn gynieradwy iawn gan y saint, ac yntau yn \ barchus yra mhlith lluaws

ei Irodyr. Yr oedd araryw o liynodiou yn cyü\'-gyfarfod yn y gr hwn.

Yr oedd o duedd tra ymof'yngar, yraroddgnr, a ..llafurus. Casglodd ystôr

,

wybodaeth gyfl'redinol, y fath na wneir oncil anfynych dan y fath

anfiinteision. Ychydig yn mhlith Ileygion a fei\ddai fwy o ddefnyddiau

cymdeithas nag ef. Llanwai le mawr hefyd i '"el gwladwr, a rhoddid

ymddiiied mawr yn ei farn. Dewisid cf yn fyn vch fel dyddiwr rliwng

plcidiau a fyddai mewn ymiaf'ael, a llawer gwaith y \
Hwyddodd i heddychu

pleidiau gwithwynebol. Teimlodd y dref, gan hy.\ny, golled ar ei ol fel
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gwladwr neu ddinnsydd. Yr oedd yn rbagori o ran ci gymlurysder n'i

ddefiiyddioleb yn y gymdeithas eglwysig. Yr oedd ei sylwadau yn agos

a goìcu, ei gyngliorion yn ddoetli, a'i rybuddion yn rymus. Collodd

yr eglwys yn Llanrwst ynddo ef í'ugnil cyfarwydd, brawd ffyddlon, a thad

gofalus; a tlieimiwyd y gollcd dros liir amser. Gorphenodd ei yrfa yu

íuan ; raacUludodd ei haul yn gynar, ar y 35 o Fawrth, 1817; yn 42 ml.

ocd. Ei weddillion ef a gladdwyd gyntaf yn nghladdía Capel Sion,

Llanrwst ; lle eibyn hyn, y mae amryw gannoedd yu gorwedd i aros boiC

caniad yr udgorn diweddaf.

Mae enw Uobert Owen, pregethwr a fu farw yn iiiwedJ y flwyddyn 1852,

yn gysylltiedig û Lhuirwst. Ganwyd ef yn y fi. 17G5, dechreuodd brolfesu

paii oedd tuag 28 ral. ocd ; a dechreuodd bregelhu yn y íl. ISU'J, wedi

cyrhaedd 44 ml. oed. Nid ydyra yn deall i'r hcn frawd liwn gaei neniawr

o fnnteision gwybodaeth a dysg yii ei ieuenctyd, na'i fod ychwaith "wedi

ei ^ynysgaethu û {^nlluocdd ciyíion i gymeryd dysg pe cawsai l'anteision

lielaetlinch. Fely gellid dysgwyl i ddyn a ddnethai at grefychl yn 28 ml. oed,

ac a ddechreuasai bregethu pan yn 44 ral., ni chyrhaeddodd i ddiin eiiwog-

rwydd gyda'r wein'dogacth ; eto, " yr oedd," fel y d}wed y l'arch. lioger

Eilwardd, am dano,* " yn ddyn dirodres a diddichell, yn gristion cywir a

tlira phrofìadol; ac yn nodedig mewn gweddi. Ac er nad oedd ei wybodaetU

yn ëaiig, ac, yn enwe'dig yn ei henaint, y byddai ei biysurdeb naturiol, yn

gysylltiedig â'i ddiftyg cof, yn peri iddo, nid yn anfynych, wrth bregethu,

wneutiiur amryfuseddnu digrifol
;

percUid ef gan bawb o herwydd ei ddi-

niweidrwydd a'i dduwioldeb ; ac ar yr ainserau y cafi'ai " yr liwyl," fel y
dywedir, byddai yu pregethu yn rymus ac eífeithiol. CÌaddwyd ef yn

LUinrwst ar yr un dydd ag y claddwyd Duc o Wellington yn Llundaiu,—
eto gyda Hawer iawn llai o rwysg."

Mae gan y Methodistiaid yn Llanrwst gapel mawr a Uardd. Mae yr

eglwys yn rhifo fwy na 200 o nifer, a'r ysgol SabbotUoI dros 550 o

ddeiiiaid. Mae amryw o gnpelau oddeutu y dref wedi cael eu hadeiladu nr ol

i Fethodistiaeth gychwyn ei rhedfa ynddi, ac nid oes amheuaeth na chawsnnt

swcr, raewn raesur mwy neu lai yn eu dechreuad, oddiwrtU yr eglwya Uon
j

Bef, Trefriw, Pwil-tcrfyn, Salem, Bethcl a Charmel.

TREFEnr.

Mae rhyw nifer o gapelau ar ochr orllewinol i afon Conwy yn gorwedd yn
8Ìr GaernarfoiT; ond yn cael eu cyfrif gan Eethodistiaid o fewn terfynau

cyfarfod misol sir Ddinbych. Felly cyfrifirTrefriw, Tal-y-bont, Eoe-wen, llen-'

efail, Tan-y-bwlch, a Chonwy
; y rhai, er eu bod yn sir Gaernarfon, ydynt yu

perthyii i sir Ddinbych, o herwydd mai mwy cyfleus ydyw dilyn rhaniad

natüriol y mynydd, na'r rhaniad gwladol daearjddiaetU.

• "DrDDiADUR" aai 1354, tudal. 103.
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Yr ydym eisoes wedi son gair ara Drefriw,* ac ara y driniaeth chwerw ac

annynol a gafotld y Parch. P. Williams yno, fel nad rbaid chwanegu. Par-

haodd gwrthwyiiebiad cryf i bob cais a wneid i ddwyn pregethu i'r pentref;

a chafwyd mai gwell oedd pregethu mewn gwahanol dai yn yr amgylchoedd,

dros ryw dymhor. Daeth William Evans, o'r Fedw-arian, pa fodd bynag,

ar ryw Sabbath, mor agos i'r pentrdf, a lle a elwir Glan Conwy
;

yr hwn

cedd gyttir yn y gyraydogaeth. Pan oedd Eobert Eyans, Eron, Llanrwst,

yn gweddio ar ddechreu yr oedfa, daeth Mr. Boyle, gweinidog y plwyf, i'r

lle i aflonyddu yr addoliad. Yraaflodd yn nghôt y pregethwr yn ddirodrea

iawn i'w dynu i kwr ; ac yn yr ymdrech syrthiodd y Beibl o hiw y pregeth-

wr. Ar ddisgyniad y llyfr, dangosodd y person ei gynddaredd trwy wneyd

pêl droed o hono ; ar hyn llefodd un o'r dyrfa, " O fugail tywyll, paham

y gwnei y Beibl yn bel droed !

"

Bellach, gan weled mor anhawdd ydoedd cael Uonyddwch yn y pentref,

cedwid yr oedfaon ar ol hyn, dros lawer o flynyddau mewn grt'ahanol fanan,

aragylch y pentref ; a chan mwyaf yn y myuyddoedd, Yr amgylchiad

hwn a roes acblysur i'r rhigwm canlynol :

—

" Tîiíio-fawr a C^ra/naní-fcchan,

Brwynog-uchaf, t biôn Ifan
;

Pen-y-b'iin, ílencstri gwyiiion,

Dyma drigfa y penau cryniou,"

Cesglir oddiwrth y pill hwn, fod y crefyddwyr yn mwynhau mwy o

seibiant yn y lleoedd raynyddig uchod, nag a gaent pe daethent yn nes at

y pcntref. Or.d ymhen rhyw dymhor oerodd y Hyrnigrwydd yn erbyn y
crefyddwyr, a ilonyddodd yr erlidigaeth. llwythau a anturiasant i lawr o'r

mynyddoedd ; a'r lle cyntaf a gafwyd tan do, oedd adeilad yn meddiaiit un

John 'Jhomas, Cwmannog. Yr oedd hyn tua'r fl. 1780, ac nid Uai na

3i flynyddau ar ol ymweliad cyntaf Peter Williaras â Threfriw. Beii-

ditliiwyd y weinidogaeth yn Ngwmannog er dycliweliad rhyw ychydig nifer

at grefydd. Cedwid y cyfaifodydd eglwysig mewn t yn agos i Gwmannog,

sef yn Mhhnsengan ; dywedir íod Hngh Eoberts o'r Plasengan, a'i wraig,

a Harri Dafydd o'r Fron-felen, a'i wraig, wedi ymuno â'r gyradeithas

eglwysig y pryd hwn. ychydig ar ol hyn, ymgysylltodd Thomas ilogers a'i

wraig â'r crefyddwyr, ynghydag Eb'/iabeth Evans, mara y Parch. Evaa

Evans, {leuan Glaii Geirionijdd,) a Henry Jones, yr Hafod. A phan yr

ymunodd dau frawd â hwy, Ellis a Jobn lloljerts, anturiasant i ddyfod i'w

t bwy yn y pentref i bregetlm. Tua'r un adeg befyd yr ymunodd y gr
hynod hwnw William Davie3, Llety-domlyn, sef rbwng y fl. 1734 a l?yO,

Bellach, yr oedd brodyr crefyddol yn byw, un yn y Siop o fewn y pentref
j

un aiall mewu tyddyn gerllaw, sef Taii-y-celyn j ac un arall yn yr Hafod.

• Cyft L, tudal. H9—151.
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Weithian, dros amryw flynydclau, cynelid cyfarfodydd gweddio, bob no3

Lun ar gylch, yn y tri lle a enwyd. Ceid un bregeth y Sabboth, yr hon a

gedwid ddau- o'r gloch pryduawu, yu Tan-y-celyn : a chedwid y cyfarfod

eglwysig yn lloft y Siop. Cynaliwyd yr ysgol Sabbothol, er pan y cychwyn-

wyd hi, yn llan y plwyf
; yr hon oedd tua miUdir a mwy o ífordd oddiwrth

bentref Trefriw, a hyny ar foreu Sabboth. Yr oedd Henry Jones, yr Hafod,

yn nodedig am ei ddawn gweddi, a'i gymhwysder at arolygu y cyfarfodydd

eglwysig. Yr oedd Thomas Rogers yn ddarllenwr mawr, ac yn ysgrythyr-

wr da, Yr oedd WiUiam Davies, heWaw bod yn hynod fel gweddiwr, ya

un tra gwreiddiol ac ysbrydol ei syniadau crefyddol. Tua'r fl. 1 785, chwan-

egwyd cymhorth i'r gymdeithas hon trwy ddyfodiad un Eobert Eyans i'r

ardal
; yr hwn, mewn amser, a briododdd ferch Mr. Pritchard, Tan-y-celyn.

Yr oedd y gwr hwn wedi yrauno â'r Methodistiaid pan ydoedd yn Mlienrya-

deu-draeth ; cafodd ei fendithio â hir ddyddiau, nid llai na 87 mlynedd ; o'r

oes faith hon bu yn aelod eglwysig am 70, acyn ddiacon am 50 o flynyddau.

Cynaliwyd pregethu yn ei d ara 25 o flynyddau ; a bu ei d, ei wely, a'i

fwrdd, at wasanaeth gweinidogion yr efengyl. Gan iddo ddyfod at grefydd

mor ieuanc, a chan ddarfod rhoddi iddo fyw oes mor faith, a throi dros ystod

70 mlynedd yn mysg y Methodistiaid ; a chanddo, gyda'r cwbl, gof da, ac

yn mwynhau difyrwch mawr, wrth adrodd gwahanol helyntion boreol y
cyfundeb ; ac yn neillduol felly am ei wlad enedigol, sef y parth orlleuinol

o sir Feirionydd
;
yr oedd cymhwysder nodedig ynddo i gyflenwi y ditiyg a

fa groniclo amgylchiadau hynod ei oes. Da genym hysbysu hefyd ddarfod

iddo wneuthur hyny mewn gradd ; ond ni ddaeth yr ysgrif i law yn ddigon

buan, i osod ei chynwys yu ei Ue priodol ; ac am hyny nid oes genyf ond ei

gyfleu yn y lle hwn, yn gysylltiol â'i enw ac â'i gartref ef ei hun. A hyn

a wneir ar ddiwedd ein byr hanes am Drefriw; ac i fesur mawr gwneir

hyny yn ngeiriau yr ysgrif sydd ger bron.

Pan oedd Eobert Evans yn byw yn Mhwllheli, lle y bu am amser byr

yn ddilyn yr alwedigaeth o saer llongau, efe a deithiodd amryw weithiau

i Langeitho i'r " Cwrdd Mawr," Bu yn cyd-deithio yno gyda'r enwog

Eobert Eoberts, Clynnog, a hyny cyn i'r gr hwnw ddechreu pregethu.

Difyrus, meddir, dros ben a fyddai gwrando arno yn adrodd yr hyn a welsai,

ac a brofasai yn ei deithiau i, ac o, Langeitho. Yr ail dro wedi cyrhaeddyd

pen y daith, wrth arwain yr anifail i'r cae oedd ar lan yr afon, cyfarfu â

Mr. Eowlands yn rhodio yn y cae ; aeth ato, i ysgwyd Ilaw ag ef. Gofyn-

odd Mr. Eowlands, •' Bachgen o ba le wyt ti ?
"—" sir Gaernarfon, Syr,"

oedd yr ateb.
—" O sir Gaernarfon !

" ebai yr hen r. Wedi hyny tynodd

Mr. Eowlands ei walch allan, a dywedodd, " Wel, fe fydd yr oedfa yn

dechreu toc." Byr a fu yr ÿmddyddan ond teimlai Eobert Evans ei

fod Vf edi cael braint annhraethadwy, o gael cyfarch gwell i apostol Cymru,

Bu farw Eobeit Evans, yn Ehagfyr, 1849,
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Mae Methodistiaetli Trefriw yii dra dyledus i'r gwragedd crefyddol ocdd

yno ; ac yn nciUduol i Jane, gwraig Thomas Rngers ; ac Elizabeth, gwra'g

líübert Evans. Tr oedd gofal yr achos yn iieillduol arnynt hwy, yn enwedig

yn ei bethau alLmol ; i'r hyn yr oedd cyinhwysder ynddynt, gan ddarfod

iddynt gael rawy o ddysg nag oedd arferol y pryd hwnw. Gwelir ysbryd

den'rous a gweithgar Jane Rogers yn y ífaith, ddarfod iddi ar ddechr*íuad yr

\sgnl Sabbotliol yno, pryd nad oedd llyfrau pwrpasoi i'w cael, barotoi taHcni

ysgwâr o goed y cidiau ié, a glydio ariiynt bapur gwyri
;

yna arnodi y

llythyrcriau, a sill-wersi. CasgK)dd (h-achefn lyfr o'r wyddor, a gwersi i'w

siliebu a'i darllen ; ac y fynodd ei argralfu ar ei thraul ei hun, at wasanaeth

yr ysgol Sabbothol.

Gwas-anaelhodd amryw amgylcliiadau i wneuthur llnaws o nelodau y pyra-

deilhas rglwysig yn Nhrelriw yn fwy ymofyngar, ac yn y canlyniad, yji fwy

eu graddau mewn gwybodaeth duwiuyddol, na'r eiddo iiemawr eglwys arall

o'i luaint a'i rliif. Aiferai amryw o'r brodyr yn y pcntref hwn, ac yn idiref

Llaiu wst, ymgymysgu Ihiwer â'u gilydd, trwy fynychu cyfarfodydd eu gilydd

;

yr liyn a fu yn fuddiol i'r ddwy ochr.

]Iyd y íl. 1815, yr oedd yv achos yn y Uc hwh, heb un addold, a hyny

herwydd nnd oedd y brodyr wedi llwyddo i gael tir cyfieus i adeiladu arno.

Ü'r dn\e(kl symudwyd yr anhawsder hwn, a chafwyd tir gan Arglwydd

"Wdloughby de Eresby, yr hwn a ddaethai i berchenogi treftadaeth Gwydir.

herwydd rhyw amgylchiadau, yr ocdd yr achos wedi syrthio i gryn wendid

yn y íl. 1816, blwyddyn y cynhauaf gwlyb ; ond yr oedd gwawr ar dori. Ym-
welodd yr Arglwydd yn ei ras a'i allu mawr â'i bobl, a Sîon a wnaed yn

Uawen-fam pUuit. Daeth yr anmhlantadwy i gadw t, a chlybuwyd sain cân

ft moliant yn rahyrth merch Sion, Chwanegwyd tua 40 at yr eglwys mewn

ychydig fisoedd. Cyfododd amryw o bregethwyr, o blith y rhai a ddygasid

i mewn yn yr adfywiad hwn ; megys Griffith WiUiams, yn awr o Fôn ; a

Páchard "WilHams, Treíriw ; îe, yr oedd " leuan Ghnn Geirionydd " yn un o

honynt ; cafodd amaethiad da, a'i gynydd ydoedd aralwg i bawb ; ac hyd

ei furwohneth, nid cywilydd oedd ganddo gydnabod ei rwymedigaethau, i

aelwyd grefyddol ei rieni, ac i bwlpud y Methodistiaid. Da pe byddai pawb,

mewn cytfelyb amgylchiadau, mor onest a dirodres. Bu 'llanciau Tan-y-castell,*

sef y Parch. Johu Jones, Talsarn, a'i frodyr, yn dal cryn gyfathrach à'r achos

yu Nhrefriw, yn y tymhor hwn ; er mai yn Nolwyddelen yr oedd eu cartref

;

Treulient y rhan fwyaf o'r wythnos yn Nhrefriw.

Trwy farwolaethau, a syraudiadau rhai, a thrwy enciliadau rhai eraill,

suddodd yr achos eilwaith i gryn iselder ; ond yn y íl. 1828, dyhidlodd yr

Arglwydd drachefn, gawodydd o'r gwlaw grasJawn ar ei etifeddiaeth
;
gwr-

teithiodd lii wedi bliuo. Chwanegwyd at yr eglwyâ y tro hwn 40 aelodau,

mewn chwe' mis.

Yn y fi. 1835, dechreuodd yr eglwys yn y Ue droi allan i ardaloedd eraill
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Y pryd hwn y gwnaed capel " Ardda," mewn cymydogaeth oddeutu dwy
filldir Drefriwj i'r mynyddoedd.

Yn 1836, ychwanegwyd at addold Trefriw, trwy osod oriel {galîerìj) jn-

ddo. Hyn hefyd, trwy chwanegu y cyfleusdra, a barodd amlhad ar y gynuU-
eidfa.

Yr oedd canghen o'r ysgol Sabbothol, o'i dechreuad, yn cael ei chynal yn
Lhanrhychwyn, ysbaid 50 o flynyddoedd j sef yn eglwys y plwyf. Tua'r fl.

1848, pan oedd un Mr. Williams, (Ehoscolyn, Môn, yn awr), yn weinidog

yma, bu ymweliad gan ddau rural Deans, i edrych ansawddyr eglwysyn y lle,

pryd yr hysbyswyd iddynt, ac nid oes petrusder gan bwy, fod ysgol Sab-

bothol a'r cael ei chynal gan y Methodistiaid ynddi
; y canlyniad fu cloî yr

eglwys fel na chedwid hi ynddi mwy. Wedi peth amser, caniatawyd at ei

gwasanaeth, gan oruchwyliwr Arglwydd AYiUoughby, hen d cyfleus yn y
gymydogaeth, a chaniatawyd rhai defnyddiau hefyd tuag at ei adgyweirio a'i

drefnu
;
yma, gan hyny, y raae yr addysg grefyddol, a dybid yn annheilwng

i'r eglwys, yn cael ei chyfranu, Pwy a ysgrifeca fwy yn erbyn rhagfarn ym-
neiUduwyr at yr eglwys sefydledig nag eglwyswyr ? A phwy wedi y cwbl

sydd lawnaf o'r teimlad y beîir arno ?

Cynaliwyd ysgol Sabbothol, mewn cysylltiad â brodyr o Bettws-y-coed, ac

Lanrwst, yn aSTant-bwlch-yr-haiarn, er ys tua 30 o flynyddau. Mae ei

deiliaid yn bresenol tua 70, yn cynwys ymron yr holl gymydogaeth. Yn
awr, y mae ysgold bychan wedi ei godi, a gweinidogaeth yr efengyl yn cael

ei chadw i fyny yn y Ue, trwy gynorthwy yr eglwys yn Nhrefriw.

Yn yr ysgolion Sabbothol hyn, y mae y nifer sydd yn derbyn addysg yn

yr ysgrythyrau, bob Sabboth, yn tynu yn mhell at 300 ; a hyny o fewu cylch

4 milldir. Mae tair o'r pedair ysgolion hyn yn nghanol cymydogaethau

mynyddig, ac, mewn cydmhariaeth, teneu eu trigolion. Trigolion, hefyd, oni

buasai amaethiad yr ysgol Sabbothol, a fuasent, ond odid, dô ar ol tô, ac o'r

naiU genedlaeth i'r llall, mor estronol i Dduw a'i ewyllys, a phreswylwyr cib-

ddall Hispaen a Phortugal. Gellir canmawl crefyddwyr y fro hon hefyd, am
eu haelioni crefyddol. Heblaw codi yr adeiladau crybwylledig, a thalu am
danynt, y maent yn y blynyddau diweddaf wedi cyfranu at ddileu dyled y
sir tua £150.

Hen addewid y Beibl ydyw, " Dy feibion fyddant yn Ile dy dadau." Mae

yr addewid hon wedi cael ei gwirio yn Nhrefriw. Yu lle Thomas a Jane

Eogers, y raae yn awr yn aros, a'u hysgwyddau yn egniol a siriol, dan yr archj

eu hunig fab, ynghyd a'i ddwy chwaer.

Cododd araryw bregethwyr o'r ganghen hon o eglwys Crist; sef, y Parchn.

Williara Jones, Rhuddlan ; a WiIIiam Hughes, Llanfair-talhaiarn
j
yn nghyd

Eichard Williaras, Trefriw; o ba rai, y mae y cyntaf a'r diweddaf, wedi huno,

a'r brodyr canlynol, Griffith Williams, Môn ; Owen Roberts, Pfestiniog ; a

Am yr eglwysi eraiU sydd gan y Methodistiaid, ar yr un ochr i'r afon, ac

yn îs tua'r môr, sef Tal-y-bont, Koe, a'r Hen-efail, nid oes genym ddim hane?

CyFROL III.
"

U
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wedi dyfod i law ; a drwg genym hyn, yn neillduol am y Eoewen, Ue y mae

Methodistiaetli wedi decbreu yn lled foreu, a lle y gellid dysgwyl fod am-

gylcliiadau dyddorol yn gysylltiedig âg cf, Un amgylchiad yn unig a ellir

ei grybwyll am y lle hwn. Tua 80 mlynedd yn ol, lledaenwyd y newydd yn

y gymydogaeth, fod dau o wr dyeithr o'r Dehau i ddyfod iddi i bregethu,

ar ryw amser penodol. John Evans, Cil-y-cwm, oedd un o'r ddau. Clybu

person Llanrwst y newydd a chythruddodd yn dost, gan benderfynu ymosod

yn erbyn yr ymgais a wneid gan y fath estroniaid, i aüonyddu ar heddwch y

bobl. I ddwyn ei amcan i ben, cyflogodd nifer o ddynion i aflonyddu y cyf-

arfod. Daeíh y diwrnod penodedig, a daeth y ddau \vr dyeithr i'r lle, yn

nghyd a haid o'r erlidwyr cyflogedig, wedi ymarfogi â ífyn cyli trymion.

Hysbys oedd eu bwriad i'r prcgethwyr ; ac yn lle llwfrhau a llaesu dwylaw,

hwy a aethant yn mlaen gyda'u liamcan ; a llwyddasant hefyd trwy ystryw

ddiniweid, i gael gradd o lonyddwch. Yr ystryw a ddefnyddiwyd, oedd i

John Evans fyned i gr y gynulleidfa, lle yr oedd y terfysgwyr yn sefyll, a'u

perswadio, o un i un, i beidio aflouyddu llawer, hyd nes clywed yn gyntaf pa

beth a ddywedid gan y pregethwr. Tynodd hyn eu sylw, a lleddfodd radd

ar eu ífyrnigrwydd, fel na fu aflonyddu mawr ar y cyfarfod.

Wedi i'r oedfa ddarfod, aeth y terfysgwyr i'r dafarn, i wario yr arian a

gawsent gan y person
;
yno hefyd y buont, fel y gallesid dysgwyl, liyd yr

hwyr ; ac wedi i'r ddiod enyn eu gwaed a chynyrfu eu nwydau, cododd vm-
ryson yn eu mysg; a dechreuasant ymosod ar eu gilydd yn egniol, ac arswyd-

us y baeddu a fu y naill ar y Ilall. Y noson, cyn yr ymosodiad a amcanwyd,

hefyd, bu farw y person a'u rhoes hwy ar waith ! Hawdd ydyw dyfalu y bu

yr amgylcliiadau hyn yn foddion i leithio yr erlidigaeth, ar uu Ilaw, ac
[

galonogi cyfeillion yr eiengyl ar y Ilaw arall. Pa fodd bynag, ymsefydlodd

y pregethu yn raddol yn y Roe ; a llwyddodd hefyd i raddau helaeth, fel ac

i gasglu eglwys a chynulleidfa luosog a siriol ; ac yn ddiamheuol, i ddych-

welyd llawer o bechaduriaid yr ardal at Dduw.

Eanes a roes Mr. Eobert Evans, Trefrito, am ddeclireuad pregetJm
gan y Methodisíiaid Calfinaidd, yn y parthau mwyaf gorllewinol

sir Feirionydd.

Y cyntaf a fu yn oS'erynol i ddwyn pregethu i'r rhan yma o'r dalaeth oedd
Griflath Ellis ;* yr hwn oedd yn byw, y pryd hwnw, yn y Tyddyn-du, yn
mhlwyf Llanfair, ger Harlech. Y'r oedd pregethu yn sir Gaernarfon er ys

tro, ac weithiau yn y Penrhyn-deudraeth.f cyn dyfod i gymydogaeth y
Dyífryn. Xid hir y bu Griffìth EIIis yn y Tyddyn-du, wedi agoryd ei ddrwa
i noddi pregethwyr, heb dderbyn rhybudd i ymadael. Ond fe 'roddodd ei

feistr tir iddo ei ddewisiad ;
" Yr un a fynai, ai peidio coledd y fath bobl, ai

* Cyf. I., tudal. 291 ; 497. t Cyf. I, tudal. 521.
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ymadael â'r Tycldyn-du." Yr ateb a roes yr hen r duwiol iddo, ar yr

aclilysur, oedd ;
—

" Bod yn well ganddo golli ei dyddyn na choUi ei enaid !"

Parhau yn benderfynol, yn ei fwriad, a wnaeth y meistr, ac ymadael â'r

Tyddyn-du a orfu i Griffith Ellis ; ond gofalodd yr Arglwydd am dano, drwy

agoryd drws arall o'i flaen, wedi i hwn gael ei gau. Yn fuan ar ol hyn, efe

a gyraerodd dyddyn arall, o'r enw Pen'r-allt ; tyddyn yn yr un plwyf a'r

llall. Yr oedd Catrin, gwraig Griffith EUis, yn wrthwynebol iawn i'w gr,
ar y dechreu. " Mi a'i clywais," meddai Robert Evans, " yn dyweyd, y
byddai weithiau yn cael ei lenwi â braw, rhag i'r Arglwydd ei tharo yn farw,

herwydd ei gelyniaeth." Ond nid hir y bu heb gael ei dwyn i gydweled,

ac i gydweithredu â'i gr; ac i fod yn ymgeledd dra chymhwys i bregethwyr

ar eu dyfodiad i'r gymydogaeth. Nid oedd ond ychydig iawn o bregethwyr

y pryd hwnw. Yr oedd pedwar yn y Bala; a dim ychwaneg, ond Edward

Eoberts, Trawsfynydd, yn yr hoU sir ; ac nid oedd yr un capel, ar y pryd,

ond y capel oedd yn y Bala ; ac ychydig iawn, y pryd hwnw, oedd nifer

pregethwyr sir Gaernarfon.

Mawr fyddai Uafur a flfyddlondeb Griffith Ellis, i gael gan bregethwyr i

ddyfod i'r fro. Byddai yn myned gan belled a Lleyn, yn sir Gaernarfon, i

ymofyn cyhoeddiadau ; a rhag i neb fod yn amheus o'i brif neges, byddai

weithiau yn prynu buwch, neu ryw anifail arall, i ddyfod adref gydag ef.

Wedi cael cyhoeddiad, byddai yn dra diwyd yn cerdded o d i d, i hysbysu

i'w gyaiydogion yr amser y cedwid yr oedfa. Yr oedd Griffith EIlis yn cael

ei ystyried gan bawb a'i hadwaenai, yn hen r duwiol a chydwybodol iawu.

Yr oedd ei ddiniweidrwydd mor nodedig, fel y byddai dynion maleisus a di-

egwyddor, yn cymeryd mautais arno, er mwyn budr-elw. Dygai weithiau

nifer o anifeiliaid i'r ífair i'w gwerthu ; ar hyn o bryd, y rhai oedd yn gwybod
am dano, a aent ato, gan ofyn pris, un neu ychwaneg, o'r anifeiliaid iddo;

ac wedi cael ganddo y pris a ddysgwyliai gael, hwy a'i hwfl'tient fel dyn di-

gydwybod, yn gofyn pris afresymol, gan ddatgan eu syndod, fod dyn o'i ffith

ef yn meiddio gofyn y fath anferth bris. Yna dywedent y pris a farnent hwy
yn deg a chyfiawn ; a'r hen r, rhag ofn gwneyd dim allan o'i le, a ollyngai

yr anifail iddynt am eu pris eu hunain,

Pau oedd pregeth i fod yn Mhen'r-allt ryw dro, dygwyddodd i Griffith

gyfarfod â gweinidog y plwyf, a gofynodd iddo, yn niniweidrwydd ei galon,

a ddeuai efe i wrando ar y gr a ddysgwylid ? a chwanegai, " Mai pregethwr

da iawn ydoedd
; gr tebyg i chwi, syr, ydyw—mae yn oífeiriad." Ond

nacâd a gafodd oddiwrth y gr parchedig. Eyw dro, ar ol hyn, cyfarfu â

Griffith Eiiis yn fí"air Harlech ; ac mewn anwydau drwg, cododd ei ftbn, ac a'i

tarawodd, am ei wahodd i wrando y fath ysprêd. Ond er y sarhad hwn,
Griffith oedd y parotaf o bawb i wneuthur cymwynas iddo.

Bu pregethu achlysurol, dros rai blynyddau, yn Harlech a Phen'r-allt, cyn

bod dim yn y Dyö'ryn. Byddai ambell i bregeth yn Abermaw : mawr y
nodded a roes y wraig dduwiol hono, Betti Pugh, neu Mr3. Griffith, yn ol
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enw ei gr, i achos y Cyfryngwr yn y dref liono. Bu farw ei gr, yn lled

fuan, ar ol dechreuad pregetliu yn y Ue. Yr oedd yntau yn ffyddlon iawn tra

y caniatawyd iddo fyw. Wedi ei ymadawiad ef, disgynodd y baich, yn benaf,

ar ysgwyddau ei weddw ; a diwyd a diymod y cyflawuodd hi ei gorchwyl, yn

wyneb croesau ac erlidiau lawer. Bu un mab iddi farw yn dra ieuanc ; ac

wrth weled amser ei ymddatodiad yn nesâu, efe a ddymunodd ar fod i'r hyn

a ddisgynai i'w ran ef, fel cynysgaeth, gael ei roddi at adeiladu capel, Cym-

merodd y fam y peth yn bwysig ar ei meddwl, a phenderfynodd wneuthur

yn ol ei ddymuniad.

Pan ddaeth yr amser i adeiladu y capel, daeth y bwriad i glustiau Mr.

Wynne, Maes-neuadd ;* a theimlodd yn dramgwyddedig iawn ; dywedai wrth

Mrs. Griffith, os elid yu mlaen â'r capel y collai hi holl gwsraeriaeth Maes-

neuadd. Yr oedd hyn yn brofedigaeth chwerw i'r wraig weddw ; am fod yr

hyn oll a âi at wasanaeth y t yn cael ei brynu yn ei siop hi. Ond yr oedd

wedi eistedd i lawr a bwrw y draul, a hi a'i hatebodd yn bwyllog ac arafaidd,

trwy ddiolch iddo yn fawr, am yr hoU diriondeb a gawsai oddiar law y teulu,

a dyweyd mor ddrwg oedd ganddi goUi ei gwsmeriaeth ; eto, fod yn well

ganddi golli hyd yn nod hyny, na choUi ei henaid; ac mai myned yn mlaen

a fyddai raid i'r capel. Ond gofalodd rhagluniaeth am y wraig gydwybodol

hon, fel na chollodd hi ddim trwy y tro. Parhaodd y teulu i ddelio â hi yr

un fath wedi adeiladu y capel ag o'r blaen. Byddai rhai o'r boneddigesau

yno yn dra mynych ; ac os dygwyddai iddynt ddyfod oddeutu amser y weddi

deuluaidd, ni wnai Mrs. Grrifíìth ddim gwahaniaeth, ond elai ymlaen fel ar-

ferol. Yr oedd yn olwg tra nodedig, gweled y boneddigesau yn foesgar ben-

liuio gyda'r teulu, i wrando ar y wraig dduwiol yn gweddio.

!Megys y crybwyllwyd eisoes, yr oedd pregethu yn Harlech ac Abermaw

rai blynyddau cyn bod dim yn y Dyfi'ryn. Y bregeth gyntaf, hyd y gallai

Ptobert Eyans wybod, a fu yn y Dyífryn,f a draddodwyd gan Eobert Jones,

Bhoslan, ar y Morfa, dau Llanddwywe. Yr oedd yno dwmpath yn nghanol

y gwastad, i ben yr hwn yr esgynai y pregethwr ; ac oddiar y topyu gwyrdd-

las hwn efe a lefarodd yn hynod o ddifrifol ac effeithiol, oddiar Gen. xix. 17}

" Dianc am dy einoes ; nac edrych ar dy ol, ac na saf yn yrholl wastadedd :"

a pheth teilwng i'w grybwyll ydyw ua ddaugoswyd y tuedd lleiaf i erlid, er

jnai dyma yr oedfa gyntaf erioed a fu gan ymneiUduwyr o un enwad. Yr

oedd Griffith Jones, Ynys-y-pandy,| yn dechreu yr oedfa o flaen Eobert Jones,

Yn mhen enyd o amser ar ol hyn, daetb Thomas Evans, Waun-fawr, i'r ardal

;

a'r Ue y sefydlwyd arno iddo ef bregethu, oedd wrth y gareg filidir, yn y

Coed-coch, Ue y mae capel y Dyffryn yn sefyll yn awr. Pan glybu Rowland

WiUiams, goruchwyUwr Cors-y-gedol, efe a ddaeth yno ar fedr Uuddias

Thoraas Evau8 i bregethu ; ac yr oedd yn y lle, cyu i Thomas Evan3 gyr-

haeddyd yno, ac yn ei ddysgwyl yn awyddus, Pan gaufu ef yn dyfod, efe a

* Gr boneddig yn vn y gvmydogaeth. f Dyffmi-ar-dadwj : gwel Cyf. Jt.;

tttdal. 533. '
% Cyf. 1., tudal, 302 ; a Cyf. IL, tudal, 194.
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dorodd drwy y dorf i'w gyfarfod, a gofynodd iddo yn awdurdodol a Uym,
" Pa betìi ydyw eich gwaith yn helcyd ar draws y wlad, i ddyfod yma i beri

cynhwrf ? Yr ydych chwi yn gwneyd llawer o ddrwg drwy beri anghydfod

ac amrafaelion mewn teuluoedd
; y wraig, fe allai, yn myn'd ar eich ol, a'r

gr yn sefyll yn erbyn."

I hyn yr atebodd Thomas Evans, yn barchus ac arafaidd, " Oni ddarllen-

asoch chwi yn y Beibl, Syr, i'n Hiachawdwr ei hun ragddywedyd mai felly y
byddai gyd â'i ddilynwyr ef ? gan adrodd y geiriau yn Luc xii. 51— 53 ; sef,

* Ydych chwi yn tybied mai heddwch y daethum i i'w roddi ar y ddaear ?

nage, meddaf i chwi ; ond yn hytrach ymrafael, &c.'
"

Yr oedd Thoraas Evans mor barod yn ei atebion i holl wrthddadleuon y
goruchwyliwr, fel y bu raid i'r olaf roddi y goreu iddo, a chyfaddef nad

oedd wiw siarad ag ef. Felly fe droes ei gefn, gan orchymyn yn gaeth na

ddeuai neb o honynt yno drachefn ; a chafwyd llonydd i fyned ymlaen a'r

oedfa byd ei diwedd.

Y drydedd waith, daeth William Evans, Fedw-arian, i'r Morfa yn gyfagos

i'r Ue y bu Robert Joiies, y tro cyntaf yn pregethu. Daeth Eowland

WiUiams y Sabboth hwn i'r eglwys, a threfnodd fyned i giniawa i'r Benor-

isa', fel y byddai wrth law i attal unrhyw gyfarfod gymerid lle ar y Morfa.

A mawr oedd yr ymffrost, ganddo ef a'i gyfeillion, ar giniaw
; pa orchestion

eu maint a gyflawnent ar yr achlysur. Ymdrechai Lowri, gwraig William

Bedward, eu Uareiddio, drwy ddyweyd, " Dyn, dyn ! ni waeth i chwi eu

gadael yn llonydd." "Na," atebai Eowland WiUiams, "os cant ionydd,

fe â yr holl wlad ar eu hol."

Pan welodd ef, a'r rhai oedd gydag ef, y pregethwr yn dyfod ; allan â hwy,

i'w attal i bregethu yn y fan y bwriadwyd ; ond wedi ei lluddias yno, aeth

William Evans a'r dorf gyuulledig i lan y môr. Yma y cawsant lonydd,

gan yr ystyriai yr erlidwyr y traeth fel mynwent, yn llanerch gysegredig.

Dro arall y daethai WiIIiam Evans i'r Coed-coch i bregethu, daeth heliwr

Còrs-y-gedol i'w ddyrysu trwy chwythu y corn hela, a bu raid i'r pregethwr

a'r gynulleidfa gilio o'r Ile.*

Y tri cyntaf, meddai Eobert Evans, a ymunasant â'r Methodisiaid yn y
Dyffryn, oeddynt Griífith Eichards â'i ddwy chwaer, Jane a Gwen Eicharda.

Cafodd Griffith Eichards ar ei feddwl adeiladu t, yn y Coed-coch, am y
ffordd a'r Ile y mae Capel y Dyffryn arno ; ar gr y cyttir. Ond fe ddarfu

i deulu Cors-y-gedol amheu mai gyda golwg ar roddi Ile i bregethu yr oedd

ef yn adeiladu, a buont yn bygwth y gwnaent ei chwalu. Bu teulu Griffith

Eichards, gan hyny, yn gwylio Ilawer noswaith, rhag y rhoisent eu bygyth-

iad mewn grym. Ond fe Iwyddodd y gr i gael ei amcan i ben, er yr hoU

wrthwynebiad. Yr Arglwydd hefyd a'i cofìodd yntau trwy goroni ei lafur â

* Gwel hanes y tro hwn yn helaethach yn Cyf. I., tudal. 533. f Mae y
Penrliyn-deudraeth, fel yr arwydda ei enw, yn ymestyn tua'r môr, rhwng y ddau draetli

hyn: y Traeth-mawr sydd nesaf i Dremadog, a'r Traeth-bach yn ochr sir reirionydd.
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llwyddiant. Yr oedd Eobert Evans, y pryd liyii, wedi ymadael â'r Dyífryn,

ac yn aros yn y Penryn-deudraeth. " Mae yn gofus iawn genyf," meddai,

" pan adeiladwyd y t, cyn cael gwydr ar y ffenestri, na'i orphen ; iddyut

gael cyhoeddiad Eobert Jones, Ehoslan, i ddyfod yno i bregethu, y Sabboth

ddau o'r gloch ; ac er bod ysbaid 58 mlynedd, er pan ddygwyddodd hyny,

y mae mor gôf genyf a doe yr amgylchiadau rhyfedd a gymerasaut le yn

gysylltiedig â'r tro hwnw. Y nos Wener, a'r dydd Sadwrn o flaen hyny, hi

dorodd yn wlaw rhyfeddol. Yr oedd Robert Jones ddydd Sadwrn, am ddau

o'r gloch, yn pregethu yn Hendre-howel, lle yn agos i Dremadog ; a'r nos

yr oedd i fod yn y Penrhyn ; ond yr oedd y traeth wedi llifo i'r fath raddau

fel nad oedd obaith myned trwyddo. Gadawsai Pobert Jones ei geífyl yn

Hendre-howel, a daeth i lawr at y traeth ar ei draed ; a phan y daeth i'r

olwg, fe ganfyddai un yn parotoi cwch bychan ar fedr croesi y Traeth-mawr,

i fyned i ddyogelu cwch arall oedd ganddo yn y Traeth-bach,f rhag cael ei

niweidio neu ei golli trwy y llifogydd. Hwn a gymerodd Eobert Jones

gydag ef, ac felly cafodd groesi yn brydlon a dirwystr."

Yr oedd cydweithrediad nodedig yn yr amgylchiad uchod, rhwng ymrodd-

iad penderfynol y pregethwr, ac arolygiaeth rhaghmiaeth. Hawdd a fuasai i'r

pregethwr ymesgusodi, ac edrychasid ar ei esgusawd yn un perffaith rhesymol

dan yr amgylchiadau ; eto nid esgus i beidio oedd arno eisiau, ond

rhwydd-deb i gyflawni ei adduned ; a chan mai ar neges ei Dduw yr oedd,

dysgwyliai wrtho am ddrws agored. Gellir canfod pa fodd y mae y fath

gyd-darawiad yn bod rhwng penderfyniad y pregeihwr, a darpariaeth rhag-

luuiaeth, gan mai o'r un flynnon y codent. Ysbryd a rhagluniaeth yr un

Duw oedd yma yn gweithio ; a rhesymol ydyw dysgwyl cyd-gordiad

rhyngddynt.

Cyrhaeddodd Eobert Jones y Penrhyn, heb ei ddysgwyl o herwydd gorlif-

iant y traeth. Tranoeth, sef y Sabboth, yr oedd ei gyhoeddiad i fod yn

Harlech am naw «'r gloch ; ond yr oedd y fath lîf yii y Traeth-bach drachefn

fel yr oedd yn annichonadwy i neb fyned trwyddo heb gwch; a chwch nid

oedd gan neb o'i amgylch ; am hyny bwriadwyd iddo bregethu yn y
Penrhyn. Ond cyn rhoddi i fyny yn llwyr, aeth Eobert Jones, a rhai cyfeili-

ion gydag ef, ac yn eu mysg yr oedd Eobert Evans, i olwg y traeth ; i edrych

a geid unrhyw gyfleusdra i fyned trosodd. Ar eu gwaith yn dynesu at y
lan, hwy a welent gwch yn dyfod oddiwrth y T-gwyn-y-gamlas, i fyny

rhyngddo â'r lan arall. Aethant oll i'w gyfarfod, ac erbyn edrych, cwch

ydoedd yn perthyn i long o Bwllheli, oedd wrth angor gerllaw y T-gwyn.
Yr oedd myglys {tobaccó) un o'r dwylaw ar y llong, wedi darfod ; a chyrchai

tua'r Penrhyn er mwyn gwneyd y difi'yg i fyny. Ar ddeisyfiad y brodyr efe

a gludodd yr holl fintai drosodd, a chafodd fodd trwy y wobr a roddwyd

iddo i gael mwy o dohacco nag a ddysgwyliasai.

Gwnaethant bob brys bellach i gyrhaedd Harlech erbyn yr amser

crybwylliedig, sef, naw o'r gloch ; ond erbyn cyrhaedd yno, deaUasant mai yn
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Mhen'r-allt yr oedd yr oedfa i fod, yn lle yn Harlech. ErLyn hyn vr oedd

wedi myned yn mhell ar y diwraod, a'r bobl a ddaethant ynghyd i Ben'r-allt,

wedi blino yn aros, ac wedi ymwasgara ; rhai wedi myned tua'u cartrefi, ac

eraill tuag eglwys y plwyf. Ond wedi eu myned at yr eglwys, dygwyddodd
fod yr offeiriad yn glâf, ac nad oedd dim gwasanaeth y Sabboth hwnw.
Yr oedd Robert Jones a'i gymdeithiou erbyn hyn yn nesâu at Ben'r-allt,

ac yu ngolwg yr eglwys ; a phan y gwelodd y bobl hwy, daethant hwy yn
Uuoedd i'w dilyn, a Uanwyd t Pen'r-allt o ben bwy gilydd. Wedi darfod

yr oedfa yma, yr oedd yn rhy hwyr tithio i'r DyíFryn erbyn dau o'r gloch.

Gan mai yr un offeiriad oedd yn darllen yn Llanbedr ac yn Llanfair, yr oeddy

rhai a ddaethent at yr eglwys i ddysgwyl gwasanaeth yno, wedi cael eu siomi

fel y cawsai eu cymydogion yn y plwyf arall, Wrth i'r pregethwr a'i gwmni
fyned trwodd, y plwyfolion hyn a'u dilynasant yn finteiodd i'r Dyffryn ; a

llanwyd t newydd Griffith Eichards, y waith gyntaf erioed y defuyddiwyd

ef i'r perwyl.

Pan welodd amaethwr cyfrifol o'r plwyf y bobl yn gadael yr eglwys yn

Lhinfair, ac yn myned i Ben'r-allt ; a'r lleill yn gadael eglwys Llanbedr i

fyned i'r Dyffryn, efe a gymerodd ei geffyl, ac a aeth nerth y carnau i Lan-

aber, i geisio y person, Mr. Pany, yr hwn oedd beriglor y ddau blwyf. Fel

yr oedd mintai Eobert Jones yn dychwelyd o'r Dyffryn, wedi darfod' yr

oedfa, dyma y ddau, sef y person a'r ffermwr, yn dynesu atynt ac yn gyru yn

erwin; a'r blaenaf yn gofyn yn gyffroes iawn i'w blwyfolion, wrth yru

heibio iddynt, "A ydych chwi wedi myn'd i ddilyn y ffydd hon ? " un
o'r plwyfolion a'i hatebai, " Y mae yn ddigon rhaid i ni fyned i ddilyn

rhyw ffydd ; nid oedd acw ffydd yn y byd heddyw ?
"

Pan oedd y brodyr crefyddol yn dychwelyd adref, ar y Sarn-hir, tua

machludiad haul, yr oedd cloch Llanbedr a Llanwnog yn canu. Yr oedd yr

offeiriad yn ei waeledd wedi codi allan, fel y byddai i'r person gadwgosper yn
un, a'r offeiriad yn y Ilall ; er ua fyddai gosper byth yn yr un o'r ddwy,

amseroedd eraill. Yr oedd Eobert Jones yn dyweyd ar ol hyn, ei fod yn
meddwl yn sicr fod gan yr Arglwydd waith i'w wneyd yn y Dyffryn, ac na
welodd ef dro hynotach un amser. Troes yr boll amgylchiadau i gydweithio

fel ag i arwain y bobl i swn efengyl. Y ddau gwch i groesi y traethydd

—

dyfodiad diweddar y pregethwr ya cyrhaedd Pen'r-allt—afiechyd yr ofleiriad,

a'r cwbl, yn cyd-dueddu i'r un aincan.

Y bregeth gyntaf a bregethwyd gan yr ymneillduwyr yn Llanbedr, oedd gan
Mr. Eichard Tibbot, yn Mhenrhiw-newydd.

Yn Iled fuan ar ol i bregethu ddechreu yn y Dyffryn, daeth Mr, Llwyd *

i'r ardal. Er nad oedd ei ddoniau ond bychain, eto bernir ei fod yn pregethu

y gwirionedd, ac i'w weinidogaeth fod yn fendithiol. " Dygwyddodd,"

* Gweler ychwaneg o'i hanes yn Cyf. I., Tudal. 534,
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meddai Robert Evans, " fy mod ar ddamwain yn ei wrando yn Llanddwywe

;

ac yn ystod y bregetli torodd un hen wraig allan i wylo, ac i lefain dros yr

eglwys, ac felly y parhaodd ar ol myned allan i'r fynwent ; lle y daeth

steward, Cors-y-gedol ati, a chan ei chilgwthio, efe a orchymynodd iddi dewi

a myned adref yn ddioed ; y Parch. Mr. Price oedd person y ddau blwyf

y pryd hwnw. Nid oedd ef gymaint yn erbyn yr oífeiriad ieuanc ; addefai

y gallasai fod yn ddyn da iawn mewn Uawer man, lle yr ydoedd pobl

ddrwg, ond nad oedd yn ei blwyf ef ddim o'r cyfryw yn trigiannu."

Oddeutu yr amser hwn hefyd, y daeth y dwyll-wraig hono i'r ardal, a

elwid " Mari y fantell wen," a merch ordderch yn ei dilyn. Haerai ddarfod

iddi weled lesu Grist, a'i briodi ; ac iddi fod yn uflern ; a phethau anfad

cyBelyb. Ei harfer oedd myned o d i d i draethu ei choeg-syniadaii ; a

gresyn yw meddwl, er gwarth i'r natur ddynol, iddi gael gorraod o dderbyn-

iad. Ennillodd amryw ddysgyblion, y rhai, fel hithau, oeddynt elynion creu-

lawn i'r gwirionedd. " Nis gwn," meddai Robert Ev'ans, " beth a ddaeth o

honi yn y diwedd. Myfi a'i gwelais droiau, a bnm yn yraddyddan â hi,

ac a adwaenwn hefyd rai o'i chanlynwyr."* Ehyfedd ynfydrwydd plant

Adda, yn cymeryd eu harwain gan y fath hudoles ystrywgar ! a rhyfedd y
fraint a gafodd Cymru, o gael goleuni y bywyd, i ymlid ymaith y fagddu a

orchuddiai yr holl wlad. Mae yn ffynnonell o gysur i feddwl ystyriol edrych

ar y cyfnewidiad raawr sydd wedi cyraeryd lie yn yr ardaloedd hyn, er yr

amser y cyfeiriwyd ato,

Yn y dyddiau hyny, gellid gweled ar y Suliau, yr holl fynwentydd, o Har-

lech i'r Abermaw, yu llawn o finteioedd yn dilyn eu hamrywiol gampau.

Aent yn gyff'redin i'r eglwys y rhan foreol o'r diwrnod, a'r gweddiU a dreul-

ient i chwareu. Yn yr hwyr ymgasglent i'r tafarnau ; rhai, at y delyn a'r

ddawns ; ac eraill, i ganu a gloddesta.

Byddai cyrchu mawr Uefyd i Gors-y-gedol, ar y Sabbothau, i chwareu y
bel, ac i hyrddio y bel-droed

;
prif ddifyrwcb WiUiam Eychan, ysw., y

Marchog, a fyddai edrych ar y chwareuwyr yn ymorchestu. Byddai yn dyf-

od allan, ac yu eistedd mewn cadair, gyd â'i bot a'i bibell, ar hyd y dydd i

edrych. arnynt.

Yr oedd hefyd faen, yn maes Llanddanwg, yr hwn a elwid " Llwyd-faen

Llanddanwg." Ehaid oedd cael dynion cryfion i fedru ei godi i'w gliniau
;

oud rhai a'i codent i'w hysgwyddau ; ac a'i carient ryw gymaint o flfordd.

Sonir am un a'i cododd ac a'i cariodd i'r t tafaru, ac a yfodd beint o gwrw,

a'r maen ar ei ysgwydd.

I Gastell Harlech, hefyd, y byddai ymdyru mawr ar y Sabbothau, lle y

byddai pob rhyw gamp yn cael ei dal i fyny. Cafodd rhai o'r pregethwyr

boreaf eu herlid yn greulawn yn y dref hon. Bu John Evans, Bala, yn ceisio

pregethu ar fynydd, a elwir Penrhiw-gocb, yn agos i Harlech ; ond pan oedd

yr hen r ar ei liniau, daeth Grifíìth Edward, Tyddyn-du, yno ; ac a gj'diodd

• Gwelir mwy o'i hanes yn "Nrychyr Amseroedd," tudal, 153.
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ynddo, ac a'i hysgydwodd ; a bu raid iddo roddi heibio, Yr oedd dau r
ieuaiiic o'r Dytiryn, wedi clywed son am y cyfarfod, ac wedi niyned yno

;

dynion cryfion, gwrol, ac hèb fod yn gwrando pregeth erioed. Yr oedd y
ddau r ieuainc hyii yn dyweyd, pe buasent wedi cyrhaedd i'r lle cyn i'r

gynulleidfa chwalu, y buasent hwy yn mynu llonyddwch i'r pregethwr ; ac

nid oes amheuaeth, na chawsent eu hamcan, gan eu bod yn rhagori ar bawb
yn y wlad, o ran nerth a gwroldeb.

Dygwyddodd fod John Pierce a Eobert Jones, ac ychydig o bobl yn

myned trwy y dref, wrth ddychwelyd o Langeitho ; a chafodd y ddau eu

Ihichio â cherrig, a'u clwyfo hefvd, nes oedd eu gwaed yn cerdded. Ychyd-

ig o flynyddoedd ar ol hyn, daeth y Parch. D. Jones, Llangan, i bregethu

ar yr heol. Cafodd ef lonydd heb ei faeddu; ond gwnaeth ryw hen felin-

ydd gais teg ar aflonyddu y cyfarfod trwy watwar y pregethwr, ond

cipiwyd ef i fíbrdd gan ryw rai ; ac felly fe'i llesteiriwyd i wneuthur

nemawr derfysg. Ni fu yn Harlech ddim erlid ar ol hyn, ac fe Iwyddodd yr

achos drwy y cwbl.

PENNOD VII.

PARHAD HANES GORSAFOEDD CYNTAF METHODISTIAETH
SIROEDD DINBYCH A FFLINT.

CYNWYSIAD :

LLANARMON-YN-IAL—CYCHWYNIAD YR ACHOS YN Y FLWYDDYN 1760—EI WEDD
ISEL AR Y DECHREU—CYMDEITHAS EGLWYSIG YN 1770—MR. A MRS. DAYIES—
MARGARET, MAES-Y-DROELL—DYCHWELIAD NEGRO—JOHN EDWARDS, GYNT O
EREINIOG—GORTHRWM OFFEIRIAD—" NED HABWT "—CILCAIN-CYCHWYNIAD
YN Y FL. 1702—CYFARFOD PREGETHU—ANFOES YR OFFEIRIAID—CAIS AT LADD
PREGETHWR—JOHN JONES, PLAS-ISSA'—THOMAS ROBERTS A'I WRAIG—EVAN
EOBERTS YR YSGOLFEISTR—ADEIDADU CAPEL YN 180C—DAROSTWNG GWYL
LYGREDIG—EDWARD JONES A'I FAB—MAES-HAFN.

LLANAK5I0N-YN-IAL.

Mae Llanarmon-yn-iâl yn gorwedd ychydig i'r dehau i'r íFordd sydd ya

arwain o Ruthin i'r Wyddgrug, a thua chwe' milldir oddiwrth bob un o'r

ddwy dref. Mae y wlad yn dryfrith o waelod a bryn ; y tir gan mwyaf yn

uchel ac oer, ond y ddaear yn gyfoethog o fwngloddiau plwm.

Dechreuodd Methodistiaeth yma tua'r fl. ]760. Yr oedd wedi cael lle i

roddi ei droed i lawr eisoes yn Adwy'r-clawdd o un tu, ac yn NyíFryn-clwyd

o'r tu arall; a safai Llanarrnon tua hanner y frordd rhwng capel yr Adwy a

chapel y Dyífryn. Dywedir mai yn Mhen-y-foel, yn agos i Graianrhyd, yn
nh un Daniel Jones y bu pregethu gyntaf. Nid oedd y gr hwn, meddir,
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yn dàl yr egwyddorion goreu, nac ycliwaitli o'r fuchedd oreu. Ymddengys

fod egwyddorion Autinomaidd wedi gwenwyno gradd ar ei syniadau, a llych-

wino gradd ar ei gymeriad. Barnai nad oedd iddo ddim ond un gorcliymyn

i'w gadw, a hwnw oedd credu yn Nghrist ; a bod Crist wedi cadw pob gor-

chymyn arall yn ei le. Yr oedd g\\T yn pregethu yr egwyddorion hyn yn

byw 'gerllaw Llanfair-dyfFryn-clwyd, mewn Ue a elwid y Seined. " Crefydd

Joseph y Seined "
y gelwid y grefydd hon. ün o'r sect hon, tybygid, oedd

Daniel Jones ; mae gweddillion o'r crefyddwyr diymadferth hyn yn aros heb

eu llwyr ddiwreiddio hyd heddyw.

Ehyw ambell i bregeth achlysurol oedd i'w chael y pryd hwnw, ac uid oedd

i'r achos ar y cyntaf ddim gwell llety na chronglwyd y " dyn ar grefydd rad."

Bu pregethu ar ol hyn yn nh dynan thiwd o fwnwr, o'r enw Siôn Llwyd, Xant-

y-pahnau. Y pregethwyr a ddeueut yma oeddynt Edward Parry, Llansanan ;

Eobert Llwyd, Plas-ashpool ; John Owens, Berthen ; Dafydd Jones, Adwy'r-

clawdd ; a Eobert Eoberts, T\'yddgrug ; y gr olaf a enwyd a fyddai amlaf.

Gwehydd oedd Eobert Eoberts wrth ei grefft, eiddil o gorff, a llais gwan

gwichlyd ganddo. Xid oedd yn cael ei ystyried yn bregethwr o ddawn, ond

yn o-yno-horRT bach difrifol, ac yn gristion dihoced. Oddiar fod Johu Llwyd

wedi bod yn rhyw gr o'r Deheudir yn gweithio,* yr oedd, meddir, yu gyd-

nabyddus â rhai o'r offeiriaid yno ; a chafodd ganddynt ymweled â Llanarmon

ar eu hynt i'r Gogledd ; hyn hefyd a wnaethant ; ond nid yw eu henwau ar

gael, ac nid oes hanes am effeithiau neillduol eu gweinidogaeth.

Tua'r fl. 1770 y dechreuodd yr ychydig grefyddwyr oedd yn y cwmwd
ymffurfio yn gymdeithas eglwysig yn nh Siôu Llwyd. Yr oedd crefyddwyr

y tymhor hwn yn edrych ar y cyfarfod eglwysig gydag eiddigedd rhyfeddol,

fel Ue tra chysegredig ac ofnadwy ; ac oddiar y syniad hwn, cadwent orchudd o

ddirgelwch drosto, y fath fel ua allai neb lygadrythu iddo. Dygwyddodd i

un o'r aelodau unwaith fj'ued i'r cynuUiad eglwysig i d Siôn Llwyd a'i

blentyn deg neu ddeuddeng mlwydd oed gydag ef. Parodd hyn anfoddlon-

rwydd mawr ; a phrin y gadewid y tad, chwaithach y plentyn, i aros yno.

Aros a gafodd y tad, pa fodd bynag, y trö hwnw, ar ei waith yn addaw yn

deg a difrif, na ddygai ef y plentyn mwy yno.

Symudodd y pregethu i d araU, ar -waith Siôn Llwyd yu symud yno, sef i

d a elwir " Y Bog." Yr oedd tô araU o bregethwyr, beUach, wedi cyfodi :

—

Eobert Prys, Plas-winter ; WiUiam Davies o'r Golch
; yughydag amryw yn

y Bala a'i hamgylchoedd. Cyfeiriwn y darUenydd at rau araU * o'r gwaith

hwn, Ue y gweUr y byddai ambeU offeiriad, neu bregethwr enwog o'r Deheu-

dir, yn dyfod heibio ac yn pregethu yn y prif-ffyrdd a'r caeau ; ac fel y bu

hyn yn foddion i ddwyn Mr. a Mrs. Samuel Davies nid yn unig i wrando y
gair yn mhUth y Methodistiaid ond hefyd i ymuno â hwy, ac i roddi eu

hysgwydd yn egniol i gynal yr achos yn ei wendid. , Yr oedd y teulu hwn yn

• Gwel Cyí. L, tudal. 323.
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byw y pryd hwiiw mewn tyddyn, o'r enw Bryn-mywion ; ac ar eu gwaith yu
cofleidio yr efengyl, agorasant eu drws liefyd iddi ddyfod i'w t. Bu y preo--

ethu yma drachefn dros rai blynyddau. Pan briododd Margaret, y forwyn,

yr hon a fuasai yn foddion i ennill y teulu yma at grefydd, hi a ddaeth i

breswylio i dyddyn a elwir Maes-y-droell, nid yn mhell o'r gymydogaeth ; a

chyda llawenydd, hi a agorodd ei drws i dderbyn pregethu yno hefyd. Ym-
sefydlodd pregethu ac ysgol Sabbothol yn Maes-y-droell dros amser maith ; ac

am ddim a yr yr ysgrifenydd, y mae moddion yn cael eu cynal yuo hyd

heddyw, er fod yr aelodau crefyddol yn perthyn i'r eglwys yn Llauarmon.

Y modd y daeth t Mr. a Mrs. Davies yn lle pregethu oedd fel hyn. Yr
oedd cyhoeddiad William Evans o'r Fedw-arian, gerllaw y Bala, i fod yn nh
Siôn Llwyd ; ond ar ei waith yn dyfod, collodd y flbrdd. Dygwyddodd droi

i Fryn-mywion, t Mr. S. Davies, i ofyn y fi"ordd i d Siôu Llwyd. Yr oedd

y teulu, bellach, yn mysg y crefyddwyr ; ac er nad oeddynt yn adnabod y
pregethwr, mwy nag oedd ef yn eu hadnabod hwy, barnasant oddiwrth ei

ddull a'i leferydd mai gr santaidd i Dduw ydoedd ; a chan y gwelent ei fod

yn dra Iluddedig, wedi cerdded dros ugaiu milldir o íFordd, cymhellasent ef i

ddyfod i mewn ; ac wedi ei fyned a chael lluuiaeth, anfonwyd am y bobl i

ddyfod d Siôu Llwyd ato ; ac felly y dechreuwyd pregethu yn y t hwnw.

Yn mhen enyd ar ol hyn prynodd Mr. Davies dir yn Khiw-iâl, Ile gerllaw

Llanarmon, ac adeiladodd yno gapel yn gwbl ar ei draul ei hun ; ac wedi ei

orphen troes ef drosodd yn llwyr-feddiant i'r cyfundeb : yr oedd hyn yn y
flwyddyn 1786. Caed gan Mr. Charles, yr hwn yn ddiweddar a ddaethai i

undeb â'r corff, ddyfod yno i agor y capel newydd. Gwuaeth yr un teulu

d iddynt eu hunain hefyd ar y tir a brynasent, modd y gallent íbd yn agos

i'r capel; uid yn unig, nac yn beuaf, o ran cyfleusdra iddynt hwy allu mwyn-

hau y moddion, ond yn hytrach er mwyn bod yn swcr i'r achos. Bu y teulu

yn garedig iawn at yr achos dros flynyddau ; a Mrs. Davies felly yn neillduol

ar ol ei gadael yn weddw. Cymerodd daith rai gweithiau i Langeitho i ym-

ofyn am bregethwyr i ddyfod i'r Gogledd ; ac, yn mysg manau eraill, i Lan-

armon. Felly cafodd Llanarmon fanteision, o ran gweiuidogaeth, helaethach

na Ilawer Ile, trwy ff'yddlondeb ac ymroddiad Mrs. Davies.

Mae amgylchiad arall yn deilwng o sylw
;
yr oedd gan r, yr hwu oedd

oruchwyliwr ar waith plwm yn y gymydogaeth, fab, yr hwn a aethai i un o'r

gwledydd tramor; fe allai i un o ynysoedd yr India Orllewinol, neu drefedig-

eethau y deyrnas yn Affrica. Anfonodd y mab hwnw, yn anrheg i'w dad, un

o'r Negroaid duon, yr hwn oedd yn ddiau yn gaethwas, ac yn feddiant i'w feistr

fel rhyw nwyddau eraill. Bwriedid y dyn du yn was i dad ei berchenog

;

ond nid oedd y goruchwyliwr yn ewyllysio ei gael, nac yn meddu modd i'w

gadw. Anfonodd ef, gan hyny, i weithio i'r gwaith plwm fel dynion eraill y
gymydogaeth. Aeth y negro i letya at deulu crefyddol, Ue yr oedd darllen y
Beibl a gweddi yn cael eu defnyddio ; dysgodd y truan ddeall yr iaith yu

fuan, a thrwy y moddion teuluol a chyhoeddus, dychwelwyd yr estron pellenig
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hwn at " Dduw yr lioll ddaear." A mawr fu ei orfoledd lawer gwaitli wrth

glywed fod yr un " Arglwydd ar bawb, yn oludog i bawb a alweut arno."

Yn y fl. 1795, daeth Mr. John Edwards, gynt o Ereiniog, sir Gaernarfon,

i fyw i dyddyn eang, o'r enw GeUigynan, rhwng Llanarmon a Llandegla.

Ganwyd John Edwards yn y fl. 1755
;
pan oedd yn agos i 20 ml. oed dy-

gwyddodd iddo, yn nghyda rhyw gyfoedion gwamal fel ef ei hun, fyned o flys

neu fympwy i Hendre-hywel,* tyddyn yn mhlwyf Penmorfa, ac o fewn tua

dwy filldir iV gartref, i wrando pregeth. Y pregethwr oedd Mr. John

Pierce; efi'eithiodd y bregeth yn ddwys iawn ar ei feddwl; nid anghofiodd y

tro byth. Yr oedd yn LLanfihangel-y-Pennant, plwyf yn cyfiìnio â'i blwyf ef,

weinidog Hafurus iawn yn eglwys y plwyf, o'r enw Mr. Hughes
;
yr hwn, ar

gyfrif maintioli ei gorfi', a elwid " Hughes Eawr." Y'r oedd y gr hwn yn

rhao-ori llawer ar bersoniaid ei oes a'i wlad, ar gyfrif ei ddawn, a'i lafur ; ac o

ran ysbryd diragfarn at y crefyddwyr. Defnyddiwyd ef hefyd, nid oes

amheuaeth, fel ofl"eryn i droi Uawer at gyfiawnder. Daeth John Edwards i

gydnabyddiaeth â Mr. Hughes, ar ol iddo glywed y bregeth uchod ; ac ar y
pryd yr oedd ei feddwl mewn dirfawr drallod yn nghylch ei gyflwr gyda Duw.

Teimlai angenrheidrwydd am ymgeledd ysbrydol, ond ni wyddai pa le i droi.

Annogai ei dad ef, wrth weled ei ogwyddiad presenol, i fyned i'r ysgol;

ac ymbarotoi i fod yu off"eiriad, gau ddangos parodrwydd i'w gynorthwyo i

hyny. Cynghorai eraiil ef i ymuno â'r Annibynwyr, gan y rhai yr oedd achos

yn MhwUheli, neu yn nes ato yn Nghapel-helyg. Ond ar y Methodistiaid yr

oedd ef yn arfer gwrando, pan y dygwyddai ddyfod pregethwr i'w gyrhaedd
;

ac wrth wrando arnynt hwy y derbyniasai ei argrafiladau crefyddol cyntaf.

Tra yr oedd yn y beubleth hon, ac yn anmhenderfynol ei feddwl, gosododd ei

achos flaen Mr. Hughes, gan ofyn ei gyfarwyddyd. Y'"ntau a'i cynghorodd,

gan ddyweyd, " Gwell i ti, Siôn, aros wrth y cwp-bwrdd Ile yr wyt ti yn cael

bwyd." Teimlodd briodoldeb y cynghor, ac ymdawelodd i fwrw ei goelbren

gyda'r Methodistiaid, er maint yr anfanteision cysylltiedig â hwy.

Yr oedd John Edwards yn radd o fardd neu o leiaf yn rhigymydd, a chryn

barodrwydd i gyfansoddi ganddo. Cyn ei ddwyn dan ddwysder meddwl, cyfan-

soddasai lawer o ganeuon, Iled oferwag ; ac yr oedd ar ganol cyfansoddi

^^ lìiterlude," pryd y safodd gras Duw ar ei fFordd, ac a waharddodd iddo fyned

rhagddo. Rhoes heibio yn y canlyniad bob oferedd o'r fath, ac a ymunodd

â'r gymdeithas eglwysig oedd yn Mryn-engan, neu yn Heudre-hywel ; a

gwnaeth ei gartref gyda'r cyfundeb o hyny allan. Eel yr oedd yn cynyddu

mewn gwybodaeth, ac yn dwysâu mewn profiad, daeth ei gymhwysder i fod

yn ddefnyddiol i eraill, yn fwyfwy i'r golwg; a galwyd arno i fodyn aelodyu

nghyfarfod misol y sir. Tua'r fl. 1787, pan oedd yn 32 ml. oed, anuogwyd

* Fel uchocl y dywed John Humphreys yn y cofiantbyr am dano yn y " Goìeuad," am
1824 ; oud ysgrií'ena ei fab, Mr. E. Edwards, ychydig yn wahanol. Dywed yr olaf

mai yn yr awyr agored, ar y tracth, tua'r fan y mae Treraadoc yn awr yu sefyli arno,

yr oedd y bregech gyntaf hon.



ÎEN. VII.] SIEOEDD DINBYCH A FFLINT. 205

ef i arfer ei ddawn yn fwy cylioeddus, trwy gynghori pechaduriaid. Cyd-

syniodd yntau â chais ei frodyr yn hyn, ac ám ysbaid saith mlynedd, bu yn

llafurio yn y wedd yma yn ei fro enedigol.

Yn y cyfamser daeth un o olynwyr yr apostolion (?) i fod yn oruchwyliwr

i'r gvvr boneddig a biai y tyddyn yr oedd yn byw ynddo
; y lle y ganesid ef,

a'r lle y trigasai ei henafiaid er cyn cof. Pan ddeallodd y gvvr parchedig fod

John Edwards yn arfer pregethu gyda'r Methodistiaid, cythruddodd yn drwm

;

a phenderfynodd na oddefid i'r fath ysgelerder barhau. Yn y canlyniad nid

oedodd anfon rhybudd iddo y byddai raid iddo ymadael â'i d, a'i dyddyn.

Wedi iddo gael y rhybudd, aeth yn y fan i ymofyn â'r offeiriad am yr achos

houo, a chafodd hysbysiad difloesgni, mai o achos ei fod yn pregethu gyda'r

Methodistiaid y rhoddasid y rhybudd ; ac y byddai raid iddo, os mynai aros

yn y tyddyn, roddi heibio bregethu. Pa fodd y gallai gweiuidog prolestan-

aidd arfer y fath drais ar gydwybod dyn, sydd yn sýn. Ni allesid dysgwyl

yn amgen oddiwrth offeiriad pabaidd, yr hwn a broffesa anffaeledigrwydd i'w

eglwys ei hun, ac raai gweithred ganmoladwy ydyw gorthrymu, lladd, a llosgi

hereticiaid, Ond pa fodd y mae y fath drahâ gormesol yn mysg protestaniaid ?

Y gwir ydyw, mewn enm y mae y cyfryw yn brotestaniaid, ond mewn
gioirionedd, gwadant rydd-egwyddorion protestaniaeth.

Nid oedd lle i ymliw â'r gr urddasol. Yr oedd y penderfyniad wedi ei

wneydvac ni fynai na'i newid na'i leddfu : ond galwodd ar John Edwards i

gymeryd ei ddewis,- y tyddyn, neu y weinidogaeth, y ddirwy neu ei

gwdwybod, colled neu ddyledswydd. (ìan nad oedd dim i'w wneyd

ond pechu neu ddyoddef, disgynodd yntau yn ddibetrusder ar yr olaf,

gan " adael ar y neb oedd yn barnu yn gyfiawn." Nid yw yr ysbryd gor-

thrymus hwn ddim wedi marw eto. Mae cyfreìthiau y wlad yn ei lyffetheirio
;

a theimladau dynoliaeth, a syniadau y cyffredin, yn enyn gradd o wylder yn-

ddo ; eto nid yw wedi coUi ei anadl yn llwyr. Gwelir yr ewyllys lle mae y
gallu eto ; ac nid oes ar y pabyddion cuddiedig hyn, ond eisiau y cyfleus-

dra, nad adeiladent eu traws-awdurdod eu hunain, ar adfeilion rhyddid

crefyddol.

Nid oedd gan John Edwards ddira i'w wneyd ond chwilio am dyddyn

arall. Troes ei lygad yn gyntaf oll ar ei sir ei hun, ac wedi hyny ar wlad

Môn, gan y barnai fod Methodistiaeth wedi gwreiddio yn ddyfnach ynddynt

nag yn siroedd Dinbych a Fflint ; oud nid oedd un drws yn ymagor. Yr

oedd yr amser yn neshau pan y byddai raid ymadael, a theimlai ei hun mewn
profedigaeth ddwys, gan nad oedd gauddo un Ile i fyned iddo. Yr oedd

bellach wedi priodi, ac anhawdd oedd ganddo ymddyosg oddiwrth y teiralad-

au a godent oddiar hir drigiant ac yrasefydliad mewn lle. Ond pan oedd

pob drws wedi cau, a chwmwl tywyll yn gorwedd ar ei hynt ddyfodol, anfon-

odd rhyw un iddo bapyr newydd, yn cynwys hysbysiad fod tyddyn helaeth,

yn swydd Dinbych, ar osod. Y tyddyn hwn oedd Gelligynan, gerllaw Llan-

armon-yn-iâl, Penderi'ynodd fyncd i edrych y Ile ; ac ar ei íîordd Iletyodd
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yn y Bala ; a'r noson bono teimlodd yr ysgrythyr, " Hwynt hefyd, ac

amgylchoedd fy mryn a wnaf yn fendith," yn ymaflyd yn ei feddwl. Boreu

dranoeth galwodd heibio i Mr. Charles, gan adrodd y gair a ddygasid at ei

feddwl. Cysurodd Mr. Charles ef, gan ychwanegu mai addewid oedd y gair

crybwylledig, y byddai yr Arglwydd gydag ef i'w fendithio.

Wedi edrych dros y tyddyn, a deall yr amgylchiadau cysylltiedig, efe a

farnodd mai ei le ydoedd ei gymeryd. Felly, yn y íl. 17Ö5, symudodd i

Gelligynan i fyw. Dyddorol fyddai cymeryd golwg ar wedd Methodistiaeth

yn y wlad y daethai iddi. Nid yw yn ymddaugos fod yr un pregethwr ar

gael, o'r Wyddgrug i LangoUen, ac o Wrecsara i Blas-ashpool, y pryd

.hwnw, oddi eithr fod William Lewis, neu Evan Llwyd, yn yr Adwy; yroedd

Lewis Llwyd eto, tybygid, heb ddyfod i'r Chwarelau ; John Jones, yn unig,

oedd ar gael yn Nghaergwrle. Yr oedd yma ddarn mawr a phoblogaidd o wlad,

heb nemawr ddarpariaeth gogyfer a'i hangen ysbrydol ; lle nad oedd ar y

pryd, gapelau gan y Methodistiaid, ond un yn LlangoUen ; un yn Ehos-

llanerchrugog ;
ystatell fechan yn Wrecsam ; un yn Adwy'r-clawdd ; ac un

yn Llanarmon. Ac nid oedd yn yr holi ddosbarth a berthyn i gyfarfod

misol sir Fflint, ond tri neu bedwar yn ychwaneg. Lle nad oedd ond wyth o

gapelau, y mae yn awr driugain ; a lle nad oedd ond saith ueu wyth o breg-

ethwyr, y mae yn awr bymtheg-ar-hugain.

Bu llafur John Edwards, yn ystod yr amser y preswyliai yn NgeUigynan,

yu ddefnyddiol dros ben yn y parth deheuol, o sir Eflint grefyddol. Preg-

tih.\\x plaen, fel y dywedir, oedd John Edwards, tra ymarferol. Codai ei lef

yn neillduol yn erbyn pechodau cyhoeddus ei gydwladwyr. Dynoethai aríer-

ion Uygredig y wlad. Nid oedd cyfansoddiad trefnus ar ei bregeth, ac ni

arhosai gymaint uwch ben y testyn a gymerai ; eithr arferai lofla yn ol a

blaen, a dilynai y drychfeddwl a lewyrchai i'w feddwl ar y pryd. Yr oedd

ganddo lais peraidd a chlir ; a chof gan yr ysgrifenydd glywed, pan yn blen-

tyn, syniadau y bobl am dano, fel dyn parchus, a phregethwr serchog. Hoff

iawn oedd ganddo ef fyned i ardaloedd amddifaid ei wlad ; a llawer oedd o

honynt, i draethu yn yr awyr agored, y newyddiou da am Geidwad.

Ymddengys mai efe a fu gyntaf yn pregethu yn Mhryn-eglwys. Safai y
tro cyntaf y bu yno ar faen mawr, ar y Ehos

;
yr hwn oedd ar y pryd, a thros

flynyddau wedi hyny, yn gyttir mawnoglyd a diff'aeth. Cyn ei ddyfod, aethai

y gair allan fod " ^ermi y Cariadocs," a ddaethai i fyw i Gelligynan, yn

dyíbd yno i bregethu. Y'mgasglodd yno dyrfa fawr i'w iceled ; a daeth rhai,

yn ddiameu, yno i wrando. Yr oedd g\vr cyfrifol yn y byd, ac yn arfer preg-

ethu gyda'r Methodistiaid, yu wrthddrych ua welsai trigoiion Bryn-eglwys

erioed, a mawr oedd eu hawydd i gael golwg ar y fath un yn awr.

Gan mai efe oedd yr unig bregelhwr, oedd yn byw yu y rhanau hyny o'r

wìad, arferaifyuediddyntynfynych; megys i'r Chwarelau, Llwydiarth, Lodge,

a manau amddifaid o'r fath. Dywedir, fod ganddo d dau ardreth yn y
Chwarelau ; ac y gofalai fyued yno ar ryw adegau rheolaidd, heblavir bod yn
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atebol am yr ardreth dros ryw dymhor ; fe allai fod hyn, cyn yr amser y
daethai Lewis Llwyd yno i breswylio. Soniai am un tro neillduol, yr hwn a

barodd gryn ofid iddo ar y pryd ; tro nad oedd hoíf ganddo ei adgofio. Yr

oedd wedi ei gyhoeddi i bregethu yn un o'r ardaloedd amddifaid a enwyd,

nid yw yn hysbys pa un ; a chlywodd, cyn myned yno, fod bwriad a darpar-

iad yn bod i'w erlid a'i faeddu. Cododd hyn ofn arno, ac yn lle myned

rhagddo, diangodd adref. Bore dranoeth gorchymynodd i'r porthwr, neu y
buchwr, droi y gwartheg godro i'r meillion (clover) ; y canlyniad fu i un o'r

buchod goreu a feddai chwyddo a marw. Ystyriai byth y tro hwn yn gerydd

arno am ddianc, fel Jonah, yn Ue myned i'w gyhoeddiad. Dywedai, pe yr

aethwn i'r Ue y dylaswn fyned, ni fuaswn gartref bore dydd Llun i roi y
gorchymyn a roddwyd i'r buchwr ; ac felly achubasid y fuwch.

Yn ol dim hanes sydd genym, efe oedd y cyntaf, o'r Methodistiaid, a breg-

ethodd i'r glowyr yn Harwood, neu Brymbo. Buasai cyn hyn yu pregethu

yn Nghaergwrle, pryd yr oedd dyn mawr, meistrolgar, o'r euw Edward Hop-

wood, neu 'Ned Habwt,' fel y gelwid ef, yn eiwrando. Ymddengys i 'Ned*

gael rhyw flas ar y bregetb, oblegid wrth gyd-deithio tuag adref, gyda'r hea

bererin John Ellis, Cymau, gofyuodd, " A oes dim modd cael y dyu yna i

i bregethu i bechaduriaid Harwood ?
"

" Mae arnaf ofn," atebai John Ellis, " na cha'i e ddim llonydd genych."

" Caiff," ebe Nfd, " myn d— 1, mi edrycha' i am chwareu teg iddo."

Pa fodd bynag, myned a wnaeth ryw Sabboth ; ac nid heb radd o arswyd.

Safodd y pregethwr yn nghysgod rhyw berthen ar ochr y ffordd, a * Ned' yn

ffyddlon i'w air, a safai gerllaw. Wedi gweddio, a chymeryd testyn, wele

ddyn raeddw, neu un yn cymeryd arno fod felly, yn dyfod yn mlaen, gau

ymwthio trwy y gynuUeidfa ; a siarad yn uchel a chyuhyrfu, hyd nes y daeth,

heb feddwl, i ymyl ' Ned.' Yr oedd yn amser, bellach, i amddiff"yn y preg-

ethwr, 03 ei amddiífyn a -wneid :
' Ned,' yntau, yn ol ei addewid, a ymaflodd

â'i hiw chwith yn ngwddf y terfysgwr, gan ei wthio yn wysg ei gefn allan o'r

dyrfa, ac â'i law ddehau a'i tarawodd yn ei safn nes oedd yn swp ar hiwr
;

" Dos," eb efe, " a golch dy geg, a gad y gr yn llonydd, onide, ti gei'

'chwaneg."

Yn y fl. 1811, symudodd John Edwards o Gelligynan i'r Plas-cocb, tydd-

yn hehieth yn agos i'r Gellifor, yn Nyff"ryn-clwyd, Nid oedd yn yr ardal

hon, ychwaith, yr un capel, yr un ysgol Sabbothol, na'r un ganghen eglwys,

ar ei ddyfodiad ef iddi ; ond bji ei ymdrech ef, a'r eiddo yr hen frawd iîydd-

lawn Edward Simon, yn foddion i godi achos blodeuog yn y lle hwn.

Yn.y fl. 1817, symudodd drachefn i Blas-yn-nghaerwys. Yr oedd ei nerth

a'i iechyd, bellach, yn deehreu anmharu; eto dangosodd yr un parodrwydd i

ymweled ag ardaloedd tywyll ac amddifaid ei wlad. Gwnai ymdrech mawr
1 fyned i Gronant, Perth-y-bwl, Mostyn, a'r Cwm ; lleoedd yn y dosbarth

mwyaf gogleddol i sir Pflint ; a Ileoedd nad oedd eto yr un achos sefydlog

gan y Methodistiaid, na chan neb arall j oddieithr ambell oedfa ddamwein-
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ioL Mewn cysylltiad â WiUiam Tliomas, Calcoed, bu yn offeryn i godi aclios

siriol yn Mhryn-y-cloddiau, Ue y mae capel y Babell yn awr.

Yr oedd Uafur cenadol, ac arloesi tir newydd, yn orchwyl hoflf ganddo.

Gofidus oedd ganddo na allasai fyned i'r Ueoedd anial hyny yn amlach ; ac

nid o-ormod oedd ganddo, gymeryd tamaid o luniaeth yn ei logell, er mwyn

myned i'r fath leoedd, pryd nad oedd dim i'w gael ; ond da cael hamdden a

Uonydd i bregethu. Ei ddywediad mynych yn niwedd ei ddyddiau, oedd,

nad oedd dim yn gorwedd yn esmwythach ar ei deimlad, o'i holl lafur dros

ei oes, na'r ymdrech a wnaethai i ymweled â manau, ag oeddynt, mewn ystyr

grefyddol, yn anial ac anniwylliedig.

Cof ydyw genyf finau am John Edwards, pan ydoedd yn Plas-coch, ei fod

yn dangos awyddfryd mawr i gael pregethu i Saeson y Goror. Yr oedd ef

ei hunyn Gymro uuiaith ; eto, yn hyn gwahaniaethai oddiwrth y rhan luosocaf

o'i gydwladwyr ; sef yn ei awyddfryd cryf i'r trigolion tywyll, ar dueddau

Lloegr, gael pregethu yr efengyl iddynt. A chof genyf hefyd, pan oedd yn

byw yn Gelligynan, tua'r fl. 1807, ei fod ef, er nad oedd yn deall un gair

ymron o bregeth Saesoneg, yn mysg y fintai a aeth gyda Thomas Edwards,

LiverpooI, i ymweled, ar Sabboth yn yr haf, â Bangor-is-y-coed, Worthen-

bury, ac Overton, yn ngwaelodion Dyífryn Maelor. Prawf diymwad, mai

hoff iawn oedd ganddo yr amcan, er na aliai ef wneuthur nemawr o wasauaeth

tuag at ei gyrhaedd.

Nid hir y bu Mr. John Edwards fyw ar ol iddo symud i drigiannu i Blaa-

yn-nghaerwys. Daeth yno yn y fl. 1817, a bu farw yn 1823. Dyoddefasai

lawer oddiwrth ddolur y gareg, ac ymddangosai fod yr arteithiau cysylltiedig

â'i afiechyd wedi gwanychu ei gyfausoddiad drwyddo, ac o'r diwedd ymos-

tyngodd yn ddiddig i'r oruchwyliaeth ddiweddaf
; yr hon a roes ei enaid yu

rhydd i ehedeg adref.

CILCAIN.

Mae y pentref hwn yn' gorwedd am y mynydd a Chapel y Dyífryn ; ond

er nad oes dim pellder mawr o iTordd rhyngddynt, eto o herwydd y mynydd

mae y ddwy ardal yn lled ddieitbr i'w gilydd. Yraddengys fod yraa breg-

ethu, achlysurol o leiaf, gan y Melhodistiaid, mor gynar a'r fl. 1762. Dy*

wedai yr hen bobl ddarfod cynal cyíarfod misól, neu ynte rhyw fath o gyfaí-

fod pregethu y pryd hwnw, yn mhen y mynydd, ar ryw gyttir yu agos i le a

elwir Ty-ucha'r-Uan ; a thystiai hcu r, o'r enw Dafydd Thomas, yr hwn

oedd yn y cyfarfod, mai dau oífeiriad oedd yn pregethu ynddo ; nid yvt

enwau y gwr ar gael. Bu cyfarfod arall, ar ol yr un uchod, yn Uan Cilcain,

Cynaliwyd ef yn muarth t tafarn, dan arwydd y " Llew Coch." Yn y cyf-»

aií'od hwn yr oedd amryw o hen bobl y gyraydogaeth, y rhai a dystient fod

Daíydd Morris, Deheudir, yn pregethu ynddo. Mae amgylchiad arall yn
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gwirio hyn, " oblegid," medd fy hysbysydd,* " mi fum yn siarad â hen wraig

a fu yn golchi ei grys ef y tro hwu
;
yr hon a ryfeddai lawer at faiutioli ei

goler ; 'yr hon/ meddai yr hen Avraig, 'oodd yn Uawn Uathen o hyd
!

'
" Nid oes

dim hanes genym am eífeithiau y cyfarfodydd hyn ; nid, fe allai, am na fu

eíîeithiau, ond am na chafodd neb ar ei galon, pan oedd hyny yn ddichon-

adwy, eu holrhain a'u croniclo i'r oes ddyfodol.

Nid llawer o erlid a fu ar y Methodistiaid yn y lle hwu, ychwaith. Priod-

olir y llonyddwch, pa fodd bynag, yn gyntaf, i absenoldeb y periglor ; ac yn

nesaf, i berífaith ddiofalwch y curad. Ar y pryd, yr oedd y periglor yn byw
yn Nhreffynnon, ac yn ficer y plwyf hwnw, Yr oedd y curad a wasanaethai

dano yn Ngilcain, yn fwy am ymladd ceiiiogod nag am ddim arall
;
yr oedd

y difyrwch (!) hwn yn llenwi cymaint ar ei fryd, ac yn galw am gymaint o'i

amser, fel nad oedd ganddo na blys na seibiant at ddim arall. Dygwyddodd

iddo ef, ae offeiriad Nanerch, unwaith amrafaelio yn y pit ceiliogod, ac ym-

ladd â'u gilydd ; curad Cilcain a fu drechaf hefyd yn y ffrwgwd, oud dis-

gynodd cyrch o edifeirwch arno yn fuan, am iddo faeddu ei gydymaith ; a

theimlai yn bryderus i wneyd y rhwyg i fyny, er na wyddai yn iawn pa fodd.

Bore dranoeth, pa fodd bynag, anfonodd y clochydd ato i ofyn iddo ddyfod

i gladdu rhyw un yn ei le ef, gan obeithio y dangosai hyny, nad oedd dim

oerfelgarwch yn aros yn ei fynwes ef tuag at ei frawd ; ac y buasai yn fodd-

ion i'w ymlid ymaith, os oedd dim yn llechu yn mynwes ei gyfaill. Aeth y
clochydd, a gofynodd iddo, a ddeuai efe i gladdu y marw dros y curad ?

"Na ddeuaf fi," oedd yr ateb, "am iddo fy maeddu yn y ' Foiir Crosses,'

yn y cochhi." Dychwelodd y clochydd, ond penderfynodd ar y ffordd i

ddyweyd wrth ei feistr yn gwbl groes ;
" a'r unig dro erioed," meddai y

clochydd, "y gwelais i gelwydd yn llwyddo." Pan glywodd y curad yr ateb

cysurus, fe siriolodd drwyddo, ac a barodd gyfrwyo y ceffyl iddo ; ac i ffordd

âg ef i Nanerch, i ddiolch i'w frawd parchedig, am ei barodrwydd ; ac yn

edifelriol i gydnabod ei fai yn ei faeddu, fel y gwnaethai y dydd o'r blaen. Y
diwedd fu i gymod gymeryd Ue rhyugddynt ; ac i selio y cytundeb, aeth y
ddau i'r dafarn, i foddi pob teimlad yn syfrdandod y gwpan feddwol. Y
cyfryw, gan amlaf, oedd athrawon y bobl yn y ddeunawfed ganrif

!

Gwnaed cais tra erchyll uuwaith i niweidio, os nad i ladd pregethwr yn y
pentref hwn. Yr oedd rhyw bregethwr, perthynol i'r sir, yn cadw oedfa yn

y Uan ; safai wrth gongl efail gôf, a sypyn bach o gynuUeidfa o'i ddeutu ; yr

oedd yno hefyd ryw erlidiwr, o'r enw Barnes, yr hwn oedd yn llygadu am
fantais i wneuthur niweid i'r pregethwr. Aeth hwn yn ddirgelaidd i ben tô

yr efail o'r tu cefn, yn union gyferbyn â'r pregethwr ;
gan gario gyd âg ef,

gareg o fawr bwysau, ar y bwriad o'i goUwng ar hyd y tô ar ben y pregeth-

wr. Ond dygwyddodd, hefyd, fod yn yr oedfa ddyn cadarn nerthol, yr hwn
yr oedd ei arswyd ar y plwyfolion ; hwn a safai ar gyfer y pregethwr, ac a

* Mr. Johu Adams, Cilcaiii.

CyFEOL III. w
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welai yr adyn yn d'od i'r golwg ar grib y tô. Deallodd yn y fan ei amcan,

a chan gau ei ddwrn, efe a waeddodd arno yn grocb, " Barnes, bydd lon-

ydd, ac onide, iri dy settla i di." Achubodd byn y pregethwr rhag ei anafu,

neu rhag ei ladd ; a chafwyd Uonyddwch perffaith i gadw yr oedfa. Y gr
a wnaeth hyn oedd John Joues, Plas-Yw.

Yn fuan wedi y tro hwn, aeth y John Jones yma, yn ol ei arfer, i wylmab-

sant Llaneurgain ; lle yr oedd modryb iddo yn byw ; a lle yr oedd rhedeg

ceffylau, neu fulod, i gymeryd lle, er difyrwch i bobl yr yl. Wedi ciniawa

yn nh ei berthyiias, aeth i'r maes i weled y race ; ond yn y fan, tarawodd

ei gydwybod ef yn ofnadwy ; rhoddwyd diflasder mewn mynyd ar yr hoU

ddigrifwch. Gwingodd ei oreu yn erbyn y swrabwl ; ceisiodd ei eithaf

ysgwyd ymaith ei ofnau, ond y cwbl yn ofer. Teimlai fod llygad yr Anfeidrol

aruo, a'i fod yntau ar dir gwaharddedig. Diflanodd y pleser, fel ffagl drain,

a thywyllwch arswydlawn a feddiannai ei enaid. Aeth yn ol i d ei fodryb,

yr hon a ofynodd, " A welaist ti y race Jack?
"

" Naddo, myn difri'," oedd yr ateb ;
" yr ydw' i yn meddwl yn siwr yr âf

fi adref ; nid wyf yn clywed fy hun yn bur iach." " na," meddai ei fod-

ryb, " rayn wel'd y race ; fe fydd yna gryn sport yn y man."

" O na," oedd yr ateb, " adref yr âf fi." Yna cyfrwyodd y raerlyn ar

ffrwst, a phrysurodd i ífordd. Wedi cyrhaedd adref, gofynai ei fam iddo

drachefu mewn syndod,

—

" Yn enw dyn, Jack, beth doist ti adre', yrwan ? A wyt ti wedi gwirioni ?

A welaist ti y race ?
"

" Naddo, myn difri'," atebai y Uanc, " nid oeddwn yn teimlo fy hun yn

iach."

Y canlyniad a fu i'r gr parchus hwn, roi " heibio yr hen bethau," ym-

roddi i ymarfer â moddion gras, ac ymuno â'r crefyddwyr ; a pharhaodd yn

addurn i'w broffes hyd ddydd ei farwolaeth. Hyd heddyw, hefyd, y mae ei

hiliogaeth ef yn deulu parchus a dichlynaidd gyd âg achos Mab Duw.

Yr ysgogiad nesaf yu Methodistiaeth Cilcain ydoedd dyfodiad un Thomas

Eoberts a'i wraig, i fyw i amaethd, o'r enw T'n-y-caeau. Bu y gr hwn
yn ofteryn i ddwyn pregethwyr i'r ardal ; rhoes ei d hefyd i gynal y raodd-

ion ynddo. Yn ei d ef y cadwyd y cyfarfod eglwysig cyutaf yn y plwyf.

Ar yr achlysuron hyn, arferent anfon y plant i'r gwely, gan na chauiateid

iddynt fod yn bresenol, oddiar y dyb mai niweid a fuasai hyny iddynt hwy,

ac i'r achos hefyd. Un tro, pa fodd bynag, ar gyfarfod eglwysig, torodd yn

orfoledd mawr yn mhlith yr aelodau, a deffrowyd y plant ; a chodasant mewn
cyÛ'ro mawr i ben y grisiau, gan ymofyn yn ddiniweid beth a allasai yr achos

o'r cynhwrf fod. Bu hyn yn achlysur i'rplant gael dyfod i'w plith, nid yn

unig y tro hwnw, ond i barhau ; ac y mae j'^n beth nodedig fod llawer o'r

teulu hwn, yn blant, yn yrion, ac yn or-yrion, a'u hysgwyddau dan arch

Duw hyd heddyw.

Ymddengys i Thomas Eoberts symud ryw bryd o D'n-y-caeau i'r T-
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newydd, Cilcain, i fyw ; ac wrth yr enw olaf yr adwaenir y teulu oreu.

Sonir llawer am wraig Thomas Eoberts, fel un o " rai rhagorol y ddaear."

Yr oedd hynodrwydd arni am ei fíyddlondeb a'i gwasanaethgarwch i achos

Mab Duw ; a hyny mewn amser o iselder a gwarth. Yr oedd y wraig hon

megys oracl yn ei theulu, ac yn seren ddysglaer yn mysg y crefyddwyr oU.

Adroddir hanesyn ara dani, fel drych i ddangos ei hysbryd ymroddgar gyda

gwaith yr Arglwydd. Yr oedd cyfarfod i weddio wedi ei gyhoeddi unwaith

i gael ei gynal mewn lle a elwir Pant-y-mn, oddeutu tair miUdir o Gil-

eain, yu nh un Thomas Hughes, yn nyfnder y gauaf ; yn y cyfamser dis-

gynodd cawod drom o eira ar y ddaear, ac erbyn noson y cyfarfod, yr oedd

yn haner llath o eira gwastad. Wrth ganfod y tywydd, dywedai gwas

Thomas Hughes, yr hwn oedd r crefyddol, wrth ei feistr, mai ychydig nifer

a ellid ddysgwyl i'r cyfarfod. " Ni ddaw yma neb yn siwr i ti," meddai y
meistr. " O daw ;" atebai y gwas ; a chydag iddo ddyweyd y gair, dyma
George Kirkham i mewn. " Oni ddywedais i," ebe y gwas, ac fe ddaw

ychwaneg eto." " Pwy wyt ti yn ei ddysgwyl ? " gofynai y meistr, "âi yr

Ysbryd Glân?" " lë," ebe ynteu, "a Mary Eoberts, T'n-y-caeau !

"

" Anmhosibl !
" oedd yr ateb, " trwy y fath eira." " Mae hi yn siwr o

ddyfod," ebe y llall ; a chyda'r gair, wele y wraig gerllaw. Temtir ni agos

i ddyweyd mai rhyfyg ynddi oedd anturio allan ar y fath dywydd ; ond, nid

felly y cyfrifid ef gan Dduw ; oblegid bu yn Mhant-y-mn gyfarfod rhyfeddol

y noswaith hono ; cyfarfod, meddai un o feibion y t, a adawodd ei ol ar bob

perchen enaid yn y Ue.

Y moddion nesaf, a fu o ddefnydd i roddi ysgogiad i'r achos yn ei flaen,

oedd gwaith Mr. Charles, ar ddymuniad Thomas Roberts, yn anfon un Evan

Eoberts i gadw ysgol Gymraeg, ddyddiol a nosol, yn yr ardal. Cadwyd hi

ar y cyntaf mewn t ar dir Thomas Eoberts ; ac wedi hyny, mewn Ue mwy
cyfleus, yn agos i'r fan y mae y capel presenol arno. Bu yr ysgol hon o fawr

wasanaeth i'r achos yn y lle, trwy fod yn fendith i laweroedd. Erbyn hyn,

gwelwyd angenrheidrwydd cael capel yn y gymydogaeth. Yr oedd y gwran-

dawyr yn lluosogi, a'r t anedd yn myned yn rhy gyfyng. Ymofynwyd, gan

hyny, am dir, a chafwyd ef gan wraig gyntaf Mr. Jones, Dinbych ; ac adeil-

adwyd y capel ; yr oedd hyn yn y fl. 1806.

Bellach, cafwyd moddion mwy cyson i'r gymydogaeth ; ac nid hir o amser

a fu cyn sefydlu ysgol Sabbothol yn y Ue ; yr hon oedd, tua'r amser hwn, yn

ymledaenu yn gyflym dros y wlad. Yn y dyddiau hyny, yr oedd gwylmab-

sant Cilcain, a chôd-wen Caergwrle, yn nodedig yn mhlith cyfarfodydd llygr-

edig yr oes. Yn y cyfarfodydd hyn, yr oedd drygnaws y galon yn cael rhydd

arllwysiad, ar ol bod yn croni dros dymhor ; ac anhawdd ydyw dychymygu,

ac anhaws fyth fyddai traethu, pa mor rymus oedd y genllif. Yr oedd y
rhysedd a gyflawnid yn y cyfarfodydd hyn, yn " ormod." Ehedai y fiieidd-

dra dros y Uestri
;

parai, i'r ddaear alaru, ac i'r awyr ddrewi. Teimlodd y
brodyr yn Nghilcain, angenrheidrwydd i ymosod ar yr anfadrwydd hwn.
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Ffuríìwyd mater i arholi deiliaid yr ysgol Sabbotlio] arno, i ddynoethi drwg

a niweid y cyfryw gyfarfodydd ; a phan y daetli yr amser, cafwyd cyfarfod

llewyrchus iawu, fel ag yr oedd y gynuUeidfa yn yrawasgaru o bono dan ar-

gyhoeddiad sicr, mai eu Ue oedd gosod eu hwynebau yn erbyn y fath gyfar-

fodydd llygredig o hyny allan.

Yr oedd cael cydweithrediad y prif dafarnwr yn fantais fawr i roddi terfyn

ar yr yl. Y gr a gadwai y brif dafarn, y pryd hwnw, oedd un William

Hooson. Yr oedd y gvvr hwn o dymher annhyblyg iawn, ac nid oedd dim a

wnelai ef, na neb o'i deubi, â chrefydd, Yr oedd hefyd, ar y pryd, wedi bod

yn llwyddiannus iawn mewn gwaith plwm ; efe a nifer o rai eraill yn gyfran-

ogion âg ef ; ac yn eu mysg, un gvvr crefyddol, o'r enw Mr. John Adams.

Cafodd y gvvr olaf hwn ar ei feddwl geisio gan Hooson gau ei ddrws ar Sab-

both y gwyhnabsant, ond pa fodd i dori ato ni's gwyddai, a theimlai yn

dra phryderus rhag iddo afîwyddo. Gwyddai yn dda os ca'i ef addewid o'r

fath ganddo, y byddai ei air fel Uw, ac y cyflawnai yr hyu a addawai. Wrth

gydfyned ag ef at y gwaith plwm un boregwaith, torodd Adams ato gan

ofyn :
—

" A wnewch chwi un peth a geisiaf genych ?
"

" Gwnaf," ebe Hooson, "os gallaf."

" Mae y Duw mawr," chwanegai Adams, " wedi ein llwyddo yn rhyfedd

yn y dyddiau hyn ; a ninau a ddylem ei gydnabod yntau. Yn awr, gofynaf

i chwi, a gawsoch chwi elw ryw dro, wrth gadw y gwylmabsant ?
"

" Naddo, yn wir, erioed," oedd yr ateb.

"Wel, ynte, a gaf íì genych addaw na chaiff na fìidl, na thelyn, na

dawns, fod yn eich t ar y diwrnod hwnw ?
"

" Wel, gwnaf," ebe Hooson, " gyda help Duw."

Yr oedd yr amcan, bellach, wedi ei gyrhaedd, gan i'r gr roddi ei air ; a

safodd at ei addewid. Ar ddiwrnod yr yl, dyma y crythwr, yr hwn a elwid

" y íîldler dwylath," oblegid ei faintioli, yn dyfod yn ol ei arfer at y t. Ai-

waith y gr yn ei weled, dywedai wrth y wraig a'r forwyu, " dacw fe yn

dwad ; ewch i'w gyfarfod, a dywedwch wrtho, am droi yn ol can gynted ag

y gallo, neu y bydd ei íììdl iddo yn speils yn erbyu y pared !
" Deallwyd

yu y fan, nad oedd yma ddim croesaw mwy ; a bod difyrwch y gwylmabsant

wedi darfod yn Nghilcain. Fel hyn, y terfynodd am byth ; a hyny mor

Uwyr, nad yw yr oes bresenol, prin yn deall yr enw gwylmabsant

!

Hynod yw ychwanegu, ddarfod i'r tafarnwr, yr hwn a fuasai yu berffaith

estronol i grefydd o'r blaen, ddechreu, ar ol cymeryd y cam a wnaethai, ddyf-

od i wrando, ef a'i deulu ; îe, daeth y rhan amlaf o'i deulu, cyn hir, i ymuno

ag eglwys Dduw, ac un o'i feibion yu swyddog eglwysig.

Yn y fl. 1832, ymwelodd yr Arglwydd a'i achos yn yr ardal hon ag adfyw-

iad tra hynod
; y fath na welwyd, yma o leiaf, ei gyffelyb. Dechreuodd dan

bregeth John Morgan, Drefiiewydd. " Nid oedd," medd fy hysbysydd,

ddim mawreddig yn y bregeth, ond yr oedd y fath awdurdod oddi wrth
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Dduw, yn cydfyned â'r gwirionedd, nestaroy dynion mwyaf annuwioly gym-

ydogaeth â dallineb, ac â dychryn, fel Saul ; er eu bod wedi dyfod yno dan

gellwair. Tystiant hyd y dydd hwn, fod eu gwallt yn sefyll, a'u gliniau yn

crynu. Yr oedd yr argyhoeddiadau mor nerthol, yn yr oedfa hon, a than y
weinidogaeth y Sabbath canlynol, nes dyrysu synwyr rhai, dros dyrahor ; a

dynion caletaf y fall a glybuwyd yn gwaeddi yn groch ara eu bywyd. A
hynod yw adrodd, daeth 55 i'r gymdeithas eglwysig yn yr adeg ; a pharha-

odd y cwbl, ond dau, i fod yn addurn i'w proffes hyd y dydd hwn. O'u

mysg, cododd rhai yn bregethwyr, ac eraill, yn ddiaconiaid ; a rhai a alwyd

cyn hir, allan o'r byd hwn, gan adael feystiolaeth dda ar eu hol."

Yn awr, y mae Methodistiaeth wedi ymwreiddio yn ddwfn yn y gymydog-

aeth ; îe, mwy, nid oes nemawr deulu, yn y plwyf, nad ydynt naill âi yn

gwrando yr efengyl, neu yn aelodau eglwysig. Mae yma ddau gapel yn

bresenol, a phregethu cyson bob Sabboth
;
ysgohl hefyd, lle y pregethir yn

achlysurol; a thair ysgol Sabbothol, yn cynwys gyd a'u gilydd, tua 300 o

ddeiliaid dan addysg. Mae Mr. John Adams, un o'r swyddogion, yn cofio

nifer yr aelodau yn bump, yn awr y maent yn 300 ; a chofia y gynuUeidfa yn

hanner dwsin, yn awr y mae yn 500, o fewn y plwyf. Hyfryd ydyw ych-

wanegu, er pob ymosodiad a fu ar yr achos, ei fod hyd yn hyn, a golwg cyn-

yddol arno ; addefir yn rhwydd a diolchgar, mai bys Duw a wnaeth hyn.

•'Nid trwy lu, ac nid trwy nerth, ond trwy fy Ysbryd i, medd Arglwydd y
lluoedd."

MAES-HAPN.

Mae yr ardal a elwir wrth yr enw hwn, yn mhlwyf Llanferes, ychydig o'r

neilldu i'r ffordd sydd yn arwain o Euthyn i'r Wyddgrug ; ac nid yn mhell

oddiwrth Lanarmon ; o ba eglwys y gellir golygu yr eglwys hon yn ganghen.

Dechreuodd Methodistiaeth yn yr ardal hon yn lled ddiweddar ; nid wyf

yn deall fod dim ymneiUduaeth yn mhlwyf Llanferes, hyd o fewn llai na 40

mlynedd yn ol. Dichon fod ambell broffeswr yn byw o fewn cyfíìniau y
plwyf, y rhai a berthynent, naiU ai i Lanarmon, neu i ííilcain ; un o bob tu

i'r ardal hon. Ond ryw bryd o fewn 40 mlynedd, neu lai, yn ol, daeth rhyw

anesmwythder am ei gyflwr ysbrydol, ar feddwl un John Edwards
; yr hwn, ar

y pryd, oedd yn glochydd yn Llanferes. Teiralodd mor ddwys yn yr achos,

fel yr ewyllysiai fyned i bob moddion o ras, a fyddai o fewn ei gyrhaedd ; a

a chan nad oedd hyny ddim yn cyd-daro yn wastad â'i swydd, penderfynodd

roddi ei glochyddiaeth i fyny, ac ymwasgu â'r crefyddwyr yn Llanarmon, neu

yn hytrach yn nghapel Rhyw-iaL

Ond yr oedd sefyllfa amddifad ei blwyf yn gwasgu ar ei feddwl ; a theimlai

awyddfryd cryf i ddwyn ysgol Sabbothol, a gweinidogaeth yr efengyl, iV
mysg. Adroddai ei deimladau wrth rai o'r brodyr yn Llanarmon j hwythâu

a'i hannogasaut ef a Hugh Parry, i godi ysgol Sabbothol yno. Cytunodd y
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brodyr â'r cais ; ac ymosodasant ar y gorchwyl gydag egui tra chanmoladwy.

Gan nad oedd yr un t yn agored eto i gynwys yr ysgol, declireuwyd hi ar

y hrìf-ffordd ; a thros ryw enyd, ni chaed iddi ond y brif-ífordd !

Clywodd yr oífeiriad fod rhyw rai yn ymyraeth â'ibIwyfolion,mewn ífordd

o'u haddysgu
;
yr hyn beth a'i hanfoddlouodd yn drwm, a gosododd ei fryd

ar atal yr ymgais. Daeth uu Sabboth i'r fan y cedwid yr ysgol, gau arllwys

anwydau digofus, yu euwedig yn erbyn yr heu glochydd :

—
" Ai chwi, Johu,"

meddai, " sydd yn codi opposîtion i mi ? Buaswn yn dysgwyl i bawb yn y

plwyf wneyd hyn o'ch blaeu chwi." .

" 'Does dira help, Syr," atebai y clochydd, '« fel hyn y mae hi wedi troi

aUan."
" Ehaid i chwi roi yr ysgol yma i fyuy, John," ebe'r offeiriad, " ac onide,

mi godaf gyfraith yn eich erbyn."

" Os felly bydd, Syr," meddai y elochydd, " rhaid dyoddef hyny, gan ein

bod yn penderfyuu dàl at y gorchwyl tra y caffom ryddid."

" Gwyddoch, Johu," ebe y person, " mai myfi ydyw bugail y plwyf hwn

;

ac yr wyf yn bugeilio y praidd hefyd ; a phe na wnawn, arnaf fi, ac uid ar

neb arall y byddai eu gwaed."

Ond ymddengys, nad oedd gwaith yr offeiriad yn ymliw â'r clochydd a'i

gyfaill, yn effeithio nemawr aruynt ; îe, llai oedd yr effaith po fwyaf fyddai

cyffro y gr parchedig. Dywedir, ddarfod i'r person geisio cyfraith ar y
clochydd, ond wedi deall mai nid mor hawdd a fuasai ei gosbi, ddarfod iddo

roi yr amcan heibio.

Cyn hir, symudwyd yr ysgol, oddiar y brif-ffordd yn ymyl Llauferes, i d
anedd yn agos i Maes-hafn, lle y byddai yu arferol fod ambell oedfa eisoes

yn cael ei chadw. Daeth amryw o'r gwrandawyr, a deiliaid yr ysgol, i deimlo

gradd o bryder ynghylch eu haclios ysbrydol. Uu bore Sabboth, pan oedd

y Parch. Daniel Roberts, Lodge, yno ; daeth amryw o'r dynion hyny ato cyu

yr oedfa, gau ofyn, âi nid oedd modd cael cyfarfod neillduol ar ddiwedd yr

oedfa, er rawyn cyfleusdra i roddi iddyut hyfforddiant ac amgeledd ychwau-

egol. Ar ol iddynt adrodd gradd o draliod eu meddyliau, penderfynodd

wraudo ar eu cais ; a chyhoeddwyd ar ddiwedd y bregeth, os oedd neb o'r

gwrandawyr yn teimlo pryder a gofal am achos eu heneidiau, y byddai cyfar-

fod ar ol yr oedfa yn y fan
;
yu yr hwn y byddai croesaw i'r cyfryw aros.

Mewn canlyniad, arosodd tua deuddeg ; a chafwyd arwyddion tra amlwg

arnynt fod Ysbryd Duw wedi cyffwrdd â'u meddyliau. Fel hyu, y planwyd

eglwys fechan yn Maes-hafn, o'r un nifer ag oedd dysgyblion yr Arglwydd

lesu ; dywedir hefyd, fod y deuddeg hyny wedi glyuu wrth eu proffes : o'r

nifer, y mae y rhan amlaf wedi meirw, gau adael tystiolaeth dda ar eu hol,

a'r gweddill yn rhodio o flaen yr Arglwydd yn nhir y rhai byw. Cyn Uawer

amser ar ol hyn, ymosodwyd at y gorchwyl o adeiladu capel,—mae hwn,

bellach, yn cael ei lenwi â gwrandawyr cyson ; a nifer yr aelodau wedi cynyddu

yû fawr, nid llawer yn fyr o 60 o rifedi. Gwnaed yn yr ardal hon, yn ystod
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y 30 mlynedd diweddaf, fwy, mewn ífordd o hyfforddi trigolion y gymydog-

aeth yn mhethau bywyd tragwyddol, nag a wnaethpwyd o'r blaen er ys

cannoedd o flynyddoedd. Os ydyw o bwys fod dynion yn ymgydnabyddu â

gwirioneddau mawrion yr efengyl, os egwyddorion yr ysgrythyrau yw y rhai

a blenir yn y galon gan yr Ysbryd Glân, pan y santeiddir yr enaid ar ddelw

Düw
; y raae o bwys mawr fod moddion yn cael eu defnyddio i ledaenu

gwybodaeth ysgrythyi'ol yn y wlad. Sicr genym, mai nid trwy fath o swya,

neu gyfaredd, y raae y Beibl ac ordinhadau yr efengyl yn Ueshau dynion ; fel

yr hona y Pabyddion am eu bedydd, eu hoff'eren, eu dwfr santaidd, a'u treng-

eneiniad ; ond trwy egluro y gair i'r deall, ei gymhwyso at y gydwybod, a

phlanu ei egwyddorion yn reddf fyw yn yr enaid.

fewn ychydig fiUdiroedd i'r lle olaf hwn, y mae gan y Melhodistiaid

ganghenau eglwysig eraill ; y rhai na anfonwyd i ni un hysbysiad am danynt,

sef Treuddyn, Coedllai, a Ner^uis. Mae y cynulleidfaoedd sydd yn y Ueoedd

hyn, oll wedi eu casglu yn ystod y 40 mlyuedd diweddaf j a hyr.y, yraron oll,

trwy yr un fath foddion ; sef, yn gyntaf, trwy i nifer o frodyr gymeryd y
gorchwyl arnynt i agor ysgol Sabbothol yn yr ardal ; a llwyddo, ymhen

ychydig, i gael ambell bregeth. Felly, wedi peth amser, a chael pregethu

amlach, a lluosogi o'r gwrandawyr, caed lle sefydlog i addoli, a nifer o aelodau

eglwysig, i gynal i fyny y gwaith a'i ddwyn ymlaen. Dyma y moddion y cryuo-

wyd y rhan luosocaf o gynulleidfaoedd y Methodistiaid yn Nghymru ; modd-

ion hefyd a Iwyddodd i ledaenu gwybodaeth o Dduw, ac o'i air, ymron i bob

pentref a thref', ac i bob ardal a chwm ; a moddion a goronwyd yn arbenig

â llwyddiant i ddychwelyd cannoedd a miloedd i ft'ydd yr efengyl

!

P E N NO D VIII.
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LLANGOLLEN.

Mae Methodistiaeth wedi hen wreiddio bellach yn y dref hon j a chyfrifir yr

eglwys yma yn fam i iuaws o eglwysi eraiil, mwy neu lai blodeuog sydd yn

perthyn i'r un cyfundeb, yn y broydd cylchyûol. Gellir enwi y canghenau
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caulynol, y rhai a gawsant fwy iieu lai o swcr oddiwrtli y winwydden reth-

odistaidd yn LlangoUen ; sef, Pónt-cysylltau, Llandynan, Pentre-dwfr, Bryn-

eglwys, Glyn-ceiriog, Garth, Lodge, ac Acrfair. Can' mlynedd yn ol nid

oedd dim pregethu yn yr holl ardaloedd hyn, hyd y gyr yr ysgrifenydd

gan un enwad o ymneillduwyr ; ac am y weinidogaeth a geid yn eglwys

Loegr, gellid gwybod i sicrwydd pa fath ydoedd ei naws a'i natur tra y

goüdefid i bob math o chwareu fyned ymlaen ar y Sabbothau yn y fynwent

ac ar fur yr eglwys ; a hyn a ganiateid yrahob man yn y wlad, yn ddiwahan-

iaeth, ac yn ddiwarafun.

Cyffelyb ydoedd trigolion LlangoUen a'i hamgylchoedd i bob man arall

ymron yn Nghymru ; camp-chwareuon ar y Sabbothau oedd yn ffynu ymron

yn mhob mau ; Interludiau, canu gyda'r tanau, uosweithiau llawen, chwareu

cardiau, ymladd ceiliogod, raeddwi acymladdau, oeddynt ynnodwedduyrhoU

wlad. Yr oedd chwareu })el ar y clochd yn garap arferol yraron drwy yr

hoU flwyddyn, ac nid oedd neb yn meddwl ei warafun. Yr oedd Beibhiu yn

anaml yu y wlad, ac anamlach oeddyut y rhai a fedrent ei darllen, ac anaralach

fyth y rhai a wnaent. Yr oedd yr hoU fro yn " eistedd mewn tywyllwch,"

ac yn " gorwedd mewn drygioni." Nid oedd neb yn gofalu am eneidiau

dynion, nac yn eu rhybuddio i ffoi rhag y llid a fydd.

Hawdd gweled fod cyfnewidiad mawr er gwell wedi cymeryd lle, a dydd-

orol fydd gan y darllenydd olrhain gradd ar y modd y dygwyd ef o amgylch.

Nid yw yr ysgrifenydd yn proftesu dadgan ond ysgogiadau cysylltiedig â

Methodistiaeth, er y gyr yn dda fod ILiwer wedi ei wneyd gan enwadau

eraill ; eto, nid ei waith ef ydysv olrhain yr eiddo neb ond berthyn i'w

gyfundeb ef ei hun. Trwy lafur pawb, pa fodd byuag, gellir dyweyd fod yr

holl drigoliou ymron yu raedru darllen eu Beiblau, ac yn meddu Beiblau

i'w darllcü ; fod ysgol Sabbothol ymron yu mhob cwm, a phentref ; capelau

wedi eu hadeiladu yn yr holl ardaloedd, a miloedd ar filoedd bob Sabboth

yn gwraudo geiriau y bywyd tragwyddol. Ac er nad yw aunuwioldeb

ddim wedi ei Iwyr ddarostwng, eto mae Ilawer o'i nodau gwrthunaf wedi eu

sychu ymaith. Nid oes raor camp-chwareuou ar y Sabboth, y cardiau, yr

yraladd ceiliogod, a phlwyfau cyfain yn ymosod i ymladd â'u gilydd, ddim

i'w cael erbyn hyu. Pa faiut bynag, neu pa mor fychan bynag y dywedir

fod dylanwad egwyddorion gwir grefydd, nid oes modd i neb wadu nad oes

chwyldroad rhyfeddol raewn arferion ; a bod y chwyldroad rhyfeddol hwn
wedi ei ddwyu o amgylch heb gytfro na thrais, trwy offeryuau diymhongar

a disylw, yn defuyddio moddion ysgrythyrol yn uuig.

Nid oes dim argoel fod Howel Harris wedi bod erioed yn pregethu yn yr

ardal hon, er y gwyddom îddo fod yn Adwy'r-clawdd, un milldir ar ddeg

oddiyma ; ac yu Ninbych, a rhai manau eraill yn y sir ; eto, y mae traddod-

iad fod Mr. Eowlauds wedi boçl yu pregethu yn ei amwisg ddu, ar risiau

t tafarn yn y dref ; ond nid oes ond crybwylliad am yr oedfa liono ar gael,

Tua'r fl. 1760, meddir, y dechreuodd ychydig gyffro, y dechreuodd y
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surdoes weithio, Gr o'r enw William Griffith, cylchwr (cooper) wrth ei

greflft, a ddaeth o'r Wyddgrug i fyw i'r dref, yn weithiwr i Samuel Hughes.

Yr oedd y dyn hwn wedi profì awdurdod y gair ar ei gydwybod cyn dyfod

yma, wedi ymuno hefyd â'r crefyddwyr ; ac yn arfer, yn achlysurol o leiaf,

gynghori pechaduriaid. Am y gr hwn, tybygid, y sonia awdwr " Drych

yr Arascroedd," ac y dywed ddarfod iddo anturio sefyll ar yr heol yn

BhuddLin i gynyg pregethu, pryd yr oedd pawb yn edrych ar y fath gais yn

berygl bywyd. "Ni chafodd," medd yr awdwr, " braidd ond dechreu, nad

dyna'r dom a'r cerig yn cael eu lluchio ato gan dorf ar unwaith ; a chafodd

ei lusgo a'i faeddu ganddynt yn ddidosturi." Nid oes geuym sicrwydd

paham y symudodd William Griffith i LlangoUen ; i ardal nad oedd iddo

ddysgwyl dim manteision crefyddol yn nes nag Adwy'r-clawdd ; oddieithr

fod rhyw fath o raid arno gan ei amgylchiadau, ac i'r rhaid hwnw gael ei

oruwchlywodraethu i roddi cychwyniad bychan i achos y Cyfryngwr yn y fro.

Bychan y mae preswylwyr Llangollen a'i chyffiniau ; bychan y mae gwranda-

wyr lluosog yr amrywiol gynulleidfaoedd sydd yn awr yn britho yr ardal-

oedd yn ei feddwl, mai dyfodiad cylchwr tLawd o'r Wyddgrug i LangoUen,

gan' mlynedd agos yn ol, oedd ysgogiad cyntaf y peiriant a gynyrchodd bethau

mor fawr yn y canlyniad.

Ehyw ddiwrnod, medd yr hanes, yr oedd nifer o ddynion yn diota mewn

tafarud ; ac fel arferol yn dechreu tanio gan gynhyríìad y ddiod feddwol, ac

yn bytheirio eu drwg-anwydau ar eu gilydd, mewn llwon a rhegíeydd ; a

chododd twrf a chyft'ro yn y t. Clybu William Griffith y swn cynhyrfus,

amheuodd yr achos o hono, a theimlodd awydd cryf i gyfryngu. Aeth i

mewu, a dechreuodd yn llednais eu cynghori ; dynoethodd y drwg o

feddwi, ac o arfer llwon a rhegfeydd ; a'r perygl fyddai iddynt ddigio yr Holl-

alluog, fel ag i dynu arnynt eu hunain ddinystr buau. Ymddengys fod y

gr yn Uefaru gyda difrifwch mawr, a cherddai awdurdod gyda'i eiriau ; fel

yr eft'eithiodd, o leiaf, ar un o'r cwmni, nes peri iddo adael y lle yn y fan, a'r

cwmniambyth. Enw'yr hwn a giliodd fel hyn, oedd Eichard Morris ; yr

hwn a elwid Dic Morris yn gyffredin ; a syn oedd gan bawb na buasai hwn,

yn lle delwi a chilio, yn taro William Griffith, fel ua fuasai raid ei ail-daro. Yn

y gwrthwyneb, pa fodd bynag y bu, bendithiwyd araith neu gynghor William

Griffith, nes peri cyfnewidiad hoUol yn marn a moesau Dic Morris o

hyny allan.

Parhau yr oedd y cylchwr i ymddyddan â phawb o fewn ei gyrhaedd, ac i'w

cynghori yn ol y cyfle, ynghylch achos pwysig eu heneidiau; achos ag a

fuasai hyd yn hyu mewn pertìaith anghof, a than Iwyr esgeulusdra. Yn

raddol, etfeithiodd ei ymddÿddanion ar amryw ; a pharodd liyny i'r cyfryw

ymgi-ynhoi at William Griffith yn fynych
;
yntau a ymddyddanai â hwynt

am bethau y Beibl, gan eu cynghori, a gweddio drostynt
;

parhaodd hyn

dros amser maith. Enwau y rhai a ddeuent fel hyn at eu gilydd oeddynt

;

Bichard Morris, Eichard Griffiths, Sarah Wynne, Sarah Morris, a Grace
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Mor^an. Dywedir hcfyd y byddai eraill yn dyfod yn acTilysurol at William

Griffith i'r gweithd, i wrando ei ymddyddanion. Yr oedd y pethau a

draethid ganddo mor newyddion, ac mor bwysig ; a'i agwedd yntau yn eu

traethu mor ddifrif a dwys, nes aeth son ara dano trwy yr holl ardaloedä.

Ond fel yr oedd cyhoeddusrwydd yr ysgogiad yrî cynyddu, felly yr oedd

gwrthwynebiad iddo yn cyneu. Dechreuodd rhai lidio wrtho, ei ddrwg-

liwio a'i erlid. Un tro rhoes satan ynghalon un dyn i fyned at offieriad y
plwyf i achwyn arno ; ac i erchi ar y gr parchedig sefyll i fyny ac attal y pla.

" Mae yn llawn bryd," meddai, " gwneyd rhyw beth, gan fod Dic Morris, er

syndod i'r hoU wlad, wedi cymeryd ato, ac yn ei lochi." Atebodd yr hen offeir-

iad y cyhuddwr yn arafaidd, gan ddyweyd, " Gadewch lonydd i'r dyn, pwy

bynag ydyw, i wneyd cymaint o ddaioni ag a allo. Mae digon rhaid wrth

y fath ddyu i droi pobl ; canys yr ydwyf fi wedi bod yn pregethu yma erya

dros ugain mlynedd, ac ni welais i ddim o'r fath effelthiau ar neb o'ra gwran-

dawyr i, am hyny na ddywedwch ddira yn erbyn y gr." Felly, yn lled

siomedig, a than radd o warth a chywilydd, fel creadur prysur diddiolch, y
bu raid iddo droi adref.

Nid oedd eto yr un lle o addoliad cyhoeddus, nac un enwad yn y byd yn

pregethu, ond eglwys y plwyf trwy yr holl wlad ; ac nid ydym yn cael fod

WiIIiam Griffith, ychwaith, yn cymeryd arno bregethu yn gyhoeddus, ond

cynghori y rhai a gyfarfyddent ag ef, ac o d i-d. Ond nid hir y bu yr

ychydig enwau oedd wedi eu lefeinio gan yr efengyl, heb ymofyn âi nid oedd

modd cael pregethu, mwy neu lai cyson, i'r ardaloedd hyn. Penderfynodd y
rhai a enwyd uchod, gan hyny, anfon i'r Bala, lle yr oedd dau neu dri o

bregethwyr yn preswylio, i ofyn yn daer, a oedd yno neb a ddeuai mor bell a

LlangoUen (dwy ueu dair milldir ar hugain o ffordd) i bregethu yr efengyl

;

gan ddadgan fod y trigolion ymron heb eithriad, yn berffaith ddiofal am
bethau enaid a byd tragwyddol. Mewn canlyniad ystyriodd y brodyr yn y
Bala eu hachos ; ac anfonasant WiUiam Evans o'r Pedw-arian, yno. Ynteu,

yn ol y penderfyniad a ddaeth ; a safodd wrth ddrws t Dic Morris i bregethu,

a chafodd lonyddwch i draethu ei genadwri heb neb yn ei luddias. Pa effaith

a gafodd y bregeth hon ar y gynulleidfa nis gwyddom ; ond dywedir ddarfod

i un, o'r enw John Simon, ddatgan fod ei d ef yn agored i'r neb a ddeuai i'r

Llan i bregethu rhagllaw. A chyda bod y gair o'i enau, wele un arall, John

Edward Owen wrth ei enw, yr hwn oedd yn byw mewn t o eiddo yr olfeiriad,

yn cynyg ei d ynteu. Daeth hyn yn fuan i glustiau yr offeiriad, a Ilidiodd

yn erwin. Bu yn llonydd a thirion tra nad oedd ond cais at ddiwygio dyn-

ion trwy ymddyddanion personol neu deuluol ; ond yr oedd agor t i dderbyn

pregethu cyson ynddo, yn beth arall
;
gwelai gychwyniad plaid yn hyn

; ys*

gogiad a allai fyned rhagddo a pheri yraneillduad oddiwrth yr eglwys. Dan

y fath argraffiadau, gan hyny, anfonodd at John Edward Owen, a bygythiai,

os efe a gynwysai bregethu yn ei d, raai allan o hono y byddai raid iddo

fynèd. Yr oedd yr hen r, bellach, ynghyda'i wraig, wedi cael blas ar yr
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hyn a glywsent, fel nad boddhaol ganddynt oedd cilio, a galw eu haddewìd

yn ol ;
penderfynasant, gan hyny, am yr amser oedd ganddynt o weddiU y

flwyddyn, mai derbyn y pregethu a wnaent. Creulonodd hyn ysbryd yr heu

offeiriad yn ddirfawr ; a pharodd ddidôi rhyw gyfran o dô y t, fel y gorfydd-

ai i'r deiliaid ymadael ar frys. Gweithred cwbl croes i gyfraith a chyfiawnder

;

eto, gormod anturiaeth a fuasai i'r dyn tlawd ymgyfreithio â gr llawer mwy
galluog nag ef ei hun ; ac yn enwedig, mewn amser yr oedd y fath ragfarn

cryf yn erbyn pob math, a phob gradd, o ymneillduaeth.

Ond er cau y drws hwn, agorodd un arall. Y Duw a roisai yn nghalon

John Edward Owen o'r blaen i agor ei ddrws, a dueddodd un arall yn awr;

sef, un Edward Knight ; ac yn nh y gr hwn y bu yr oedfaon yn cael eu

cynal dros gryn amser. Y mae yn beth hynod nad oes dim yn ychwaneg o

8on am William Griffith, y gr a fu yn offeryn i gyneu y tân. Ni ddywedir

pa fodd y machludodd y seren hon
;
pa un âi ei gorchuddio a wnaed gan ryw

gwmwl du, fel ag i'r llygaid golli yr olwg arni yn llwyr ; âi ynteu, machludo

yn naturiol a wnaeth yn yr angau. Dichon, yn wir, ddarfod i ragluniaeth y
nef symud y gr eilwaith i le arall, fel y gwnaethai i LangoUen ; fel y rhoddai

gychwyniad i'r achos da yno hefyd : ond yn absenoldeb tystiolaeth sicr,

nid oes genym ond troi at yr hanes sydd yn ein meddiant am fynediad yr

achos yn ei flaen yn y lle hwn a'i amgylchoedd.

Nid oedd eto ddim moddion yn cael eu defnyddio er dychwelyd pechadur-

iaid, ac amaethu yr ychydig enwau ag oedd eisoes dan argraffìadau crefyddol,

ond pregethu yn unig ; a hyny heb fod o lawer yn gyson a difwlch. Ond
daeth yr amser, rywbryd rhwng 1760 a 1773, i ffurfio a chrynhoi yr ychydig

enwau hyny yn gymdeithas eglwysig. Ryw dro wedi i William Evans, Eedw-

arian, orphen pregethu, efe a archodd ar gynifer ag oedd yn y lle, yn pryderu

yn achos eu heneidiau, aros ychydig ar ol i'r gynulleidfa chwalu ; modd y
gallai gael hamdden i ymddyddan â hwynt ac i'w hyfforddi yn mhellach yu y
ffordd i fywyd. " Ac," meddai un oedd yn bresenol yn fachgenyn ieuanc,*

"yr wyf yn cofio y tro yn bur dda heddyw, oblegid siaradodd yr hen r gryn

lawer â minau yn y cyfarfod hwnw, er nad oeddwn ond un-ar-ddeg oed ; a

mawr oedd yr awdurdod a'r effeithiau a ddilynai gynghorion y pregethwr.

Mawr y boddhad a'r lles a gafwyd yn y cyfarfod cyntaf hwn ; fel pe rhoisai

Pen yr eglwys sêl ei gymeradwyaeth wrtho. Torodd gwawr newydd ar y
bobl druain dlodion ; a rhoddwyd ysgogiad yn mlaeu i'r gwaith yn eu mysg.

Yn y cyfarfod eglwysig nesaf, chwanegwyd amryw at eu^nifer, yr hyn a ystyr-

id ganddynt yn arwydd fod Duw yn eu plith.

Yn yr adeg gychwynol hon, Thomas Hughes a Bichard Griffiths, oeddynt y
ddau a flaenorai yn fwyaf arbenig y ddeadell fechan. Gr ffyddlon, llafurus,

a defnyddiol, meddir, oedd Richard Griffiths ; tra gofalus am yr achos yn ei

* Mr. Edward Morris, Lodge, yr hwn oedd fab i y Eichaíd Morris crylm'ylledig

uchod,
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wendid ; a thros dymlior hir yr oedd ei d a'i îmdd yn cael eu rhoddi yn

ewyllysgar at wasanaeth yr efengyl. Yr oedd gr ieuanc hefyd yn gweithio

gyda Richard Griffiths, o'r enw Morris Jones, yn yr hwn y canfyddid go-

gwyddiad a gradd o gymhwysder i gynghori ei gyd-ddynion. Bu y gr
ieuanc hwn, er nad oedd ond 18 ml. oed, tua'r fl. 1768, yn arfer pregethu

dros ryw gymaint amser yn eu plith; ond fe'i harweiniwyd gan amgylch-

iadau, ar ol hyny, i'r Deheudir i fyw
;
yuo ymunodd â'r brodyr y Bedyddwyr,

a bu yn weinidog parchus yn eu plith yn Merthyr Tydfil, hyd ei farwolaeth ;

yr hyn a gymerth le yn fl. 1830.

Yn yr adeg yma cafwyd, trwy ryw foddion neu gilydd, gyfarfod pregethu

i'r dref, yr hwn a elwid yn gymdeithasfa
;
yn yr hon, yn mhlith eraill mwy

cartrefol, yr oedd Uafydd Morris o'r Deheudir yn pregethu. Cynaliwyd y
cyfarfod hwn mewn hen ysgubor yn agos i'r Bont-fawr : yr oedd Uawer iawn

wedi ymgasglu ynghyd ar yr achlysur : yr oedd cyfarfod pregethu yn beth

mor ddyeithr, nid yn unig yn LlaugoUen, ond yn mhob rhan o'r wlad ymron

yn y dyddiau hyny, fel yr oedd newydd-deb yr olwg yn denu llawer yuo. Ac

er nad oedd y crefyddwyr ond ychydig a digyfrif; ac er fod rhagfarn cryf yn

eu herbyn, ni anturiodd neb y tro hwn i aflonyddu ar y cyfarfod. Ac hefyd,

er na chanfyddwyd dim ryw eS'eithiau grymus ar y gwrandawyr yn y cyfarfod

;

eto, beruir iddo wneuthur Ues mawr i'r achos bychan, trwy ei ddwyn ef i sylw,

a thrwy roddi mantais i ymofynwyr wybod, pa beth ydoedd amcan, a pba

fath ydoedd egwyddorion, y bobl ddyeithr hyn.

Dygwyddodd rhyw amgylchiadau mewn cysylltiad â Methodistiaeth yu y
Ue a'r amser hwn ; y rhai, pa eglurhad bynag a ddyry neb arnynt, a ddylent

gael eu croniclo
;
gan eu bod yn ffeithiau hysbys ac anwadadwy ar y pryd.

Un tro, daeth dau o wr dyeithr o'r Deheudir, ar eu hynt drwy Wynedd, i

Llangollen i bregethu ; ac yn anôbdus iawn, syrthiodd ceffyl un o honynt,

dros ryw ddibyn, a bu farw yn y fan ; rhoes hyn destyn siarad i'r gwrandawyr.

Gofynodd un o honynt yn wawdlyd, " A fu ueb o'r crefyddwyr yma yn canu

hymu uwch ben ceflyl yr hen bregethwr ddoe ? " Yn mhen tridiau dygwydd-

odd cyöelyb anö'awd i fuwch yr erlidiwr ei hun. Baruai llawer un, mai ofer-

goeledd fyddai edrych ar y naill amgylchiad mwy na'r llall yn gyfryngiad

rhagluniaeth, gan i'r peth gyfarfod y pregethwr a'r gwawdiwr hefyd. Pa un

bynag, yr oedd y cyd-darawiad yn hynod ; a diau genyf mai nid yr un casgl-

iad a dynai y pregethwr oddiwrth ei anft'awd ef, ag a dynai y gwawdiwr

oddiwrth yr eiddo ynteu ; ac amheuS iawn yw ai yr un casgliad a ddylasai

pob un dynu. Gallai fod y cyntaf yn braicf, a'r olaf yn gosb. Profid egwydd-

orion y naill, a gwgid ar ymddygiadau y Uall.

Crybwyllir enw un Sarah Wynne yn mysg yr ychydig grefyddwyr yn y Ile.

Yr oedd y wraig hon yn dlawd ac yn gloff'; yr oedd eisoes yn derbyn elusen y
plwyf ; a rhyw ddiwrnod ymddangosodd yu y vesmj i erchi ani ychwanegiad

ar ei dogn
;
gan ua allai, o herwydd cIoff"ni, ddira myned oddiamgylch i ym-

ofyn elusen gan ei chymydogion, Cododd uu o'r plwyfolion i fyny i wrth-
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wynebu ei cliais, ac yn sarug a gwawdlyd a ddywedodd, " Salen, pe baet ti

yn Sadwn y Bala, ti fedrit floeddio digon, a neidio liefyd, mi wranta' i." Yn
fuan iawn wedi hyn tarawyd y gvvr liwn â phoen yn ei glun ; a bu yn gloff,

fel yr hen Sarah, hyd ddydd ei farwolaeth, er mawr syndod a pheth dychryn

i'w gymydogion ; ond nid er dychweliad i'r hen bagan ei hunan, Gwyddom
i Dduw geryddu breninoedd oblegid ei bobl cyn hyn, a dywedyd, " Na chy-

ífyrddwch â'm rhai eneîniog, ac na ddrygwch fy mhroffwydi." Salm cv. 14, 1 5.

Addefwn yn rhwydd fod eithafion ofergoeledd yn bod, ond credwn hefyd fod

eithafion didduwiaeth yn bod hefyd.

Adroddodd yr un gr amgylchiad arall a barodd radd o ddychryn ar y
bobl gyffredin, gan fod ynddo gyd-darawiad tra hynod â'r gwrthwynebiad a

ddangoswyd i un gr tlawd ar gyfrif ei grefydd. " Yr wyf yn cofio," meddai,

" fod Thoraas Hughes, un o'r blaenoriaid, wedi myned unwaith, fel y
gwnaethai y bobl yn fynych, i dori tywyrch oddiar wyneb ryw gyttir gerllaw

y dref, ac ar Lin yr afon ; daeth hyn i glustiau gwraig foneddig yn y gy-

mydogaeth, ac cr na thybiasid erioed yn angenrheidiol i osod cyn yn er-

byn neb o'r blaen, hi dybiodd fod yma gyfleusdra i ddrygu dyn lled flaenllaw

yn mysg y crefyddwyr. Aeth, gan hyny, at oruchwyliwr y boneddwr ag

oedd yn byw yn Nghastell-y-waun, i achwyn ar y diniwaid. Wrth ddychwel-

yd adref, pa fodd bynag, tarawyd hi yn ei gwàr fel ag i anffurfio ei hwyneb

yn arswydus ; a buan y bu farw ; ond bu rhagluniaeth yn dirion wrth yr

hen r ac wrth ei wraig, yr hon hefyd oedd grefyddol. Yr oedd iddi hi

frawd cyfoethog, yr hwn oedd yn dra Uidiog wrthi oblegid ei chrefydd

;

addawsai iddi waddol dda ar ol ei ddydd os gadawai hi ei chrefydd ; ei

hateb hithau bob amser a fyddai, " Pe gadewit i mi ond ceiniog a dimai,

rhoddwn y geiniog hono at achos yr Arglwydd, a chymerwn y ddimei i'm fy

hunan." Digiodd yntau wrthi yn anghyraodol, a phenderfynodd adael y
cwbl o'i feddiannau oddiwrthi ; ond nid hyny oedd ewyllys Llywydd y byd,

oblegid bu farw y brawd cyfoethog mewn awr nad oedd yn dysgwyl, ac heb

wneuthur un llythyr cyraun ; a daeth ei eiddo oll trwy gyfryngiad rhaglun-

iaeth i'w chwaer
;
yr hon, ynghyda'i gr, a gawsant gynaliaeth gysurus hyd

ddiwedd ei hoes.

Oddeutu yr amser hwn y daeth Samuel Hughes,* meistr William GrifìSth,

i undeb eglwysig â'r Methodistiaid. Yn mhen rhyw gymaint o amser, dewis-

wyd ef i gyd-flaenori y ddeadell fechan, gyda Thomas Hughes, a Ehichard

Griffiths. Prif let pregethwyr a ddeuent yn eu tro i wasanaethu yr achos

crefyddol yn y Ue oedd t Thomes Hughes ; eto, cynorthwyai eraill, yn
achlysurol, gan groesawi y dyeithriaid a ddeuent o Ddc neu Ogledd.

Dylid sylwi, mai yn nh Edward ICnight yr oedd y pregethu yn cael ei

gynal dros yr holl amser hwn ; ac fod y t yn fynych yn rhy gyfyng, eto, ni

a allwn gasgUi nad oedd y gynuUeidfa gyffredin ddim yu fawr iawn, gan y

* Taid oedd y gvvr hwn i'r Parch. J. Hughes, Gwyddelwem yn awr, LlangoUen gynt.
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cynwysid y bobr, gan amlaf, mewn t anedd o faintioli cyffredin, Ar jt un

pryd, yr oedd y Ue yn gyfyng ; a hyn a barodd i'r bobl ddeclu-eu ymofyn am

le mwy, ac ymcliwilio am dir i adeiladu capel. Yr oedd hwn yn orchwyl

trwm, ac yn gryn anturiaeth i ychydig bobl, tlawd, gan amlaf, eu hamgylch-

iadau. Anhawdd hefyd oedd cael tir, gan nad oedd obaith ei gael gan neb

fawrion y gyraydogaeth, nag ychwaith gan berchenogion tir Uai eu cyfoeth,

oblegid eu rhagfarn yn erbyu crefyddwyr, Bychan y- gwyddai y trueiniaid

pan yn y benbleth flin, yn ceisio cael tir ac yn methu ; fod gras a rhagluuiaeth

Duw yn parotoi gr, o ran ewyllys a gallu, yn Llundaiu, i ganiatâu iddynt

eu dymuuiad. Yr oedd g^vr o'r enw Edward Edwards, asiedydd wrth ei greíft,

wedi myned, amser yn ol, i Lundain ; lle y tueddwyd ei feddwl at grefydd

trwy weinidogaeth Mr. Whitfìeld yn benaf ; a'r lle hefyd y casglodd ryw swm

o arian, fel y gallodd ar ei ddychweliad i'w hen gartref, brynu darn o dir i

adeihadu t iddo ei hun arno.

Wedi iddo ddeall sefyllfa yr achos crefyddol, ac awyddfryd y frawdoliaeth i

o-odi t addoliad ; efe yn ewyllysgar a werthodd ddarn o'r tir a brynasai i'r

brodyr i'r dyben hwnw. Tad oedd yr Edward Edwards hwn i wraig y

Parch. Peter Eoberts, Llansanan
;
gwraig y gogwyddodd gras ei chalon, ac y

gwenodd rhagluniaeth ar ei sefyllfa, fel ag i fod yn garedig at achos y Cyf-

ryngwr dros ei hoes. Wedi cael y tir i adeiladu, cododd anhawsder arall,

sef pa fodd y ceid defnyddiau ato. Ni fynai neb roddi cynorthwy mewn un

modd. Ciliai pawb oddiwrth bob ymyriad â'r gwaith yn rhad nac am wobr

;

o'r diwedd cafodd ariangarwch un gr y llaw uwchaf ar ei ragfarn, a daeth i

gynyg cario ato ;
gan ddyweyd, nad oedd waeth ganddo fe gario at gapel,

mwy nag at ryw beth arall, os rhoddid iddo ddigon am ei boen ; rhwyddha-

odd hyn fynediad yr adeilad yn mlaen. Bentbyciwyd peth arian, a chafwyd

cyfraniadau ato, gan hwn ac arall, fel ag i ddwyn yr adeilad i ben : yn y

fl. 1773, y bu hyn. Yr ymddiriedolwyr oeddynt John Evans, Bala

;

Thomas EouIkes, Bala ; Eichard GriSìths ; Edward Knight ; Samuel Hughes

;

Thomas Hughes ; a WiIIiam Jeffreys o LangoIIen. l agor y capel newydd

trefnwyd cael cymdeithasfa i'r lle. Yr oedd cael capel yn beth mor anghy-

ffredin yn y dyddiau hyny, fel y bernid yn weddus enwogi yr amgylchiad â

chyfarfod mawr. Ar agoriad y capel newydd, gan hyny, cafwyd amryw o

enwogion y Dê a'r Gogledd : ac ymgasglodd cynulleidfa a dybid, y pryd hwnw,

yn dra lluosog, ; a mwy na'r cwbl corouwyd y weinidogaeth ag arddeliad

mawr. Yn ychwanegol at y dylanwad a'r pwysigrwydd a roddid ar yr achos

bychan yn ngolwg y byd, bu y cyfarfod hwn yn foddion i ddwyn un gr
cyfrifol yn yr ardal, Thomas Evans, Pengwern, i fwrw ei goelbren yn mysgy

bobl ddirmygedig hyn. Cyfrifai ei argyhoeddiad i weiuidogaeth WiIIiam

Lewis, yr hwn oedd, ar y pryd, yn preswylio yn sir Fon, cyn ei ddyfod i

Adwy'r-clawdd. Yr oedd WiUiam Lewis; a Dafydd Jones, Adwy'r-clawdd,

yn cael eu hystyried yu mysg enwogion pregethwyr Gwynedd yn yr adeg

hono.
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Yr oedd y brodyr, bellach, yn teimlo yn hyfryd wrth gydmharu eu sefyllfa

bresenol, wrth yr hyn a fuasai unwaith. Yr oedd gradd o ychwanegiad at eu

nifer
;
yr oedd rhagfarn y werin yn lleddfu

;
yr oedd eu hachos wedi ei godi i

sylw, a chanddynt gapel bellach ; braint na feddai, ar y pryd, ond ychydig o

ardaloedd yn Ngwynedd ei chyfîelyb ; amgylchiadau a roddai iddynt sail i

lavvenychu o'u plegid, eto ynghanol y llwyddiant a'r cysur hwn, ymdaenodd

cwmwl du trostynt, a gorfu arnynt brofi peth chwerwach nag angau ; nid er-

lidigaeth a gorthrwm oddiallan, ond peth llawer gwaeth, yrarafaelion ac

anghydfod oddifewn. Yn mhen rhai blynyddau ar ol agoriad y capel, daeth

anghydwelediad yn raysg y brodyr, nid yn nghylch hanfodion crefydd; nid

ynghylch ei gosodiadau dwyfol, ond ynghylch ei threfniadau dynol. Mynych
iawn y ceir fod yr ymrysoniadau chwerwaf yn raysg brodyr crefyddol, yn

codi oddiar bethau bychain mewn cymhariaeth ; nid pethau cydwybod cy-

maint, ond pethau tyb ac opiniwn. Yn y pethau dwyfol mae cydwybod yn

dwyn gradd ehelaeth o gydwelediad ; ond mewn pethau dynol, mae tybiau

yn amrywio llawer, ac yn cael eu hamddiffyn yn chwyrn : felly y bu yma.

Daeth rhyw rai a chynygiad yn mlaen ar fod i frodyr perthynol i enwad arall

gael pregethu yn y cape! ;
gwrthwynebwyd hyn gan eraill. Ni ddywedir

oddiar ba egwyddorion y dadleuid dros nac yn erbyn, ond fod pob ochr yn

sefyll yn dýn dros ei dyb ei hunan ; a chryfhaodd yr ymrysonfa mewn grym
a chwerwder, nes yr ymadawodd llawer o'r ychydig aelodau yn llwyr a thros

byth â'r gwaith. Rhoes hyn ddyrnod tryraach o lawer i'r achos na dim er-

lid a thrais a brofasid o'r blaen. Dijoddef yr oedd y brodyr yn y naill, ond

pecJiu yr oeddynt yn y llall. Yr oedd dyoddef yn tueddu i enyn tosturi, ond

yr oedd pechu yn peri cablu. Po fwyaf a orthryraid ar eglwys Dduw, fel ar

Israel yn yr Aipht, mwyaf oll a gynyddent ; ond y mae ei Ilygru yn ei lladd.

Nid ymadawiad y brodyr a giliodd chwaith oedd yr unig aflwydd a ddy-

gwyddodd, eithr dechreuad gofidiau a fu. Ehoddasai un o'r blaid eiiciliedio-

fenthyg ugain punt o arian i godi y capel, a chan na chawsai ei ewyllys yn y
mater dan sylw, rhoes rybudd i Eichard Griffiths, i dalu yr arian yn ddioed.

Taflodd hyn y gweddiU oedd yn aros, i benbleth flin iawn, am nad oedd gan-

ddynt fodd i'w talu ; a Ilai, bellach, wedi yr ymraniad, nag o'r blaen. Aed â

chwyn y trueiniaid, gan hyny, i gymdeithasfa y Bala ; a chynygiodd John

Evans, fod dimai yn cael ei gyfranu gan bob aelod yn Ngwynedd, i wneyd i

fyny yr ugain punt a ofynid oddiar y brodyr yn Llangollen ; a hyn, meddir,

a fu cychwyniad y gronfa, trwy yr hon y rhoddwyd cynorthwy i godi llawer o

hen gapelau Gogledd Cyraru ; sef dimai yn yr wythnos oddiwrth bob aelod

yn y cyfundeb. Ond er cael yr ymwared arianol hwn, yr oedd yr achos yn
Llangollen wedi cael ergyd trwm. Yn nghydag attal eu cynorthwy oddiwrth

y gwaith, yr oedd y blaid a giliodd yn gwneyd y goreu o'r amgylcluad, mewn
fforíid hunan-amddiífyniad, ac i'r un graddau yn beio ar y blaid arall. Yr
oedd eu nifer yn Ilai, eu moddion yn Ilai, a'u cymeriad crefyddol yn Uai ei

ddylanwad. Mewn gair, buont am rai blynyddau heb un cyfarfod eglwysio-.
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oddieithr pan ddeuai gr dyeitbr atynt i bregethu ; ac mor ddigalon oeddynt

ar amserau, nes penderfynasaut werthu y capel ; a'i werthu, meddir, a

wnaethid, ond ni chaed neb a'i prynai am bris yn y byd.

Arosodd y cwmwl du hwn ar y gwaith am ysbaid rhai blynyddau, eto nid

am byth ; Duw a goíìodd ei drueiniaid drachefn, ac a ddychwelodd eu caeth-

iwed.' Tua'r fl. 1786, fe ddaeth John Jones o Leyn, i LangoUen i bregeth^,

ar Sabboth y bore, a'r nos ; ac i gadw cyfarfod eglwysig am ddau o'r gloch.

I'r cyfarfod eglwysig hwn daeth tri o ymgeiswyr am aelodaeth eglwysig

atynt o'r newydd. Yr oedd hyn iddynt yn fywyd o feirw. Dechreuodd iâ

y gauaf maifh ddadmer, a gobeithion y rhai digalou ddadebru. Un o'r ym-

geiswyr ydoedd William Jones y gweliydd
;
yr hwn, ar ol hyn, a fu yn blafin-

ori yr achos ya y lle dros flynyddau lawer. Yr oedd 'William Jones yn ddyn

hynod yn ei radd, ac wedi ei gyrahwyso o ran cyfansoddiad â chrefydd i'r lle

y gelwid ef iddo. Yn ei ieuenctyd yr oedd yn blaenori mewn oferedd. Yr

oedd ei dymher yn siriol ac ysgafnaidd, ac yn gantor rhagorol. Ehoddid y

flaenoriaeth iddo yn nghyfarfodydd ofer ei oes, sef nosweithiau llawen,

Inierludiau, a phethau cyíFelyb ; a chan raai efe oedd llawer o'u bywyd,

ymofynid am dano o bell ac agos i'w cynal. Y'ntau a ymroddai i'r gwaith

â'i holl egni, a rhoddai foddlonrwydd mawr iV gyd-gampwyr, fel coroa

ardderchogrwydd eu cynulliadau. Eithr gwelodd Duw yn dda roddi i

WiUiam waith rhagorach. Galwodd ef trwy ras, i ddadguddio ei Fab

ynddo, yntau yn y fan nid ymgynghorodd â chig a gwaed. Tua'r fl. 1786,

ymunodd ag eglwys Dduw fel y dywedwyd ; ac nid oedd Uawenydd y
brodyr yn ei dderbyn atynt ddim yn fwy, nag oedd siomedigaeth ei hen

gyfeillion am ei goUi ; neu syndod ei gydwladwyr fod William y gwehydd yu

mysg y crefyddwyr.

Buan iawn, bellach, y daeth William i sylw neillduol. Cynyddai mewn
dawn a phroíiad, ac arllwysai deimladau bywiog ei feddwl, mewn gweddiau

taerion dros, ac mewn cynghorion dwysiou i'w gyd-ddynion, nes yr ymwisg-

odd yr achos bychan a digalon â graddau mawr o sirioldeb a chynydd. Deuai

Uuaws ynghyd i'r cyfarfodydd gweddio, i'r dyben o glywed William y gwe-

hydd yn gweddio ; ac yn raysg eraill, clywodd un Johu Williams, Bryniau,

un o'i hen gyfeillion, am ei waith yn gweddio yn y capel, yn lle bod ar y
glwyd yn chwareu interlude ; a chododd blys arno i fyned i'w glywed. Yn-

tau hefyd a ddaliwyd ; o leiaf, arafwyd ei gamrau
;
parhaodd i ddilyn modd-

ion gras ; ac ymhen tua dwy flynedd ymunodd â'r gymdeithas eglwysig ; a

bu Iiwn hefyd, yn cyd-flaenori â WiIIiam Jones dros lawer o flynyddau.

Bellach, yr oedd archollion yr ymrysonfa gyut yn dechreu iachâu
; yr

achos gwywedig, yn ymadnewyddu, a gwedd siriol ar yr holl waith. Yr oedd

dyfodiad y ddau wr uchod yn gyfnerthiad rhyfeddol iddo. Yr oedd y ddau

yn Avahauol iawn i'w gilydd ; uu yn efifro a bywiog iawn
; y llall yn araf a

phwyllog
;
gweithiai un yn rymus, dyoddefai y llall yn ddiddig ; un yn

meddu llawer o rwyddiaeb ymadrodd a gwresogrwydd ysbryd, a'r Uall yn
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afrwydd iawn ei dafod, a byi- iawn ei wybodaeth ; ond yn berífaith yn ei ddi-

wydrwydd, a diddadl' yn ei ras. Yr oedd cywirdeb a íFyddlondeb yn nod-

weddii y ddau ; a bu y ddau yn golofnau cryfion a diysgog dan y gwaith da,

am flynyddau lawer. Yn fuan ar ol yr ychwanegiad uchod, yr oedd cyhoedd-

iad Mr. Charles, yr hwn oedd er ys ychydig amser wedi ymuno â'r Method-

istiaid yn y Gogledd, i fod yn y Ddwyryd, tu draw i Gorwen, 9 o'r gloch y
bore Sabboth ; LlangoUen am 2 ; ac Adwy'r-clawdd yn yr hwyr. Y cyfryw,

oedd teithiau pregethwyr yr oes hono. Yn yr oedfa brydnawn, bendithiwyd

y weinidogaeth i Thomas Evans, ieuengaf, mab T. Evans, Pengwern. Daeth

y mab i ragori yn fuan ar ei dad, mewn sêl ac ymgysegriad i aohos crefydd

;

Yn y tyrahor hwn yr oedd y weinidogaeth yn rymus ac eíîeithiol iawn. Ym-
uuodd amryw eraill â'r gymdeithas eglwysig

; y rhai yr oedd arwyddion tra

amlwg arnynt eu bod yn ddeiliaid gwaith cadwedigol Ysbryd Duw. Yn fuan

wedi hyny, cafodd yr achos yn LLingoUen ymweliad grymusach fyth. Bu
yma adfywiad rhyfeddol ar y gwaith, ymhob rhan o hono ; ac ymhlith amryw
o bobl ieuainc a ddaethant i geisio lle yn eglwys Dduw, yr oedd Eobert

Cooper yn un ; yr hwn oedd, ar y pryd, yn r ieuauc siriol a bywiog iawn ;

ac a fu ar ol hyny, yn flaenor ar yr eglwys, a'i ysgwydd yn gyson dan yr

arch, am lawer o flynyddau.

Cddeutu y fl. 1792, y rhoddwyd cychwyniad bychan i addysg Sabbothol

yn y dref hon. Gwnaed hyn trwy waith Mr. Charles yn anfon yraa ysfol-

feistr, o'r enw Thomas Dafydd, i gadw ysgol ddyddiol. Hwn, meddir, a fa

yr off"eryn i gychwyn yr ysgogiad tra buddiol hwnw
; ysgogiad a esgorodd ar

ganlyniadau dirfawr i'r oesoedd dilynodd. Yn y flwyddyn uchod nid oedd

cymaint ag un plentyn yn derbyn addysg grefyddol ar y Sabboth, oddieithr

yr ychydig a fwynhaent hyny oddiwrth eu rhieui, neu allan o'r pwlpud. Yn
awr, nid oes nemawr lai na mil a hanner o rai ieuainc a hen, yn LlangoUea

a'i hamgylchoedd, ymhlith y Methodistiaid yn unig, heb son am euwadau

eraill, bob Sabboth, yn ymgasglu at eu gilydd, i roddi ac 1 dderbyn addysg,

yn y pethau a berthyn i fywyd tragwyddol. Bychan y dychymygai Thomas
Dafydd, nac Humphrey Edwards, ar ei ol ef, pa ganlyniadau eu maint a ddi-

lynent yr ysgogiad a gychwynasent hwy !

Gwnaeth gwrthwynebiad rhai, gwrthgiliad rhai eraill, ac angeu ei hun,

gryn fylchau yn y fyddin lawer tro ; eto codid rhyw rai i fyny yn Ile y rhai a

syrthient ; fel yr oedd un drws yn cau yr oedd un arall yn ymagor ; fel yr

enciliai un, ennillid un arall ; íel na ddarfu am yr achos
; yn hytrach, aeth

rhagddo, er pob gwrthdarawiad a cholled. Dros gryn amser, yr oedd y dyeithr-

iaid yn cael eu lletya yn nhai Eichard Griffiths, a Thomas Hughes ; a cholled

fawr y teimlid eu symudiad hwy i'r bedd ; ond yn y cyfwng, priododd Mr.
Cooper ferch ieuanc synwyrol a duwiol, o ardal Dolgellau ; ac oddeutu y fl.

1796, agorodd ei ddrws i letya y pregethwyr; ac arferodd fl'yddlondeb a

charedigrwydd mawr yn y llwybr hwn am flynyddau lawer ; a phrofodd mai
gwir ydoedd diareb Solomon, " Y mae un a wasgar ei dda, ac fe chwane»ir

CyFROL III. X
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iddo." Ac nid yn y llwybr hwn yn uuig, y bu Mr. Cooper yn wasanaeth-

gar, ond hefyd yn ei swydd fel henuriad, ac arolyg-ydd yr ysgol Sabbothol

;

a thrwy ei ddylanwnd fel dyn, ac fel gwladwr, bu yn ofiFeryn tra deíuyddiol

yn ei oes ; a hyny dros dymhor maith o hanner can' mlynedd, Bu farw yn

]844-, yn 71 mlwydd oed.

Amser a ballai i son am amrywiol enwau eraill, y rhai a fuant íFyddlawn

dan arch Duw yn y dref hon ; cymhwys, er hyny, ydyw crybwyll enw Mr.

Thomas Edwards, fel gr llafurus a ffyddlawn; yr hwn, er hyny, a alwyd i

orphwys yn nghanol ei ddyddiau.

Yn yr eglwys hon hefyd y cododd y Peirch. John Hughes, Gwyddelwem

yn awr, a John Davies, T-mawr, gerllaw Dinbych
; y rhai sydd eto yn

rhodio tir y rhai byw. Mae y gymdeithas eglwysig yn Llangollen, yn awr,

yn sefyll yn mysg y rhai cryfaf, a chyflawnaf o fewn cylch cyfarfod misol sir

Fflint. Mae nifer yr aelodau dros 200 ; deiliaid yr ysgol Sabbothol yn 300,

a'r gwrandawyr at eu gilydd dros 500. Yn gysylltiedig a'r eglwys hon y
mae y Parch. Ricliard Edwards.

Ac nid ynddi ei hunan, o ran rhifedi a chysonedd, y mae holl ragoroldeb

y gynulleidfa, ond hefyd yn ei defnyddioldeb i'r wlad gylchynol. Nid llawer

o eglwysi yu y gwledydd, a fu yn fwy llafurus i blanu, nac yn fwy gofalus i

ymgeleddu, eglwysi eraill, y rhai a darddent fel canghenau oddiwrthi. Ni a

gawn grybwyll y rhai hyn ar fyr eiriau.

LLAXDYKAN.

Dechreuodd yr achos hwn yn yr Hewl, plwyf Llantysilio. Symudodd
Humphrey Edwards, yr ysgolfeistr y crybwyllasom ei enw eisoes, o Langolien

i'r lle a enwyd. Ac yn fuan wedi agor ysgol ddyddiol, sefydlodd ysgol Sab-

bothol ; cynaliwyd cyfarfodydd i weddio ; a ehafwyd ambell bregeth i'r ardal

;

enniUwyd rhai hefyd i ymuno â'r fam eglwys yn LlangoUen. Fel hyn, yn.

raddol, yr ymwreiddiodd ac yr ymeangodd yr achos, hyd nes y cafwyd capel

i addoli ynddo ; ac egiwys a chynuUeidfa, nid Uuosog, mae yn wir, wedi eu

crynhoi.

Mae yr hanes a ddyry WiUiam Jones am sefydliad yr ysgol Sabbothol yn

yr ardal, yn deilwng iawn o goffhad
;
yn enwedigol gan mai ei sefydliad hi

a fu y prif foddion i roddi sefydlogrwydd a pharhad i'r achos. Eel hyn yr

ysgrifenodd :—Wedi i mi fod yn llafurio am ryw gymaint o amser, trefnwyd

tri brawd i ddyfod gyda mi, bob yn ail Sabboth. Cadwyd at yr ysgol hon

am flynyddau, pan nad oedd ond ychydig nifer o blant yn dyfod iddi. A
phan ddygwyddai i mi gyfarfod â'r bobl yn dyfod o'r gosper, yn eglwys y
plwyf, ni wnaent gymaint o sylv/ o honof ag edrycli arnaf wrth fy mhasio ar

y ffordd ; ac ni roddai neb yn y gymydogaeth, gymaint a dyferyn o ddwfr

oer am fy llafur.

Un Sabboth, wrth ddyíbd adref, mi n gyfarfum â'r clochydd. " Wel,
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William," ebe efe, " Pwy sy'n talu i chwi am ddyfod yma o hyd i ddysgu y
plant ?

"

" Talu i
" ebe finau, " nid oes neb yn talu i mi ; ac nid wyf yn dysgwyl

tal hyd adgyfodiad y rhai cyfiawm." Yr oedd hyn yn beth dyeithr iawn i'r

clochydd ; a synu a wnaeth. " John," ebe fi, " gofynwch i'r person a gaiff

plant yr ysgol Sul ddyfod i'r eglwys i ddyweyd eu catecism tjw Sabboth."

Nyni a gawsom genad, a ni a aethom ; a'r plant a atebasant y catecism yn

bur dda ; mewn canlyniad i hyny, daeth ychwaneg o blant i'r ysgol.

Yn mhen rhyw gymaint o amser, mi gefais dri o'r plant, yn gystal darllen-

wyr ag i fod yn athrawon sefydlog, i'm cynorthwyo i ddysgu y lleill. ]Mi

ddeliais at y gorchwyl, nes cynyddodd yr ysgol, o'r diwedd, yn 120 o rifedi.

Ac ni a gawsom ambell bregethwr i ddyfod yno i bregethu'r efengyl ; a mawr
oedd y llawenydd o'u cael. Ymunodd rliyAV ychydig mewn proffes efo ni.

O'r diwedd, cafwyd addewid gan Mr. Charles i ddyfod yno ; wedi addaw o

hono ddyfod, efe a ddywedodd wrthyf, " Wel, William, yr wyf yn bwriadu

dyfod i'ch esgobaeth chwi, yn fuan." " Yn wir, Syr," ebe finau, " un go

dlawd yw hi." Ond cafodd Mr. Charles ei foddloni yn fawr yno, drwy fod

un o'r plant wedi adrodd peunod ar g'oedd iddo ar ddechreu yr oedfa.

Wele yma ddechreuad bychan yr achos yn Llandynan, ynghyd a'i fynediad

ymlaen dros dymhor. Nid oes dim amgylchiadau rhyfeddol wedi hynodi

y gwaith yn y lle, hyd heddyw. Nid yw yr ardal ond bechan, ar lechwedd

y mynydd, sydd yn cyfryngu rhyngddi- â Bryn-eglwys; ac ni all fod y
trigolion yn llawer ; eto, anrhydeddir y fro â rhagorfreintiau crefyddol, y rhai

sydd werth anmhrisiadwy i'r bobl a'i preswyliant.

pentiie'=dwfr.

Dechreuwyd, yn y llehwn hefyd, yn gyffelyb i'rlle cyntaf, trwy i Humphrey
Edward fyned yno i gadw ysgol y nos, i ddysgu i'r plant ac eraill, ddarllen

Cymraeg. Trwy gynorthwy y brodyr yn Llangollen, codwyd ysgol Sabbothol

yn y lle ; y rhai fuont lafurus a diwyd iawn yn cyrchu iddi am fl^^nyddau,

trw7 bob tywydd ; er fod iddynt dair neu bedair o filldiroedd o ffordd. Mae
yn y lle hwn achos siriol ; a chynulleidfa o 200 neu ychwaneg ò rifedi, yn
arfer ymgrynhoi i wrando gair Duw, gyda chysondeb.

Y LODGE.

Mae y Uehwn yn gorwedd yn mhellach oddiwrth Langollen; tuag wyth
miUdir, fe allai, ac o fewn tair neu bedair milldir i Groesoswallt. herwydd
ei bellder, ni allodd y brodyr yn Llangollen, wneuthur cymaint o wasanaeth

i'r ardal hon. Mae yr achos hefyd wedi dechreu yn Ued fore yma ; mor fore

a'r amser yr oedd WiUiara Lewis yn preswylio yn Adwy'r-clawdd
; a rhaid

fod hyny yn tynu at &0 mlynedd. D\rwedir mai efe oedd y precethwr a
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ddaetli i bregetliu o^yntaf i'r ardal, ar fore Sabboth, niewn t byclian ; ac iddo

fyned oddiyma erbyn y prydnawn i Glyiiceiriog, a pliregetlm yn yr awyr

agored, wrth Bont-fadog, i dyrfa fawr, Daeth pregethwr arall o sir Drefald-

wyn, sef Thomas Morris, i'r un manau, y Sabboth canlynol
;
yn yr oedfa y

prydnawn, y tro hwn, torodd yn law trwm, ac felly yn anfanteisiol i gadw yr

oedfa allan. Cynhyrfodd hyn feddwl gr parchus o'r gymydogaeth, o'renw,

Owen Owens, Llwydiarth, i gj'nyg ysgubor oedd gerllaw, i gadw yr oedfa
;

yn mhen rhyw gymaint o amser, tueddwyd ei feddwl i gynyg ei hun hefyd

yii aelod eglwysig ; yn y canlyniad, bu pregethu yn ei d ef dros flynyddau.

Tr oedd dau deulu, yn agos i'r Lodge, yn garedig at achos yr efengyl ; sef,

y rhai a breswylient T'n-rhos, a Brookside. Merch R. PhiUips, Ysw., T'n-

rhos, oedd y diweddar Mrs. Jones, Gwrecsam ; i'r hon yr oedd brawd yn

weinidog duwiol yn eglwys Loegr. Yr oedd pregethu, meddir, y pryd hwnw,

mewn t bychan, yn agos i d ei thad ; lle y byddai hi yn arfer myned i

wraudo yr ychydig bregethau a draddodid yno yu achlysurol. Mae capel

wedi ei adeiladu yn y Lodge, er ys dros 40 mlynedd. Bu un, Mr. Edward

Morris, mab i Eichard Älorris, LlangoUen, yr hwn a fu yn un o flaenffrwyth

Methodistiaeth yn y dref hono, yn byw yn y Lodge am flynyddau lawer ; ac

yn ffyddlawn iawn, yn ol ei ddawn, yn arolygu y gwaith yn y Ue ; ac yn

lletya y dyeithriaid a ddeuent i ymweled a'r ardal. Mae yr ardal hon yn un

Ued Seisonig ; a'r achos Cymraeg ynddi, o angenrheidrwydd, dan raddau

helaeth o anfantais ; eto, ar ol gweled blynyddau o nychdod ac iselder, y mae

golwg siriol ar y Ue hwn, er ys cryn dymhor bellach. Y'ma y mae y Parch.

Daniel Eoberts, yn byw, wedi priodi merch i Edward Morris, y gr crybwyll-

edig uchod.

PONT-CYSYLLTAU.

Mae y lle hwn yn gorwedd yn isel yn nyffryn tlws Llangollen, o fewn

pedair miUdir i'r dref hono. Tua'r fl. 1801, yr oedd y bont wych hono, yr

^quaduct, yn cael ei hadeiladu ; i weithio ati, daeth gôf o sir Fôn i'r ardal

;

yr hwn oedd yn grefyddwr. Hwn, wedi canfod amddifadrwydd yr ardal, o

bob moddion o ras, a aeth at y brodyri Langollen, iymofyn am eu cynorthwy i

ddechreu ysgol Sabbothol yno ; ac nid yn ofer, un amser, y gwneid y fath

gais ar law y brodyr yno ; felly, cychwynwyd yr ysgol. Yn mhen rhyw

gymaint o amser, ar ol ei chychwyniad, daeth pregethwr, o'r enw Lewis

Llwyd, i fyw i'r ardal, o Manchester, tybygid
; yr hwn oedd r da a duwiol,

er nad oedd yn bregethwr o dalentau mawrion. Y l!e y bu efe byw dros y
gweddill byr a roddwyd iddo, oedd Ile a elwir y Chwarelau, ar y ffordd o

LangoUen i Ruabon ; ac yn agos i Bont-cysylltau ; ac yn ei weithd ef y cedw-

id yr ysgol, ac y cynelid y pregethu. Symudwyd Lewis Llwyd yn fuan ar

ol dyfod i'r wlad trwy angeu; eto, yr oedd yr ysgol Sabbothol wedi cymeryd

gwraidd yn y Ue, a chafodd ei hamaethu gau ryw rai yn y gymydogaeth.
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mewn cysylltiad â cliyfeilHon o LlangoUen, byd nes y codwyd capel y Bont.

Yn y cyfamser, yr oedd ysgolion eraiil, yn y cyraydogaethau cylcliyuol, wedi

eu codi ; sef yn y Garth, Acrfair, Cefn-mawr, a'r Fron ; ond wedi codi y capel,

ymunodd yr holl leoedd uchod, gan ymgrynhoi i'r un lle. Yr oedd yma, bell-

ach, achos cryf a siriol ; ac er i ddwy haid godi o'r Bont ar ol hyny, y mae

yno gynulleidfa o 200 o rifedi yn ymgasglu i wrando, ac eglwys a thros 50 o

aelodau ynddi.

GAllTH.

Ardal yw hon, o fewn miUdir a hanner i'r Bont. Yn y fl. 1834, daeth

agwedd trigolion yr ardal hon dan ddwys ystytiaeth y brodyr yn y Bont

;

arferid pob taerni, i ddwyn y preswylwyr i'r moildion a gynelid yn y Bont;

ond aflwyddiannus fuont i raddau mawr. Parodd hyn i'r cyfeillion lochi yr

amcan o fyned â moddion at y trigolion, gau na cheid mo honynt hwy i'r

moddion. Ar y pryd, nid oedd ond pedwar neu bump o aelodau eglwysig

yn preswylio yn yr ardal ; eto, penderfynwyd adeihidu ysgold yn gyntaf

peth ; a chafwyd gan un o'r brodyr, sef Mr. Joseph Roberts, ddarn o dir i'r

dyberi, ynghyd a cherig, a phob cyfleusdra
;
ymosodwyd at y gorchwyl yn

ddioed, a chyda chryn egni ; a pharod ydoedd i'w hagor yn mhen ychydig

fisoedd. Costiodd yr adeilad £55 ; ac uid hir drachefn, trwy gydweithred-

iad, a chwbl-ymroddiad, y bu y ddyled hon heb ei Uwyr dalu ; ac i ddangos

teiraladau siriol yr ardalwyr, yn enwedig y sawl yr oedd pwysau y gwaith

arnynt, ar Iwyr daliad y ddyled
;
ymofynasant am gyfarfod pregethu ar yr

achlysur, a chanasant :

—

Rliown fawl ar g'oedd i Dduw yn gu.

Am iddo 'n dirion roi 'ni dý
;

Am roi'n ein bryd i gyd o'r bron,

I drtlu y ddyled oll yn llon ;

Ty 'r Arglwydd ydyw hwn
;

Mae 'n rhydd oddiwrth ei b^vn ;

Mae, raae, ein meddwl pnuld,

Yü llawenhau wrth wel'd y dydd.

Ond yn mhen tua deng ralynedd, ymddangosodd fod yr ysgold wedi ei

godi trwy ryw amryfusedd, ar dir, ag oedd yn eiddo gwirioneddoi i E. M,

Biddulph, Ysw., A.S., a bu raid iddynt brynu y tir drachefn, am ddeg punt,

neu ei goUi. Hyn a wnaed, a sicrhawyd ef yn feddiant cyfreithiol i'r cyfun-

deb ; talwyd hefyd yr holl gost ychwanegol hon, gyda'r un parodrwydd ag y
talesid am yr adeilad ddeng mlynedd yn ol. Dechreuwyd yr ysgol, yn yr

ysgold newydd, gyda sirioldeb mawr ; a chafwyd arwyddion diyrawad yn

fuan raai nid ofer à fu y llafur yn yr Arglwydd.

Yn mhen dwy flynedd, neu ychydig yn ychwaneg, cynyddodd nifer yr ael-

odau eglwysig yn yr ardal, fel ag i roddi sail i feddwl, mai diberygl, bellach,
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a fyddai fod eglwys yn y Garth, yn gystal a'r Bont ; yü yr hon, hyd yn hyn,

yr oeddynt yn aelodau. Yr oedd pob moddion, bellach, yn cael eu mwynhau

yn yr ardal, heb fod mewn cysylltiad mwyach u r fam eglwys, fel o'r blaen.

Tua'r fl. 1840, ymwelodd yr Arglwydd â'r ardal trwy adfywiad siriol ; ac

er nad oedd yma ddim tori allan mewn gwaedd neu fawl, eto ychwanegwyd

at y gymdeithas eglwysig mewn ysbaid pedwar mis o amser, ddim llai na

35 aelodau. Cyn hir amser canfuwyd angeurheidrwydd ail-adeiladu yr

addold. Yr oedd bellach yn rhy gyfyng i'r gymüleidfa, yn llaith ei lawr, ac

yn brin ei gyfleusderau. Penderfynwyd, trwy ganiatad y cyfarfod misol,

ymbarotoi tuag at gael adeilad fwy, gyda th a stabl yn gysylltiedig. Pen-

derfynwyd hefyd wneuthur y cwbl ar draul yr ardal ei hun yn unig, a dech-

reuwyd casghi tuag ato. Yn nechreu mis Ebrill, 1847, wedi cludo Uawer o

ddefnyddiau ato) a chael cerig a thywod yn y sylfaen, gosodwyd y gareg

sylfaeu. Aeth y blaenor, Mr. John Jones, Cefn-y-fedw, ar ysgwyddau yr hwn

yr oedd gofal yr achos yn y lle ymron yn llwyr, i Liverpool, trwy gydym-

gynghoriad y brodyr i brynu coed at yr adeilad. Dewisodd ynteu ddyddiau

y gymdeithasfa yn y dref hono i fyned yno
; yr hon a gynelid y flwyddyn

hono ar y 23ain o Fai. Yr oedd gydag ef ei wraig, brawd a chwaer arall o'r

eglwys, ac uu wraig o gymydoges. Ar eu dychweliad adref, ar ol mwynhau

cymdeithasfa dda, a phrynu coed at y capel ; daethant heibio Caerlleon ar y

rheilffordd sydd yu arwain i'r Amwythig, hyd at y bont ar Ddyfrdwy yr â y

clydresi drosti
;
pryd y dygwyddodd y ddamwain alaethus o dori y boiit, a'r

cerbydau ddisgyn yu bentwr drylliedig i'r gwaelod ar làn yr afon. Meddäi,

Mr. Johu Jones ei huu, wrth ddarlunio y tro :

'•' Yr oedd tri pheth yn dangos

yn nodedig ddaioni Duw yn y ddamwain, er mor alaethus ; sef, laf, Toriad y
modrwyau cryfiou sydd yn cysylltu y cerbydau wrth y peiriant ; felly aeth yr

ageredd-beiriant a'r tender ymlaen, gan ollwng y cerbydau i lawr ; oni buas-

ai hyn disgynasai y peiriaut ar y cerbydau, ac a'u drylliasai yn chwylfriw.

2il, Yr oedd yn amser trai yn yr afon
; pe buasai y llanw i fyny, boddasid

pawb cyn y gallesid estyn gwaredigaeth i neb ; yn enwedig, gan fod y
dyoddefwyr oll mewn llewygfeydd eisoes trwy y codwm. 3ydd, Yr oedd

yspytt (infirnmry) y ddinas gerllaw, i gludo y rhai auafus iddo, lle yr oedd

pob ymgeledd iddynt wrth law."

Yn mysg yr archoliedig yr oedd Mr. John Jones a'i wraig, lle y bu ef ei

hun yn gorwedd am rai wythnosau, a'i wraig am ddeng wythnos o leiaf
j

ond er i'r ddau ddyoddef yn dost, a'r wraig yn enwedigol, eto, arbedwyd eu

bywydau, a dychwelasant i'w cartref, ac addunedasant bob un drosto ei hun,

fel otîrwra diolch ara eu gwaredigaeth, os caent hwy ryw swm tuag at eu

poen a'u colled,, y rhoddent hwythau ryw faint o hono tuag at dalu dyled y
capel newydd ; o herwydd yr hwn yr aethent i Liverpool y waith hon. Yr

adduned hon a dalwyd ganddyut, a rhoisaut ddau cant o bunau, sef cant

bob un at leihau dyled y capel ; gan ddyweyd, " Canys oddiwrthyt ti, y mae

j)ob peth, ao o'th law dy hun y rhoisom i ti." Y mae yr adeilad, gan hyny,
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yr hwn a gostiodd o cliwech i saith cant o bunnau, yn awr, trwy haelioni y
brawd tfyddlon uchod a'i wraig, a thrwy ddiwydrwydd a ffyddlondeb anar-

ferol y bobl dlodion yn yr ardal, heb nemawr ddyled os dim arno. Cy-

mhwyswyd y capel bychan cyntaf i fod yn lle i gadw ysgol ddyddiol er

addysgu plant tlodion y gyraydogaeth. Nid oes gofod genym i ddilyn hanes

yr eglwys hon yn fanwl ; digon ydyw, i ni ddyweyd fod yma gymdeithas

gryfach, mewn 20 mlynedd o amser, a llai nag sydd mewn Uawer ardal er ys

60 mlynedd; nid Uai, yn ddiweddar o leiaf, na 80 o nifer; a gwrandawyr

cyson oddeutu 200. lë, yn ychwanegol at hyu oU mae y gynulleidfa yn y
Garth wedi dechreu tori allan i'r Gogledd, i le anghysbell ac anfanteisiol i'r

trigolion i gael moddion gras, trwy sefydlu ysgol Sabbothol yno a chadw

cyfarfodydd gweddio ; ac nid heb arwyddion cysurus fod yr ymdrech wedi ei

goroni â bendith.

ACEFAIR.

Ardaì yw hon ynghanol gweitbfaoedd glo a haiarn, oddeutu milldii' neu

fwy i'r dwyrain o'r Garth, ac nid llawer pellach o Bont-cysylltau, ar y ffordd

o LangoUen i Riwabon, Árdal dra phoblogaidd ydyw, fel y gellid dysgwyl

ei bod ynghanol gweithfaoedd o'r fath a nodwyd ; ardal hefyd fel llawer o

ardaloedd aml eu pobl, llawn o ddrygioni ac anystyriaeth. Yr oedd yma
gryn gymysgedd hefyd o Saesou a Chymry; yr hyn, ynghyd a bod mwy o

arferion Ilygredig yn ffyuu ynddi, a barai ei bod yn annhebyg i ardaloedd

cyffredin Cymru. Yr oedd meddwdod a dyhirwch o bob math mor uchel ei

ben, fel mai nid eithaf dycgel oedd i neb fyned allan o'u tai ar nosweithiau

Sadwrn a'r Sul
; yr oedd- gwedd farbaraidd ar y fro. Yr oedd y plant yn

tyfu i fyny mewn perffaith anwybodaeth o bethau yr efengyl, ac yn barod i

efelychu eu rhieni yn yr hyn oedd anfad a drwg. Tosturiodd y cyfeiUion yn

y Bont wrth resyndod y fro, a cheisiasant gan y brawd ffyddlawn, a enwyd

fwy nag unwaith, Mr. John Jones, Cefn-y-fedw, yn y fl. 1835, i chwilio am
ryw le cyfleus i ddechreu ysgol Sabbothol ; ond anhawdd oedd ei gael.

Nid oedd y trigolion eto yn gweled ei heisiau, nac yn gwerthfawrogi y fraint

o'i chael, Methwyd, pa fodd bynag, a chael un Ile gweli i'w chynal, ar y
dechreu, na rhan o d tafarn, dan arwydd " Toîìi and Jerry." Wedi ei

chadw, dros ryw ysbaid, yn y Ile anmhriodol hwn, symudwyd hi i d anedd

("T Margaret Jones"), ile y bu am ysbaid dwy flynedd. Bu raid, o

herwydd afiechyd trwm a dorodd alîan yn y teulu, ei symud drachefn i

Ben-y-bedw, t mwy ; t yr oedd Mr. David Eoberts, gr a fu dros flyn-

yddau yn henuriad parchus yn y Bont, yn byw. Cynyddai yr ysgol mewn
rhifeui yn barhaus, nes oedd tri o dai yn angenrheidiol i gynwys ei

deilidd.

Wedi gweled yr ysgol yn ymwreiddio mor ddwfn, ac yn effeithio mor dda,

gosodwyd yr achos o flaeu y brodyr yn y Bont j a thrwy eu cydsynied hwy, o
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flaen y cyfarfod misol, gan erclii am gyfarwydclyd a cliynortliwy i ddarpar lle

mwy eang a chyaeus. Caed annogaetli i ymofyn am le i adeiladu capel yn

yr ai-dal, Ue liefyd a gafwyd ; a dangosodd y trigolion, y rhai a fuasent

gynt mor ddifraw, lawer iawn o awyddfryd a pharodrwydd i wneyd a allent,

tuag at yr adeilad. Er ys blynyddau, bellach, y mae yma gapel prydferth, a

chynuUeidfa dda yn gwrando yn gyson. Mae canuoedd o blaut wedi cael

eu dysgu yn ystod y 18 mlynedd diweddaf
; y rhai, yn ol pob argoel, a fuasent

hyd heddyw, oni bai yr ymdrech a wnaed, yn berffaith auwybodus am

bethau mawrion yr efengyl.

" Wele faint o ddefnydd y mae ychydig dan yn ei enyn !
" Tua'r íl. 1760

nid oedd yr un capel gan neb o'r ymneiUduwyr o fewn yr hoU raudir a fu

dan sylw. Nid oedd yr un sefydliad i weinyddu addysg grefydol i ieuenc-

tyd yì- ardaloedd ;
yr oedd y bobl yn eistedd yn beiffaith dawel a diddig yn

mro a chysgod angeu ; heb fod neb yn gofalu am eu heneidiau. Anhawdd

ydyw dychymygu am gyfnewidiad mwy ; eto, fe'i dygwyd o amgylch gan

ddynion bychain eu dawn, oud da eu cymeriad ; heb fod ganddynt ddim

dylanwad nac awdurdod, ond a feddent ar gyfrif cywirdeb eu hamcan, a

chysonedd eu rhodiad. " Beth a wnaeth Duw," trwy y fath offerynau sydd

Leddyw yn destyn syndod a diolch, i bob meddwl ystyriol a chywir ; dyry

sail hefyd trwy yr hyn a wnaeth eisoes i ddysgwyl yn hyderus wrtho am

Iwyddo cyffelyb ymdrechion rhagUaw, nes byddo annuwioldeb yr ardaloedd

yn gorfod cuddio ei ben mewn gwarth, a santeiddrwydd calou a buchedd yn

nodweddu y trigoliou yn gyffredinol.

BRTNEGL-WYS.

Parth wlad yw hwn sydd yn gorwedd yn mhell oddiwrth bob tref farch-

nad ; LlangoUen a Chorwen yw y rhai nesaf, ond y mae saith neu wyth miUdir

rhyngddo a'r naiU ac a'r Uall. Mae tair raiUdir a'r ddeg rhyngddo a Gwrec-

sam, yr hon a ystyrir gan y trigolion yn brif dref farchnad iddynt ; ac y mae

deg neu ddeuddeg miUdir oddiwrtho i Ruthyn. Ni a grybwyUasom air am y

plwyf hwneisoes,* fely plwyf a fwriodd allan o hono y Parch. S. Llwyd, B.A.,

Bala, am fod ei athrawiaeth yn fwy efengylaidd, a'i fuchedd yn fwy cyson

nao- a gyd-darawai â chwaeth gwr o gyfrif yn y plwyf. Dywed yr ysgrif

eydd o fy mlaen, mai nid rhyw lawer o Iwydd a welwyd ar y gwr hyny byth

mwy. Dygwyddodd iddynt fel y bygjthir y rhai a gâsant Seion, " Byddant

fel glasweUt peu tai, yr hwn a wywa cyn y tyner ymaith ;
" gwywodd eu.

cyfoeth a diwreiddiwyd eu teuluoedd aUan o'r fro. Dan weinidogaeth, unol

â chwaeth y cyfryw ddynion, hawdd ydyw dyfalu pa fath ydoedd trigoUon y

cm hwn o ran gwybodaeth ac arferion, mewn amser nad oedd neb araU yn

gofalu am eu heaeidiau. Yr ydym hefyd wedi crybwyU y byddai John

* Cyf. L, tudal. 597.
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Eclwards, Gelligynan, yn arfer a dyfod yn aclilysurol i bregetliu ar y Hhos,

Bryneglwys ; ond er yrymosodiadau hyn, ni chafodd ymneillduaeth le i roddi

ei tbroed i lawr. Yr oedd ymddygiadau y gwrandawyr, pan y cyfarchai Johu

Edwards hwy, yn profì pa fath rai oeddynt. Sabboth yn yr haf ydoedd, a

daeth ynghyd luaws
;
gorweddai rhai ar y ddaear, cerddai eraill o amgylch,

siaradai eraill yn uchel, a chwerylai rhai â'u gilydd. Cychwynodd dau yra-

ladd â'u gilydd, ond dywedai un wrth y llall, " Aros i'r bregeth ddarfod, ac

yna mi ymladdaf â thydi faint a fyni." Eelly, yn mhen pum' mynyd ar ol

i'r oedfa fyned heibio, a chyn i'r gynuUeidfa chwalu, yr oedd y ddau wedi

ymddyosg ; ac fel dywalgwu didoraeth yn rhuthro i'w gilydd, er difawr ddi-

fyrwch i'r coeth-edrychwyr ! Y cyfryw oedd gwedd anghrefyddol Bryneglwys

ar ddechreuad y ganrif bresonol

!

Tua'r fl. 1812, cafodd rhai o gyfeillion Llangollen ar eu meddwl wneuthur

cais at godi ysgol Sabbothol yn Mryneglwys. Yr oedd y cais, ar ryw gyfriíbu,

vn ymddangos yn anhawdd, ac i ryw fesur yn afresymol. Yr oedd mynydd

uchel a chribog i'w ddringo a'i groesi; yr oedd chwe' milldir o tfordd pe bu-

asai yn wastad ac yn syth, ond y mae o leiaf yn ddwy íìlldir pellach wrth

ddringo y myuydd ac amgylchu ar hyd y ffyrdd. Nid oedd neb yn yr holl

gwm, oddieithr un wraig a ddaethai yn ddiweddar o sir Feirionydd i fyw i'r

T-cerig, yn gofalu am wneuthur un gyrawynas er hyrwyddo yr amcan. Nid

oedd neb a'i ddrws yn agored i lochi yr ysgol yn ei d ; a phwy bynag a

ddeuai yno ar y fath neges, ac o ba le bynag, rhaid oedd iddo ddwyn bwyd
gydag ef; ac anturio y mynydd a'r tywydd, heb un dysgwyliad am wobr

ond a ddychwelai i'w fynwes ei hunan, mewn tawelwch a boddhad fel un a

geisiai at ogoneddu Duw trwy leshau dynion.

Ymosodwyd, er hyn oll, yn egniol at y gorchwyl; cymerwyd t bychan ar

lechwedd y mynydd i gadw ysgol ynddo, a pharhausant dros rai blynyddau i

ddyfod yn siriol a ffyddlawn i ddysgu y trigolion tywyll i ddarllen, ac mewn
gradd i ddeall gair Duw. Yn y cyfaraser, ceid ambell bregethwr i ddyfod i'r

lle; a chof genyf fod yno fy hunan, tua'r fl. 1813, yn pregethu yn y t y
cedwid yr ysgol ynddo

;
yr un modd llwyddid gydag eraill i ddyfod yno.

Bendithiwyd y moddion i beri deôroad ac ymofyniad yn meddyliau Ilawer ; a

chyn hir o amser yr oedd pump neu chwech ag arwyddion Iled amlwg arnynt o

wir ddychweliad at Dduw. Ond nid oedd yma, er hyn, yr un gymdeithas

eglwysig, na thros ryw dymhor ar ol hyn ; ond yr ychydig nifer a gyfrifid yu
grefyddol, pa rai a aent yn gyson, unwaith yn yr wythnos, i gyfarfod eglwys-

ig a gynelid yn Llanelidan, Yr oedd i'r rhai agosat dros dair milldir o ffordd,

a Uawer mwy i'r UeiU; eto, cyfrifent hi yn fraint, er hyny, er mwyn cael

mwynhau rhagorfreintiau y teulu.

Yn hanes Methodistiaeth yn Mryneglwys y cawn enghreifft ychwaneo-ol

faint oganlyniadau pwysig a ddybynai ar amgylchiadau bychain, ac ar offer-

ynau disylw. Nid anfynycb, yn y gwaith hwn, y rhoddwyd prawf o'r gwas-

anaeíh tra effeithiüi a wnaethpwyd gan y gwragedd, er byrwyddo y gwaith yn
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ei fiaeu ; bu felly yn Mryaeglwys. Er fod yr ardal wedi ei hanrhydeddu â

gweinidogaeth y Parch. Simou Llwyd, B.A., dros ryw dymhor ; acer fod John

Edwards, Gelligynan,Wedi gwneyd cais achlysurol i gyhoeddi newyddion da

yr efengyl i'r trigolion tywyll ; eto, uid oedd dim arosol a sefydlog wedi ei

'ddwyn i ben, hyd nes y codwyd ysgol Sabbothol yu jt ardal ; hyn a wnaed,^

fel y dywedwyd, tua'r fl, i812.

Yr offeryn i ddwyu hyn o amgylch oedd J\Ii-s. Anue Eoberts, T-cerig.

Ganesid hi yu y fl. 1786, n agos i Laudrillo yn Ederniou, sir Eeirionydd;

ac yno, pan yu ieuanc, y cafodd flas gyntaf ar wraudo. Bu yn gweini hefyd

mewn t y byddai pregethwyr y Methodistiaid yn arfer Uetya ; hyn, gyda

mynychu yr ysgol Sabbothol yn ei hieuenctyd, a osododd argraífiadau tyner

'am grefydd ar ei chalon, na allodd byth eu llwyr ddileu. Yr oedd hi yu un

o'r rhai cyntaf yu ei hardal enedigol a gafwyd i ddysgu av dafod leferydd, ac

i adrodd ar gyhoedd i Mr. Charles, Bala, bennod o'r Beibl ; moddion, gau eu

newvdd-deb; a barodd gryn gyuhwrf mewn ardaloedd y pryd hwnw, Wedi

tyfu i fyny, arweiniwyd y ferch ieuanc hou allan o'i bro enedigol, sef i Eryn-

eglwys, trwy briodi Mr, Thomas Roberts, T-cerig, amaethwr cyfrifol yn yr

ardal hono, Ar ei dyfodiad i'w chartref newydd, teimlai yn chwith iawn,

gan uad oedd na gweiuidogaeth yr efengyl, nac ysgol Sabbothol, na dim

breintiau crefyddol, o'r fath a fwynhasai hi, mewn mesur mwy neu lai, o'i

mebyd, Gofidiai yn fawr hefyd wrth weled fod hen arferion Ilygredig y
Cymry, yn eu Ilawn rwysg yn yr ardal. Ac er nad ymunasai hi erioed ag un,

gymdeithas eglwysig ; eto ni allai lai na phoeni yn ddirfawr, ac ocheneidio yn

alarus, am yr anwiredd oll a gyflawnid o flaen ei Ilj'gaid ; a phenderfyuodd

wneyd a allai hi i wrthweithio y drwg. Dechreuodd gartref, trwy losgi yn ulw

y cardiau a roddai gymaint o ddifyrwch i'r teulu ar y Sabbothau ; a gosod-

odd ei bryd ar gael ysgol Sabbothol i'r gymydogaeth.

Yr oedd crydd, yr hwn a arferai weithio i'r teulu, o'r enw Harri Jones, yn

byw mewn tyddyn bychau o'r euw ]\Iaen-y-goron ; ac yu r crefyddol a da,

Hwu a arferai fyned i Langollen i addoli, gan ei fod yn byw rhwng Bryn-

eglwys a'r dref hono. Ceisiodd Anne Roberts gan y gwT hwn osod cyflwr

ymddifad Bryueglwys ger brou y cyfeillion crefyddol yno, ac erchi arnynt

ddarparu rhyw foddioa i godi ysgol Sabbothol yn y cwm ; hyn hefyd a wnaeth,

a chafodd, fel y dywedyd, gan y brodyr yno addaw y deuent i Eryneglwys,

er anhawsed y gorchwyl, os medrai gwraig T-cerig gael lle i'w chadw, Hith-

au a gafodd addewid o d gwag, sef y T-draw; a dechreuodd ddyfeisio pa

füddiou a allai ddefnyddio i roddi hysbysiad i'r preswylwyr y byddai ysgol yn

T-draw yn cael ei dechreu ar ryw Sabboth pennodol, Pa fodd bynag hi

Iwyddodd gyda dyu ieuanc, o'r enw Llywelyn Daries, i hysbysu y newydd i'r

bobl, ar eu gwaith yn dyfod allan o lan y plwyf, foreu Sabboth. Felly, pan

oedd cynulleidfa y llau yn troi allan, neidiodd Llywelyn ar gareg fedd o fewn

y fynweut, a gwaeddodd yn uchel, •' Bobl, gwrandewch, mae ysgol Sul i gael

ei dechreu y Sabboth nesaf yn T-draw." Cerddodd y aewydd yn gyflym
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di'wy yr iioll gwmj ac ymbarotodd lluaws i ddyfod iddi
; yr îiyn a barodd

bryder tra mawr yn mynwes y wraig dda, rhag i ddim ddygwydd i lesteirio

atlirawon ddyfod o Langollen i'w cyfarfod. Ond ffyddlawn fuont hwy i'w

gair ; a phan ddaeth y Sabboth, wele William Jones y gwdd, a John Parry,

yn dechreu dringo Bwlch-y-gamedd, i ymosod ar orchwyl cwbl newydd i

drigoliou Bryneglwys ; a gorchwyl a allai fod, os Uwyddai Duw yr amcan, yn

fendith annhraethol i'r holl ardal. Wrth ddyfod trwy Llansilio, galwasaut

heibio Maen-y-goron, i ddwyn Harri Joues a'i wraig gyda hwy ; ac wedi cyr-

haedd pen y Bwlch, ar gopa y mynydd, tybiasant mai teilwng fyddai cyfaich

gorsedd yr Anfeidrol yn yr achos. Felly gosodasant eu gliniau ar lawr i ddeisyf

gwên y nef ar eu hanturiaeth, a chawsant arwydd boddhaol iddyut eu hunain,

fod eu cais a'u hamcan yn foddlawn gan Dduw.

Nid oes nemawr o wir ddaioni yn cael ei wneyd heb fod gwrthwyuebiad yn

codi iddo o ryw gr: felly y bu yma; a chan mai Anne Eoberts oedd y
prif ysgogydd, arni hi y disgynai yr ergyd. Deallodd ei meistres ì;ir ei bod yu
yn Uochi y crefyddwyr, ac yn cyullunio i roddi iddynt safle arhosol yn y cwm j

ac yn defnyddio moddion i luosogi eu rhif ; a theimlodd yn dra digofus. An-

fonodd fygythiad ati, os yn mlaen yr âi, y gorfyddai iddi droi allan o'r tyddyn

;

ond 03 ymostyngai i gais y foneddiges, na fyddai dim yn ormod ganddi iV
wneuthur erddi, Pan welodd nad oedd hyn yn tycio, ceisiodd gan ei gr ei

throi ymaith ; a chan faint oedd dylanwad y wraig fawr ar y tyddynwr, fe

fygythiodd mai ymadael a fyddai raid i'w wraig oni ymattaliai. IS'i thyciodd

hyn chwaith i'w rhwystro, ond parhaodd i fyned rhagddi fel cynt ; a chyn

hir hi a Iwyddodd i ennill ei gr a'i theulu i gymeradwyo ei hamcan ; ac, niá

yn unig, i beidio sefyll ar ei ffordd, ond hefyd i'w chynorthwyo. Y gelyn,

gan hyny, a siomwyd, a'r gwaith da a aeth rhagddo. Yn fuau ar ol hyn,

dyrysodd y foneddiges yn ei synwyrau, a symudwyd hi i'r gwallgofd
; yn y

cyfamser, darfu y gwrthwynebiad ; a chafodd yr achos seibiant i ymwreiddio

ac ymeangu. Erbyn ei bod hi wedi ei hadferu i'w synwyr, a'i dychwelyd i'w

th, yr oedd tir capel wedi ei brynu, a'r capel newydd ar gael ei godi. Yr
oedd hwn yn ddolur liygaid ychwanegol i'r wraig foneddig ; ni allai oddef

myned heibio iddo wrth fyned i'r eglwys, ac wrth ddychwelyd ; ara hyny pen-

derfynodd fyned ffordd arall ; a rhag iddi weled y cas beth â'i llygaid, plan-

odd goed i dyfu fel ag i guddio y capel o'i golwg. Eto, nid yn fuan iawn y
tyfai y coed, ac mewn cm mor oer ag ydyw Bryneglwys, nid oedd perflaith

sicrwydd y tyfent byth ; ìe, dywedir yn sicr fod y coed wedi methu tyfu. Pa un
byuag, cynyddu a wnaeth Methodistiaeth, ac i fyny yr aeth y capel. Y weith-

red olaf a wnaeth y foneddiges hon, mewn gwrthwynebiad i'r achos crefyddol,

oedd anfon gorchymyn caeth at Thomas Iloberts, T-cerig, i beidio cario

Uwyth ddira defnyddiau at adeiladu y capel newydd ; ond yr oedd hyn
drachefn yn rhy ddiweddar, gan fod y tyddynwr eisoes wedi cario ymron
ddigon galch at yr adeilad.

Fel hyn, cafodd Anne Eoberts yr anrhydedd o fod yn brif offeryn i gael
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ysgol Sabbotliol i'r ardal ; a bu yr ysgol yn foddion eilwaith i gael pregethu

amlach ; a'r cwblynfoddion, dan arddeliad Ysbryd Duw, i ddofi llawer pech-

adur gwyllt, ac i ddyddanu llawer cristion galarus. Symudodd y pregethu yn

mhen rhyw nifer o íiynyddau o'r Tý-draw i Lwyn-onu, Ue yr oedd gvvr, y pryd

liwuw yn byw, o'r eiiw Henry Wiiliaras. Yn ei amser ef cysylitwyd Biyn-

eglwys, a dwy ardal arall â'i gilydd, sef Llandyuan, a Phentre'-dwfr, i fod ya

uu daith Sabbothol ; ac felly cafwyd pregethu mwy cyaon i Fryneglwys, nag

a gawsid hyd hyny. Bu Henry Wiiliaras yn llafurus a ffyddlawn dros lawer

blwyddyn, yu arolygu, ac yn cynal yr aclios yn yr adal lion; a pharhaodd i

wueulhur hyny, hyd nes y symudodd o'r ardal i fyw. Cafodd yuteu lawer o

withwyuebiad oddiwrth ei wraig, yr hou a fu yn ddraeu yn ei ystlys, ac yu

bigau yn ei lygaid, oblegid ei ymlyniad wrth grefydd.

Ymlieu rhyw gyraaint o araser chwanegwyd at y praidd bychan trwy ddy-

fodiad teulu crefyddol i'r gyraydogaeth i fyw, o Hhoslhìnerchrugog. Yr

oedd yu y teùlu hwn bump o aelodau eglwysig, ac yn eu plith yr oedd un ya

flaenor, acuuarallyn bregethwr. Enw y peuteulu oedd John Roberts, yr hwa

a fuasai yn gwasanaethu swydd diacon, er ys blynyddau, yn Khos. Mab i'r

gr hwn ydyw y Parch. Dauiel Koberts yu awr o'r Lodge, ger Croesoswallt.

Ar dderbyniad y fath gyfnerthiad, penderfynwyd seíydlu cymdeithas eglwys-

ig yn yr ardal, a chynaliwyd y cyfarfodydd nedlduol yn mharlawr y " Pen-

tre
" (enw yr amaethd y preswyliai y teulu yuddo) ; tra y cedwid y cyíarfod-

ydd cyhoeddus mewn amaethd arall o'r enw "Llwyn-oun."

Yn mharlawr y Pentre' yr aeth Anne Eoberts gyntaf i'r gymdeithas eglwys-

ig ; a hi oedd y gyntaf o drigoliou Bryueglwys a wnaeth gais am aelodaeth

eo-lwysig gyda'r Methodistiaid. Yr oedd y wraig hon wedi proíì grym y
gwiriouedd flynyddau cyu bod yn aelod proffesedig. " Yr oedd ei gwraidd

yn erbyn Araelec." Nid gwrthwynebiad, ac uid esgeulusdra, a barodd iddi

fod cyhyd heb wneuthur proffes mwy cyhoeddus a phenderfyiiol, ond yr

anghyfleusdra ; ond wedi cael cyfarfod eglwysig o fewn ei chyrhaedd, hi oedd

y gyutaf i wynebu ato.

Yn y tymhor hwn yr oedd yr achos yn myned rhagddo yn gyflym iawn.

Y gwrandawyr yn lluosügi yn fawr, a'r cyfarfodydd oU, neiUduol a chyhoeddus,

yn cael eu coroni ag arddercbogrwydd tra nodedig. Lluosogodd yr eglwys

yn fuan i 40 o nifer ; aeth Llwyn-onn, bellach, yn rhy gyfyng i gynal y gwran-

dawyr, a'r ystafell yn y Peutre' yn rhy fechan i'r aelodau, a rhaid oedd ysgogi

ymlaeu yu rhyw gyfeiriad.

Peuderfynwyd yn uuUais i ymosod at gael capel : ac wedi ei ddechreu nid hir

a fu, fel y soniwyd, heb ei orphen. Syrthiodd ysbryd gwrandoymron ar yr hoil

blwyf ; a buan y profwyd fod y capel yn rhy fychau i'r gwraudawyr, a bu raid ei

helaethu trwy roddi oriel (galhrtj) aruo. Mae yr eglwys yn cyuwys tua

100 aelodau yn awr, heblaw tri neu bedwar cant o bobl yn arfer gwraudo

yn gyson ar weinidogaeth yr efengyl. Mae y nifer hwn, gan nad yw y
plwyf yn boblog, yn cymvys corff y trigolion; ië nid llawer o ardaloedd
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sydd yn awr yn Nghyraru y raae y gymydogaeth wedi ei hennill yn Ilwyrach

i yraarferà raoddion cyhoeddus o ras ua hon.* Fel hyp cafodd Mrs. Eoberts,

gwraig T-cerrig, trwy daerineb yr hon y daeth cyfeillion Llangollen i a'>-or

ysgol Sabbothol yn yr ardal, weled, er ei chysur, ymhell cyn iddiyraadael o'r

byd, fod gwên y nefoedd wedi coroni ei chais ; bod ei symudiad o Feiriou i

Fryueglwys i fyw wedi cael ei wneuthur yn wasanaethgar i deyrnas Im-

manuel ; a bod cannoedd o bechaduriaid eisoes wedi eu llesâu, a bod sail wedi

ei osod i obeithio, y byddai i luaws mwy, mewn amseroedd dyfodol, gael eu

dwyn i etifeddu gras y bywyd. Gallesid dyfalu y llwyddasai yr yradrech,

gan i'r brodyr oedd yn myned yno y Sabboth cyntaf i ddechreu yr ys^-ol yn

T-draw, gytuuo i benlinio ar y ddaear, ar ben y mynydd, ar i'r Arglwydd

yn ei ras fendithio yr amcan. Mae yn debyg mai hwn oedd y tro cyntaf

erioed i ddau neu dri yragynull arno yn enw yr lesu, Yr oedd yma lawer

troed wedi ei sathru, a llawer boneddwr wedi bod yn ei gyniwau* i ymofyn
Grugieir ; ond yn awr, bu ei goppa yn allor i Dduw, ac.yn gysegredig i weddi

a mawl. Bu farw Anne Roberts yu 1854.

PENNODIX.
PARHAD O HANES EGLWYSI SIROEDD DINBYCH A FFLINT.

CTNWTSIAD :

—

HENLLAN—JOHN THOMA?, LLAX-CW^\LLE YX PRl-GETHU YN 1769-70—ERLin YN
CODI—AFLONYDDU AR RICHARI) TIBBOT Y.\ TY'.\-Y-LLID1ART—CYFaRFOD MIS-
OL YX 1773—CAIS AT AFLONYDDU AR Y CYFARFOD—0WE\ A JaXH DAVIES—CYM-
DEITHASFA YN 1780—ADEILADU CAPEL—SWYDÛOGION YR EGLWYS—VR YSGOL
SABBOTHOL—JOHN DAYIBS, NANTGLY.N.

HENLLAN.

Mae y pentref hwn yn sefyll o fewn tua dwy filldir i'r gogledd-orllewin o

dref Diubych. Mae Methodistiaeth wedi hen wreiddio yii Henllan ; dech-

reuwyd pregethu yma ar ddadebriad yr achos, wedi y Ilewygfa fu arno yn

amser yr ymrauiad ; a gwreiddiotld yma yu Uawer cynt nag y gwnaeth yu
Ninbych.

Yn y fl. 1769— 70, meddir, y gwnaed y cynygiad cyntaf i bregethu yn

y plwyf hwn, ÿ. hyny gan yr hyglod John Thomas, Llancwnlle gynt, wedi

hyny o Ddinbych. Y lle y safai arno oedd careg farch, wrth y clochd; a'r

amser oedd ddydd Mawrth Y^nyd. Dygwyddodd, hefyd, fod priodas un o

ferched gr boneddig yn y gymydogaeth yn cyraeryd lle ar yr un pryd. Y'r

oedd John Thomas wedi dechreu pregethu, pan ddaeth mintai y briodas

* Mae yma heíyd un pregethwr yn byw, sef Mr. DaYÌd Hughes.
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allan o'r llan ; a plian ddaeth tad y foneddiges i'r golwg, a deall pa beth

oedd yu myued ymlaen, dechreuodd floeddio, " Ho ! Ho ! dyma y penau-

cryniaid wedi dyfod, wragedd ; fe fydd eích padelli ffrîo ar waith yn y man

yn gwneuthur crempogau, ewch i'w cyrchu yii union ; a churwch hwy eich

goreu, i rwystro y dyn yna frygywtha." Cipiwyd yr amnaid, a chyrchwyd y

padelli yn ddiattreg, a churwyd hwy o ddifrif, gau erlid ar ol y pregethwr i

lawr y Uan ; a phan y cyrhaeddodd at yr efail sydd yn nghanol y llan,

cwympwyd ef trwy godi ei sodlau, a disgynodd ynteu ar ei gefn yn archoll-

edi", a'i waed yn llifo. Y dynion a wnaeth hyn oeddynt ddau frawd, Thomas

a John Hughes o Lôn-wilcin. Ar ol hyu daeth Thomas i fod yn bregethwr

ei hun, a daeth John i fod yn broffeswr dysglaer !
' Myuych y souiai y ddau

frawd wrth John Thomas, am y tio, pryd y rhoddid mantais i'r naill blaid

gyfaddef eu bai, ac i'r llall ddatgan ei faddeuant
; gan y gwyddai mai mewn

anwybod y gwuaethent.

Yr oedd yma rai gwr eisoes, tyòygid, wedi cael blas ar yr efengyl, ac

wedi ymuno â'r crefyddwyr yn ughymdeithas eglwysig Bryn-bugad, yr unig

un, fel yr ymddengys, yn yr hoU wlad
;
gan y cawn fod yu cyd-gyfarfod yno

rai o wyth neu ychwaneg o blwyfi cylchyuol, Yr oedd Ile, a elwid T'n-y-

llidiart, yn sefyll ar fin y ffordd rhwng Henllan a Llansanau. Yr oedd y

tyddynwr, Eobert Owen, wedi bwrw ei goelbren gyda'r Methodistiaid yn

Mryn-bugad, ac wedi ei dueddu yn y canlyniad i agor ei ddrws i dderbyn

pregethu i'w d. Tr oedd cyhoeddiad Edward Parry i fod yno ryw fore

Sabboth. Y"r un Sabboth dysgwylid Richard Tibbot, o Lanbrynmair i Fryn-

bugad, ond gan nad oedd i bregethu cyn y prydnawn, efe a aeth gydag

Edward Parry i D'n-y-llidiart i'r oedfa y bore. Yn y cyfamser yr oedd

offeiriad plwyf Llauefydd yn tìin iawn, o herwydd fod pregethu yn ei blwyf

ef ; ac wedi cael hysbysrwydd fod pregeth i fod yn T'n-y-llidiart, aeth at

Mr. Wynn, Plas Newydd, plwyf Henllan, i ofyn a ddeuai gydag ef yno

i'w rwystro. Cydsyniodd ynteu, ac wedi cyrhaedd y Ile, rhoisant eu ceffylau

i'r gwas i'w gwarchod, a hwythau a aethant i'r buarth i wrando.

Nid oedd Mr. AYynu, tybygid, mor barod i aflonyddu yr oedfa, ag y buas-

ai ddvmunol gan ei gydymaith parchedig ; a dewisai wrando yn hytrach.

Tr offeiriad, ar y llaw arall, a benderfynodd fyned i mewn, i edrych meddai,

pa fath Iyfr oedd gan y pregethwr. Gofynodd hefyd

—

" Pa ham y meiddiwch bregethu mewn t heb ei recordìo?
"

" Mae gorchymyn wedi ei roddi," atebai Edward Parry, " i fyned i'r prif

ffyrdd a'r caeau ; ac yn fy nhb i, ni waeth myned i d, os by^dai cyfleusdra,

-na hyny."
" Yr wyf fi," ebe yr offeiriad, " yn pregethu i'r plwyfoliou bob Sul, fel

nad oes raid i ueb arall ymyraeth." Wrth hyu, deallodd Mr. Tibbot, mai

offeiriad ydoedd ; ac ebe fe

—

"Yrwyf yn tybied, Syr, mai o'r un Ilyfr a minau yr ydych chwi yn

yn pregethu, ac fe allai, oddiar yr un testyaau."



PE.\. IX.] SIllOEDD DINBYCfl A FFLIM, 239

'' EhoVch weled pa lyfr sydd genych," ebe y person.

Ehcddwyd y Uyfr iddo," ac erbyn edrych, Testament Groeg ydoedd.

Gwelodd yn 'y faii, nid yn unig fod y Uyfr yn dda, ond fod y pregethwr yn
gwybod yn dda am dano ; a phenderfynodd y ddau r boneddig nad oedd dim
modd gwneyd dim i'r bobl hyn, heb ddwyn gwarth arnynt eu hunain, fel

rhai yn gwrthwynebu gwaith da, ac yn yraosod ar ddynion mor helaetli

a Uawn eu gwybodaeth a hwy eu hunaiu. Ymaith, gan hyny, yr aethaut heb

yngan gair yn ychwaneg.

Tua'r fl. 1773, cynaliwyd cyfarfod misol, neu gyfarfod a elwid ar yr enw
hwnw, yn Henllan

;
yn muarth y tafarnd a elwid y T-coch. Y pregethwyr

oeddynt Humphrey a John Owens,* Bertheu-gron, sir Fflint ; a Dafydd

Jones Adwy'r-clawdd. Pregethai Dafydd Jones ar y gair, " Canys daeth

dydd mawr ei ddigter ef, a phwy a ddichôn sefyll." Dat, vi. 14 ; a bendith-

iwyd y bregeth hon i argyhoeddi ,gwraig, o'r enw Mary Jones
; yr hon a

ddychrynodd gymaint wrtb ei gwrando, nes peri iddi fyued ymaith o'r oedfa

cyn ei diwedd, a myned i faes gerllaw afon oedd yn agos, i edrych ai ni

wnai sn yr afon yn ei chlustiau, foddi sn y bregeth yn ei chydwybod

!

Ond nid trwy foddion o'r fath yr oedd cydwybod euog i gael ei phuro ; ac o

drugaredd, ni fu y cyfryw foddion chwaith yn ddigon efí"eithiol ì fygu ei chy-

huddiadau. Dybenodd y tro hwu yn ei gwir ddychweliad at Dduw. Yr
oedd y wraig hon ar y pryd yn weddw, ac oddeutu 30 ml. oed. Cafodd fyw

hyd henaint teg
;
parhaodd yn nodedig ei diwydrwydd gyda holl ddefodau

crefydd, a'i gofal am achos yr Arglwydd lesu, hyd ei marwolaeth. Bu yn
proíiesu crefydd tua 60 mlynedd; ac yn y tymhor hwn, cynyddodd i raddau

helaeth o wybodaeth, yn athrawiaeth yr efengyl, yn gystal ag mewn profiad

ysbrydol o'i rhinwedd ; cymaiut o leiaf, a nemawr un, o'i hamgylchiadau hi,

a welwyd yn yr holl wlad.

Yr oedd yn bresenol yn yr oedfa uchod i-, o'r enw John EIlis, yr hwn a

fernid yn ddyn dysgedig ; wedi ei ddwyn i fyny i fod yn offeiriad
; ac ar y

pryd yn athraw ysgol yu Hetillaû. Pan glywodd hwn Dafydd Jones y'a

darlieu ei destyn, dywedodd wi-th ryw rai gerllaw iddo, " Dyna i chwi ffwl

;

yu cymeryd ei destyn yn Uyfr y Dadguddiad ; oblegid," meddai, " Ilyfr yw
hwnw heb ei ddadguddio gan Dduw ; a llyfr nas gall neb ei ddeall !

" Pa
beth bynag a fernir am ddwfn ddirgelwch y llyfr, fel proôwydoliaeíh am
bethau dyfodol, y mae ynddo luaws o egwyddorion amlwg ; a diau mai y
petliau amlwg hyny, y rhai a roddwyd i ni ac i'n plant, a bregethwyd ar y
pryd gan Dafydd Jones ; ac a fendithiwyd i Mary Jones, er fod y mawríon a'r

dysgedig yn tramgwyddo wrthynt. Ac nid hyu oedd y cwbl a wnaed tuao-

at ddarostwng y cyfarfod misol. Yr oedd gr, yn y gymydogaeth, o'r enw
John Jones, Cefu-ceirch, yr hwn oedd oruchwyliwr i r boueddig yn y gy-
mydogaeth ; hwn, gan amcauu boddhau ei feistr, a brysurodd ei hua i godi

* Gwel en haues, dan "Hanea y Bertheu-gron," sir Fflint.
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cyffro, ac i beri aflonyddwch yn y cyfarfod. Llwyddodd hefyd i grynhoi

lluaws bobl ynghyd ar fedr creu terfysg a chynhwrf ; ond rhyw fodd er-

thylodd ei amcan ; dwylaw yr erlidwyr a ddiffrwythwyd, a llwyddiant yn l!e

cyft'ro a ddilynodd. Un ddyfais a ddefnyddiwyd i rwystro yr oedfa, oedd

cyflogi rhyw ddyn, am chart o gwrw, i fyned i'r buarth, ar ganol jt oedfa,

a gwaeddi fod ar John Jones, Cefn-ceirch, eisiau H. S., y gôf, i ddyfod allaa

i bedoli ei geffyl. Methodd y ddyfais hon hefyd, gan i'r gôf lithro allan yn

ddystaw, er mwyn rhoddi taw ar nâd y terfysgwr. Ni fu üafydd Jones, y
pregethwr, fyw nemawr ar ol hyn ;

gan y claddwyd ef yn y fl. 1774.*

Llawer dull ac ystryw a ddefnyddiwyd yn mlynyddoedd cychwyniad Meth-

odistiaeth, gyda'r dyben o attal ei fynediad yn mh^en; ond er i lawer im

ddyoddef yn drwm yn ei gorff, yn ei enw, ueu yn ei feddiannau, dros ryw

dymhor; eto, nid oedd yr un ystryw yn llwyddo i lethu y gwaith. Yn mlaen

yr oedd yn cerdded, er pob gwrthwynebiad. Pel yr oedd y werin yn

cael eu hennill i wrando, ac yr aeth baeddu y crefyddwyr yn beth gwarthua

yn eu mysg, rhaid oedd i'r boneddwyr gwrthwynebol ymofyn am ryw fodd-

ion eraill i ddwyn eu hamcan oddiamgylch. A hyn a wnaent trwy droi

dynion o'u tai, neu trwy eu dirwyo, neu eu carcharu ; ond yr oedd y " cynghor

hwn Dduw, ac ni eliid ei ddiddymu ; a hwythau a gafwyd yn ymladd yn

erbyn Duw."

Yr oedd ymar a gwraig, o'r euw Owen a Jane Davies, wedi profi awdurdod

y gair ar eu cydwybodau, a'u dwyn i hoffi iau yr lesu; ymunasant â'r eglwys

yn Mryn-bugad, ond hwy deimlent yn awyddus i ddwyn yr efengyl i'w pen-

tref trigiannol eu hunain. Ac er iddynt ddyoddef Ilawer yn yr ymdrech,

cawsant weled yr amcan wedi ei gyrhaedd ; ac yn mhell cyn eu marw, cawsant

ganfod eglwys luosog wedi ei chasglu, y gwrthwynebiad wedi Ilaesu, t
addoliad wedi ei godi, a moddion gras wedi eu sefydlu gyda chysondeb yn

Henllan.

Tua'r fl. 1778, pan y cynelid cyfarfod i weddio yn nh Owen a Jane

Davies, daeth constaUei mewn, ag awdurdod ganddo i ddal pwy bynag a geid

yn gweddio ar y pryd. Dygwyddodd mai pregethwr, o'r enw John WiUiams,

oedd yn gweddio ar yr adeg y daeth y swyddog i mewn. Ar ei waith yn

dyfod i mewn ac ar ol ymwrando dros enyd, torodd allan, a dywedodd, " Ar

fy nghydwybod, fy nhangnefedd arnoch." Ac er fod y ws gyfreiíhiol yn ei

boced, ni allodd -gyffwrdd â neb o'r gweddiwyr, ond dywedir iddo fyned

ymaith dan wylo.

Un noswaith yr oedd John Jones, a Eichard Hughes o Leyn, i bregethu

yn nh Owen üayies. Deallodd y gwrthwynebwyr fod pregeth i'w dysgwyl,

a darparwyd y gwarantau i dda! pwy bynaga bregethai. Dygwyddodd i Jolin

Jones fyned yn gyntaf o'r t llety, a sefyll ar ben 'stal i ddechreu; ymbarotodd

y swyddogion hwythau i'w ddal. Yr oedd Richard Hughes heb gyrhaedd

* Gwel ei hanes, Cyf. L, tudal. 148.
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i'r lle o'r t y lletyai, a chlybu fod cynhwrf yn achos John Jones
; parodd Lyn

iddo ymguddio, a diangodd rhag cael ei ddal. Ehoddwyd John Jones i

ofal cwnstabl, o'r enw John Daniel, yr hwn hefyd oedd grefyddwr. Tranoeth

aed a John Jones i Lanelwy, o flaen yr Ustusiaid, a chawsant ganddo addaw

na ddeuai i bregethu byth mwy i Henllan. Bu John Jones yn Ilenllanj ar

ol hyn, ond " oblegid y ll," ni wuai ond gweddio.

y gr hwn a aeth ag Owen Davies, y gr a gynwysai bregethu yu ei d, i

Lanelwy hefyd ; a defnyddiwyd pob moddiou teg a hagr, i gael ganddo

addaw, na throseddai mwy yn y ffordd hono ; oud nid oedd dim yn tycio. By-

gythid ei ddirwyo yn drwm, ac, yn niffyg talu y ddirwy, y carcherid ef ; by-

gythid ef â lls yr esgob, yr hwn a dybid yn waeth na charchar. Eboddid

ar ddeall iddo y troid ef o'i d, ac y byddai yn nod i ddialedd gwlad ac

eglwys ; eto yr oedd Owen Davies fel y graig, ac anmhosibl oedd cael ganddo

gydnabod ei fod ar fai, nac addaw diwygio. Ffyrnigodd y gwr mawr at yr

hyn a dybid ganddynt yn gyndynrwydd, fel na ddiangodd y truan heb brofi yn

y canlyniad pa mor adgas ganddynt ydoedd ei wäîth yn llochi y penau-cryn-

iaid. CoUodd ei d, a claymaint oedd dylanwad y gwrthwynebwyr yn Hen-

llan nad oedd neb arall yn foddlawn i osod t iddo. Dywedir ddarfod i holl

foneddigion y gymydogaeth roddi eu câs gymaint aruo, fel na chai d i fyw

ynddo gan neb o honynt ; ac nid rhyfedd, ar ryw gyfrif, oedd hyn, gan i Owen

Davies ddadgan o flaen yr ynadon na pheidiai dros ei oes a rhoddi ei d i

dderbyn pregethu iddo.

Yn y tro chwerw hwn dygwyddodd i'r hybarch John Pierce ddyfod heibio,

ac wedi clywed am brofedigaeth Owen Davies a'i wraig, efe a'i cyfarchodd

yn siriol a hyderus, gan ddywedyd, " Ni fyddwch chwi ddim heb le i glywed

yr efengyl yn eich oes." Yr oedd yr olwg ar y pryd yn dywyll iawn, pa le

a gai Owen Davies i fyw ; a pha le hefyd y ceid lloches i'r pregethu. Yn y
benbleth, cynghorai Edward Parry, o'r Bryn, ef a'i gyfeillion i ymuno â'u

gilydd i adeiladu t iddo, Yr oedd anhawsder mawr yn hyn
; pa le y ceid y

tir ? Ac wedi ei gael, pa le y ceid yr arian i'w godi ? Tybygid i Edward

Parry roddi rhyw amnaid, os ceid y tir, y gosodid rhywbeth ar droed i dalu

am ei adeiladu.

Yn y fl. 1780, cynaliwyd cymdeithasfa yn Henllan, yn yr hon y bu achos

Owen Davies dan sylw. Tybiwyd mai teg a brawdol ydoedd ei amddiffyn, a

phenderfynwyd ei gynorthwyo. Yr oedd casgliad o ddimai yn yr wythnos

oddiwrth bob aelod yn Ngwynedd, y pryd hwnw, yn cael ei wneyd tuag at

adeiladu capelau mewn gwahanol fanau ; ac yn y gymdeithasfa hon, barnwyd

yn addas, gynorthwyo Owen Davies a'r brodyr yn Henllan o'r casgliad hwn
neu fod un chwanegol o ddimai yn cael ei wneuthur yn bwrpasol i hynyma

Cafwyd tir hefyd dan lease gan r boneddig o babydd ! sef Mr. Parry o Dy^

wysog. Ymbarotowyd i adeiladu, a nodwyd y tir allan.

Pau glybu boneddwyr y fro fod tir wedi ei gael, Ilanwyd hwy o greuloûdeb

a thyuasant ymaith y polion a yrasid i'r ddaear i ddynodi maint y lle ; a bu
Cyfrol III. Y
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raid ail-gyíchu y tir-fesurydd i'w ail osod allau : mor salw yr ystryw ! Ond

nid hyn oedd y cwbl, ond gwnaethant eu gwaethaf drachefn i lesteirio cael

cerig i'w adeiladu ; ac at y pabydd y bu raid myned eilwaith am y gymwynas, a

chaniataodd y boneddwr i gerig gael eu codi yn ei faes ef. Ac yn ychwan-

etyol at hyn oU, y seiri, mewn amryfusedd, a godasant y t oddeutu chwe

modfedd hwnt i derfynau tir !Mr. Parry, tua'r ffordd. Tr oeddynt wedi

adeiladu y muriau hyd at y simdde cyn deall eu camsyniad. Wedi i'r erlid-

wyr gael cymaint a hyn o fasgal arnynt, nid oedd i'w ddysgwyl ond eu heithaf

;

a bu raid ei dynu oll i lawr drachefn, a'i ail-adeiladu ; ond ei adeiladu a

wnaed er jr hoU wrthwynebiadau. Cafodd Owen Davies a'i wraig loches yn

y t hwn, a'r efengyl hefyd. Bu y pregethu yn cael ei gynal yn y t yma am

fwy na 30 flynyddau. Cafodd y ddau hen gristion hyn y fraint o fod yn

ffyddlawn hyd eu diwedd. Ehoddwyd iddynt weled Uwydd mawr ar y gwaith,

capel wedi ei adeiladu, ac eglwys a chynuUeidfa luosog wedi ei chrynhoi.

Nid bychan a raid fod trallodion y dynan tlawd hwn, dan yr ymosodiadau a

ruthrent arno ; ac nid eiddil yr egwyddorion a'i cynaliai jTiddynt. Teimlai

ei huu yn fynych mewn penbleth a phetrusder pa beth i ateb i'r boneddwyr

pan y gelwid ef o'u blaen, ac yr holid ef ganddynt ; ond gair yr lesu i'w

ddysgyblion a'i cysurai, "Na ofelwch pa fodd neu pa beth a lefaroch." Ac,

ar un tro, pan y'i holid gan yr Ynadon, ni fu raid iddo ymofyn am ateb

iddynt ; canys yu yr adeg yr oeddyut yn dysgwyl atebiad ganddo i'r cwestijTi-

au a ofynasid iddo, disgynodd yn ddisymwth dwrf taran arswydus, megys ar

nen y llysd ; a pharodd y fath ddychryn arnynt nes iddynt ffoi ar frys o'r lle.

Safodd goleuni y fellten yn atebiad iddynt ar y pryd ; a chafodd y diniweid

loches yn " nirgelwch y daran."

Bu farw y ddau gristion ffyddlawn hyn yn hen ac yn gyflawn o ddyddiau
;

y wraig yn y fl. 1809, a'r gr yn 1811. Yr oedd y ddau mor ddiysgog eu

hymddiried yn y Gwaredwr wrth farw, ac a fu eu ffyddlondeb trosto wTth fyw.

Tua'r fl..l782 y galwyd swyddogion ac y'u gosodwyd ar y ddeadell fechan

oedd wedi ei chorlanu
; y ddau wr a osodwyd, oeddynt John Davies, y

gwehydd ; a John Hughes, y dilledydd
; yr oedd y ddau yri wylo yn hidl ar

waith ryw hen bregethwr yn ymddyddan â hwy am bwysigrwydd eu swydd.

Tn mhen dwy neu dair blynedd wedi hyny, daeth un John Peters i Henllan i

fyw ; a bu y tri wr yn cyd-flaenori tra buont yn cyd-oesi. Bu y cyntaf farw,

yn 1811; yr ail, yn 1817; a'r olaf, yn 1835, yn 81 mlwydd oed. " Am
danyut," meddai fy nghohebydd,* " gellir dywedyd, na chafodd un eglwys

yn Nghymru ragorach blaenoriaid na hwy. l'r oedd John Davies yn rhagori

mewn eangder gwybodaeth, a manyh-wydd rhodiad ; John Hughes mewn ys-

brydolrwydd meddwl; a John Peters mewn sêl a doniau ysbrydol." Bu dau

eraill yn blaenori yn yr eglwys hon, y rhai y mae eu coffadwriaeth yn dra

• Mr. Jolm Eoberts ; gan yr hwn hefjd y cafwyd y rhíin fn^'af o'r ffeithiau a gry-

bwyllwyd, wedi eu hysgrifenu ganddo o enau yr hen a'r hybarch John Daniel.
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plieraroglaidd j sef, Robert Thomas, yr hwn ni chafodd hir dymhor yn ei

, swydd, cyn ei symud gan angeu. Yr oedd yn ddyn cyflawn a medrus, a bu
yn ífyddlawn a defnyddiol iawn ; bu farw yn 1820, yn 44 ml. oed. Y llall

oedd, John Jones, Pen-y-bwth
;
yr oedd crefyddoldeb hwn o radd uwch ua'r

cyíFredin ; anfynych yr adroddai ei brofiad neu y traethai ei syniadau yn yr

eglwys, na byddai ei ddagrau yn llifo, a dwfn yr argrafif a wneid ar y gwran-

dawyr. Bu ynteu farw yn 1840 yn 71 ml. oed, wedi bod yn swyddog yn yr

eglwys am 35 flynyddau.

Yr oedd cychwyniad yr ysgol Sabbothol yn Henllan, fel mewn llawer Ue

arall, yn llawn anhawsder. Yr oedd y gwaith yn ddyeithr
; y crefyddwyr eu

hunain gan amlaf yn ddifater, os nad yn wrthwynebol ; a'r ychydig ddeiliaid

a gesglid iddi yn anfoesgar a didrefn ; felly yr oedd yn Henllan. Llaweroedd

weithiau y bu yr hen frawd John Daniel ei hunan yn ei chadw, a'i brif

gynorthwy lawer tro, a thros beth amser, oedd Owen Davies a'i wraig, er eu

bod yn oedranus ac yn anfedrus mewn dysgeidiaeth. Am dalm o amser, nid

oedd dim trefniant dosbarthiadol arni ; ond byddai John Daniel yn

rhoddi gwers i bob un yn ei dro, ac i bob un ar ei ben ei hunan. Gydag
anhawsdra mawr y cafyd rhyw fath o drefn ar y plant. Rhwng bod yn

ddisylw o'u gwersi, ymryson â'u gilydd, a bod yn anufydd i'w hathrawon,

yr oedd helaethrwydd o addfwynder ac amynedd yn angenrheidiol ar eù

hathrawon. Yr oedd y rhai ag oeddynt wedi dysgu ychydig yn tybied eu hunain

yn rhy wych o ysgolheigion i ddarllen y Beibl yn barhaus ; a chaniatawyd

iddynt ddyfod a " Llyfr Gurnal " gyda hwynt i'r ysgol ; ond blino a wnaeth-

ant yn fuan ar hwnw. Drych sydd yma i ganfod pa anhawsder mor fawr

oedd sefydlu ysgol Sabbothol ar y dechreu ; a pha fíyddlondeb mor fawr,

oedd gan y rhai a Iwyddasant, er pob anhawsder, i'w chadw i fyny dros

flynyddau, a'i dwyn o'r diwedd i drefn ac eífeithioldeb. Ni fu Uawer o drefn

dosbarthiadol ar yr ysgol yn Henllan hyd y fl. 1813—14.

Yr oedd John Daniel yn lled oedranus pan y galwyd ef i'r swyddogaeth,

rhwng hanner cant a thri ugain oed. Gwasanaethodd y swydd, er hyny, am
ysbaid 30 o flynyddau gyda ffyddlondeb mawr. Cerddodd o Henllan i gym-
deitjiasfa y Bala' lianner cant o weithiau ; a threuliodd 66 o flynyddau dan

iau Crist : bu farw y flwyddyn ddiweddaf (1854), yn 84 ml. oed. Cofir yn

hir am ei daer weddiau dros breswylwyr y gymydogaeth, ac yn neillduol dros

y bobl ieuainc. Yr oedd ei wraig hefyd yn " fam yn Israel." Mae HeuUan,

gyda'i bod yn orsaf hen i Fethodistiaeth, yn sefyll yu uchel, o ran lluosog-

rwydd y gwrandawyr, a nifer yr aelodau. Mae yr aelodau tua 100, a deiliaid

yr ysgol Sabbothol yn 330.

JOHN DAYIES, NANTGLYN.

Yr oedd John Davies yn sefyll yn uchel yn mysg y Methodistiaid, yn neill-

duol ar gyfrif ei gywirdeb dirodres, a'i gysonedd difwlch gyda gwaith yr
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Arglwydd. Yr oedd hefyd yii r tra adnabyddus i'r boll gymurideb, mewn

Gogledd a Dê, ac hefyd yn nhrefydd Lloegr yn y rhai yr oedd cynuUeidfaoedd

Cymreig iV cael. Bu ar y maes am faitli flynyddau, tua 60 mlynedd ; a"

tbreuliodd yr amser raaith hwn yn anrhydeddus fel crefyddwr, a thra defn-

yddiol fel pregethwr. Bu farw yn y fl. 1843, yn 82 mlwydd oed.

Ganesid ef yn y fl. 1760, mewn tyddyn a elwir y Glythau, yn mhlwyf

Nantglyn. Arferai ei fam wrando y Methodistiaid y pryd hwnw yn Ehyd-

galed, a'r Bryn-bugad ; tai yr oedd pregethu ynddynt. Ymddengys hefyd y

byddai y gwirioneddau a glywai yn effeithio mewn mesur arni, gan yr adroddai

ryw gymaint o'r pregethau i'r teulu wedi dyfod adref ; a chan yr arferai

gynghori John i feddwl am y nef ac uffern ; i ofalu am ei enaid ; ac i ochel

halogi y Sabboth, tyngu, dywedyd celwydd, a phethau cyft'elyb. Profai yuteu

beth argraffiadau hefyd trwy yr hyn a ddywedid wrtho mewn ysgol rad a gynelid

yn yr ardal ; eto, blin oedd y pethau hyn ganddo, a cheisiai yraddyosg yn

llwyr oddiwrthynt, ond hyny nid allai ; dychrynid ef gan freuddwydion am

uffern ac am y farn, nes byddai yn codi yn ei gwsg gan ofnau, a'i synwyrau

ymron a chael eu dyrysu ; er^Jiyn oU, gwisgodd yr argraffìadau hyn yraaith ;

ac erbyu cyrhaedd 15 mlwydd oed, yr oedd yn fachgen caled ac anystyriol.

Tua'r fl. 1778, daeth pregethu i ardal Nantglyn, ac ai John Davies, weith-

iau, i wrando ; oud hyd yn hyn iiid oedd y gair yu ymaflyd ynddo i ddim

pwrpas ; hyd nes y daeth John Evans, Cil-cwra, yno, yn y flwyddyn uchod.

Prc^ethodd ar, y " Gareg wen a'r enw newydd," " pryd y daliwyd," chwedl ef

ei hun, " Jack o'r Glythau." Yn rahen tua l)Iwyddyn ar ol hyn, ymunodd

â'r crefyddwyr dirraygiedig ; ac o hyny allan cyfrifwyd ef gyda'r dysgyblion.

Yn V fl. 1783—4, dechreuodd bregethu ; a chan fod ei ddull ei hun o

ddesgrifio yr adeg yraa yn dra tharawiadol, ac yn dwyn cyraaiut o ddelw y
gwrthddrych y sonir am dano, gosodwn ef i lawr yn ei eiriau ef ei huu :*

—

" Yn y fl. 1783— 4, daeth cymhelliad i lefaru yn drwm iawn ar fy meddwl,

ond rhag cywilydd ni ddywedwn i neb ; ac yradrechwn i ddiH'odd y cwbl,

gan weddio yn daer ani gael Ilonydd gan y meddwl hwn, am y credwn mai

o'r diafol yr oedd y cwbl. Byddwn yu meddwl ara ryw lanerchi o'r fro

oddiaragylch, a rhyw glytiau wrth bontydd, a chominsoedd, fel Ueoedd i lafur-

io; îe, byddwn yn fy nghwsg yn fy ngweled fy hun wrth y gorchwyl yn y
cyfryw leoedd. Gwedi hir ymdrech, adroddais fy nheimladau wrth Thomas

Eoberts, melinydd, ag oedd yn y Felin-newydd, Nantglyn
;
gr duwiol iawn,

a blaenor da yn perthyn i Dan-y-fron, Llansanan. Cydymdeimlodd ynteu â

fi yn garedig, a chynghorodd fi i ddywedyd ychydig mewn cyfarfodydd

gweddi a gedwid yn aml yn y dyddiau hyny. Gwnes inau hyny yn araf ac

yn bwyllog ; ond byddai weithiau yn tanio.

" Yn ngwanwyn, 1785, torodd un William Evans, Fedw-arian, gerllaw y
Bala, ei gyhoeddiad, ar fore Sul, yn Ngwaen-segrwyd ; a daeth y cyfeillion

* Gwel } Cofiant am dano, gan Mr. T. Parry.
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ataf i ofyn i mi ddeclireu yr oedfa, ac os na ddeiiai y gr yno, am i mi ddy-

wedyd tipyn wrth y bobl. Gwuaethum felly, oddiar " Ddameg yr Afradlawn,"

ac yn neiUduol oddiar y gair, " Pan ddaeth ato ei hun." Haerwn yn arw nad

oedd dyn wrth natur ddim befo (neu gydag) ef ei hun, ei fod o'i bwyll ac

allan o'i ífordd
;
yr oedd hi yn effeithio wrth adrodd fod gras yr efengyl yn

dwyn gwallgof i'w iawn bwyll, Irwy ei ddwyn yn edifeiriol at Dduw yu

Nghrist. Yr oeddwn i y pryd hwnw yn bump ar hugain oed pan ddeuai y
dyddcyntafoHydref. 1785.

" Y Sabboth canlynol, cyhoeddwyd oedfa i mi yn Nhir Siencyn ; ac oedfa

i rai oedd houo i gyd; oblegid mi a ddyrysais, ac a ffaeliais a dyweyd dim.

Bu raid i mii ddyfod i lawr o ben y gadair trwy y cywilydd—a chywilydd

mawr oedd ef hefyd. Bum dro ar ol hyn heb lefaru dim; ond pan dorodd

rhyw un ei gyhoeddiad, aethum ati eilwaith tan grynu. Yr oedd pregethu

yn beth pwysig iawn i mi y pryd hwn ; trwsgl iawn oeddwn, a gwael, ac eto

yr oedd arnaf awydd dyweyd am ddrwg pecliod, a threfn achub trwy Grist

a'i waed gwerthfawr. Byddem yn cadw oedfaon hyd y clytiau y pryd h.vvnw,

ac yn cael ein Iluchio, a hyny, am a wn i, o ryw sport ; yr oedd y bobl yn

dywyll a phaganaidd iawn. Yr oeddwn unwaith yn Ilefaru allan yn Mhentre-

cader, pan y cafodd dau eu dàl a'u sobri. Bu un o'r ddau yn flaenor da yn

Nantglyn a Henllan ; John Jones, Pen-y-bwth oedd ei enw. Yr oedd gT
yn byw yn Segi'wyd-ucha', o'r enw John Evans, yn gwrando yno y pryd

hwnw. Fe'm tueddwyd i ddangos perygl y bobl oedd yn gwrando yn unig,

heb ymuno â gwaith a phobl Dduw ; dywedais fod y cyfryw fel t plant Job,

heb fod yn y ^treet ynghanol y tai eraill, pan y tarawodd y gwynt wrth ei

bedatr congl, ac y syrthiodd. Glynodd hyn yn nghalon Mr. Evans yn ddwys,

a daeth i'r eglwys, efe a'i wraig ; a pharhaodd hyd y diwedd yn Avr tebyg

iawn i un duwiol. Dywedai droiau mai y gwael a'r musgrell genyf fi, oedd

ei dad crefyddol ef—yr oedd yn r duwiol, ac yn gyfuill cywir.

" Y mae genyf lawer o bethau gwerth eu cofio, y rhai a wnaeth yr Arglwydd

i mi, ac o'm tu ; er i lawer godi yn fy erbyn o dro i dro, eto methasant a

llwyddo er pob ymgais. Yr oedd fy nhad yn ddyn meddw iawn, wedi arfer

hyny o'i ieuenctyd ; ac yn dywyll a phaganaidd, ac fel y cyfryw, yn elyn pob

rhiuwedd. Weithiau âi i'r llan i'r gwasanaeth, ac yna i'r dafarn, Ile yr arosai

gyda'i gymdeithion hyd ddydd Llun, Yr oedd yn gas iawn tuag ataf, wedi

i mi ddechreu gwTando ; clôodd y drws lawer gwaith i'm herbyn ; a chefaia

lawer três a ffonod ganddo, a thrahausdra ffyrnig ; a minau yn submiíio i bob

peth, ond toii y Sabboth. Curodd fi droiau am nacâu myned i siwrneuau ar

y Sabboth ; rhoddai yn fy erbyn fy mod yn anufudd iddo, a'm bod wedi íy

loíéchsio, er pan aethwn at y òobl hyn ; diawliai a rhegai, weithiau, fel dyn o'i

go'. Bum yn meddwl ymadael ganwaith, ond fel yr oedd fy mam yn fawr

yn erbyn i mi wneyd byny.

•• Yn y tywydd blin bwn, meddyliais am ei gymeryd yn fater gweddí at

Pduw
}
yna daeth ar fy meddwl godi addoliad teuluaidd, yr hyn oedd heb ei
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gael eto, er ei ddymuno lawer gwaith. Yr oedd declireu ar y gorchwyl yn

gymaint peth ymron a symud mynydd, Cymaint a allwn wneyd ar y dechreu

oedd darllen pennod y nos
;
yr oedd gweddio yn gyhoeddus yn ormod peth

genyf hyd yma. ! mor anhawdd oedd dechi'eu y gwaith, er fod fy mam
yn íy nghymhell yn barhaus, rhyngof fi a hithau. Eyw noswaith, fel gwraig

'mewn gwewyr, torais allan i nadu dros y t ; aeth y gwas a'r forwyn, a mam
i nadu ; dywedais fod barn yn dyfod, a bod Duw yn myned i dywallt ei lid

ar y cenedloedd, ac mai y teuluoedd diweddi fyddai gwrthddrychau ei lid

tragwyddol. Gwelwn fy nhad yn rhoddi ei law tan ei ben ar fraich y gadair

;

aethum inau ar fy ngliniau, ac yr un modd pawb yn y t, ond fy nhad ; a

dyma'r nefoedd fawr yn tywallt fel gwlaw taranau
;
pawb yn gwaeddi fel pe

buasai y twca yn eu calonau ; ac erbyn i mi godi yr oedd fy nhad yn gor«

wedd a'i bwys ar fraich y gadair, a'i ddwylaw ar y llawr, yn wylo yn hidl.

Nos i'w chofio oedd hono, rhoes dro ar yr holl deulu ; a dywedodd fy nhad,

mewn canlyniad, ' mae rhyw beth rhyfedd ar y llanc yma, ni rwystraf fi mo
hono byth mwyach '

; ac ni wnaeth ychwaith. Byddai yn haws cael ceffyl i

fyn'd yn awr, nag oedd cael myn'd ar draed o'r blaen.

" Wedi hyny, daeth cwmwl du arall : yr oedd fy nhad yn denant i'r Colonel

Myddleton, o Waenynog, ac yr oedd gan y gr boneddig hwnw steward câs

iawn at grefydd ; a darfu i fy nhad ei ddigio trwy nacâu cadw cî iddo, sef i'r

steward. Ar ol hyny, dywedodd y steward wrth y meistr tir, ua allai fy nhad

ddim talu ara y tyddyn ; a fy mod inau, ei fab, yn canlyn y cariadocs, ac

felly, mai y peth goreu oedd ei droi ef allan o'r ffarm. Yraddangogodd yn

fuan wedi hyny, mai am y tir yr oedd y steward i ffrind iddo ef. Pan aeth

fy nhad i dahi y rhent, gofynodd y gr boneddig iddo, a oedd hyny yn, wir

am ei fab, ' Ydyw,' ebai fy nhad, ' ond y raae y llanc yn gweithio ei oreu, ac

yn hynod o ftyddlawn.' 'Wel, wel,' ebe ynteu, ' rhaid i ti ei droi ef allan,

neu gyraeryd warning am y tir.' ' Ni allaf gadw gwas,' ebe fy nhad, ' mae y
tir yn rhy ddrud, ac y mae Jach yn gweithio ei oreu pan f'o gartref.' ' Dim
ychwaneg o eiriau,' ebe y gr boneddig, ' rhaid i ti un ai ei droi ef allan, ai

cymeryd îoarningJ ' Wel, wel,' ebe nhad, ' os felly, chwi bia'r tir, Syr, a

minau bia Jack y bachgen ; ni ymadawaf fi âg ef mwy nag â 'mywyd.' Yna

bu llawer o ymresymu, ond yn ofer.

" Daeth fy nhad adref yn o brudd, ac adroddodd y 'stoii newydd, ac yr

oedd hi yn o effeithiol i ni hefyd. Cynygiais fyned ymaith, ond nis cawn ar un

cyfrif. Yn y cyfamser, dyma'r warning yn dyíod yn ei phryd, a thra effeithiol

ydoedd i ni oll ; ceisiwyd arfer gweddi, ac ymofyn am di-igfa newydd. Aed i

edrych íyddyn, a elwid y Wern, yn mhlwyf Tremeirchion ; ond ni chymeradwy-

wyd mo hwnw, er y gallesid ei gael. Yn fuan, ar ol hyn, bu farw y Colonel

Myddleton a'r steward ; a chyn diwedd y flwyddyn hono daeth y Person

Myddletou, i feddiant o'r stdt ; a chanddo ef y cyraerais y tyddyn, gyda chwo

cheiniog o ernes, heb ddim son am hen 'eíori y warning. Mcddyliais fod Uaw

y goruchel Dduw í'w gweled yn amlwg yn y tro ; a'i fod yn beth i'w gofio."
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Mae y dyfyniad uchod yn rlioddi cip-olwg i ni, a hyny trwy ffeithiau di-

orchudd, ar y dull a'r modd yr âi y Goruchaf a'i waith ymlaen ; megys heb

gyfryngiaeth un cynllun dynol, a hyny dan anfanteision, acyn wyneb rhwystr-

au lawer. Duw yn ddiau a gyffyrddasai â chalon " Jack or Glythau ;
" Ilanc

deulu digrefydd, heb ddim manteision teuluol nac athrofaol ; a gwaith yr

Ysbryd Glân, yn ddiau, a welid arno yn ei gymhwyso i fod yn " ganwyll yn

llosgi" ac yn " goleuo," mewn amser tywyll, ac yn mysg trigolion anwybod-

us a pherffaith ddiofal. Gallai llawer un wenu, gyda gradd o ddibrisdod, ar

y ffaith, fod mab i amaethwr ar lechwedd mynydd, diddysg a diaddurn, yu

troi allan i gynghori pechaduriaid, ynghylch pethau bywyd tragwyddol ; heb

un parotoad wedi ei wneyd arno, ond a wnaethpwyd ar ei ysbryd trwy ym-

geledd yr efengyl ; heb ei dynu trwy un athrofa, na'i ysbrydoli trwy arddod-

iad dwylaw un esgob
;

gallai llawer un, meddaf, edrych ar hyu gyda diystyr-

wch perffaith, a synu pa fodd na buasai rhyw rai yn ei attal. T gwirionedd

ydyw, fod yn hyn oU, fwy o drefn ac o gymhwysder, nag sydd yn ymddangos

ar yr olwg gyntaf. Yr oedd yn y llanc o'r Glythau, elfenau priodol gweinid-

og yr efengyl, er lleied oedd ei ddysg, a gwyleiddied ei honiadau. Dysgasid

ef yn benaf o'r Beibl, profasai yn ddwys ei wirioneddau yn ei fynwes ei hun

;

llosgai gan sêl dros ogoniant Duw a lles eneidiau dynion ; crynai yn ostyng-

edig yn yr olwg ar fawredd a phwysigrwydd y gwaith ; ac anturiai yn gryn-

edig ymlaen gan edrych i'r nef am gymhorth a Ilwydd. Yr oedd yn fedd-

iaunol ar elfenau nad oes neb, er uwched ei ddawn, a dyfned ei ddysgeid*

iaeth, yn wir genad dros Dduw hebddynt, na neb yn anghymhw\-s i'r swydd

a'u cafodd. lë, yr oedd dull cyffredin ei ddygiad i fyny, ei iaith ddiaddurn

a dirodres, ei gyffelybiaethau agos oddiwrth bethau cyffredin ac amlwg, yn

fwy gymhwysder ynddo i gyfarch pobl mor ddiddysg ac anwybodus ag

oedd preswylwyr ei wlad enedigol, na phe buasai ei ddoniau yn fwy godidog,

a'i ddullwedd yn fwy ysblenydd. Pel y mae offer haiarn yn fwy defnyddiol

ì Irin y ddaear, er mor ddiaddurn, na'r aur dilin, er mor dlws ; felly yr oedd

John Davies yn fwy cymhwys i'r gwaith y galwyd ef iddo, na dyn o deimlad-

au mwy coethedig, ac o hyawdledd a dysgeidiaeth mwy gorwych.

Fe deithiodd John Davies lawer ar hyd ac ar led y dywysogaeth, mewn

Dè a Gogledd, a threfydd Lloegr, y rhai y mae cynuUeidfaoedd Cymreig gan

y Methodistiaid ynddynt. Cychwynodd mewn amser nad oedd gan y cyf-

Undeb, ond ychydig gapelau yn Ngwynedd
; yr amser yr oedd llawer o

bregethu yn yr awyr agored, neu mewn tai anedd, neu ysguboriau ; mewn
amser nad oedd yr un ysgol Sabbothol yn Nghymru ; ac mewn amser yr

oedd tywyllwch yn gorchuddio yr holl wlad ymron. Ac er fod gwawr Meth-

òdistiaeth wedi tori yn -wanaidd yn y Deheubarth, er ys hanner can' mlynedd

ymron, a bod cynulleidfaoedd yn dechreu britho siroedd y Gogledd ; eto, pau

ddechreuodd ef bregethu, nid oedd y cynulleidfaoedd hyny ond anaml wrth a

ýdynt yn awr, a bychain wrth y gwelwn ni hv/ynt. Ehaid fod ei anfanteis-

ion ef, a'r rhai a gyd-lafurient âg ef y pryd hwnw, ya fawiion iawü j eto er
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hyn, cafodd Jolin Davies oesì ya y tymbor mwyaf tyfaäwy a fu eto ar Feth-

odistiaeth. Yr oedd iddo gyd-lafurwyr o'r fath rymusaf j
yr oedd y Parchn.

Evan Eichardson, a John Eoberts, wcdi dechreu ychydig o flynyddau o'i

flaen ; dechreuodd Mr. Charles, BaLi, a Mr. Jones, Diubych, tua'r un amser

ag ef. Yn fuan ar ol hyny, cododd Ebenezer Morris yn y Deheudir, a Eobert

Ecberts, Clyuog, yn y Gogledd ; a chyn hir ymddaugosodd Elias, Môn ; a

Eichards, Tregaron ; felly anrhydeddwyd John Davies â chyd-lafurwyr o'r

fath enwocaf. Yn ei ddyddiau ef hefyd y cododd yr ysgol Sabbothol ; sefydl-

iad a roes ysgogiad anarferol i gynydd y cyfundeb trwy Wynedd a Dê.

Yr oedd John Davies yn un o'r wyth pregethwr llëygaidd a ordeiniwyd

gyntaf yn y Gogledd, yn y fl. 1811. Prawf oedd hwn o'r cyfrif a wneid o

hono gan eu frodyr. Cof gan yr ysgrifenydd y daith gyntaf a deithiodd

erioed oddi cartref i bregethu ; sef i sir Gaernarfon, yn gyfaill i John Davie3

yr aethura. Hoff genyf gofio y daith hyd heddyw, ac er nad oedd cyfaiU

John Davie3 y tro hwn ond bachgenyn, prin 19 ml. oed ; eto, dangoswyd

tuag ato gan yr hen weinidog, lawer o gydymdeimlad a thynerwch ; cymaint,

feìly, fel nad aeth yn aughof byth : yr oedd hyn yn y fl. 1815. Nid oedd sir-

oedd Dinbych a Eflint ond un cyfarfod misol hyd hyny. Ystyrid y gallasai

uu cyfarfod misol arolygu y gwaith yn y ddwy sir am ysbaid y 60 mlynedd

cyntaf; ond wedi i'r cynulleidfaoedd luosgi cymaint mewn rhifedi, yn neiU-

duol ar ol sefydliad yr ysgol Sabbathol, gwelwyd yn angeurheidiol, tua'r

fl. 1813, ranu y wlad yn ddau gyfarfod misol. Bu y ddwy sir, er hyuy, am
flwyddyn neu ddwy yn cydgyfarfod yn chwarterol ; weithiau yn sir Ddiubycb,

ac weithiau yn sir Fflint.

Cafodd John Davies fyw i weled cyfnewidiadau lawer yn yr ysbaid o

60 mlynedd y bu ef mewn cysylltiad â'r cyfundeb; a dangosodd bob parod-

rwydd, cyson â challineb, i gydffurfio â gwahanol syraudiadau y gwersyll, dros

yr holl emser maith hwnw. Nid ydym yn golygu ei fod yn bregethwr c^r

radd uchaf, eto yr oedd yn sefyll yn anrhydeddus yn nghyfrif ei frodyr yn y
weinidogaeth ; ac i raddau helaeth yn boblogaidd fel pregethwr gan y gwran-
dawyr. Yr oedd Ilawer o ffraethineb yn yraddangos yn rhai o'i ymadroddion

;

eto nid oedd ynddo un duedd i ymwthio i'r cyhoedd. Ehaid oedd ei gymhell,

yn fwy na'i warafun, i siarad. Ac er fod iddo hawl, o ran oedran a chymer-

iad, i gymeryd y blaen ; eto, cryu anhawsder a brofid i gael ganddo wneuthur
hyny. Tueddai yn hytrach i gilio allan o sylw, ac yn wastad eisteddai rîs ya
îs, nag a roddid iddo gan eraill. Gwnai hyn hefyd, nid o rodres, ac o rith

gostyngeiddrwydd, ond oddiar wir ystyried eraiU yn well nag ef ei hun.

Edrychwn ar John Daries yn Befyll, yn debyg i Eobert Jones, Ehoslan, fel

dolen gysylltiol rhwng pregethwyr cyntaf Methodisíiaid, a'r rhai sydd yn
awr ar y maes. Ar un llaw iddo ef, yr oedd Eowlands, Llangeitho

; y ddau
Williams

; Jones, Llangan ; Davies, Castell-nedd ; Eichard Tibbot j Williara

Lewis ; Dafydd Morria ; Lloyd, Henllan, ac eraill ; ar y llaw arall iddo, y safai

cenedlaeth arall, y rhai ni welsent nemawr o'r tadau cyntefig, cenedlaeth
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sydd yn aros hyd heddyw ar y maes, ond a goffêir yn fynych, bellach, y bydd

raid iddynt hwythau cyn hir roddi Ue i'r rhai sydd yn canlyn ar ol. Yr oedd

John Davies hefyd yn sefyll fel dolen gysylltiol rhwng dau ddosbarth o breg-

ethwyr yn cyd-oesi ag ef ; safai megys yn y canol rhwng yr uchel a'r isel.

Nid llawer o gyfathrach a fydd yn györedin rhw^ng dynion a fyddo yn gwa-

haniaethu llawer oddiwrth eu gilydd
;
pa un bynag ai o ran oedran, dygiad i

fyny, neu raddoldeb. Felly y dygwydd rhwng pregethwyr a fyddo yn sefyll

yn mhell oddiwrth eu gilydd o ran gradd a defnyddioldeb. Ond yr oedd

John Davies yn cael cyfathrachu â blaenoriaid y bobl ; eto, hawdd oedd dyfod

ato gan yr îs-raddolion ; ac fel y cyfryw yr oedd iddo le pwysig mewn ffordd

gadarnhau a chysylltu yr holl frawdob'aeth. Cafodd John Davies oes faith
j

cyrhaeddodd yr oedran patriarchaidd o 83 mlwydd oed, a bu farw mewn

tangnefedd heddychol yn Mehefin, 1843.

PENNOD X.

HANES METHODISTIAETH CONWY AT HAMGYLCHOEDD.

CTNWYSIAD :

—

ERLID GWR URDBASOL YNDDI—HUMPHREY OWENS A THOMAS HUGHES, MOCHDRE',
YN PREOETHU YNDDI—THOMAS ROWLAND, Y CWNSTAB'—J0HX JONES, EDEYRN,
YN PREGETHU YNDDI—SIGN DAFYDD A'I WRAIG—TEULU Y PORTH-ISA'—AD-
EILADU Y CAPEL—DAROSTYNGIAD HEN ARFERION ANFAD—YR YSGOL SAB-

BOTHOL A'I LLAYYDDIANT—LLANSANTFFRAID A'R CANGHENAU CYLCHYNOL—
THOMAS HUGHES, MOCHDRE', YN DECHREU PREGETHU—EI WYSIO FLAEN
YH OFFEIRIAD, YN NGHONWY—YN PREGETHU YN NGWERSY'LL Y CAMPWYR,
AC YN LLWYPCOED—HANES LLANGERNIEW A GWYTHERIN.

CONWY.

Er fod y dref hon yn perthyn i sir Gaernarfon yn ol y rhaniad gwladol j eio,

ystyrir hi, yn ol y rhaniad Methodistaidd o'r wlad, yn perthyn i gyfarfod

misol sir Ddinbych. Ymddengys y bu y dref hon unwaith yn dref enwog
j

ond nid oes dim enwogrwydd neiUduol arni yn awr, oddieithr y gweddiUion

henafiaethol a berthynant iddi, y gorchestion celfyddydol sydd gerllaw iddi, a'r

amrywiaeth ysblenydd sydd yn y golygfeydd naturiol sydd yn ei hamgylch-

ynu. " Prin," medd Pennant, "
y gweh'r tref mor garpiog o fewn, neu fwy

brydferth o faes." Mae yn sefyll ar yr ochor aswy i'r afon Conwy ; ac felly

yn cael ei chyfenwi yn fynych yn Aber-conwy ; am yr afon y dywedir mai

hi yw y fwyaf yn ol ei hyd, o hoU afonydd Ewrop. Mae Conwy yn un o

Ewrdeisdrefi sir Gaernarfon, ac yn cynwys tua 1,400 o drigolion.

Ond â'i hanei3 grefyddol y mae a wnelora ni, neu yn hytrnch â'i Method-

istiaeth, Nid oes genym banes fod neb ymueiUduwyr yn pregethu yn y
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dref, hyd nes y daeth y Methodistiaid i ymosod arni ; ac fe fu rhai o honynt

hwy yn cynyg ar ddwyn pregethu iddi yn lled gynar. Dywed fy nghohebydd,*

" Byddai fy nain, yn ei hen ddyddiau, yn adrodd, ddarfod iddi hi, pan yn

eneth ieuanc, weled gr boneddigaidd, mewn gn du, yn sefyll ar gyíF o bren,

mewn Ue a elwir y " Lawnt ;
" a thra yr ydoedd yn pregethu, fod rhyw

ddyhiryn allan o'r dorf afreolus, wedi tynu y bìocyn pren ymaith odditan ei

draed, nes iddo ddisgyn ar ei wyneb ar y palmaut. Yr oedd fy nain yn

tosturio yn fwy wrtho, o herwydd y gn du, tybygwn, nag o herwydd dim

arall. Nid oes sicrwydd pwy ydoedd y gr hwn. Meddylia rhai mai un o

athrofa larlles Huntingdon ydoedd, a rhai mai y Parch. Peter WiUiams."

Yr oedd yu y dref hedd-geidwad {constable), o'r enw Thomas Rowland,

saer llongau wrth ei greËFt ; adroddai hwn ei fod, pan yn ei swydd, wedi cael

gorchymyn gan Mr. Jones, y person, yr hwn hefyd oedd ustus-heddwch, i

íyned a dàl rhyw bregethwr ; yr hwn wedi ei holi, a'i gadw rhyw gymaint

mewn dalfa, a'i goUyngodd yn rhydd gan ddysgu i'r hedd-geidwad alw am
blant y dref i'w luchio â thom ac â cherig, ar ei fynediad ymaith ; ond trwy

ryw ffawd neu gilydd, diangodd y truan heb yr anrhydedd. Y pregethwr

hwn, meddir, ydoedd Humphrey Owens o'r Berthen-gron.

Pe wel y darllenydd, yn yr hanes a roddir am Thomas Hughes o

Eochdre', ei fod ef, amryw weithiau wedi bod, yn pregethu yn y dref hon,

ymhell cyn i Pethodistiaeth ennill nemawr o safie ynddi. Ac heblaw a

draethir yno, mae hanesyn arall am dano cysylltiedig â Chonwy. Meddai fy

hysbysydd, " Daeth Thomas Hughes o Pochdre', i bregethu y tu allan i

fui'iau y dref, tua'r fan y cynelir y cyfarfod blynyddol gan y Methodistiaid

yn bresenol. Prysurodd rhyw un, yn y fan, i ddwyn yr achwyniad yn erbyn

y pregethwr i Mr. WiUiams, Plas-isa', yr hwn oedd hedd-ynad. Ynteu

wedi cael y fath achwyniad am fai mor ysgeler, a anfonodd Thomas Eowland

i gyrchu y troseddwr, a'i ddwyn o'i flaen ef. Aeth y swyddog i gyflawni ei

neges, ac wedi dyfod i'r lle, barnodd nad oedd raid wrth lawer o frys ; ac am
hyny, gwrandawodd y bregeth hyd ei diwedd. Wedi darfod yr oedfa, dych-

welodd at Mr. Williams, gan ddyweyd, " Paham y mae yn rhaid i ni ymyr-

aeth ? Nid wyf yn cael allan fod y dyn yn gwneyd dim drwg j mae yn

traethu yn ddrwg am bechod ac yn dda am lesu Grist."

" Wel, wel, gadewch iddo, ynte," ebe y gr boneddig. Yr oedd gair da i

Mr. Williams am ei gallineb a'i bwyll ; a sicr genym ddarfod iddo yn yr am-

gylchiad hwn ymddwyn yn gydweddol â'r cymeriad a roddid iddo.

Parhaodd Thomas Hughes i ddyfod i Gonwy yn fynych, a chof gan rai

sydd yn fyw yn awr ei glywed ef yn dyweyd •' Myfi, yw esgob Conwy." lë,

gyda llawer o ddifyrwch y clywid ef yn adrodd ei helyntion yn Nghonwy, a

hyny wedi i'w lygaid ef dywyllu gan henaint. Priodol ydyw dyweyd, yr

hyn y mae y darllenydd, ond odid, wedi ci ddychymygu eisoes, fod yn y

* Mf. Hugh Hughes, Conwy.
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Thomas Eowland, yi* hedd-geidwad, fwy o dynerwch tuag at y pregethu

afreolaidd yma, nag oedd yn llawer o'i gyd-drefedigion. Nid rhyw brysur

iawn yr ymddengys ei fod i osod ei ddwylaw ar y cynghorwyr ; a lled barod

ydoedd, tybygid, i roddi gair i mewn o'u plaid os gwelai le. Hawdd darog-

an, fod gradd o ogwyddiad ynddo ynteu tuag at y penau-cryniaid ; ac yn wir

dangosodd hyny yn y diwedd trwy ymuno â hwy, a chymeryd rhan yn eu

dirrayg, yn gystal a'u breintiau. Bu y gr hwn, «meddir, yn fifyddlon hyd

angeu.

Ar ol bod fel hyn yn pregethu, yn awr ac eilwaith, yn yr awyr agored, a

phrofi yn ehelaeth o warth a gorthrwm, cymerwyd rhyw fwthyn gwael tua'r

un fan ; a bu pregethu, dros ryw dymhor, yn cael ei ddal i fyny yn y bwthyn

hwnw. Y pregethwyr hefyd a dderbynient garedigrwydd ac ymgeledd yn nh
un Mrs. Aune Parry, tra y caniatawyd iddi wneyd hyny gan ei hamgylchiadau,

Cyfarfu y wraig hon, tybygid, â'i chyfran o helbul ; a thrwy lawer o or-

thrymderau y bu raid iddi fyned i deyrnas Dduw. Yn y bwthyn gwael cry-

bwylledig y dechreuodd y cwpl crefyddwyr oedd bellach yn y dref, gadw

eu cyfarfodydd eglwysig. Yr oedd Mr. Griffith Owen, Caergybi, yma ar y
pryd yn cadw ysgol ; a thystiai am y crefyddwyr, fod cryn swm o wehilion yn

mhlith y gwenith yn eu plith.

Pan oedd John Jones, Edeyrn, yn Nghonwy ddiweddaf, colfhäai am yr

amser hwnw. Dywedai ei fod ef yn sefyll i fyny ar y " Lawnt," Sabboth y
Pasg, i bregethu i dorf fawr ; a bod yr olwg arnynt yn arswydus ; fod arno

ofn yn ei galon ddechreu gweddio rhag ei niweidio ganddynt ; ond wedi

dechreu, na theimlodd ef ddim yn ei oes y fath gymhorth. Ac erbyn iddo

agor ei lygaid ar ddiwedd y weddi, fod golwg cwbl wahanol ar y bobl
; yv

oedd ffyrnigrwydd y wyneb wedi diflanu, y dadwrdd wedi tewi, a'r berw

cynhyrfus wedi disgyn i dawelwch mawr

!

Yr oedd buwdlys y sir y pryd hwnw ar eistedd, a'r Sabboth hwnw yr

oedd y barnwyr a'u gosgorddion yn dyfod i mewn ; ac wrth fyned heibio y
lle pregethu, yn gwawdio o'u cerbydau ; ond yr oedd y dorf wedi eu rhwymo
i wrando, fel maì prin yr oedd llygad yn gwamalu, na throed yn symud.

Yn y cyfnod hwn enniUwyd un Siôn Dafydd a'i wraig i hoffi yr efengyl,

ac i weini gradd o swcr iddi. Hen r tâl, teneu ydoedd, yn gwisgo berwig

goch ; hynod o Gymreig oedd ei ddiwyg, a surug a chwta oedd ei gyfarch-

iad. Os mynai neb ddeall yr hyn a ddywedai, rhaid fyddai iddo fod yn
grafF a manwl. Ond am yr hen wraig y dywedir y siradai hi ddigon, os

nad tipyn gormod ; a thrwy eì fod ef yn ceisio cyraedroli gradd arni, dy-

gwyddai weithiau, yn lled ddigrifol rhyngddynt ; eto, er pob hynodrwydd oedd

arnynt, gwnaeíh y ddau wasanaeíh calonog i'r efengyl. Mynai yr hen r
fyned ei hunan a cheffyl y pregethwr i'r cae, a diddiolch iawn a fyddai i'r

neb a gynygiai wneyd hyn yn ei le. Efe, hefyd, fyddai yn cyhoeddi yr

oedfaon ; a gwnai hyny yn ei ffordd ei hun, mewn dull cwta iawn ; ac mor
ddigrifol, ar ambell dro, nes gyru yr hoU.gyuulleidfa i yagafnder : ao efe hefyd
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a ddechreuai y canu. Dywedir am Siôu Dafydd y medrai efe bob tôii new-

ydd cyn ei chlywed erioed ! Ar ddeclireuad yr ysgol Sabbothol, mawr oedd

ei ífwdan
;
yr oedd y plant yn poeni llawer arno, ac yn fwy felly, mae'n

debyg, gan nad oedd ganddo blant ei hun. Gyrai y plant drwg o'r ysgol, a

chlöai y drws arnynt allan ; ond chwanegai hyn ei benbleth ;
gan y byddai y

rhai drwg yn curo y drws, ac yn ei luchio íi cherig oddiallan, felly rhwystrid

ynteu i ddysgu y rhai da ôddifewn. Mae enw yr hen gristion hwn yn adna-

byddus iawn i drigolion Conwy ; a hyny megys yn ddiarwybod iddynt, mewa
cysylltiad â ífynnon a gloddiasai. Ar ryw amserau, y mae prinder dwfr mawr

yn y dref ; ar yr achlysuron hyn, gofynir yn fynych gan un i arall, " Ai uid

oes dwfr yn ffynnon Siôn Dafydd ?

"

Wedi i'r hen bobl hyn adfeilio gan henaint, agorodd drws arall i dderbyn

pregethwyr, ac i roddi lletty ac ymgeledd iddynt ar eu tro ; sef t Mrs.

Margaret Wiliiams, o'r Porth-isa'. Bu y teulu hwn yn ffyddlon a charedig

iawn i'r achos crefyddol yn Nghonwy.

Wedi hyn, cafwyd Ile i adeiladu capel bychan. Gorchwyl pwysig ydoedd

hwn i'r ychydig bobl druain dlodion ; eto dangoswyd ganddynt öyddlondeb

ac egni tra mawr ; rhai yn gweilhio, ac eraill yn cyfranu ato ;
" ac," meddai

fy hysbysydd, " byddai cyflogau y gweithwyr yn dod i mewn bob wytbnos,

nas gwyddid yn iawn o ba le." Felly gorphenwyd y t mewn amseroedd

blinion ; a daeth Mr. Charles, ac eraill, i Gonwy, i bregethu ar ei agoriad.

Wedi agor y capel newydd, ymddengys fod y gwaith wedi arafu Ilawer ; a

pharhau yn isel a diymadferth dros lawer o flynyddau. Bychan oedd yr achos

yn mhob golygiad. Yr oedd arferion anfad y dref yn parhau yn ei grym
;

ac nid oedd Methodistiaeth eto wedi effeithio nemawr ar wedd gyflredinoJ

pethau yn y dref, na'r gyraydogaeth. EnniUasid ambell euaid i garu yr

efengyl, ac i ocheneidio aui yr anwiredd oll a wneid yn nghanol y ddinas

;

eto prin y gwyddai y dref fod Methodistiaeth o'i mewn, oddieithr fod y dysg-

yblion yn dyoddef pob anfri, yn argoel o'i hanfodiad. Gallai dyn bender-

fynu, yn yr adeg yma, os âi ef yn Fethodist, nad adwaenai y byd mo hono

mwyach. Ceblid y crefyddwyr, am na chydredent gyda'r trefedigion i'r un-

rhyw ormod rhysedd ; a rhaid addef, fod yn Nghonwy, arferion yn ô'ynu,

tra theilwng o'r desgrifiad "fformod rài/sedd.^'*

Dechreuodd adfeiliad ar lygredigaethau cyhoeddus y dref, pa fodd bynag,

gymeryd lle, yn fuan ar ol dechreu y ganrit bresenol. Gosodwyd anfadrwydd

yr arferion hyn, o flaen y Parch. William Jones, Ehuddlan, yr hwn oedd yn

ddyn ieuanc y pryd hwnw
;
ynteu, yn ei ddull priodol ei hun, mewn oedfa ar

nos Sabboth y Sulgwyn, a ddyuoethodd oferedd y gwylmabsantau, a defodau

ynfyd plant y fall, mor ddifloesgni a nerthol, nes peri gradd o argraff ar hen

furiau y "gelyn ddyn." Dechreuodd y darfodedigaeth ymweithio i í'ywydy lly-

gredigaeth; ac yn raddol, gwanychodd, nes o'r diwedd y bu farw yn llwyr, Yr

* Gwel ddesgrifiad o afferion y dref, Cyf. I,, tudal» 57#
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oedd ysgol Sabbothol eisoes wedi ei chycliwYU ; ac ymddangosai yn lled flod-

euog yn ystod y gauaf, ond disgynai arni fath o wywdra yn yr haf
; y tymhor

y byddai gwylmabsantau, a'r holl oferedd yn flynu. Am flynyddoedd, hi a

barhaodd yn wanaidd iawn
;
ychydig iawn o blant a ddeuent iddi ; a digon

difedr ydoedd yr athrawon oedd ynddi ; eto trwy barhau ati, daeth yr athraw-

on yn fwy medrus, a'r dysgyblion yn fwy lluosog ; a daeth ei Uesoldeb n fwy

amlwg i bawb.

Codwyd cyfarfod pregethu yn y dref, i gael ei gynal, y Sabboth cyntaf ar

ol cymdeithasfa y Bala, bob blwyddyn ; ac yn un o'r cyfarfodydd hyn, dy-

munwyd ar y Parch. Henry Kees, ddyweyd gair yn annogaethol i ddyfod i'r

ysgol Sabbothol. Effeithiodd y cymhelliad hwn, a'r cyfarfod drwyddo, yn
rymus iawn. . Daeth ugeiniau yn ychwaiiegol i'r ysgol ; acyn raddol, chwan-

egwyd dau cant at eurhifedi. Cynyddodd y gwrando hefyd, a bu raid yn
fuan godi capel helaethach. Yn awr, y mae yma addold da, ac eglwvs o-ref

120 a throsodd, o rifedi. Yma y preswylia y Parch. llobert Huo-hes.

LLANSANTrFRAID-GLAN-CONWY'.

Mae y lle hwn yn gorwedd o fewn tair milldir i dref Conwy, ar vr ochr

arall i'r afon, dros y traeth, ac yn sir Ddinbych. l'mddengys mai mewn t
a elwir y Plas-bach, yn y plwyf hwn, y bu yr oedfa gyntaf erioed gan y
Methodistiaid.* Y pregethwr oedd y Parch. Peter "WiIIiams ; a dvgwyddodd

rau amser, ryw gymaint cyn yr ymraniad yn y fl. 1751. Wedi cynal

pregethu yn y Plas-bach, dros ryw dymhor, symudwyd y moddion i le arall

a elwir y Graig, Ue yr adeiladwyd capel bychan. Symudwyd y pregethu

drachefn, o'r Ue olaf hwn, i Lansantfl'raid. Bu gweddw un o íeibion William

Eoberts, Plas-bach, yn briod â'r hen bregethwr y sonir am dano yn hanes v
Berthen-gron, sef Eobert Prys, Plas-winter. Bu Piobert Prys fyw, ryw o-y,

maint o amser, yn y Plas-bach
;

pryd, meddir, y bu adfywiad lled rvmus ar

grefydd ; a phryd, hefyd, y profwyd chwerwder erlidigaeth. Oud nid oes

dim hanes manwl am yr adfywiad, na'r erlidigaeth, ar gael yn awr.

Bu pregethu yn LIansantä"raid, ryw gymaint o amser, cyn adeiladu y capel

cyntaf. Adeiladwyd hwnw, yn y fl. 1787 ; caed y tir gan un Jane Williams,

yr hon oedd yn cadw siop, yn y pentref ; a'r ymddiriedolwyr, oeddynt Pioberí

Eoberts, saermaen, a Wiiliam Williams, melinydd
; y ddau yn Llansantflraid.

Agorwyd ef, cyn ei gwbl orphen, a hyny gan Mr. Jones, Llangan. Tua'r

amser hwn, neu yn gynarach na hyn, daeth pregethwr, o'r enw John Jones

yma i fyw. Ganesid ef yn ardal Pwllheli, fel y tybir, a chrydd a fuasai wrth

ei grefft. Cafodd fwy o ddysg na phregethwyr cyflredin Cymru; gan iddo

fod, fel y dywedir, yn ngholeg larlles Huntingdon. Yr oedd yn bregethwT

gwresog, a bu farw tua 60 mlynedd yn ol. Yr henuriaid, ueu y diaconiaid

* Gwel Cyf. L, tudal. 154.
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cyntaf yn Llansantffraid oeddynt Eobert Eoberts, T'n-y-coed, a WiUiam

iUiams, T'elin-isa' ;
gwr yr oedd eu clod yn yr holl eglwysi. Yn nesaf

atynt, dewiswyd y ddau frawd William a Jobn Williams. Bu y gwr hyn

yn gwasanaetLu eu swydd am lawer o fiynyddau, nid nemawr Uai na banner

can' mlynedd ; a byny gyda llawer o ffyddlondeb. Tua 44 o flyneddau yn

ol, nid oedd o aelodau yn yr eglwys bon, ond ycbydig dros 30, er fod y

pregetbu wedi decbreu yn y fro er yn agos i 60 mlynedd cyn byny. Decbreu-

odd yr ysgol Sabbothol yn Llansantffraid tua'r fl. 1793—4. Nid oedd y

sefydliad ond bycban a gwanaidd am lawer o flynyddau; sef byd y fl. 1810,

pryd y bu ymweliad Mr. Elias, Môn, â'r ardal, ar ei ddycbwebad o gym-

deithasfa y Bala, yn effeitbiol iawn i'w badfywio a'i cbryfhau. Cyffrodd y

cymbeUiadau a roes yr holl ardab Heidiodd Iluaws mawr iddi—yn wr a

gwragedd
;
plant bach, a hen bobl a'u ffyn yn eu dwylaw, a'u gwydrau wrth

eu Ilygaid ;
gweision a morwynion

;
pawb ymron, a ddeffrowyd. Cododd

yr ysgol ei phen yn y tro bwn, gymaint mewn ychydig Sabbothau, ag a god-

asid arni yn y 17 mlynedd o'r blaen.

Mae yma yn awr gapel newydd gwych a helaeth. Mae y gymdeithas

eglwysig yn cynwys tua 100 o rifedi. Yma hefyd y preswylia y Parch. John

Evans. Dylid ychwanegu fod amrywiol gynulleidfaoedd wedi codi yn ddi-

weddarach yn y dosbartb hwn o'r wlad, am y rhai ni chaed dim hanes, sef,

Bryndionyn, Moria, Llaneliau, a Chroesengan. Cyfododd y lleoedd byn oll

yn ystod y ganrif bresenol, a rbai yn bar ddiweddar ynddi. Nid ydym yn

gwybod fod dim amgylcbiadau hynod yn gysylltiedig â'u banes ; ond eu bod

wedi cyfodi yn gyffelyb i'w gilydd, yn benaf trwy lafur a ffyddlondeb rhyw

nifer o frodyr, yn cychwyn ac yn cynal yr ysgol Sabbothol ; ac yn raddol yn

sefydlu cyfarfodydd gweddio ; ac yn Ilwyddo yn y diwedd i gael pregethu

llèd gyson ynddynt ; felly cesglid cynulleidfaoedd, ac y plenid eglwysi.

THOMAS HDGHES, MOCHDEE'. .

Ymddengys mai yn Nhan-y-fron y dacth Thomas Hughes gyntaf at

grefydd. Ganwyd ef yn y fl. 1739, a phan oedd yn 39 ml. oed y daeth ef

i feddwl am ei enaid. Meddai ef ei hun, " Oddeutu y fl. 1768, yr ymunais

â chorff y Methodistiaid Calfinaidd, a diolchais lawer am i'r Arglwydd fy

ngbadw gyda'i waitb am 55 o flynyddau. Yr wyf yn awr (sef yn fl.

1823) yn 84 ml. oed. Daethum at grefydd pan oeddwn yn 39 ml. oed, a

dechreuais bregethu ymhen tair blynedd wedi byny. Dechreuais mewn
oedfa noson waith, a gadwyd yn y Cilgwyn, LlandriUo-yn-Rhos. Yr achlysur

i mi ddechreu yno oedd hyn :—Yr oedd cyhoeddiad gr dyeithr o'r Deheudir

i fod y diwrnod bwnw, yn Henllan (ar yr heol), y bore ; Tan-y-fron, ddau o'r

gloch ; ac yn Cilgwyn y nos ; fe ddaetli yn ol ei gyboeddiad, ond yr oedd

llafur y di^^TUod wedi ei orcbfygu erbyn yr hwyr, fel y gorfu iddo fyned i'w

wely yn lle pregethu. Yr oeddwn i yn arfer cynghori oddiar y benuod,
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eisoes, ond, yn wyneb y siomedîgaeth, arcliodd y cyfeillion i mi sefyll ar gadair

y tro hwn, a pliregetbu. Profais y fath rwyddineb a blas y tro hwn, ag a'm

cymhellodd i ddechreu pregethu o ddifrif."

Y cyfryw ydyw y digrif ddesgriíìad a ddyry yr hen r o hono ei hun.

Deallwn mai byr iawn oedd ei ddawn, ond gwresog a gweithgar iawu

oedd ei ysbryd. Nid ydoedd ei wybodaeth dduwinyddol ef ond bâs; ond deallai

ddigon i arwain ei gyd-oeswyr at Geidwad dyn. Nid oedd un math o drefn

ar ei bregethau, ac fe'u traddodai heb osod un amcan pennodol o flaen

ei olwg
;
gan loffa yma ac acw. Weithiau, hi ddygwyddai fod yn lled

lewyrchus a rhwydd ; bryd arall, yn anniben iawn. Clywsom am dano un-

waith yn pregethu ar y " pum' torth haidd a'r ddau bysgodyn ;
" ac i

ddangos ei gywreinrwydd, a dyfnderoedd ei alluoedd, dywedai wrth ei wran-

dawyr, fod y " pum' torth haidd," yn cyscjodi pum' llyfr Moses, a'r " ddau
bysgodyn," y ddwy natur yn mherson Crist !

" Yr oedd llawero aidd a gwres

yn ei dymher, ond nid digon o wybodaeth a darbwylledd i gyfateb; yr

oedd ef, er hyn i gyd, yn gristion cywir, a thra ffyddlon.

" Ymhen pum' mlynedd," meddai drachefn, " wedi hyny, mi a adeiladais

d, yn eiddof fy hun, sef, ren-ucha', Mochdre'. Gwnaethum bwlpud cyfleus

ynddo yn ngwaelod y grisiau. Bu pregethu yma oddeutu saith mlynedd.

Tua'r fl. 1780, codasom gapel bychan yn y pentref, lle y cafwyd pregethu

lled gyson ; ac yr achubwyd, mi hyderaf, lawer o eneidiau."

" Tra yr oeddwn yn byw yn Mochdre', mi aethum i Gonwy i bregetlm.

Safwn, mewn gwahanol fanau, ac weithiau o dan wal y dref ; ond yr oedd y
person a'u bleidwyr yn fy aflonyddu. O'r diwedd daliwyd fi, a dygwyd fi o

flaen y gr hwnw ryw Sabboth, i roi cyfrif am fy ymddygiad. Dywedodd
wrthyf, y dylaswn fod yn ddyn dysgedig iawn i fyned o amgylch i bregethu

;

ac y dylwn fedru ateb cwestiynau dyfnion.

" Pa gwestiynau," gofynais inau, " oedd i'w liateb cyn y gallwn breo--

ethu ?

"

"Dymanhw," ebe ynteu, "yrhai a ofynodd fy arglwydd esgob i mi,—

-

Rhowch wel'd a fedrwch chwi eu hateb."

" Un ba le oedd yr apostol Paul o enedigaeth ?
"

" Un Tarsus."

" Ho ! mi welaf eich bod yn gwybod rhyw beth hefyd. Wel, a fedrwch

chwi ddywedyd, pwy a gymerodd ofal Mair y Porwyn ar ol croeshoelio

ein Harglwydd Bendigedig?
"

" loan."

" Wel, eto, pwy 'sgrifenodd Lyfr y Dadguddiad?—Camp i chwi fedru ateb."
" loan yr apostol."

" Yr 'ych chwi yn gwybod Ilawer yn wir."

" Wel, Syr," ebe finau, " a gaf fi ofyn cwestiwn i chwithau ?
"

" Cewch, siwr, ond i chwi ofyn peth crefyddol a duwiol."
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" Wel ynte, pa betli ydyw santeiddrwydd ? neu pa fodd y mae i bechadur-

iaid gael eu cyfiawnhau ger bron Duw ?
"

" O ! uid oes dim o'u busnes ni i hurtio hefo pethau o'r fath yna : a 'd'oes

dim lusnes i chwithau ofyn y fath bethau i r fel myfi.—Ewch o 'ugholwg i y
mynyd yma ;—ac," ebe efe, wrth y bobl a'm dygodd ato, " na ddowch a

phobl fel hyn byth ata' i eto !

"

" Cefais lonydd, wedi hyny, i ddechreu yr achos yn Nghonwy."

Fe ddyry yr heu r hanes lled ryfedd am y cais a wnaeth i bregethu yn

Towyu-y-fl'eri ; lle yw hwn rhwng Llandudno a Chonwy, yn agos i'r traeth ar

gyfer Conwy. Ymddengys y byddai lluaws mawr o bobl yn ymgnsglu i'r

Towyn i chwareu ac i gampio ; ac unwaith, aeth y gair ar led y byddai rhyw

un yn ymddangos yno i bregethu, " Oud," raeddai Thomas Hughes, " nì

adwaenai neb fi, na'r cyfaill a ddaethai gyda fi o Fochdre' ; felly mi a

orweddais ar y tywod-dir glas, ynghanol ugeiniau o rai eraill, y rhai a ddaeth

yno i chwareu ; ac hefyd y Sabboth hwn, i ddysgwyl y ' Cynghorwr.' Yr

oedd ganddynt bentwr o gerig gerllaw, wedi eu casglu at eu gilydd, i'w taflu,

meddent, i geg y pregethwr. Wedi hir ddysgwyl, a phawb yn llygadu o'u

cwmpas am dano, a dim arwydd ei fod yn dyfod i'r golwg ; mi godais ar fy

nhraed, a dywedais, Wel, lads bach, gan uad oes yma ddim argoel am breg.

ethwr, safed un o honoch chwi ar ben y twr cerig yma, a phregethed i ni

gan nad oes yma neb arall ; mae o wedi clywed yn ddiamheu ein bod ni am
ei luchio â cherig ; ddaw o ddim yma ; dewch i un o honom dreio cynghori,

a'r UeiU i ganu ;
pa chwareu gwell a allem ni gael ?

"

" lë, myn d—1," ebe y pen paífiwr, yr hwn oedd am luchio y pregethwr,

" Saf di ar y twr yna, a phregetha i ni.''

"P'le caiilyfr?" ebe finau.

" Dyma i ti lyfr," atebai y cyfaill a ddaethai gyd a fi yno, *' os gwnei di

bregethu i ni."

" Wel," ebe finau, "osbyddwch chwi yn cwil, mi dreiaf; ond i chwi

beidio chwerthin am fy mhen i, os viisia i."

"
!
" ebe y pen bwli, " mi'ch gwna i ch'i yn civil, lads ; a phwy bynag

a chwerthiíf am eich pen ch'i ddyn, myn c—1, mi ro' i un o'r cerig yma yn

ei ben o."

" Yna sefais i fyny
;

gweddio, onide sydd i wneyd yn gyntaf ?
"

" lë," ebe y pen bwli, " fiuau, ydi y clochydd. Mi safa i yn dy ymyl

;

cymer dithau ngwar i yn bwlpud."

" Felly aethum i, a fy nghyfaill, i weddio, ef yn ddystaw, a minau yn

uchel ; a gwir weddio hefyd 'rwy'n coelio."

" Erbyn darfod y weddi yr oedd pawb yn bur siriol ; a'r naiU yn dyweyd

wrth y llall, Go lew onide, (meddai un). lë, myn d— 1, meddai y llall,

gystal a pherson !

"

" Yna cymerais fy nhestyn ; ond gwaed dai yr hen baffiwr, gan droi ataf,

' Hould ori ffwl !—gad i ni ganu yn gyntaf."
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" ie/' ebe finau, " mi anghofiais
;
yna mi roddais aUan bennill o Salm

;

Tyr'd Ysbryd Glan i'n c'lonau iii

A dod dy oleuni nefol, &c.

Dechreuodd fy nghyfaiU y dôn a chanwyd yn lled ryfedd.

Yna mi a bregethais ; cefais lonyddwch hefyd ; ië, cefais radd o seibiant

meddwl, a rhwyddineb ymadrodd ; a gwelodd Duw yn dda fendithio y dyweyd

a fu, i'r bwli hen a'r clocJiydd newydd."

Cerddodd son rhyfeddol am yr oedfa, a daeth yr ystryw a ddefnyddiwyd

i'r golwg ; ond yr oedd y pen erlidiwr, y pen paffiwr, y pen bwli, wedi ei

ddofi ; ac yn y fan y gorchfygwyd ei elyniaeth yn erbyn yr efengyl, ac yn

erbyn y crefyddwyr, fe droes yn bleidiwr iddynt, ac yn ddadleuwr drostynt.

Yr oedd ei gariad bellach mor amlwg ag a fu ei gas. Mynodd gyhoeddiad

gan y pregethwr cyn ei oUwng, i ddyfod i'r Ile drachefn, yn mhen y mis,

Deallwyd hyn gan y gwrthwynebwyr, y rhai yr oedd eu cyuddaredd bellach yn

fwy nag erioed. Cerddodd y son am yr oedfa a'r amgylchiadau cysyllt-

iedig â hi i bob man, ac yn enwedig am y modd y syrthiasai Ned y pen

hioli i fagl y pregethwr pen-grynaidd ; a thyngodd hen gyfaiU iddo, trwy

fawr Iwon, y cai y pregethwr deimlo pwysau rhai o'r cerig y safasai arnynt,

mewn ífordd o ddial arno am ladrata ei gyfaill oddiarno, Parhau yr ydoedd

hefyd i lochi y bwriad gwaedlyd, hyd y diwrnod yr oedd yr oedfa i gael

ei chadw, heb leddfu dim,

" Y diwrnod a ddaeth," meddai Thomas Hughes, " a minau a aethum

yno. Yr oedd y clochijdd newydd wedi nodi lle yr oedfa
; yn ymyl rhyw

faen mawr, yr hwn sydd yno eto ; a'r maen hwnw oedd i fod yn bwlpud
;

felly y bu. Daeth y broliwr mawr arall yno
;
yr oedd eisoes wedi parotoi swp

o gerig i fy lluchio ;^c wedi denu eraill yno i fod yn gefn iddo, Ac fel yr

oeddwn i yn ymbarotoi i ddechreu, yr oedd ynteu yn ymbarotoi i ymosod
arnaf. Codai y gareg yn ei law, a bygythiai os awn rhagof y byddai y o-arec

hono yn fy ymenydd. Ond cyn iddo roddi ei fygythiad mewn grym, rhedai

ei wraig ymlaen, gan waeddi, ' Yn enw Duw, mi safaf fi rhwng dy gerio- di

â'r cynghorwr druan, a diuiweid.' Felly sefyll a wnaeth a phlentyn bach yn
ei breichiau. Yn y modd yma, wedi tipyn o gynhwrf, mi gefais lonydd,"

A'r peth sydd ryfedd ydyw, fod y dyn hwn hefyd wedi cael rhyw fath o dro.

Daeth i sefyll dros y pregethwr o hyn allan yn lle ei luchio ; ond glynai

Ilawer o'i gethinwch wrtho, er hyny, Gwrthwynebai y pregethu unwaith yu
hollol oddiar fympwy a gwag ymffrost, ac amddiffynai ef yn awr, i fesur

mawr, oddiar yr un teimladau. Cymerodd hyn yn ei ben bellach i sefyll ya
gefn i'r pregethwr, ac yn ol tystiolaeth Thomas Hughes, fe fu iddo o ryw
gymaint o wasanaeth yn y ffbrdd hono. " Bum lawer gwaith," meddai,
•' yn pregethu tan gaerau Conwy, ar lan yr afon ; byddai yno rai yn bygwth
fy lluchio i â cherig ; ond yr hen luchiwr o Landudno a fyddai yn eu

CyPROL III. z
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rliwystro, a gwnai hyny mewn duU cethin ddigon ; duU priodol iddo ei

hun. Gwaeddai yn groch ar y terfysgwyr, " Go' d—o chwi, gweilch ! rho-

wch y cerig yna i lawr o'ch dwylo
; y cynta' a daflo gareg, mi dala i i'w

esgyrn o !

"

Fel hyn yr oedd y cî mawr yn chwyrnu ar y cwn mân, ac yn eu cadw yn

llonydd ; a thra y gorchymynai Duw i gynddaredd dyn ei foliannu ; yr ydoedd

yn lledu ei aden dros yr efengyl, ac yn dwyn ambell un, o dro i dro, 1 brofi

ei hawdurdod santeiddiol hi ar ei galon, ac i roddi ei wddf yn ngwasanaeth

ei Arglwydd.

Ymddengys i'r hen bregethwr hwn ddàl i fyned yn fynych i ganol y camp-

w\T ar Dowyn-y-fferi ; a bod yn offerynol i gipio rhai o'r pentewynion hyny,

meo'ys o'r tân ; a hyny yn nghanol llawer o derfysg, erlid, ac anmharch ;

yn y canlyniad, agorodd rhyw un ddrws ei d i dderbyn y pregethu iddo, a

bu ymgynuU ynddo am flynyddau ; mae yn y lle achos bychan hyd heddyw,

ac addold w^di ei godi ; ond y mae yr hen chwareuyddiaethau wedi llwyr

ddiflanu er ys llawer dydd.

Fe fu'gan Thomas Hughes beth Uaw yn nechreuad Methodistiaeth yn

Llanllechid,* sir Gaernarfon ; y plwyf y bu ef, ar ol hyn, yn trigo dros ryw

nifer o flynyddau ; ac oddiar hyn y gelwid ef yn Thomas Hughes, Llan-

Uechid. " Cerddwn yno," meddai, sef, i Lanllechid, " o Fochdre', fore Sab-

both, ac yn ol y noswaith hono ;
" nid oedd hyny nemawr lai na 40 miUdir o

ffordd. Wedi un oedfa yno ar fore Sabboth, cafodd ei wahodd i gael tamaid

i d rhyw wraig, yr hon, tybygid, a deimlai yn awyddus i ddangos iddo beth

caredigrwydd. Amaethwr cyfrifol oedd y gr, ond yn dwyn cryn sêl dros

yr eglwys ; a chyraaint a hyny o eiddigedd yn erbyn y bobl newydd a aflon-

yddent y wlad. Gyda bod Thomas, druan, wedi eistedd i lawr yn y t (a da

yn ddiau oedd ganddo gael eistedd), dyma y gr yn dychwelyd o'r llan, ac

wedi deall pwy oedd y dyeithr-ddyn, dyma fe yn ymaflyd mewn clamp o

bastwn, gan dyngu i'r gwr drwg y Uaddai efe y pregethwr, a phob pen-grwn

arall y deuai efe o hyd iddo. Bu raid i'r cynghorwr ymadael ar ffrwst, a

dianc yn brysur o'r fro
;
gan fod yno lawer un a fuasai yn ymuno a'r amaeth-

wr i ymlid pregethwr, fel y gwnaethent i gî cyndeiriog, a'i yru allan o'u cy-

íîiniau. Ynteu a ddychwelodd y noson hono i Fochdre' cyn cael bwyd

!

Bu Thomas Hughes yn arfer myned i ardal arall, yn mhen ucha' plwyf

LIandriIIo-yn-E.hos, ardal oddiar Fochdre', ac yn agcs i Lansantffraid-glan-

Conwy, mor fore a'r ysbaid rhwng y fl. 1772-83, i gadw oedfaon. Cedwid

yr oedfaon hyn o d i d, fel y byddai cyfleusdra a chaniatâd. Enw jt ardal

ydyw Cefn-Ilwyd-coed ; ac uid yn mhell o'r ardal hon y mae y capel a elwir

•' Moiiah," wedi ei adeiladu. Wedi ymadawiad Thomas Hughes o Fochdre',

diflanodd y cwbl ymron yn Llwyd-coed, hyd oni ddechreuodd yr i'r heu

* Gwel Cyf. U., tudal. 253.
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bregethwr, sef, Mr. Samuel Evans,* ysgol Sabòothol yno, yn y fl. 1813.

Mae yno ysgol Sabbothol, yn parhau hyd heddyw, ac wedi efl'eithio daioni

annhraethol i'r trigolion tywyll a'i preswylient. Ychydig iawu o bregethu a

geid i'r ardalhon ; amysbaid 40 mlynedd ni fyddai yma fwy nag un bregeth

mewn blwyddyn ; cyfarfodydd i weddio a darllen, ynghyd ag addysg yr ysgol

Sabbothol, oedd yr hoU foddion a fwynheid. Codwyd capel Moriah yn

fl. 1824) ; ond y mae hwnw tua milldir a chwarter oddiyma, ac mewn ardal

cwbl wahanol. Bu Mr. S. Evans yn arfer myned gyda chyfeillion eraill i

ardal Moriah, o'r fl. 1819 hyd IS^-l, i gadw ysgol am ddau o'r gloch, a chy-

farfod gweddio am chwech yn yr hwyr.

Tra dyledus ydyw Uawer o lanerchi anghysbell yn Nghymru i lafur athraw-

on yr ysgol Sabbothol ; gan mai yr addysg a roddid ynddi oedd, mewn
Uawer man, yr unig foddion gwybodaeth ysgrythyrol, o fewn eu cyrhaedd.

Dyledus hefyd ydynt i lawer cynghorwr bychan, diddawn a dirodres ; ac,

erbyn hyn, di-son am dano ;
gan mai hwynt hwy a fuont y prif off'erynau i

ledaenu gwybodaeth o Dduw yn y wlad.

LLANGEUNIEW,

Mae Llangerniew yn gorwedd tua 15 milldir i'r gorllewin o Ddinbych;

ychydig i'r gogledd wrth fyned o Ddinbych i Lanrwst. Mae tua 4 milldir

i'r gogledd o Wytherin ; ac oddeutu 5 neu 6 milldir i Lanrwst. Yr ydym
wedi rhoddi darluniad, mewn rhan eisoes, o ansawdd y pentref hwn, o ran

agwedd anghrefyddol y trigolion.f Yr oedd y wlad hon, er teneued ei thrig-

olion, yn llawn o chwareuyddiaethau ac ofer-gampau ; y rhai a gynelid ar y
Sabbothau, heb neb yn eu gwarafuu. Ystyrid yr arferion yn hen, ac am
hyny yn teilyngu parhad. Ni cheid nac ynad nac offeiriad, yn codi ei lef yn

eu herbyn, er fod achos teg i'r ddau ymyryd â hwy. Yr oedd achos i'r ynad

wneyd hyny, gan y meddwi a'r ymladd â fyddai yn ffynu ; ac i'r offeiriad yn

enwedig, gan yr halogi a wneid ar ddydd a th Dduw a'i addoliad. Ond
nid oedd y uaiU na'r llall, yn gofalu am ddim o'r pethau hyn.

Y manau yr yragynullai y campwyr, oeddynt Cefn-bryn-siôn, Nant-y-fedwen,

Moelfre, a lleoedd eraill, Nid oedd yr un ysgol Sabbothol erioed wedi goleuo

dim ar dywyllwch y werin. Nid oedd yr un capel wedi ei adeiladu, nac un

pregethwr ymneillduol, o un enwad, wedi ymweled â'r gymydogaeth ; ac am
lan y plwyf, mae yn resyni dyweyd, nad oedd y gwasanaeth yn ddim, yn

nghyfrif y gweinidog mwy na'r gwrandawyr, ond ô'urf a defod ; ff'urf, yn wir,

yr oedd yn rhaid ei chyflawni ; ond heb na dwysder na bywyd ynddi. An-

fynych y byddai pregeth ; a phan y byddai, nid oedd waeth bod hebddi, gan

leied sylwedd na difrifwch a fyddai ynddi. Nid rhyfedd, ynte, os

* Mae y gr hwn yn awr yn mysg pregethwyr sir Fflint, ac yn byw yn Nhrelogan.

t Gwel Cyf., L, tudal. 55.
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oedd y wlad yn un gaddug o dywyllwch annghrefydd, ac yn un gors o arfer-

ion Uygredig. Yr oedd y goleuni ag oedd ynddi yn dywyllwch !

Dechreuwyd pregethu, mewn t a elwir y Ffrith-bach ; a hyny oddeutu y

fl. 1780. Tebyg ydyw mai dyma'r amser a'r lle, y dechreuodd pregethu lled

cyson yn y gymydogaeth. Nid oes llawer o amheuaeth na fu rhai o'r di-

wygwyr boreuaf yn pregethu, yn achlysurol, neu megys ar eu hynt, mewn

rhyw fau neu gilydd yn y fro, cyn y cyfnod a enwyd. Darllenwn yn yr

hanes a ymddangosodd * am Edward Parry, Bryn-bugad, mai efe ydoedd y

cyntaf a bregethodd yn y gymydogaeth, sef yu y Petrüal, " ar y chct torth

yr efail." Ymddangosodd yno lawer o derfysgwyr, y pryd hwnw, yn tyngu

ac yn rhegi, ac jti byíheirio allan bob math o ymadroddion anfad. Ynteu

a o-ododd y Beibl i fyny, ac a wnaeth araeth cyn dechreu pregethu, gan ddad-

oau fod cyfraith yr Arglwydd a chyfraith brenin Lloegr yn y Uyfr hwnw, ac

V byddai pwy bynag a'i troseddai, yn euog o gosb a charchar. Ar hyn aeth

rhai i ffordd ; a rhai eraill a nesasant i wrando. Cafwyd llonyddwch y tro

hwn, a llawer tro ar ol hwn ; ond nid ymddengys fod achos parhaus wedi

cael ei sefydlu.

Wedi i bregethu fod dros ryw dymhor yn y Ffridd-bach, symudwyd y

moddion i D'n-y-pistill, Ile yr oedd un Thomas Eoberts yn byw. Barnu yr

ydym mae aelod ydoedd y gT hwn, ac ambell un arall yn y gymydogaeth, yn

Tan-y-fron, Llansanan. Dyoddefodd Thomas Eoberts beth gorthrwm am

iddo lochi oedfaon yn ei d. Ei feistr tir oedd un ì>'ix. Lloyd, Hafodunos, yr

hwn a roes rybudd iddo ymadael â'i dyddyn ; ac ymadael hefyd a fu raid.

Ond ni Iwyddodd y gorthrwm hwn i attal ymneillduaeth fyned rhagddo,

oblegid cafoÄd Thomas Eoberts le i adeiladu t iddo ei hun, yn yr hwn y
parhaodd y pregethu bellach hyd nes adeiladwyd y capel ; adeiladwyd yr

addold hwu yn ymyl ei d, sef Capel y Cefn-coch. Nid oedd eto yr un

ysgol Sabbothol, a pharhau yr oedd llygredigaethau cyhoeddus yr ardal i

sefyll i fyny.

Tua'r fl. 1795, wedi i'r achos ddechreu ymwreiddio ac ennill nifer o ddysg-

yblioü at eu gilydd, ffurfiwyd y bwriad i ymosod o ddifrif at ddarostwug

rhyw arferion aufad a anurddai y gymydogaeth ; ac yn euwedig y ffair a

gynelid yma, fel yn Ehuddlan a manau eraill, ar y Sabboth, i gyflogi gweith-

wyr, a phrynu a gwerthu crjmauau a phladuriau, ar amser y cynhauaf.

Cyfarfyddai plwyfydd eraill yn Llangerniew i'r dyben, sef Llansanan, Gwyth-

erin, Llanfair-talhaiaru, Bettws, rhan o blwyf Llanrwst, ac Eglwysfach. Yr

oedd y cynulliad a fyddai yma, gau hyny, yn Iluosog iawn, ac yn hen arfer

;

a lluaws o bethau wedi ymgordeddu ynddo, a'i gysylltu wrtho, fel mai an-

hawdd iawn a fyddai ei ddarostwng ; ac eto yr oedd yma lygredigaeth mawr

iawn, a galwad uchel ar i bawb wneyd cais eguiol at dynu yr ysgelerder

anfad i lawr.

* " Golmad Ci/mru," Llyfr V.
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Nid oedd y crefyddwyr eto ond ychydig o nifer; a gallesid meddwl mai rhyfyg

ynddynt oedd ymosod ar arfer mor hen, a chynulliad mor fawr; yn enwedig, gan

nad oedd neb o'r gwr mawr ac urddasol yr ardaloedd wedi dangos un gwrth-

wynebiad iddo ; pa fodd bynag, ymosod a wnaethant, îe, a llwyddo a wnaethant

hefyd. Gyda golwg flaenorol ar hyn o amcan, cydsyniodd un o'r crefyddwyr,

Eobert Joues, Pen-y-bryn, i fyned yn Warden y flwyddyn hono, er mwyn ym-
wisgo â mwy o awdurdod swyddol. Cafodd hefyd gan ei gyd-swyddog, er nad

oedd yn proä'esu crefydd, gydweithredu gydag ef. Mewn ff'ordd o ragbarotoad

anfonasant air i'r plwyfi cylchynol, ar gyhoeddi ynddynt, mai bore dydd Llun

y byddai cyflogi yn Llangerniew, ac nid y Sabboth fel cynt. Er hyn oll,

erbyn i'r Sabboth ddyfod, yr oedd Llangerniew gan llawned o bobl ag erioed

;

a chyda hwy eu crymanau, a phob celfi. Wedi canfod hyn aeth Eobert

Jones at y tafarnwyr, i erchi yn daer arnynt i beidio goUwng cwrw i neb, o

leiaf, nes ar ol y gwasanaeth yn y llan. Hwythau, yn garedig a pharod, a

gydsyniasant ; a chafwyd gan y bobl fyned i'r gwasanaeth. Llwyddodd

hefyd gyda'r amaethwyr a fyddai, yn ol defod, yn cael y blaen mewn cyflogi, i

gîlio ymaith heb gyflogi neb. Perswadiasant eraili i fyned â'u cewyll afalau

ac eirin yraaith ; dychwelodd yr amaethwyr hefyd adref y diwrnod hwnw heb

gyflogi neb, gadawsant hyny heb ei wneyd hyd fore dranoeth ; a bore Llun

ydyw diwrnod cyflogi o hyny hyd yn bresenol.

CaVvsom achlysur, cyn hyn, i ddangos pa mor ymroddgar a fyddai ysbryd

crefyddwyr yn yr adeg foreol hono ; a pha faint o wasanaeth a fuont, trwy eu

rhoJiad cysou a'u hymddyddanion crefyddol, i acJios yr efengyl. Yr oedd

yma ddyn tia hynod am ei iwyr ymgysegriad i wasauaeth ei Arglwydd. Ei

eim ydoedd, Thomas Eoberts, dilledydd wrth ei greff't ; dygasid ef at grefydd

mewn dull liynod. Fel yr ydoedd unwaith yn dringo grisiau t tafarn yn
Llangerniew i ymuno â'r ddawns yu y llofi't, daeth gair o'r Beibl fel saeth yn
ddisymwth i "w feddwl ; a hyny gyda'r fath awdurdod a grym, nes y bu raid

iddo droi yn ol; bu hyn yn ddechreuad dyddiau iddo
; gwnaethpwyd pob

peth newydd. Ni adawai lonydd, bellach, i na mab na merch, i'r rhai a

gyfarfyddai ar y ífordd, neu y rhai y gweithiai yn eu tai, heb alw eu sylw at

fater eu heneidiau, EnniIIodd dystiolaetb yn nghydwybodau ei holl gymyd-

ogion ei fod yn Israeliad yn wir, yn yr hwn nid oedd twyll ; a bu yn offeryn

llwyddiannus iawn yn ei ardal i ddwyn dynion i ymarfer â moddion gras ; a

thrwy hyny i brofi awdurdod a grym y gwirionedd.

Trwy ymdrech y Methodistiaid yn y Ile hwn y darostyngwyd y gwylmab-

sant ag ydoedd mor uchel ei fri yn yr ardal er ys oesoedd ; a gwnaed hyny

mor Ilwyr, fel mai prin y gyr y genedlaeth bresenol pa bryd y cedwid ef.

Tynwyd hefyd yr hen arfer o wneuthur " st " wrth gladdu y marw ; arfer a

fyddai yn arwain i feddwdod gwrthun y rhan amlaf.

Mae dwy neu dair cynulleidfa bellach yn y plwyf hwn yn perthyn i'r cyf-

undeb. Mae yr ysgol Sabbothol, hithau, wedi gwneuthur ei rhan tuag at

wareiddio ac eí'engyleiddio y trigolion.
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GWYTHEBIN.

Ardal yw hon gyffelyb i Langerniew ; tua phedair milldir i'r dehau oddi-

wrthi. Ymddengys fod yma ychydig o enwau yn yr ardal hon, nor fore a

dyddiau Edward Parry, Bryn-bugad. Nid oedd un addold yno y pryd

hwnw nac wedi llawer o flynyddau ar ol hyny, ac nid yw yn ymddangos fod

yno bregethu cyson, ond yn unig y byddai ambell oedfa yn cael ei chadw gan

Edward Parry a chan rai eraill, a hyny yn anfynych. Aelodau yn Tan-y-

fron, Llansanan, oedd yr ychydig grefyddwyr a bresylient yr ardal. Sonir

yn neillduol am un John Williams, Bryn-hafod, fel un o'r crefyddwyr boreu

hyny ; dywedir hefyd fod dau neu dri eraili yn yr ardal, ac oll yn aelodau yn

Tan-y-frou. Ymddengys hefyd y byddai Edward Parry yn arfer myned i

Eryn-hafod i bregethu. Rhoddwyd i John Williams oes hir, a pharhaodd

hyd y diwedd. " Gwelodd," medd fy hanesydd, " Iwyddiant ar y gwaith

cyn ei farw, a chapel a chynulleidfa egîwysig yn Ngwytheriu."

Y'r ydym eisoes, yn yr hanes a roddwyd am Lewis Evan, Llanllugan, wedi

crybwyll am y cais cythreulig a wnaed am ei fywyd ef ac eraill, pan yr oedd

yn pregethu ar ryw fryn bychan gerllaw y ífordd sydd yn arwain o Wytherin

i Lansanan,* fel na raid i ni yma chwanegu. Gwelwu, pa fodd bynag, fod

pregethu yn achlysurol yn yr ardal hon, er yu gynar yn nhymhor Methodist-

iaeth; ond, er hyny, nid oes genym le i gasglu, fod nemawr eflaith wedi ei

ddilyn am flynyddau lawer ; oblegid dywedir, gyda sicrwydd, fod annhrefn y

gymydogaeth yn parhau hyd at y ganrif hon. " Yn y fl. 1812," meddir,

"yr oedd y fatb chwareu ar y Sabbothau yn y fynwent fel nad oedd dim

glaswellt yn tyfu arni." Arwydd Iled sicr nad oedd neraawr o grefydd yn y

lle, neu ynte ei fod yn wan a gwywedig.

Yr oedd yr ysgol Sabbothol y pryd hwnw hefyd, heb neb ymron yn ei

cheisio, oddieithr rhyw ychydig nifer o bìant bychain, a dau grefyddwr pen-

nodedig yn ei chadw, pryd y byddai y Ileill yn aros gartref. Ond tua'r haf,

1813, cynhyrfwyd ysbryd y Parch. Peter Eoberts, Llansanan, i ddywedyd

gair yn gyhoeddus am yr ysgol, ac i annog pob gradd ac oedran i ddyfod

iddi. Ymddengys y bu y cynghor hwn yn dra etfeithiol ; oblegid cafwyd

mwy i'r ysgol y Sabboth canlynol nag a gynwysai y capel ; a bu raid gosod

mainc o'r tu allan iddo. Nid hir, bellach, y cafodd y gwylmabsant, a'r nos-

weithiau llaweu, lonydd i sefyll i fyny
;
ymosodwyd ar y llygi-edigaethau hyn

o ddifrif, a chafwyd goruchafiaeth arnynt mor ebrwydd ac raor ìlwyr, fel

na fu rhith o honynt byth mwy.

Ceir crybwylliaí byr am adfywiad rhyfeddol a gymerth le yn yr ardal hon

yn y fl. 1828. Ymddengys fod yr adfywiad hwn yn un rhyfeddol o rymus.

Tr oedd dynion caled ac anystyriol yn toddi fel cyr. Yr oedd yr olwg ar

yr ymgeiswyr am aelodaeth eglwysig yn ddigon i ddryllio y galon galetaf j a

*Cyf,I., tudal. 128.
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plian y dechreuent arllwys eu teimladau, rhy anhawdd oedd i un dymher
ddàl heb fyned yn chwilfriw. A phan y ceisiwyd dyweyd gair wrthynt am
y fraint o gael trigo yn eglwys Dduw, a hyny yn brin iawn, torent allan fel

ymoUyngiad argae :

—

" Dyraa'r ían dymunem aros,

fewn pabell bur fy Nuw, &c."

Nid oedd i wneyd ond ymollwng i wylo ac i chwerthin bob yn ail, gan ry-

feddu y gwaith anhygoel a wnaed arnynt.

Yr oedd yr hyn a ddygwyddodd ar gyfarfod gweddio a gynaliwyd yma, un
nos Sabboth, yn mhell tu hwnt i ddesgrifiad. Yr oedd y dylanwad mor rymus

fel na ellir ei gydmharu i ddim ond i wynt nerthol yn rhuthro, ac i dân yn
goddeithio, Gwaeddai rhai allan fel wedi eu pigo yn y galon;— curai un
arall ei ddwylaw gan lawenydd fel un a gawsai ysglyfaeth lawer. Gruddfanai

un arall fel ar drancedigaeth
;
gwelid un arall yn ymdoddi mewn dagrau, a'i

wedd fel un heb glywed dim na gweled neb o'i amgylch. Eban fawr o'r

gynulleidfa wedi eu bedyddio i'r un ysbryd, a'r rhan arall yn sefyll yn sn,
a'u hwynebau yn delwi gan fraw a syndod. Wedi cyhoeddi cyfarfod eglwysig,

ar ol y cyfarfod gweddio, a chyhoeddi hyny fwy nag unwaith, dysgwyliwyd

y !;uasai y gwrandawyr yn cymeryd yr amnaid, ac yn ymwasgaru ] ond nid

oedd neb yn foddlawn i fyned allan ; ac wedi i rai ymwasgaru yr oedd y nifer

a arosodd mor fawr fel na ellid coelio prin mai cyfarfod eglwysig ydoedd.

Nid oes amheuaeth na chaed llawer o ûs yn y pentwr ; eto, rhoddwyd lle cryf

i gredu í'od yno lawer wedi eu gwir ddychwelyd at Dduw ; a hwy a roisant

brawf liyny mewn blynyddau dilynol, trwy eu cynydd mewn gras a defn-

yddioMeb. Mae yn Ngwytherin yn awr achos siriol, a chynulleidfa dda

;

yr aelodaii eglwysig ydynt yn agos yn 70 o nifer, a deiliaid yr ysgol Sabboth-

ol tua 3L9 rifedi. Nid yn mhell oddiwrth y gymydogaeth hon y mae
cynulleidfa arall o gryn faii.tiolaeth, sef Pandy-budr, neu Pandy-Tudl'R

yn hytrach ; ac un arall, ond uid cymaint, mewn lle a elwir y Garnedd.
Dylasid dyweyd fod dwy gynulleidfa yn Llangerniew

; y gyntaf a'r heuaf, yn

Cefn-coch, a'r Ilall yn y pentref. Mae y parthau hyn o sir Ddinbych yn Ued

fynyddig, ac yn gwbl amaethyddol. Nid oes Ile i ddysgwyl fod y trigolion

yn lluosog iaAvn ; eto, yn ol eu rhifedi, gellir barnu fod eu dyfalwch i fynychu

t addoliad yn gyfartal i ranau mwy poblogaidd, lle y dichon fod y cynulleid-

faoedd yn fwy Uuosog.
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P E N N D XI.

HANES METHODISTIAETH EHUDDLAN A'I HAMGYLCHOEDD.

CTNWYSIAD :

—

BHUDDLAN—DESGRIFIAD O AGWEDD Y DREF—EOBERT JONES, RHOSLAN, YN CADW
YSGOL Y\DD1—WILLIAM GRIFFITH YN CYNYG PRKGETHU YNDDI—GWRTH-

WYNEBRWYDD Y FICER A'I WRAIG—ERLIDWYR ERAILL—GWRAIG WEDDW YN

AGOR EI DRWS—ROBERT JONES YN PREGETHU YN DYSERTH—DAROSTWNG HEN

ARFERIAD ANFAD TRWY BREGETH ELIAS—HANE8 METHODISTIAETH YN RHYL—
HEFYD YN ABERGELE A'I HAMGYLCHOEDD—MR. DAYIES, CASTELL-NEDD, YN
PBEGETHU YN Y BETTWS—ADFYFYRION.

RHUDDLAN.

Mae Ptliuddlan yn gorwedd yn ngwaelod Dyffryn-clwyd, ar yr ochr ddwy-

reiniol i afon Clwyd ; ac felly yn sir Pflint ; y niae yn agos i'r fan yr ymar-

llwys yr afon i'r môr. Hi saif tua thair miUdir o Lanelwy, a chymaint a

hyny o Ehyl. Yr oedd y dref hon, a'r ardaloedd cylchynol iddi, cyn

cychwyniad Methodistiaeth ynddi, mewn agwedd gyffelyb i Gymru yn gy-

íFredinol, o ran crefydd a moesau ; diau nid gwell na pharthau eraiil

o'r wlad; gwaeth, medd rhai, na nemawr dref o'i maint yn y dywysogaeth.

Pedwar ugain ralynedd yn ol, nid ydym yn cael fod yma ddim Methodist-

iaeth, nac yn wir un enwad ymneillduol arall o Gristionogion
;
yr oedd yr

eglwys sefydledig hithau mor ddieffaith i wrthdaro llygredigaeth, ac i chwalu

anfoes ac anwybodaeth y broydd liyn, ag ydoedd yn un man arall yn Nghy-

mru. Nid oedd Methodistiaeth chwaith ddim eto wedi cychwyn mewn un

nian cyfagos iawn i Euddlan. Yr oedd Caerwys a'r Berthen-gron, ar y naiU

law, a Tlian-y-fron, Bont-uchel, a Chapel-y-dyffryn, ar y llaw arall, yn rhy

bell ; a'r achos ynddynt eto yn rhy eiddil a disylw i efleithio ar Ruddlan a'i

chymydogaeth.

Bu yr hybarch Eobert Jones, Ehoslan, yn cadw ysgol yn y dref hon ryw

bryd oddeutu y fl. 1770, ac felly yn abl i ddarhmio, gyda sicrwydd, pa fath

ydoedd gwedd y gyraydogaeth ar y pryd, a pha ddygwyddiadau a fu yma,

pan y ceisiwyd ymosod ar gestyll annuwioldeb y Ile. Meddai Eobert Jones

fel hyn :
—" Yr oedd y dref a'r ardaloedd yn blaenori mewn annuwioldeb ar

y wlad yn gyffredin. Cedwid yno bob Sabboth, tra y parhai y cynhauaf, fath

gyfarfod lluosog, a elwid y gwyhnabsant
; yn mha un y cyflogid y medel-

wyr tros yr wythnos. Gwerthid hefyd grymanau, ac amryw bethau eraill,

megys pe buasai yn ddiwrnod marchnad. Wedi darfod eu negesau, ymdyr-

ent i'r tafarndai, i ganu, dawnsio, a meddwi, yn fynych hyd fore dydd Llunj

ac odid na byddai yno ymladd gwaedlyd cyn ymadael. Chwi ellwch feddwl

nad oedd hi ddim llai na pherygl bywyd wynebu yno i gynyg pregethu ; ac
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er hyny, anturíodd un WiUiam Griffith, gerllaw y Wyddgrug, a safodd ar yr

heol, o achos na cheid un t. Ni chafodd braidd ond dechreu, nad dyna'r

dom a'r cerig, yn cael eu Uuchio ato gan dorf ar unwaith ; a chafodd ei lusgo

a'i faeddu ganddynt yn ddidosturi."

Y tro hwn, am ddim a wyddom ni, oedd y cais cyntaf a wnaed i bregethu.

Tr oedd y driniaeth a gafodd WiUiam Griffith y fath ag a ddangosai mai

cryn anturiaeth fyddai i neb ddylyn ei esiampl ; eto, deallwn fod rhyw rai

eraiU wedi gwneyd y cynygiad ; ond mai yr un driniaeth a gawsant. lë, fel

yr oeddynt yn llwyddo i ddyrysu yr amcan, a dim amddiffyniad cyfreithiol

yn cael ei roddi dros y pregethwyr
;
ymhyfhâai y terfysgwyr, gan fyned rhag-

ddynt i eithafion peUach. Nid digon fu ganddynt faeddu a dirdynu rhyw

bregethwr a ddaethai atynt, eithr cytunasant â'u gilydd i'w gipio drwy drais

a'i fwrw dros y bont i'r afon, ac felly gwneyd pen ar ei einioes. " Ond,"

meddai Sobert Jones, " fel mae bywyd pawb yn Uaw Duw, gwaredwyd ef yn

rhyfedd o'u dwylaw."

Edrychid ar ddyfodiad y cyfryw bregethwyr i'r plwyf, gan y Ficer, yn

ormes annyoddefol. Yu ol ei farn ef nid oedd gan neb hawl i ymyryd ag

addysgiad crefyddol y plwyfolion ond efe. Prysurdeb diddiolch, ac ymyriad

diràid, gan hyny, yr edrychai ar waith neb yn dyfod i'r plwyf i bregethu. A
pheth sydd hynod, mewn amgylchiadau o'r fath hyn ydyw, po leiaf fyddai cy-

mhwysder y person i ddysgu y bobl, mwyaf fyddai ei wrthwynebiad i neb arall

geisio. Anwybodus ac anfucheddol ei hun, felly y mynai gadw y bobl i fod.

Ymddengys mai un o'r tylwy th yma oedd Ficer Rhuddlau yn y tymhor y cyfeir-

iwn ato. Adnabyddus iddo oedd y baeddu a wneid ar y pregethwyr ; ac uid

cydsynio yn unig a wnai, ond annog a swcro y dyhiriaid gyda'u gorchwyl.

Un Sabboth rhoes bum' SwUt i dalu am ddiod gref i'r erlidwyr, er mwyn
enyn eu sêl, a chyuhyrfu eu nwydau, yn fwy ; a gwnaeth hyny yn union ar

ol gweini y cymun.
" Ond y mae I)uw a farna r,r y ddaear." Ehyfygodd y Ficer yn ormodol.

Aeth yn rhy annuwiol, a symudwyd ef o'r ífordd. Tua phen yr wythnos ar

ol y weithred uchod, dyrysodd ei synwyrau, a bu raid ei anfon i nodd-d
gwallgofiaid ; Ile y parhaodd i drigiannu hyd ddydd ei farwolaeth. Ni chy-

merodd ei wraig ychwaith rybudd oddiwrth amgylchiad ei gr, ond yn ei ab-

senoldelj bytheiriai allan ei gelyniaeth yn erbyn y " Caradocs," mewn pob

dull dichonadwy iddi hi. Ni ddiangodd hithau ychwaith heb arwyddion o

g rhagluniaeth arni, ynghyda rhai o'i theulu,

Sonia Eobeit Jones am t araU, yr hwn ydoedd erlidiwr â'rnig, ac yn

odinebwr adnabyddus. Dygwyddodd ei fod yn gwrando pregeth unwaith,

pan y dynoethai y pregethwr bechodau dynion, gan gyhoeddi bygythion y
Beibl yn eu herbyn; ac wrth draethu, cyfarchodd y pechadur, gan ddyweyd,

megys ar amcan, " buteiniwr !
" Pigodd hyn y dyhiryn ag oedd yn

gwrando ; ac mewn cynddaredd, cipiodd lon'd ei law o dom, a tharawodd y

pregetbwr yn ei wyneb, gan ddyweyd, " Pa fodd y gwyddost ti am danaf fi P

"



266 HANESIAETH Y SlROEDD. [dOSB. IV.

Aetli y gT yu mlaen yn ei redfa anfarl : oud un Sabboth wedi bod yn y

dafarn, ac wedi hyny yn erlid, tarawyd ef y noson liono yn ei gwsg, â math

ffitiau arswydus, fel y bu raid ei rwymo ef â rhalîau ; ac yn y cyflwr hwn, y
bu farw.

Sonir am r arall hefyd, a ddangosai yr un fath o elyniaeth yn erbyn gair

Puw, a'r rhai a'i pregethent ; enw hwn ydoedd Thomas Jones ; ond nid hir

y bu gyrfa hwn. Un diwrnod, yn y maes, tarawyd ef yn ddisymwth yn ei

forddwyd â phoen anaele; fel na allai ddyfod yn ol i'w d heb gymhorth.

Addefodd y gr hwn mai llaw Duw oedd arno am ei waith yn erlid dynion

gwell nag ef ei hun.

Crybwyllir hefyd am wraig weddw, o'r enw Jane Jones, yr hon oedd yn

byw yma, ac ynddi beth daioni tuag at Arglwydd Dduw Israel, Agorodd

hon ei di-ws i achos yr efengyl, a bu yn famaeth ymgeleddgar iddo tra bu hi

byw ; a thros lawer o flynyddau nid oedd ond y weddw hon a wnai hyny.

Dyoddefodd hefyd lawer yn achos yr efeugyl. Y noswaith gyntaf y derbyn-

iodd hi bregethu i'w th, torwyd ei holl fi"enestri, a thynwyd un o'i llygaid !

Nid ydoedd ond gwreigan weddw dlawd a chanddi ddau blentyn, ond ei

chalon oedd wedi ymglymu ag achos y Cyfryngwr ; a pharod ydoedd i wneyd

pob cymwynas iddo. Cymhellai y pregethwyr, gan ddyweyd fel Lydia,

" Deuwch i'm t." Ac er maint yr anmharch a ddaugosid tuag ati, gan

wrthwynebwjT.- Methodistiaeth, eto cafodd hi a'i phlant eu cadw uwchlaw

angen : a chafodd yr hyfrydwch hefyd o weled yr erlidigaeth yn lleddfu, ac

achos Mab Duw yn eunill yr orchafiaeth.

Parhaodd yr erlid mewn mesur, mwy ueu lai, hyd ues daeth Eobert Jones

i Ehuddlan i gadw ysgol. Cododd gwrthwynebiad cryf i sefydlu y fath

ysgol, er ei bod dan nodded gwraig foneddig ag oedd eglwys-wraig ; a gom-

eddwyd yn hollol iddo ei chadw yn eglwys y plwyf. Aeth, gan hyny, i le a

elwir y Cwm, plwyf arall cyfagos ; a chaniataodd gweinidog y plwyf hwnw
iddo wneuthur y cynygiad. Dywedodd y gweinidog wrtho " fod croesawiddo

gael cynyg, ond fod y trigolion mor anystyriol ac aunuwiol, na weleut ddim

gwerth mewu dysgeidiaeth na dim oedd dda." Cyhoeddwyd yr ysgol ; dy-

wedwyd, hefyd, y dysgid y plant am ddim. Gallesid dysgwjd y buasai y
trigolion difraw yn cipio y cyfleusdra, gyda phob parodrwydd a diolch ; eto,

pan r.gorwyd yr ysgol ni ddaeth iddi oud tri phlentyn. ddifí'yg croesaw-

iad, gan hyny, bu raid ei rhoddi i fyny, a dychwelyd i Ruddlan.

Ar ei ddyfodiad yn ol i'r dref deallodd fod y drws yn raddol yn ymagor i

gael ysgol ynddi, Teimlodd rhyw nifer o wr cyfrifol yn y plwyf yn achoa

ymddifadrwydd y werin o bob math o wybodaeth ; a phenderfynasant na chai

gwrthwynebiad y rhai rhagfaruUyd ddim Iluddias iddynt fyny eu hamcan i

ben. Cafwyd Ue i gadw yr ysgol mewn adeilad a elwir " Banquet home,^*

Ar y pryd hwn yr oedd annuwioldeb ac anfoes y trigolion yn ddychryn-

llyd. Nid oedd ond ychydig o wr a gwragedd o fewn y dref nad odddynt

yn arfer ffraeo a chuio eu gilydd, Meddwdod ac ymladdau a ffynent ar bob
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llaw. A phan welent yr ysgol-feistr newydd yn myned ar hyd yr heol,

byddent yn ei regi â'i holl egni, o ddyben i'w ofidio. Nid oedd gauddo

ynteu nemawr neb yn y fro a allai gydymdeimlo ag ef, na rhoddi dim swcwr

iddo. Yr unig le ydoedd ganddo i dywallt ei gyn, oedd myned i'r hen

Gastell, lle tywalltai ei galon ger bron Dnw mewn gweddiau drosto ei hun, a

thros ei gydwladwyr anfad a drygionus. Hyn a wnai bob canol dydd, wedi

goUwng y plant allan o'r ysgol y bore.

Llwyddodd yr ysgol, pa fodd bynag, cafwyd lluaws o blant i ddyfod iddi

;

ac ennillwyd eu serchiadau hefyd. Canmolwyd yr athraw gan y plant wrth

eu rhieni wedi myned adref
; yn enwedig am y modd yr holwyddorid hwy

ganddo. Agorodd ysgol y nos hefyd ; a thrwy hon rhoddid cyfleusdra i

eraiU, heblaw plant, i fod yn bresenol, i wrando ar yr athraw yn holi y plant

;

a rhai, i dderbyn addysg iddynt eu hunain. Nid oes amheuaeth, na fu y
moddion hyn yn offerynol, nid yn unig i ddarostwng llawer o ragfaru y bobl,

yn erbyn y crefyddwyr, ond hefyd i ddwynllawer i wir wybodaeth o'r gwirion-

edd. Cedwid yr ysgol ar ddwy noswaith yn yr wythnos, a deuai iddi hmoa
mawr o bobl ieuainc, heblaw plant j ac erbyn diwedd yr ysgol, pryd yr elid at

y gwaith o holwyddori, byddai nifer mawr o hen bobl yn y Ue ; dygodd y
moddion hyn lawer o bobl yn ystyriol o'u hachos ysbrydol gyda l)uw ; ac

nid oes amheuaeth, nad trwy y moddion dirodres hyn, y rboddwyd i Fethod-

istiaeth ymwreiddio yn Ehuddlan.

Pan ydoedd Robert Jones yn cadw ysgol yn y Bmiqiiet lioim^ teimlai awydd-
fryd i dori allau ar y ddc neu ar yr aswy i bregethu ; ond yr oedd cryn an-

hawsder i wneyd hyny, gan nad oedd un t yn agored i'w dderbyn. Yn
mhen rhyw gymaint o amser, ymddaugosai cyfleusdra iddo fyned i ardal, a

elwid Dyserth, tua dwy filldir o'r dref ; trwy i heu ferch ag oedd yn byw yn

y pentref erchi arno ddyfod i'w th hi. Cydsyniodd ynteu â'r cais, mor eb-

rwydd ag y goddefai amgylchiadau, er nid mor ebrwydd ag y dymunasai yr

hen ferch. Yn ol ei nddewid fe aeth. Yr oedd yno luaws o'r cymydoo-ion

wedi dyfod ynghyd i wrando yr ysgol-feistr. Fe allai mai hwn oedd y tro

cyntaf i bregeth fod mewn t erioed yn mhentref Dyserth ; a'r tro cyntaf

erioed i'r pentrefwyr, lawer o honynt, fod yn gwrando pregeth gan neb ond
person y plwyf, ac nid llawer ganddo ynteu; mwnwyr, gan mwyaf, oedd y
bobl. Hynod y siarad oedd yn y t ;

pob un a'i chwedl ganddo ; a gellesid

meddwl mai cyfarfod ydoedd i'r pentrefwyr siarad, yn hytrach nag i'r ysgol-

feistr bregethu. Pan ddaeth yr awr, cododd Robert Jones ar er draed a'r

Beibl yn ei law, a dywedodd, " Gwrandewch i gyd, yr wyf yn awr yn myned
i ddarllen i chwi ran o air Duw."

" Beth y mae yn ei ddyweyd ? ". ymofynai un,

•• Dyweyd y mae," atebai y Uall, " ei fod yu myned i ddarllen i ni ran o air

Duw."
•' Ho !

" ebe y llall, gan ddysgwyl difyrwch mawr dros ben.

Buan, bellach, fe gaed gosteg ; a'r pregethwr a âi ymlaen. Cyn pen hir yr
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oedd yr ystafell yn llawn, a mwy na chysurus o lawn. Edrychai pob un o'i

amgylch am le i eistedd ; ac eisteddodd ryw un neu ddau ar y drestl, {dres-

ser) ; ac un o honynt, yn anflbdus, a gyífyrddodd â'i benelin â'r llestri

priddion oedd tu cefn iddo, a pharodd gryn dwrw ; îe, drylliodd rai. Ar

hyn, gwylltiodd yr hen ferch ; a chipiodd gogail y droell bach, ag oedd gerllaw,

gan ddechreu eu curo yn ddiarbed ag ef, a llefain, " Dyfod i íy nh i, i dori

fy llestri, ie ?—mi dalaf i chwi, mi wnaf hefyd." Mawr, bellach, oedd y cyffro

a'r crechwen—ac allan â'r bobl ; a chan ddynwared yr hen ferch, curent eu

gilydd y tu allan, gan adrodd ei geiriau. Allan hefyd yr aeth y pregethwr,

gan nad oedd un sicrwydd na ddaethai ynteu i mewn am ran o'r dial. A
chafodd ddyrnod bychan gan ryw un hefyd wrth fyned allan, yn fwy o ddi-

reidi nag o ddifrif. Ar hyn gwaeddai amaethwr o'r gymydogaeth allan,

*• Chwareu teg i'r scîioohnaster, pa le y mae ef ? Caiff ddyfod i fy melin i,

i roddi gair o gynghor ;—dowch bobl." I'r felin yr aed ; un ganwyll ddimai

oedd yn y Ue ; a phan oedd Eobert Jones yn myned i ddarllen y testyn, di-

ffoddodd y ganwyll, ni ddywedir pa un ai o fwriad ai o ddamwain ; a dyma

bawb yn y tywyliwch. Dyrysodd yr oedfa hon yn Hwyr, aeth y dyhiriaid

adref, wedi cael Ilawn cymaint ac a ddysgwyliasant; sef, cryn swm o ddifyrwch,

yn gyntaf oddiwrth yr hen ferch gytfrous, a thrachefn oddiwrth yr hen felin

dywyll.

Nid oes genym un hanes yn olrhain gwahanol gyfnodau Methodistiaeth yn

E-huddlan o'r pryd hwnw hyd yn awr. Gallwn dybied y bu arosiad Eobert

Jones, dros y tymhor byr y bu ef yno yn cadw ysgol, yn effeithiol i gynuli

rhyw nifer o bobl druain dlodiou at eu gilydd, i alw ar enw yr Arglwydd.

Pa fodd y bu ar yr ychydig bobl hyny wedi ei ymadawiad nis gwyddom,

o leiaf gyda dim manyldra. Yn fuau ar ol y fl. 1780, fe allai ddeng mlynedd

ar ol i Eobert Jones ymadael, daeth yma bregethwr i fyw, sef, John

Eichards, yr hwn ydoedd olygwr ar ysgoliou Madam Bevan, yn Ngwynedd. Yr

oedd yma eglwys, y pryd hwnw, yn ymgynull mewn heu adeilad wedi ei lled

gyfaddasu at addoliad
;
yn yr hen adeilad yr arferai y bobl ymgynull hyd o

fewn Uai na 30 mlynedd yn ol. Nid oes genym hanes am unrhyw ddef-

nyddioldeb neillduol oddiar breswyliad John Eichards yn y Ile. Arferai fod

gryn lawer oddi cartref ; nid oedd chwaith yn bregethwr poblogaidd. Dys-

gynodd ei amgylchiadau bydol i radd o ddyryswch ; a chyhuddid ef hefyd o

fod yn rhy antinomaidd ei farn a'i fuchedd. Bu farw mewn gwth o oedran

yny fl. 1809.

Ychydig rtynyddau, cyn ei farwolaeth ef, y bu y Parch. Johu Elias yn

pregethu ar yr heol
;
gyda golwg arbenig ar ddarostwng yr hen arferiad an-

nuwiol oedd yno, o ymgynull ar y Sabbothau, yn amser cynhauaf, i gyflogi

gweithwyr i'r cynhauaf ; ac i gael eu cyfiogi; yr oedd y cyfarfod hwn yn

fath ff'air, Ymgynullai tyrfaoedd o ddynion o wahanol barthau y wlad
j

rhai i ymofyn gwaith, ac eraill i ymroddi i feddwdod a phob arfreolaeth,

Deuai ffermwyr yr ardaloedd cylcbynol yno hefyd i gyflogi gweithwyr am yr
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wythnos ganlynol. Yr oedd yno hefyd brynu a gwerthu pladuriau, cryman-

au, a chelfì amaethyddol; a'r Sabboth a wneid yn ddydd marchnad; y tafarn-

dai hefyd yn llawn meddwdod ac afreolaeth. Cafodd Mr. Elias ar ei feddwl

i gyfarfod â'r dorf hon, i ddynoethi ysgelerder eu hymddygiad ; ac i alw

arnynt i roddi heibio yn llwyr ac am byth yr arferiad didduw.

Safodd ar risiau y gwest, dan yr enw New Inn, ac o'i flaen yr oedd cau-

noedd o ddynion, llawer o honynt a'u crymanau, a'u pladuriau ar eu hys-

gwyddau, a'r olwg arnynt i feddwl ystyriol yn arswydus. j^íid oedd Elias,

ar y pryd, oud dyn ieuanc, tuag 28ain ml. oed, ac heb fod yn pregethu fwy nag

wyth mlynedd. Gofynai wroldeb mawT ynddo, i sefyll yu y fath le ar y fath

achlysur. Pa fodd bynag, ymddangosai yn bur fuau fod Duw gyda'r llauc.

Ar waith y gynuUeidfa yn canu, disgynodd gradd o ddifrifwch ar bawb ; di-

flanodd y crymanau a'r pLiduriau o'r golwg ; ac ymroes pawb i wrando yr

hoU bregeth. Cerddodd eâ:eithiau anarferol gyda'r bregeth hono ; disgyn-

odd arswyd ar bawb ymron fel na allent ífrwytho i fyned at y gorchwyl y
daethent yno o'i herwydd : chwalodd y bobl fel rhai wedi synu ; a llawer o

honynt â saethau Duw yn eu cydwybodau. Clybu y boueddwyr y wlad am

y bregeth, ac yn mysg eraiU Esgob a Dëou Llauelwy ; a gyrasant air at drig-

olion Ehuddlan a'r cymydogaethau, na oddefid iddynt fod yn euog byth mwy
o'r fath ysgelerder. Eelly, rhoddwyd pen ar unwaith, ac hyd heddyw, ar ar-

feriad a fu yn ÿmwreiddio yn y pai-th hwn er ys oesoedd.

Pan oedd y Parch. Eobert Eoberts, Llanelwy (Ehosllanerchrugog ar ol

hyny), yn dychwelyd adref o'r oedfa uchod, goddiweddodd ddj-n, yn dych-

welyd o'r bregeth fel ynteu. Deallodd wrth y dyn yn fuan fod y bregeth

wedi cael Uwyr oruchafiaeth arno. Dywedai ei fod, ar ei waith yn troi tua'i

gartref, wedi meddwl fod ei fraich y cariai y cryman arni, wedi gwywo ; ac

felly syrthiodd o'i law ar y ffordd. Ofnai ei godi i fyny rhag y diffrwythai y
fraich arall hefyd. CoUodd y dyn ei gryman, ond fe gafodd ei ddwy fraich

;

do, cafodd fwy ; dychwelwyd ef mewn edifeirwch at Dduw, a threuliodd

weddill ei oes yn gristion gloyw, a gorphenodd ei yrfa mewn llawenydd.

Yn Ehuddlan hefyd y treuliodd y Parch. WiUiam Jones, lawer o'i oes

weinidogaethol. Nid oes petrusder dyweyd am y brawd hwn, mai cristion

cywir a didwyll ydoedd, a phregethwr tra phoblogaidd ac eíîi'o. Cyíarfu a

Uawer o brofedigaethau yn ei yrfa, ond nid oes amheuaeth nafuyn ddefnydd-

iol yn ei ddydd i droi llawer at gyüawüder. Ordeiuiwyd ef yn fl. 1831, a

bu farw yn y fl. 18-i i, wedi bod yn pregethu fwy na 30 o flynyddau. Y mae
yma un gweinidog eto yn trigianu, y Parch. WiUiam Morris. Drwg geuym
ddeall fod golwg fwy gwywedig ar y gwaith nag a fu gyut ; a thra dymunol

a fyddai " ymweliad drachefu," o eiddo Ysbryd Duw, nes y byddai swu a

chynhwrf yn mhlith yr ysgyru sychion ; ac i'r anadi ddyfod nes eu bywhau,

a'u codi ar eu traed yn Uu mawr iawn.
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RHYL.

Mae y lle hwn, bellach, yn dref luosog ei thrigolioii, ar fin y môr, yu mhlwyf

Bhuddlàu, Tref ydyw wedi codi yn ddiweddar o fod yn beutref disylw, i

fod yn dref fawr a hardd. Nid yw Methodistiaeth chwaith yn y lle hwn ond

sefydliad diweddar mewn cydmhariaeth. Xid oedd gan y cyfundeb uu

ganghen eglwys yn y Ue o fewn 40 mlynedd yn ol ; ac wedi dechreu pregethu

yn yr ardal "ac enniU ychydig o ddysgyblion, yn Ehuddlan yr ymgynullent

mewn cyfarfodydd eglwysig. Dygwyd Methodistiaeth yma fel y gwnaed

mewn llawer iawn o fanau eraill, nid trwy rym peirian-drefn ddynol, ond yn

fwy lawer trwy ragluniaeth ddwyfol. Ymddengys ddarfod i wv o'r enw

Hobert Owen gael ei dreiglo i'r ardal i fyw. Yr oedd y gvvr hwn eisoes yn

grefyddwr, ac yn gydnabyddus â John Davies, Nantglyn. Daeth i breswylio

i dyddyn a elwir Pen-y-ddeuglawdd, yn Ehyl. Teimlodd y gr hwn ei ymddi-

fadiad o foddion gras yn ei sefyllfa newydd, gan nad oedd dim iddo gael ya

nes na Ehuddlan ; a theimlai hefyd dros gyflwr tywyll a diofal ei gymydogion.

Cafodd ar ei feddwl erchi ar John Davies, Nantglyn, i ddyfod i'w d i breg-

ethu. Yr oedd hyn yn fuan wedi i John Davies ddechreu pregethu ; barnwn

mai rhwng y blynyddau 1783 a 1785 ydoedd. Hon, tybygid, oedd yr oedfa

gyntaf erioed yn nghymydogaeth Khyl. Ond nid oedd yr oedfa hon ond

nn ; ac nid oedd eto un cynllun wedi ei ífurfio i ddwyn pregethu cyson

i'r lle, ac ni wnaed hyny am lawer o flynyddau ar ol hyn ; ar yr un pryd, yr

oedd Eobert Oweu yn ymdrechgar i gael hwn ac arall i'w d i dystiolaethu

efengyl gras Duw, i'w gymydogion diofal.

Yr oedd rhai pregethwyr i'w cael eisoes yn Nghaerwys a'i hamgylchoedd,

megys James Buckley, Humphrey Owens, a William Davies, ac eraiUdiwedd-

arachna hwy, megys John Humphreys a WiUiam Edwards. Llwyddai

Piobert Owen gyda'r naiU a'r UaU o'r gwr uchod i ddyfod i'w d yn awr ac

eUwaith ; ac vn y cyfamser yr oedd ambell un yn cael blas ar eiriau y bywyd,

ac yn ymwasgu â'r crefyddwyr ;
yma, meddir, y dechreuodd John Humphreys

breo-ethu. Daethai gyda James Buckley yma ar fore Sabboth, a phregethodd

yn gyntaf oddiar Esaiah lv. 6, " Ceisiwch yr Arglwydd tra gellir ei gael

ef &c." Y rhai a ennUlwyd gyntaf trwy y weinidogaeth i ymrestru dan

faner yr lesu, oeddynt Edward Jones, Terfyn ; a John Eoberts, Storehouse.

Y ddau hyn ynghyda Eobert Owen a'i wraig, a arferent fyned i Euddlan bob

nos lau i'r cyfarfod eglwysig, a pharhausant oU yn fíyddlon hyd angeu.

S^'mudodd Eobert Owen o Beu-y-ddeuglawdd, a symudwyd yr achos cref-

yddol yn y caulyuiad i d Edward Jones, y Ue yr arosodd dros rai blynyddau.

Yma y sefydlwyd ysgol Sabbothol, yr hon a fu yn fendith aumhrisiadwy i'r

ardal, trwy fod yn foddion i wasgar anwybodaeth caddugol y trigolion, a dar-

ostwng eu harferion Uygredig. Nid oedd yr achos, er hyn, ond bychan a

distadl mewn cydmhariaeth ; 'ie, nid oedd y fam eglwys yn Ehuddlan ond

eiddü a disylw. Yr oedd y t y byddid yn ymgynuU ynddo yn fychan a
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gwael (sef yn Ehuddlan)
;

gwíail a chlai oedd ei furiau, a gwellt oedd ei dò

a'i simddeu
;
yr oedd ei barwydydd ar ogwydd trwm. Ni fu dim erlid ar y

crefyddwyr yn Ehyl fel y buasai yn Ehuddlan
; yr oedd eu hegwyddorion,

bellach, Avedi dod yn fwy adnabyddus ; ac nid mor hawdd oedd casglu nifer o

ddynion digon caled i ymosod aruynt. Daeth y bobl yn fuan i weled fod y
crefyddwyr tlodion hyu yn gwneuthur mwy tuag at chwalu anwybodaeth a

gwella moesau y bobl, na'r clerigwyr a ddywedent gymaint yn eu herbyn ; a

hyny heb na thâl na gwobrwy. Felly diflanai gorthrwm a thrais fel yr oedd

anwybodaeth yn colli ei rym.

Teg ydyw crybwyll hefyd ddarfod i Eobert Owen, ac amaethwr arall o'r

enw John Parry, PJiyd-y-ddor-ddwy-fawr, wneuthur cais ar ddiddymu y ífair a

gynelid yn Ehuddlan ar y Sabboth. Barnent yn ddilys ond i'r arferiad gael ei

osod yn deg yn ei wrthuni a'i afreolaeth priodol o flaen y gwr urddasol per-

thynol i'r Eglwys Gadeiriol yn Llanelwy, y cawsai moddion effeithiol eu

defnyddio i ddwyn amcan mor deilwng i ben. Dau ddylanwad y syniad

hwn aethant i Lanelwy, a gosodasant yr achos i lawT ; ond yn Ue canmawl

amcan y ddau r, a chymeryd yr achos mewn Ilaw ; edrychodd y gwr urdd-

asol yn lled wawdus arnynt, gan ddyweyd mai anmhosibl oedd tynu i lawr

gyflogi ar y Sabboth yn llhuddlan, gan ei fod yn hen dde/od. I hyn atebodd

John Parry, " Foueddigion, barnu yr wyf fod y deg gorchymyn yn Ilawer

henach." Ar hyn gostyngasant eu penau, gan gîl-dremio y naill ar y Ilall;

ond nid oedd yno nac ysbryd na medr i ddarostwng y llygredigaeth yr

achwynid arno. Dychwelodd y ddaur diniwaid i'w cartrefi,yn dra siomedig,

a'u syniadau yn Ilawer îs am glerigwyr yr eglwys fawr nag oeddynt wrth

fyned. Tynwyd y ftair i lawr, do ; ond heb ddiolch i'r gwr hyn. Gwnaeth

un bregeth o'r eiddo bachgen o wdd, fwy o eftaith ar lygredigaeth cyhoedd-

us y fro, mewn un awr, nag a wnaethai gwi' y dillad gwych, y dysgeidiaeth

uchel, a'r cyflogau mawr, am ddau cant o flynyddau !

Symudodd Eobert Owen i Cwybyr i fyw hyd nes y symudwyd ef o'r byd,

yr hyn iddo ef oeddyn wir elw. Bu farw yu fuddugoliaethus, a chasglwyd

ef at ei dadau.

ABERGELE a'i HAMGYLCHOEDD.

Tref yw^ Abergele yn agos i làn y môr, ar dueddau gogleddol sir Ddinbych,

Ile y bydd Ilawer o ddyeithriaid yn arfer dyfod yn yr haf i ymdrochi. Yn
ddiweddar, pa fodd bynag, y mae Ehyl, sydd bedair milldir i'r dwyraiu

oddiwrthi, a Llandudno sydd ddeuddeg mìlldir i'r gorllewin, wedi cael y
flaenoriaeth ar y dref lion fel lleoedd uwch eu henwau, ac amlach eu hymwel-

wyr yn y blynyddau diweddaf hyn. Ni chyfrifir Abergele yn hen orsaf

Fethodistaidd. Gellir meddwl nad oedd yraa nemawr o ôl Methodistiaeth

ar ddechreuad y ganrif bresenol. Gir y byddai Edward Parry yn arfer

pregethu, yu achlysurol, mewn amaethd a elwir y Nant, nid yn mhell o'r
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dref, a dywedir y byddai WiUiam Jones, y Nant, yn arfer a myned i Fryn-

bugad i wrando ; ond yr oedd Abergele ei hun yn Ue hynod o ddigrefydd yn

yr adeg hono. Yr oedd pregethu achlysurol hefyd yu y Bettws, pentref o

fewn tua phedair milldir o'r dref tua'r dehau ; er nad ydym yn deall fod yno

chwaith ddim achos sefydlog y pryd hwnw, nac yn wir dros lawer blwyddyn

ar ol hyny, ac nid achos cryf sydd yuo hyd heddyw.

Mewn t, meddir, a elwir y Bryn-gwyn ; sydd tua hanner y ffordd o'r

Bettws i'r dref y dechreuwyd pregethu : gr o'r enw Thomas Roberts oedd

yno yn byw. Yr oedd y gr yma yn grefyddol, ac ynteu yn arfer myned i Dan-

y-fron, neu Pryn-bugad i wrando ; ac, weithiau, pan âi efe yno y bore naw

o'r gloch, âi rhagddo i'r Bont-uchel erbyn dau o'r gloch prydnawn, ac i

Gapel-y-dyffryn yr hwyr, a chartref wedi hyny ; ac ar y maes mor foreol a

neb bore dydd Llun. Ehaid fod y daith iddo ar y Sabboth, yu mhell dros

30 milldir o ffordd. Y'n nh y gr hwn y cedwid y cyfarfodydd eglwysig

pan y daeth Thomas Edwards, Liverpool, at y Methodistiaid.*

Arferai gr ieuauc o'r enw Edward Evaus, yr hwu a drigai y pryd hwuw

yn y Bettws, ddyfod i'r Bryngwyn i wrando
;
yma hefyd yr ymunodd gyda'r

crefyddwyr. Yr oedd i'r llanc hwn gyfaill, Copner Williams wrth ei enw, yn

cael ei barotoi i fod yn gyfreithiwr, yr hwn hefyd a fu yn ymarfer y gyfraith

dros flynyddau ar ol hyn, yn Ninbych ; ie, yn wir hyd ddiwedd ei oes. Un
tro aeth hwn ac Edward Evans, pau oeddynt eto yn ieuainc, ac yn llawn o sêl

crefyddol i gymdeithasfa y Bala, i ymofyn addewidion pregethwyr i ddyfod

i'w hardal i bregethu. Llwyddasant, tybygid, hefyd i gael addewidion gan

amryw i ddyíbd, pob un yn ei dro ; ac yn eu mysg yr oedd Mr. DaYÌes,

Castell-nedd. Pan ddaeth yr amser, gwiriwyd yr addewid, a'r gr dyeitbr a

ddaeth. Trefnwyd iddo sefyll i lefaru wrth ochr rhyw dâs uchel o frigau

coed. Perchenogid y dâs gan gwpwl o hen bobl ag oedd jn byw gerllaw
; y

rhai, fel y geUir dyfalu, oeddynt heb lawer o serch at y crefyddwyr, ac a dyb-

ient, bosibl, mai gormod o hyfder a gymerwyd i ddyfod mor agos at y dâs

a berthynai iddynt hwy. Dechreuodd yr oedfa, pa fodd bynag, ac nid oedd

neb yn dysgwyl amgeu na cheid Ilonyddwch, Ond tra yr oedd Mr. Davies

yn llefaru, daeth yr hen r a'r hen wraig, a feddiannent y coed, i'r lle, i ddial

eu llid ar y crefyddwyr ; a'r ffordd a gymerwyd i wneyd hyny, oedd ceisio

gwthio â phig-ffovchau y dâs brigau o'r tu cefn, fel ag i'w dymchwel ar wàr

V pregethwr. Clybu y pregethwr y brigau yn rhigl-drystio, a deallodd beth

oedd yn cael ei amcanu. Dyrysodd hyn ei feddwl, a Ilwfrhaodd ei ysbryd,

fel ag i fethu Ilefaru dim yn rhagor. Yr oedd Mr. Davies, yn ol ei gyhoedd-

iad, i fyned o'r Bettws, i'r Cefn-coch, Llangerniew ; neu i Dan-y-fron ; ac

wrth ddringo i fyny y rhiw o'r peutref, dan deimladau lled siomedig, am ei

lesteirio i bregethu, wedi dyfod gan belled flbrdd, trodd ei olwg yn ol arno,

a thynodd ei esgid, a chyhoeddodd ryw fath o felldith, nid yw yn hysbys

• Gwel ychwaneg o'i hane^ dau hanes Liverpool.
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pa fath, uwch ben y lle ; ac ymaitli ag ef, heb fwriadu dyfod yno byth mwy
ac ni ddaeth byth ychwaith. Pa olwg bynag a gymerir ar ymddygiad y gr
da yn hyn, neu esboniad bynag a roddir arno, eglur ydyw ddarfod i'r hen

r a'r hen wraig enniU y dydd, a chael eu liamcan yn y tro ; ac i'r rhai a

ewyllysient yn dda i'r Bettws trwy ddwyn yr efeugyl iddi, gael eu siomi. Bu

y Bettws yn hir heb ddim moddion crefyddol yn cael eu cynyg iddi ar ol

hyny ; ac hyd híddyw, er fod yno gapel a chynuUeidfa, nid yw yr achos

crefyddol, ond isel a digynydd, yn mysg y Methodistiaid ; ac nid amgen, yn

ol a ddeallwn, yn mhlith euwadau eraill ; ìe, myn rhai, raai arwydd ydyw y
wedd Iwydaidd hon, o anfoddlonrwydd Duw, am wrthod yr efeugyl yn y tro

uchod ; ac mai dan gynhyrfiad daroganol am y dilFrwythder a ddilynai, y
llefarai y gr parchedig pan y cyhoeddodd felldith ar y Bettws, tebyg i'r un

a feddiaunai Noah, pan y melldithiai Canaan, trwy ragfynegi ei ddarostyng-

iad isel a gwasaidd. Eto, sicr ydyw na erys y felldith hono, ar y Bettws,

nac ar un fro arall, ddim hwy nag y parhao y preswylwyr yn ddifater a diys-

tyr o'r efengyl, a thrwy hyuy gyfiawnhau y gwrthodiad a wnaethai eu tadau

o honi. Teg ydyw ychwanegu, mai nid mewn nwyd a chynddaredd y tynodd

Mr. Davies ei esgidiau, yr ysgydwodd y llwch, ac y cyhoeddodd y ddedfryd

grybwylledig, ond â dagrau yn gwlychu ei ruddiau, ac â thosturi yn Uenwi ei

galon. " Yn yr olwg nychlyd sydd yn parhau ar grefydd, yn y Bettws,

Llysfaen, a Llanelian, fe ofyn yr hen bobl hyd heddyw," medd fy hysbysydd,

" ai tybed fod melldith Mr. Davies, Castell-nedd, ar y Bettws, fel y mae mell-

dith Walter Cradoc yn aros ar Wrecsam ? " " Canys," meddai yr un gr,
" ardal ëang a flfrwythlawn yw y Bettws, a godrau Llysfaen, a Llanelian; ond

ni fu byth lewyrch ar achos crefydd yn yr holl fro. Mae trigolion y dyfí'ryn

hwnw hyd heddyw, mor farw i bethau bywyd tragwyddol ; eu hymlyniad

wrth ordinhadau yr efengyl, mor ddiymadferth ; a'u hymgais am iachawdwr-

iaeth eu heneidiau mor esgeulus, a phe mai unig neges eu bywyd fyddai trin

y byd a'i gasglu."

Ni fynem, ar un cyfrif, ddisgyn i gaethiwed ofergoeledd a phenchwiban-

dod mewn pethau o'r fath hyn ; ond y mae cynifer o ffeithiau yn ymwthio

raor fynych i sylw yn hanes y cyfundeb, mewn gwahanol fanau, y rhai sydd

wedi eu gwirio mor drwyadl, fel ua feiddiwn eu gwadu ar un llaw, er na all-

wn eu hesbonio ar y llaw arall. Ofnwn syrthio i ddidduwiaeth fferllyd, wrth

ochel ofergoeledd peuchwiban. Mynem ochel Scylla ar un Uaw, wrth ddianc

rhag Charybdis ar y llaw arall. Barnwn mai rhwng y ddwy graig beryglus,

y mae y dramwyfa ddyogel. Gwyddom yn sicr mai eiddigus iawn yw yr

Arglwydd dros ei achos ei hun. Ni fyn i'r uu Uzza gyffwrdd yn afreolaidd

â'i arch ; ei fod wedi bendithio Uawer Obed-edom er ei mwyu ; mai nid an-

foddhaol oedd ganddo i Dafydd ddawnsio o'i bhien, o barch iddi ; mai

teilwug yn ei olwg, fu cosbi Michal ei wraig, hyd ddydd ei marwolaeth, am
ei wawdio ; îe, gwyddom ddarfod i wr Asdod, a Gath, ac Ecron, ddyoddef

yn alaethus am ei chadw o'i chartref ; ddarfod gwarthruddo Dagou, duw y
CYrHÜL III. 3 A
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Philistiaid yn ei gydd ; ddarfod i laddfa fawr ddisgyn ar wr Bethseraes

am iddynt lygadrythu iddi ; a gwyddom i'r buchod blithion, yn groes i natur-

iaeth, àughofio eu lloi, a'i dwyn yn ddyogel i'w gwlad ei hun. Nid ofer-

goeledd ydyw credu yr hoìl bethau hyn, er eu bod oll yn croesi anian ;
pethau

rhyfedd Duw oeddynt o blaid ei achos ei hun, yn yr hwn yr oedd ei enw a'i

ogoniaut yu blethedig. Barnwn hefyd fod yr Arglwydd yn cyfryngu mewn

modd anghyffredin fel hyn, yn benaf, os nad yn hoUol, ar amserau, ac mewn

manau, na ch<\\\saì effwi/ddorion c/wirioneàd ddira cyfle eto i gyrhaedd cyd-

wybodau dynion ; mewn adeg ag y raae yn angenrheidiol deffro sylw dynioa

at eiriau dadgufUliad, a chadarnhau egwyddorion gwirionedd trwy weitlired-

osdd hynod. Nid buddiol a fyddai i'r fath gyfryngiad, rawy na gwyrthiau,

iod vu biirhaus, nac yn fynych iawn, onidê, niethai yn ei aracan ; ni fyddai

yn effeithiol i ddeffro ystyriaeth y pwyllog, nac i beri braw ac arswyd ar y

caled a'r rhyfygus. Felly, nid yflym yn cael fod rhagluniaeth yn cyfryngu

mewn modd hynod ac anghyffredin, mwy nag y rhoddid gwyrthiau, ond ar

dyrahorau ; ar ddechreuad goruchwyliaeth ; i roddi grymusder mewn rhyw

ddadguddiad, neu i gadarnhau rhyw gyfnewidiad arbenig. Ac wedi ateb y

dyben penodol, eu bod yn darfod, neu yn diflanu ; a hyny, nid am

eu bod yn anmhosibl, neu yn anhygoel, ond am eu bod, bellach, ya

afreidiol.

Yn unol â'r syniadau hyn, y cawn yn hanes y Methodistiaid, yn eu cych-

wyniad raewn ardal, fod rhyw gyfryngiad neillduol o eiddo rhagluniaeth yn

cael ei wneuthur, mewn ffordd o hynodi rhywyraddygiad, caredig neu anghar-

edig, tuag at achos yr efengyl. Coronid haelioni ambell un â gwên neiU-

duol rhagluniaeth yn ol llaw ; cosbid dygasedd un arall â rhyw oruchwyliaeth

arswydlawn a disymwth ; a rhoddid arwydd o foddlonrwyddi lafury trydydd,

trwy ryw aradditt'yniad neiUduoI arno mewn perygl, neu arddeliad arbenig o

hono, ar ryw adeg angenrheidiol. Pan godwyd capel y Bont-uchel, dangos-

odd yr ychydig bobl yno garedigrwydd a haelioni tra chanmoladwy tuag at y
gwaith ; a rhoes un uchelwr yr holl goed angenrheidiol i'w ddwyn i ben, a'r

cwbl yn dderw ; mae y coed hyn, meddir, yn eu gwaith yn bresenol yn y
capel newydd, ac yn ddigon tebyg o or-oesi y coed ff'awdd er eu newydded.

Heblaw codi y capel a'r tý perthynol iddo, prynoddy cyfeiUion crefyddolyno

faes ëang at wair a phorfa i geffylau y dyeithriaid a ddeuai atynt o bryd i

bryd i wasanaethu yr achos ; a chostiodd iddynt JÊ60. Llygadodd gr
boneddig yn yr ardal y darn tir hwn, yn mhen rhyw gymaint o amser ar ol

ei brynu ;
goruchwyliwr ydoedd i bendefig yn y gymydogaeth. Ar waith y

goruchwyliwr yn ymofyn ag uu o'r brodyr a werthid maes y capel iddo, ac

yn ei gymheli i gydsynio â'i gais, methodd y brawd hwnw, meddir, a sefyll

ei dir yn gryf a diysgog yn wyueb cais y boneddwr, oud gwerthodd y tir iddo

heb yn wybod i'r brodyr eraill. Parodd hyn ofid trwm iddynt, ond o dyner-

wch at y gwerthwr, a rhag iddo golli ei dyddyn, gadawsant i'r gwerthiad

sefyll j ond fe sylwyd gan eraill, fod arwyddiou amlwg o g yr Arglwydd
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ar y gwerthwr, ac hefyd ar ei deuhi, o herwydd y tro ; a dywedir, eu bod

yn aros hyd heddyw.

Pan yr oedd cyrchu mawr i Drefecca, mewn canlyniad i waith H. Harris

yn ymsefydhi yno, yu enwedigol o sir Gaernarfon, dygwyddodd trotrahynod

i un dyn o'r wlad hono
;

yr hwn, yn Ilawn sêl a diniweidrwydd crefyddol, a

aeth ar ei draed yno, er mwynhau rhagorfreintiau crefyddol y sefydhad

hwnw. Yr oedd y gr hwn, gyda phob peth arall, yn dnom ei glyw. Ar ei

daith yno, galwodd mewn rhyw dafarn i gael huniaeth, ac i orphwys, dros

ryw gymaint o amser. Buan y deaUwyd fod yr ymdeithydd yn un o'r penau-

cryniaid ; ac yn wir, nid anhawdd oedd cael hyny allan, gan nad oedd y gr
yn ceisio celu y peth, Parodd y darganfyddiad, pa fodd bynag, fod hygaid

drwg arno, a chododd y bwriad, yn mynwes rhyw ddyhiryn, i wyho am gyf-

leusdra i wneyd niweid iddo. Ar waith y gwest-r yn gosod y huniaeth o'i

flaen, cododd y crefyddwr ar ei draed i erchi bendith amo, yn ol ei arfer ; ond

tra yr oedd ei Iygaid yn nghauad, a'r weddi ar ei dafod, wele ddyrnod aruthr-

ol iddo ar ochr ei ben, nes oedd y truan wedi hurtio. Ond trwy y dyrnod

fe gafodd ei glyw ! Y dyrnod a fwriadwyd er drwg a droes ahan yn wir

ddaioni ; nid y tro cyutaf i gynddaredd dyu gael ei wneuthur yn foliaut i

Dduw. Aeth y crefyddwr rhagddo i Drefecca, a dychwelodd adref drachefn.

Ei gymydogion a ddechreuent ymddyddan âg ef, fel arferol, mewn Ilais uchel

iawn, gan gofio ei fyddardod ; a syn iawn oedd ganddynt ei glywed yn dy-

weyd wrthynt nad oedd raid iddynt, behach, godi eu Ilef wrth siarad ag ef,

gan ei fod wedi cael adferiad clyw ; a mwy fyth oedd eu syndod, pan adrodd-

odd efe iddynt y modd y bu. Mae yr amgylchiadau crybwyhedig hyn yn

tueddu i beri i ni feddwl fod yr Arglwydd yn gweithredu allan o'i Iwybr

cyfifredin, pan y bydd ei bobl a'i achos raewu amgylchiadau anghyfifredin ; ac

yn neihduol felly, pan y bydd ar fedr galw sylw arbenig at ei waith, ar ei

ymddangosiad cyntaf mewn gwlad. Barned y darhenydd, pa mor gymhwys

ydyw y sylwadau hyn, a pha sail sydd iddynt yn y ÍFeithiau a grybwyhir mor

aml yn y gwaith hwn.

Ond i ddychwelyd at ein hanes. Y gr mwyaf cyhoeddus cysyhtiedig â

Mèthodistiaeth yn Abergele, hyd yn ddiweddar, oedd y Parch. Thomas

Lloyd ; ac nid raor gyhoeddus chwaith ydoedd yntau. M theithiodd ond

ychydig ar hvd ac ar led y dywysogaeth erioed ; a thros lawer o flynyddau

diweddaf ei oes, ni theithiodd ddim o'i gartref. Eto, yr oedd yn r Iled cy-

hoeddus. ÎSÍid ei deithiau, ac nid ei dalentau, a'i gwnaeth ef íelly ; ond ei

lafur dyfal, maith, a hwyddiannus, yn addysgiad ieuenctyd. Bu gyda'r

gorchwyl pwyéig hwn, yn Abergele, am hanner can' mlynedd ymron ; a thrwy

ei lafur dyfal a diflin, y dygwyd cannoedd lawer o fechgyn Gwynedd i fyny.

Yn Abergele, nid oedd neb yn fwy cyson ac astud, gyda hoh gylch cyhoeddus

crefydd, nag oedd Mr. Llwyd. Mae yn debyg na welodd Abergele, erioed

neb o'i mewn, yn Ilai ei frychau nag ef ; na neb a fu o fwy wasanaeth i'r

achos crefyddol.
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Ganesid ef yn mhlwyf Cyffylliog, tua phum' milldir o Ruthyn, a thua dwy

íilldir o'r Bont-uchel, yn y íl. 1776. Nid yw yn ymddangos iddo gael dim

manteision crefyddol yn nhymhor mebyd ac ieuenctyd, o leiaf, gan ei rieni

;

eto nid oedd yn gwbl ddyeithr i íbddion gras, gan y deallwn y byddai yn

achlysurol yn gwrando pregethau yn mysg y Methodistiaid, Ond fe wnai

hyny yn groes i ewyllys ei dad ; ac am wneuthur hyny, dyoddefodd lawer o

ffonodiau, a bu gorfod arno fod lawer noswaith allan drwy y nos. Rhoddwyd

iddo raddau helaeth o ddysgeidiaeth ; mwy o lawer, tybygid, nag a roddid i

fechgyn cyffredin o'r un gradd ag ef; yn y dyddiau hyny. Yr oedd ei rieni

yn ei fwriadu i fod, naill ai yn gyfreithiwr neu yn glerigwr. Bu mewn am-

ryw ysgolion ; un yn Llanrhaiadr, un arall yn Ninbych ; ac yn ddiweddaf, yn

yr ysgol fawr, yn Ehuthyn. Nid oes Ue i ni feddwl fod un duedd yn y modd

y dygwyd ef i fyny i'w arwain at y crefyddwyr Methodistaidd, ond yn hollol

yn y gwrthwyneb ; a pha beth bynag a fu yn effeithiol iV ddwyn ef i'w plith,

amlwg ydyw mai nid dygiad i fyny a wnaeth hyny.

Pan oedd yn 18 mlwydd oed, sef yn y fl. 1794, wedi darfod ei ysgol,

gogwyddodd ei feddwl, pa fodd, nid yw yn hysbys, i fod yn athraAV ysgol, yn

Lytrach na dim arall; a symudodd, gyda'r bwriad hwnw% i Lansantsiôr
; pentref

bychan o fewn dwy íìlldir i Abergele. Bu yma tua phum' mlynedd, a sy-

mudodd oddiyma yn y fl. 1799, i'r lle a fu yn drigfa iddo byd ei farwolaeth.

Pan yn Llansantsiôr bu yn lletya, dros ryw ysbaid, gydag un Eobert Parrý

;

yr hwn oedd yn Avr crefyddol a da ; ac nid oes amheuaeth na fu ymddyddan-

ion hwn, a'i ymddygiadau, yn foddion arbenig i ddwyseiddio yr argraffiadau

crefyddol a allai fod ar feddwl y gr ieuanc. Yn mhen tua dwy flynedd ar

ol dechreu ei ysgol yn Lhansantsiôr, daeth ar feddwl yr ysgolfeistr ymuuo â'r

Methodistiaid. Yn y Bryngwyn, fel y dywedsom, yr oedd y cyfarfod eglwysig

yn cael ei gynal, er fod, y pryd hwu, gapel bychan yn Abergele. Ymddengys

mai yn y t byohan crybwylledig yr ymgynullai crefyddwyr yr holl ardaloedd

cylchynol y pryd hwnw. Y'r oedd pregethu ' yn Mhenbryn-llwyni, ac yn

Cefn-meiriadog ; ac yr oedd ambell grefyddwr i'w gael yn ardaloedd y Bettws,

Llanelian, a Llysfaen ; ac i'r Bryngwyn, fel lle cyfleus yn y canol, y deuent

yno-hyd. Yma y derbyniwyd Thomas Edwards, yr hwn oedd yn byw ar y

pryd yn Llysfaen, ac a fu yn byw ar ol hyny yn LÌYerpool
;
gr a fu o was-

anaeth mawr dros Dduw yn y dref fawrhono, dros lawer o flynyddoedd.* Yn

y Bryngwyn hefyd y derbyniwyd gr arall a fu yn barchus a defnyddiol fel

henadur eglwysig yn LiverpooI, sef Mr. Johu Hughes, Mansfield-street. Der-

byniwyd hwn, os nad yr un nosou, yn agos iawn yr un amser a Mr. Llwyd.

Dyma'r Ile y dechreuodd Mr. Llwyd ei yrfa o broffes grefyddol. Yr oedd gwedd

adiwyglledfoueddigaidd arno, yr hyn a barhaodd i raddau helaeth arno dros

ei oes ;
gwisgai ei wallt yn Uaes, wedi ei blethu a'irwymo fel cynÖbn o'r tu

ol yn disgyn i lawr ei wàr. Yr oedd Mr. Llwyd yn r ieuanc gwylaidd, a

* Gwel air yn inhellacli am dano, dan bancs Livci-pool.
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dysta',v, ac ra- liyii o brytl, yn ofuus a clirynedig. A phau y daeth yr atnser

i ymclLÌyddaii ag ef, dywedai iin wrth y brodyr foíi Thomas Llwyd yno, gan

ofyii, pa beth a wncid iddo. Un arall a ddywedai, mewn ffordd o ateb, mai

y peth cyntiif a fyddai raid ei wneyd iddo, ocdd " tori ei uyriffon." Yr oedd

yr amnaid yn ddigon. "Ni cliawsant," mcddai ef ci hun, gan wemi, '•'ddira

trafí'erth gyda'r gynffon ; mi a'i torais hi fy hunan mor fuan ag y cefais gyíle

wedi myned adref."

BeUach, cyfrifid Mr. Llwyd gyda chrefyddwyr tlodion y Bryngwyn. Aeth

y son ara hyn i glustiau y person, ac i glustiau Mr. Hughes, tad Arglwydd

Üinorben, yr hwn oedd yn byw gerllaw ; a chafodd y crefyddwr ieuanc brawf

lled ebrwydd mai nid boddhaol ganddynt hwy oedd y cam a gyraerasai.

Ciliodd ei hen gyfeillion; a deallodd, cyn hir, mai symud a fyddai oreu. Yr

oedd wedi dechreu pregethu, fel y bernir, ychydig o amser cyn iddo ymadael

â Llansantsiôr ; ac os felly, cafodd Abergele dderbyn pregethwr ac ysgolfeistr

ar yr uu amser, ac yn yr un gwrthddrych.

Ofer fyddai i ni geisio olrhain hanes y gi' duwiol hwn gyda manyldra.

Bhoddid gair rhagorol iddo fel ysgolfeistr, am ei bwyll, ei foneddigeiddrw^ydd,

ei fedrusrwydd, a'i ras. Yr oedd ganddo berffaith Iywodraeth ar ddeihaid yr

ysgol, a hyny heb ddangos un math o nwyd nac arfer un gradd o greulondeb
;

ennillodd air da oddiwrthynt oll, heb un eithriad ara a wyddom ; a dilys ydyw

y bu ei lafur fel athraw o fendith anuihrisiadwy i laweroedd o ieuenctyd a fu

dan ei ofal. Yn nechreu ei yrfa weinidogaethol dywedir ddarfod iddo deilhio

cryn lawer ar siroedd Gwynedd, a rhai o siroedd y Dô, ynghyda rhai o dref-

ydd Lloegr ; ar y gwyliau yn unig, pryd y byddai 3^- ysgol wedi tori i fyny, y

gallai wneuthur hyn. Eto, am y 25 mlynedd diweddaf o'i oes, nid ydym yn

deall iddo fod ddira o'i sir ei hun, nac yn wir o'i gartref ei hun. Pregethai

fore Sabboth yn Abergele ymron yn gyson trwy yr holl amser maith hwnw,

a'r cwbl yn rhad ac am ddim.

Anhawdd fyddai rhoddi drychfeddwl i'r darllenydd pa fath un ydoedd

Mr Llwyd. O ran ei berson, jt ydoedd yn r lluniaidd, a thra syth. Ei

wynebpryd yn serchog, er ei anmharu gan y frech wen. Ysgogai yn araf a

hardd ; nid o rodres a balchder, ond am na aliai ddim yn amgen. Yr oedd

ei law ddehau yn anafus, a hyny o'r bru ; ara yr hon y gwisgai faneg ddu. Yr

oedd ei ddillad yn wastad yn lân a phrydweddol. Llefarai yn bwyllog a

rheolaidd. Anaral y clywid ef byth yn chwerthin, ond gwelid ef yn aml yn

gwenu. Yr oedd ei eiriau yn ychydig, ac yn wastad yn fwynaidd a sylweddol.

FeL pregethwr yr oedd ei fater yn drefnus, ond nid yn ddwfn ; ei iaith yn

weddus, ond nid yn rhodresgar ; ei ddawn yn enniligar, ond nid yn wych.

Gweddusr.wydd a dwysder oeddynt brif nodweddau ei weinidogaeth.

Hhyfeddol y llywodraeth fyddai ganddo arno ei hun. Ni ymddangosai

byth yn brysur uac ar ffrwst ; ni welid ynddo nwyd na chyffro ; nid ymddang-

osai fod ynddo un blys i glywed uac i adrodd un math o chwedlau. Gellid

meddwl ei fod yu Uefaru ac yn cerdded wrth reol, Ni cblywsom fod achwyn«
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iad wedi ei roi yn ei erbyn erioed, nac a wyddom ni un ddrwgdybiaetli. Nid

rhyfedd ynte, pan oedd wedi clafychu i farw, fod un hen r yn Abergele

wrth weddio drosto, yn dyweyd yu symledd ei galon, "
! Arglwydd, cofia

ein brawd, dy was, yn ei gystudd ; a raaddau iddo ei bechodau, os oes (janddo

òechodau hejyd. Ni wyddom ni am rieb a chan lieied o honynt ag et'. Pa

fodd bynag, ni wn i ddim." Ond er na wyddai y gweddiwr dihoced am

bechodau Mr. Llwyd, sicr ydyw fod ganddo ynteu bechodau yn erbyn yr

Arglwydd ei Dduw, " beiau cuddiedig" fwynarhif; a llawer a weddiai y

gweinidog duwiol ei hun am ei lanhau oddiwrthynt ; eto, gwir wedi y

cwbl ei fod yn h^uach a mwy difrycheulyd na nemawr un a gyfarfyddid ag ef yu

ein byd liygredig ni. Ar yr un pryd yr Oedd ysbryd phariseaidd yn mhell

oddirtho. Un o'r bobl druain dlodion ydoedd, yn gobeithio yn enw yr

Arglwydd.

Am hwn yr ysgrifenai y Parch. Henry Uees, yr hwn a fu dros ychydig yn

ddysfybl iddo, " Mi a'i hanrhydeddwn ef fel tad ; mi a"i hoffwn ef felyr hoflBr

plentyn bychan diddichell ; a thra y glynai fy enaid wrtho fel brawd auwyl,

eto yr oeddwn yn teimlo yn rhyw fodd, fel pe buasai houi brawdoliaeth â'r fath

r yn honi gormod o gyd-raddoldeb." *

Oud Thomas Llwyd a fu farw, 'ie, bu farw o'r cancr ar ei wyueb. Dyodd-

efodd lawer oddiwrth anhwylderau eraill dros flyuyddau, ond fe ddyoddefodd,

yn ddvstaw iawn. Yr oedd dedwyddwch y dyoddefus yn perthyn iddo yu

nodedio-. Anhwylderau corfforol a fu llawer o'r achos iddo roddi heibio

teithio mor fuan ar ei oes. Ond yr oedd ei loesiou dan redfa ddifaol y cancr

vn fwv ano-erddol na dim a brofasai o'r blaen. Eto dyoddefus a fu ef dau yr ar-

deitliiàu hyu; a gwelodd, cyn hir, eu terfyn. Bu farw, Gorphenaf 1.5fed, 1848.

Yr oedd felly wedi bod yn gweini, fel athraw tua 54 o flynyddau, ac fel preg-

ethwr, am oddeutu 5Ü mlynedd, ac yn gweiui y sacramentau am ysbaid

39 mlynedd. Yn ei aíìecìiyd diweddaf gwnaeth ei gyfeillion yn Abergele

anrheo- o £60 iddo; uid am fod aruo angeu, a lìawer llai am iddo geisio

rhodd, ond am eu bod yn ddyledwyr iddo, ac am yr hoüent ddangos iddo pa

mor hoff ydoedd yn eu serchiadau, a pha mor ddcrbyniol ganddynt a fu ei

weinidogaeth. " Ffrwyth ydoedd yn amlhau erbyn eu cyfrif ;
" a ffrwyth

hefyd y bydd cyfnf llawer o eglwysi yu ddiffygiol iawu o hono. Barna llawer

mai braint ydyw i weiuidog dreulio ac ymdreulio gyda gweinidogaeth y gair,

ac felly y niae ; barnant yu gywir, ond nid mor fynych y clywir mai braint

Cristionogion hefyd, ydyw cydnabod " y pethau ysbrydol a weinyddir felly

iddynt, trwy fod yn helaethion yn cyfranu o'u pethau cnawdol.

Claddwyd y Parcb. Thoraas Llwyd yu aurhydeddus, a gosodwyd cofadail

íiardd ar ei fedd.

* Gwel ei GoFiANT, gan y Parch. John FouUieg o LiYerpoül, yn y " Dbtsobfa,''

fttü y áwyddyn 1853.
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BETTAYS-ABERGELE.

Yr ydym wedi crybwyll fwy nag imwaitl) arn y Ile liwn, ac nid oes genyra

nemawr i'w chwanegu. GcíUwu ledcìwl ibd cais lled foreu wedi ei wneyd i

oresgyn y dyffryn tlws hwn trwy yr efengyl, ond nid llawer o Iwyddiant sydd

wedi dilyn ; ar yr nn pryd y mae yma ryw nifer yn ofni yr Arglwydd, ac yu

meddwl am ei enw ef. Y maent yn sefyll yn nh yr Arglwydd y nos : a

phwy a yr nad yw yr amser i drugarhau wrth Seion yn y lle hwn ymron

gerlhìw. Yr oedd gr o'r enw Dalydd Roberts, Bodrochwyn, er ys hir am-

ser yn mysg crefyddwyr y Bettws ; yr hwn, ar gyfrif y capel a adeiladwyd,

sydd yn deilwng o'i goffâu a'i efelychu.

Yr oedd John Davies, Nantglyn, yn lletya ryw nos Sabboth yn ei d, ni

ddywedir i ni pa bryd ; a thranoeth cyn i'r pregethwr ymadael, bu ymddyddan

o'r fath a ganlyn rhwng y ddau :

—

" John," ebe Dafydd Eoberts, " y mae ar fy meddwl wneuthur rhywbeth

at yr achos yn ychwanegol, cyn myn'd o'r byd ; sef gadael rhyw gymaint o

arian ato yn fy ewyllys. A wnewch chwi ddysgu i mi pa fodd y gwnaf ?
"

" Wel, yn wir," atebai John Davies, " os ydych am wneyd rbywbeth,

gwnewch ef y« eic/i hywyd:— felly, chwi gewch y pleser o'i weled yn cael eì

wneyd, a hyny fel y dymunech. Pa ddiolch i rai fel chwi adael arian ar eich

ol, pryd na fedrwcli ^Y'neyd dim â hwy ?
"

" Wel, John bach, beth a fynech i mi wneyd ?
"

"Gwnewch gapel yn y Bettws," oedd yr ateb, " a rhoddwch yr hyn a

gaffoch ar eich meddwl at hw'nw ; ac os bydd rhyw ddiffyg, fe'i gwneir i fyny

gan y sir."

" lë, onide," ebe ynteu, " sut na faswn yn gwel'd hyny fy hunan ! Drolch

i chwi. John Davies, am ddyweyd wrthyf."

Gwüithredodd yr hen ddiacon hefyd yn ol y cynghor ; adeiladodd gapel a

thalodd am dano, heb ofyn dim gan y cyfarfod misol, Yn y modd yma y

cafodd yr ardal hon y capel sydd yma. Mae cannoedd lawer o gapelau wedi

eu hadeiladu gan y Methodistiaid, ond nid oes nemawr o honynt wedi eu

codi yn y öbrdd hon. Oddieithr ychydig eithriadau, fe'u gwnaed oll gan

y bobl gyffredin neu gan y lluaws gweithiol, y rhai a gyfranent o'u prinder ac

yn ewyllysgar eu calon. Naturiol ydyw meddwl raai mwy fyddai y mwynhad,

a sicr genym mai mwy fyddai y rhinwedd, i'r cyfoethogion roddi yn eu bywyd,

at achosion eluseugar a chrefyddol, na gadael swm yn eu liythyr cymun. Y
mae cannoedd, îe o Gymry, heb blant, ac heb berthynasau agos,yn meddu ar

laweroedd mwy nag y mae yn bosibl iddynt hwy eu hunain eu mwynhau,

ac eto ychydig sydd o honynt yn gwneuthur yn eu bywyd yn ol fei y llwydd-

odd Duw hwy,
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PENNOD XII.

PARHAD O BRIF ORSAFOEDD MET H ODISTIAETII YN SIROEDD

DINBrCH A FFLINT.

CTNWTSIAD :

—

y WYDDGRUG, UN O'R GORSAFOEDD HENAF—CHWEDL CHWITH A5I Y PREGETH-

WYR—TRO HYNOD YMWARED I BREGETHWR—Y CREFYDDWYR CYNTAF—

ROBERT ROBERTS—GEORGE FOULKES—Y PARCHN. ROBERT ELLIS, A T. JONES—

PREGETHWYR ERAILL—TREFFYNNON—WILLIAM DAYIES, GOLCH—MR. STEAD-.

MAN; JONES, LLANGAN ; A MR. LLOYD, CAIO; YN PREGETHU YN Y DREF—OEDFA
hynÓd GAN JOHN DAYIES, NANTGLYN—S. MORRIS—JOSIAH REDFERN—OEDFA
HYNOD ROBERT ROBERTS, CLYNOG—JOHN JONES—EGLWYSI CYMYDOGAETHOL

FFYNNON-GROYW—PEN-Y-FELIN, A BAGILLT.

WYDDGRUG.

Mae y Wyddgrug, fel y mae yn hysbys, yn un o brif drefydd sir rflint, yn

sefyll raewn glyn bychan, tlws, ac agored ; trwy yr hwn y rhed, islaw y dref,

yr afon Alun. Gofidus ydyw nad oes ar gael ond ychydig o hanes cyntaf

Methodistiaeth y dref hon a'i hamgylchoedd. Eglur ydyw, pa fodd bynag,

fod y diwygwyr wedi ymosod ar y Wyddgrug yn Ued gynar, tua'r un amser

ag y cychwynodd Methodistiaeth yn y Bont-uchel ; rhyw nifer o flynyddau

diweddarach na'r Bertheu-gron, a diweddarach fyth uag Adwy'r-clawdd.

Wrth fod y dref hon yn gorwedd yn gymhwys rhwng y ddau le a euwyd

olaf, naturiol fyddai casglu yr ymwelai y pregethwyr â hi wrth fyned o'r naill

i'r Uall. Ee allai ddarfod ymweled yn achlysurol â'r Wyddgrug, yn fuan

iawn ar ol yr ymraniad a fu rhwng Harris a Rowlands. Dywedir, pa fodd

bynag, fod yma gynuUiad eglwysig, yn cynwys 14 o rifedi, yn y fl. 1762
;

pryd yr ymunodd ]\Ir. George Foulkes â'r crefyddwyr, yr hwn, ar y pryd,

oedd yn 19eg mlwydd oed.

Nid aunhebyg ydyw fod pregethu achlysurol cyn y cyfnod crybwylledig
;

weithiau ar yr heol, ac weithiau mewn tai anedd, yn ol y cyfleusdra a roddid.

Adroddai Edward Jones, Prion,* ei fod ef yn y Wyddgrug rhwng y blynydd-

au 1764—8 ; a bod pregethu, y pryd hwnw, weithiau yn nh un Sarah

Howel. Pregethwyr o'r Dê oeddynt y rhai a ddeuent amlaf yma i bregethu

yn y tyrahor boreu hwn; dyeithriaid o bell, anadnabyddus i'r bobl gyS'redin.

Hyn, tybygid, a roes achlysur i'r chwedl chwith ag cedd ar led, mai cythreul-

iaid yn rhith dynion oeddynt ; a bod eu traed fel traed bustych, cyflfelyb

fiFurf i'r ellyllon y soniai yr hen chwedlau traddodiadol gymaint am danynt.

Yr ocdd ofer-goeledd y wlad yn ddigou ciy i roddi coel i'r fath ffoledd ; a'r

gwrthwynebiad i'r diwygiad yn ddigon ffyrnig i roddi lledaeniad i'r twyll,

• Gwel ei hanes dn hanes y Bont-uchel.
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John Evati3, Cil-y-cwm, meddir, oedd y pregethwr ag ydoedd yno ar y pryd yr

aeth Edward Jones i yspîo, ai ellyll a thraed bustach ganddo mewn gwirion-

edd oedd y cynghorwr; a thua 18 neu 20 ydoedd nifer y gwrandawyr.

Ymddengys hefyd y byddai pregethu weithiau wrth dalcen t un Thomas

Prys, y crydd, ar gareg-farch. Nid oedd y crydd ddim yn brofifeswr crefydd;

eto yr oedd yn Uai ei ragfarn na'i gymydogion, ac yn barnu mai teg oedd i'r

crefyddwyr gael eu rhyddid i draetlm eu syniadau heb i neb eu gwarafun.

Dangosai hefyd, raddau helaeth o sir^oldeb a charedigrwydd, tuag at y sawl

a ddeuent i'r dref yn achlysurol i bregethu. Mae hanes am un tro tra nod-

edig a ddygwyddodd yn ystod y cyfnod y pregethid ar y gareg-farch gry-

bwylledig. Daeth rhyw r dyeithr yma i bregethu, ac ar ganol yr oedfa,

daeth haid o erlidwyr i'r lle, gan ymosod ar y cynghorwr, a'i luchio o ddifrif

â thom, ac â Uaid ; a phethau bryntion cyífelyb. Ond er íFyrniced oedd y
gawod, fe safai y pregethwr yn ddiysgog odditani

;
gosodai ei wyneb fel

callestr, ac ni fynai gilio. " A fföai gr fel myíi ? " gofynai Nehemiah gynt

;

a cliyffelyb iddo, o ran gwroldeb ysbryd, oedd y pregethwr hwn. Barnai yn

ddiamheuol fod yr achos y safai efe drosto, yn achos teilwng; a dysgwyliai

fe allai, y rhoddid Uonyddwch iddo, ond iddo beidio llwfrhau yn rhy fuan
;

neu ynte, y tosturiai rhyw un yn y gynuUeidfa wrtho, ac estyn amddiffyn-

iad iddo. Yr oedd un tafarnwr yn y lle, yr hwn a gadwai y " JFhite Horse ;"

yr oedd y dyn hwn yn ddyn tra annuwiol ; yn ymroddi i bob rhysedd ; ac

yn cadw arth i'r dyben i gynull dynion at eu gilydd i weled ei baeddu. Hwn,
pan welodd nad oedd y dom a'r Uaid ddim yn tycio i roddi taw ar y preg-

ethwr, a'i ymlid ef ymaith, a ddywedodd, gyda llawer o Iwon echryslawn, y
rhoddai efe derfyn ar eúglebar yn fuan ; ac ymaith ag ef i ymofyn y bwystfil;

ac wedi dychwelyd, safodd ar gyfer y pregethwr ; a chan ei ddangos i'r

'creadur cethin, efe a'i gollyngodd ato. Ehedodd yr arth rhag ei flaen ato,

ond er dirfawr siomedigaeth i'w berchenog, a dirfawr syndod i'r hoU edrych-

wyr, trodd yr arth i lyfu y pregethwr yn Ue ei ddirwasgu
; gan roddi arwydd-

ion o hoffder a serch tuag ato, Gyda hyn, newidiodd yr erlidwyr eu barn, a

gwaeddai y gynuUeidfa yn groch, " Mae yma rywheth mwy na dyn ! " Yn
y canlyniad, medd yr hanes, cafodd y pregethwr bob astudrwydd oddiwrth y
bobl, a phob tawelwch oddiwrth yr erUdwyr, i draethu ei genadwri ; ac fe fu

y tro hwn, hefyd, yn foddion nodedig i leddfu yr erUd yn y Wyddgrug o

hyny aUan.

" Mae genyf bob Ue i gredu," medd fy bysbysydd, "fod yr hanes uchod

yn wirionedd. Mynegwyd hi i mi gan un a'i cafodd gan r ag oedd yn
bresenol yn y gynuUeidfa ; a chlywais gan hen r araU, sydd yn awr yn fyw,

ac yn terfynu ar 80 ml. oed, ei fod ef wedi clywed yr hanes hìwer gwaith gan
ei rieni." Hysbys ydyw y byddai eirth yn cael eu cadw, y pryd hwnw, gan
amrywo ddynion i'r dybenion o ddifyrwch, neu o elw ; ac am waith yr arth

yn ymddwyn mor groes i'r hyn a ddysgwyUd, nid oes yn hyny ddim anghred-

adwy ynddo ei hun ; mwy nag sydd amheus ac anbygoel yn y modd y tra-
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(Idodir y chwedl i ni. Pa beth a wna yr Arglwydd, dan aragylchiadau neill-

duol, nid y\v i ni i'w benderfynu ; ac nid yw yr un fath bethau i'w dysgwyl

daij amgylchiadau cyfl'rcdin.

Nid oes sicrwydd yn cael ei roddi pa ryw araser, na thros ba dyinhor y bu

y pregethu fel hyn ar yr heol, neu heb uu lle sefydlog. Naturiol ydyw

meddwl mai dyma y wedd gyntaf a fu arno. Wedi rhyw ysbaid, tybygid,

ymsefydlodd i raddau yn y Pentre', Ue bychan yn nghr y dref, ar ftbrdd

Caer. GerUaw y Pentre', yn Mhen-y-bont, yr oedd heiiafiaid y diweddar Mr.

Matthews, Aberystwyth, y rhai a ddangosasant garedigrwydd i'r gwaith,

megys yn ei gychwyniad. Dywedir yn nghofiant Mr. Geo. Foulkes, yr hwn

a ysgrifenwyd gan yr iddo, mai mewn ystafell fechan yn y Pentre' yr ym-

gynullai yr ychydig aelodau pan yr yraunodd ef â hwy
;
pryd yr oedd eu

nifer yn U, Tua'r fl. 1762, meddir, oedd hyny. I wneyd y nifer hwn,

rhaid cyfrif yr holl grefyddwyr ag oeddynt yn yr hoU ddosbarth hwnw o'r wlad

;

yr hoU Fethodistiaid yn yr hoU wlad, ond a berthynai i Adwy'r-clawdd, neu

i'r Berthen-gron. Yn mysg y crefyddwyr boreol hyn, enwir un Samuel Lewis,

Llanferes ; Thomas GriíËths, Llanarmon ; Ithel HiU, Mynydd Buckley ; a

Dafydd Jones, Mynydd-y-fíìint ; heblaw y rhai oedd yn byw yn y dref, neu

yn y gymydogaeth. Yn mysg y rhai olaf, yr oedd nn William Grifîith, yr

hwn a fu dros ryw dymhor yn cynghori, ac am yr hwn y sonia Robert Jones,

fel un a faeddwyd yn arswydus yn Ehuddlan, wrth wneyd eais i bregethu

yno.* Symudodd hwn ei drigfa i LaugoUen ; a bu yn oíFeryn i roddi ysgog-

iad cychwynol i Pethodistiaeth yn y dref hoDO.f

Yr oedd yma hefyd, un Eobert Roberts, gwehydd, yn arfer cynghori. Nid

oes genym uemawr ddim o hanes y gr hwu. Dywedir ei fod yn ddyn

manwl, a llym iawn, wrth weinyddu dysgyblaeth, ond o ddoniau bychain yn

y weinidogaeth. I ddaugos ei lymder, gellir nodi un ITaith. Pau oedd

Dafydd Jones, Mynydd-y-fiìint, dan argraffiadau crefyddol gyntaf, daeth ar ei

feddwl ymofyu am le yn mysg y rhai a alweut ar enw yr Arglwydd ; ac i'r

"Wyddgrug y tueddwyd ef yn naturiol i fyned, gan raai yno yr oedd y gym«

deithas eglwysig agosaf ato. Ond y fath esiarapl a gafodd yno o lymder yn

Dgv/einyddiaeth Robert Roberts, o gyfreithiau y t, fel y syrthiodd arno or-

mod ofn, ac o wrthdarawiad teimlad, i barhau i fyned yno ; ond dewisodd

yn hytrach fyned gyda John Williams, Llaneurgain, i'r Berthen, er fod y

daith ymhellach a'r íìbrdd yn fwy anhygyrch.

Soniasom eisoes am enw Mr. George Foulkes. Mae y gr hwn wedi

marw belluch, er ys b2 o fiynyddau ; ond gan ei fod wedi ymuno â'r crefydd-

wyr, pan oedd yn ieuanc, sef 19 mlwydd oed, a pharhau gyda hwy am yr

ysbaid maith o 60 o flynyddau a mwy, rhaid ei fod yn gydnabyddus â'i holl

ysgogiadau boreol, ac wedi bod yn gydymaith yn ei fynediad rhagddo i'r achos,

Nid 068 genym, er hyn olì, nemawr o bynodion i'w traethu am dano. Llafur-

* -Gwel Cyf. in. tudal. 265. t Gwel hanes LlaDgoUeü,
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iodd gyda chysondeb, fel blaenor yn gyntaf, ac fel cynguorwi' dracliefn, am
tìynyddau lawer. Nid oedd yii ystyried ddarfod iddo gael dawu y weinidog-

aeth ', ac am hyny uid ymwisgodd erioed â'r swydd, ond fel cristiou diym-

hoiigar, eto awyddus i wneuthur daioni i'w gyd-ddynion, efe a draethai air o

gynghor yn fynych, pryd na byddai ueb arall. iNid oedd yn tybied ei fod

yn gymhwys i fyned oddi cartref i lefaru ; ac ni ellid cael ganddo gartref

fyned i'r pwlpud, uac yu ngwydd yr uu pregethwr arall ; ond yn niH'yg ei

well, efe a roddai air o gyoghor, mewu dull perffaith dirodres ; u hyu a wnaeth

am amser maith. Bu yn golofn i achos y Methodistiaid, mewn llawer ystyr,

am fwy na 60 o flynyddau ; a bu farw yn y fl. 1823, yn 80 mlwydd oed
;

gan ddyweyd, " Ni chymerwn i mo'r byd i gyd yn grwn am y gobaith sydd

genyf yu Nghrist."

Yu y dref hon hefyd, y treuliodd y Parch. Eobert Ellis, y rhan fwyaf o'i

oes weinidogaethol. Yr oedd y gr hwn wedi bod yn efrydydd dros ryw

amser yn athrofa larlles Huutingdou ; ond nid hir, tybygem, y bu ef mewu
cysylltiad â'r cyfundeb hwnw. Bu Mr. Ellis yn Ilafurio yn tì'yddlawn ac

egniol gyda'r Methodistiaid, ar ol iddo ymuno â hwy, tra fu byw ; teithiodd

lawer ar hyd siroedd Gogledd a Dê ; a thra adnabyddus ydoedd, o angenrheid-

rwydd, i'r crefyddwyr a gyd-oesent âg ef. Nid oedd ei dalentau ond byrion,

a Ued anmhoblogaidd y cyfrifid ei ddullwedd o bregethu. Nid oedd yu cyfodi

ei lais yn uchel, nac yn amcanu at gyfí'roi teimladau ei wrandawyr. Esboniai

lawer, weithiau, ar y bennod, ac nid aufynych ar y penill hymn a roddai

allan i'w ganu. Ar yr uu pryd, yr oedd yu wastad yu troi o amgylch han-

íbdion crefydd, ac yn daugos awydd cryf am arwain ei wrandawyr at yr

angenrheidrwydd am ffydd yn Nghrist ; modd y gwnelid hwy yn gyfiawn

ger brou Duw. Üerbyniodd fath o ail urddiad yn nghymdeithasfa y Bala,

yn y íl. 1814, wedi cael y cyntaf yn nghyfundebyr larlles. Prif nodweddau
Mr. Ellis, oeddyut gonestrwydd a Üyddloudeb. Bu farw, o fewn tridiau i'r

un amser a Mr. Jones, Dinbych, yn Mehefiu, 1820.

l'r ydym eisoes wedi crybwyll i Mr. Jones, Peu-ucha', syraud yma i fyw
yn y fl. 1795, trwy iddo briodi merch ieuanc yu y dref. Preswyliodd Mr.

Jones yma am ysbaid naw mlynedd. Yu yr ysbaid hwn cyfarfu â llawer

profedigaeth chwerw, trwy farwolaeth ei briod yn y fl. 1797, a thrwy arteith-

iau Ilymion yr atìechyd ag oedd yn ei flino.* Yn yr ysbaid hwn hefyd bu
yn fendithiol trwy ei bregethau a'i ysgrifeniadau i lesâu ei gyd-oenedl.

Yn ystod ei arosiad yn y Wyddgrug chwanegwyd at yr eglwys tua 60 o

rifedi ; ac amryw o honynt a'i cyfrifent ef yn dad ysbrydol iddynt. Nid oes

amheuaeth na fu arosiad Mr. Jones yn y Wyddgrug, yn foddion ueillduöl i

godi yr achos Methodistaidd i radd o enwogrwydd wrth a fuasai arno cyn

byny.

Dylasid sylwi fod y pregethu wedi symud o'r Pentre' i ie arall, nes i'r

Gwel ei hanes Cyf, III., tudal. 171.
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dref, sef i Glan-yr-afoii ; ac yu y lle hwri y parhaodd y moddion bellach hyd

yr amser yr adeiladwyd yr hen gapel yn Mhont-erwyl. Bernir fod pregethu

wedi bod yn awr ac eilwaith, ar heolydd y dref ac yn y Peutre', heb lawer o

Iwyddiant, ysbaid 10 nen 13 mlynedd
;
yn Nglan-yr-afon drachcfn am 15

neu 20 mlynedd ; ac yn y íl. 1794, tua blwyddyn cyn i Mr. Jones ddyfod

yraa i fyw, adeiladwyd y capel cyntaf. Nid oedd y capel hwn ond bychan

mewn cydmhariaeth, ac yn ngr y dref, eto, fe brofwyd ymweliadau grasol

ac adfywiol ynddo. Chwanegodd nifer y disgyblion i luaws mawr. Daeth yr

achos i fri a dyhinwad ; a daeth llawer o deuluoedd parchus y dref a'r gy-

mydogaeth i undeb ag ef, fel y bu raid, ymhen tuag 20 mlynedd ar olei adeil-

adu ymofyn ara le helaethach a mwy cyfleus i addoli ynddo, na chapel Pont-

erwyl. Hyn hefyd a wnaed er ys tua 40 mlynedd yu ol. Mae eglwys a

chynuUeidfa y Methodistiaid yn y Wyddgrug yn un o'r rhai amlaf eu deiliaid

yn y sir ; ac yn ddiau yn un o'r rhai amlaf eu breintiau. Ni fu y Wyddgrug,

fel yr ymddengys, ymron un amser, er dechreuad Methodistiaeth ynddi heb

breswyliad a gwasanaeth rhyw un neu ychwaneg o bregethwyr, sef, W^illiam

Griffith, Robert Eoberts a George Poulkes yn gyntaf
; yna y Parchn. E. Ellis

a T. Jones, tua chanol y tymhor; ac ar ol hyny y Parchn. Roger Edwards, a

T. Jones, Cefn-y-gader, ynghyda Mr. Hugh Roberts, y rhai sydd yn aroa

hyd heddyw ; at y rhai y dylid ychwanegu Robert Jones a Thoraas Owen, y
rhai sydd yn fwy diwcddar wedi dystewi yn yr angeu. IMae y Wyddgrug,

gan ei bod yn sefyll yn nghanol y sir, yn fwy cyfleus na nemawr le i holì

bregethwyr y wlad ymweled â hi. Cynelir cymdeithasfaoedd chwarterol a

blynyddol yraa yn amlach nag un Ile arall yn sir Eflint, ar gyfrif cyfleusderaH

amlach, neu ewyllysgarwch gwresocach, neu ynteu y ddau ynghyd.

TEEPFYNNON.

Mae y dref hon, un o'r rhai mwyaf yn sír Eflint
; yn gorwedd, fel y mae

yn hysbys, yn ngr eithaf y wlad i'r gogledd-ddwyrain, nid yn mhell oddi-

wrth y môr yn ngêg afon Dyfrdwy. Mae yu sefyll tiia thair miildir o'r

Berthen-gron, a phump o Gaerwys. Yr oedd Methodistiaeth wedi dechreu

yn y Berthen a Chaerwys, yn mhell cyn iddo gael lle i ymsefydlu yn y dref

hou. Yr oedd yma bregethwr, o'r enw William Davies, yn byw mewu Ile, o

fewn dwy fiUdir neu lai i'r dref, o'r enw Golch ; ardal a alwyd felly, medd rhai,

ar gyfrif fod ynddi le y byddid gynt yn golchi plwm. Yr oedd WiUiam
Davies, wedi ei ddwyn at grefydd yn fuan ar ol ymddangosiad Methodist-

iaeth yu y sir, sef, tua'r fl. 1766, neu cyn hyny ; ond pa faint cyn hyny ni's

gwyddom ; ond fe ddywedir ei fod yn arfer cynghori ei gyraydogion yn y
fl. 1767; pryd yr oedd yn 31 mlwydd oed, Tebygol ydyw mai yn y Berthen

y clybu efe gyntaf yr efengyl, o leiaf i deimlo oddiwrth ei hawdurdod. Yr

oedd W'illiam Davies yn gristion gloyw, ond nid yn enwog fel pregethwr.

Te'i caed ef er hyny yn was da a íFyddlon ; bu ífyddlon ar ychydig ; ac, nid
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oes araheuaeth, iia osodwyd ef ar lawer, ac iddo fyned i mewn i lawenydd ei

Arglwydd. Bu fyw i'r oedran teg o 86 mlynedd, wedi bod yn pregethu 55

flynyddoedd. Yn mlynyddoedd cyntaf ei weinidogaeth, fe gyfarfu â Uawer

o wrthwynebiad ac erlid ; dyn tlawd o wehydd ydoedd, heb gael dim manteis-

ion ; ond yr oedd, er hyny, yn ganwyll yn Uosgi ac yn goleuo, a llawer yn y
dyddiau tywyll hyny a fuont ewyllysgar i rodio yu ngoleuni y ganwyll hon.

Gorphenodd ei yrfa yn fl. 1823.

Daeth Samuel Morris, tad y Parch. WiUiam Morris, Rhuddlan yn awr, i

fyw i Dreftynnon tua'r fl. 1780 ; tua phum' mlynedd ar ol dechreuad ei bro-

íFes. " Pan ddaethum i'r dref gyntaf," meddai Samuel Morris, " ni wyddwu
fod yno ond un dyn, a hwnw yn Sais, nad oeddynt oll yn elynion i'r Meth-

odistiaid." Nid ydym yn sicr pa bryd y daethai William Davies i fyw i'r

Golch, oblegid, g'r o Gaerwys oedd efe o'i ddcchreuad ; fe ddichon nad oedd

ef ychwaith ddiin wedi dyfod mor agos i'r dref a'r Golch, yn yr amser y mae

Samuel Morris yn dyweyd iddo fe ddyfod yuo i fyw. Daeth un WiUiam

Jones, crefyddwr arall o Gaerwys, i'r dref i fyw yn y fl. 1785
; yn nh yr hwn

y bu pregethu a chyfarfodydd gweddio yn cael eu cynal gyntaf ; sef, yn heol

Brynford, Peu-y-dref. Ni arosodd William Jones ond dwy flynedd yn y
dref cyn dychwelyd yn ol i Gaerwys.

Bu cynyg ar ddwyn pregethu i'r dref cyn hyn, oud nid yn wastad y bydd-

ai y pregcthwr yn cael hamdden i bregethu gan y cyuhwrf a godid yn ei

erbyu. Dywedir i William Davies ddyoddef ei luchio â thom ac â cherig,

lawer gwaith, yn Nhrefí'ynnon a'i hamgylchoedd. Llawer a deithiodd y
truan hwn ar ei draed, a'i damaid bwyd yn ei hoced, i'w gynal ar y ffordd

(canys dyn bychan gwan ydoedd), pan y byddai yn troi allan i gyhoeddi y
newyddion da am Geidwad ; ac ni dderbyniai am ei holl lafur ond ei luchio

a'i íaeddu, a da oedd cael dianc heb ei ladd. Sonir am un Mr. Steadmaii,

yr hwn oedd ar y pryd, meddir, yn efrydydd yn athrofa yr larlles Hunting-

don ;* a'r hwn hefyd a fu yn aros dros dymhor yn y parthau hyn, ac yn preg-

ethu Ile caniateid iddo. Daeth ar ei feddwl wneuthur cais ar bregethu yn Nhre-

fí"ynnon hefyd, er y gwyddai pa mor anhawdd, a pha mor beryglus oedd

gwneuthur hyny. Aeth ef, gan hyny, a chydag ef ychydig gyfeillion o ardal

Helygen i'r dref ; a safodd ar un o risiau y groes, tua'r amser yr oedd y gy-

nulleidfa yn dyfod o'r gwasanaeth prydnawnol yn y llan. Ymgasglodd cryn

dyrfa o'i amgylch, a phregethodd ynteu ar y gair, " Edifarhewch a chredwch

yr efengyl
;

" a chan fod golwg foneddigaidd arno, fe gafodd lonyddwch y
tro hwn i orphen yr oedfa, heb i neb derfysgu.

Daeth yraa hefyd r a gwraig grefyddol o Ddolgellau i fyw, o'r enw Mr.

a Mrs. Smith
;

yr oeddynt hwy yn byw yn y Bauk Court, ac yn aelodau

* Wedi edrych dros y rhestr a fa yn yr athrofa hon, methais a chanfod yr enw
uchod yn eu mysg—fe allai, nad yw yr enw yn gywir ; neu ynteu ei fod yn efrydydd
raewn athrofa arall.
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yn y Berthen. Mae hanes am rai oedfaon yn y Bank Courtyn ystod yr amser

y bu Mr. Sraith fyw yno. Un tro, pregethodd y Parch. Hezeciah Jones, o'r

Delieudir yno ; ac yn ei bregeth dynoethodd gryn lawer ar ddrygioni pla-nt

Jdda. Yr ocdd araryw wragedd y glöwyr yno yn gwrando, fe allai y tro

cyntaf erioed iddynt glywed pregeth o'r un fath
; y gwragedd synwyr-gall

hvn wrth glywed cymaint o feio ar blant Adda, a ysgydweut eu penau, ar eu

gilydd, gan ddyweyd ; " Duw anwyl ! y raae y plant yna yn v.-aeth \i?l pJilant

Bagillt 1" *

Ymddengys fod Mr. Jones, LUnigan ; a Mr. Lloyd, o Gaio ; hefyd, wedi

anturio pregethu yn y dref, cyn fod nemawr loches i'r achos o'i mewn. Dy-

wedir fod yr oedfaon hyn yn dra choronog o ran arddeliad, ac Avedi bod yn

foddion i leddfu gradd ar íFyrnigrwydd y trigolion yn erbyn y crefyddwyr.

Adroddai Mr. GriíRth Owen, Caergybi, ei fod ef wedi dyfod gyda'r Parch.

Evan Piichardson, Caernarfon, i Dreffynnon un prydnawn ; ac i Mr. Eichard-

son gynyg pregethu, mewn t bychan, yn heol Brynford (t William Jones

fe allai), ond wedi iddo ddechreu, fod ymosodiad wedi ei wneyd ar y drws

gan y terfysgwyr. Yr oedd yn mhUth y gwraudawyr un dyn cryf a gwrol

;

aeth hwn i geisio rhwystro y terfysgwyr i mewn, ond i ymladd â'u gilydd yr

aethant, fel y gorfu ar y pregethwr roi heibio yr oedfa. Yn y cyfwng hwn,

dywedai fod dyu ieuanc o'r enw Samuel Morris wedi tynu rhai ystyllod a

wnai i fyny rau o dalcen y t; a bod y ddau, y pregethwr a Mr. Owen, wedi

gallu dianc trwy y twU a wnaed ; ac iddynt gael eu harwain, gan yr un gr
ieuanc, trwy y gerddi oedd yu nghefn y tai, hyd nes y daethant i fuarth y
•' Eings Arms," ac oddiyno i'r ffordd,

Nid oedd eto, oud ychydig oedfaou yn y dref; a'r rhai a gyneUd yno

oeddynt yn agored i gael cu dyrysu gan ryw derfysgwyr iieu gilydd, am

hvny, eedwid hwy megys yn ddirgelaidd a Uadradaidd, dros ryw dymhor

;

pryd yr oedd pregethu cyson a rheohnidd yn y Golch, gan amlaf ; ac yn

Stamford, t Humphrey Owens, ambeU waith ; ond nid yn wastad y ceid

Uonyddweh, hyd yn nod yn y Golch, o leiaf ar y dechreuad. Adroddai

crwraig Samuel Morris ei bod yn cofio iddi fod yn gwrando pregeth tua'r

fl. 1778, yn y Golch; wrth d un a elwid WüUam y Llaw-chwith. Yr oedd

V pregethwr yn sefyU ar stôl, a bod dvn o'r enw Thomas WiUiams, neu fel

yr adwaenid ef oreu, Tm o'r Mynydd, wedi dyfod ato a'i daro yn ei wyneb

â phiswail gwartheg. Gwnaeth y pregethwr ei oreu, a hyny gyda brys, i

sychu y dora oddiar ei wyneb, ac i lanau ei enau oddiwrth y tail
; yna dy-

wedodd, " Peidiwch dychrynu, fy nghyfeiUion, y neb sydd yn ewyUysio byw

yn ddüwiol yu Nghrist lesu a erUdir ; ac y mae hi yn Uawer gweU arnora ni

nag y bu hi ar lesu Grist ei huu."

Sonir am oedfa neiUduol o eiddo John Davics, o Nantglyn, yn y Ue hwn.

Yr oedd addewid iddo fod yma uu nos Sadwrn, ond hi aeth yn Ued ddiwedd-

• BagiUt sydd gymydogaeth o fcwn dwy fiUdir i'r drcf, lle y mac llawer o weithfa-

faoedd plwm a glo : gwel ymlaen.
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ar arno, cyn iddo allu cyrhaedd. Ond pan y daeth, codai i fyny ar fol

clawdd, a dywedai wrth y bobl, "Ni allaswn gyrhaedd yn gynt, fy nghyfeill-

ion, ara fy mod yn cneifio yn brysur trwy y dydd ; ond gan ei bod yn hwyr,

mi ymdrechaf beidio eich büno, trwy fod yn faith
; yna, gan sychu y chwv3

oddiar ei wyneb, darllenai yn destyn, " Canys felly y carodd Duw y
byd," &c. Gyda darlleniad y testyn, yr oedd sylw y bobl oll wedi ei ennill, a

llygaid pob un ar y pregethwr, ac ni chafodd fyned rhagddo nemawr o fy-

nydau cyn fod y bobl yn tori allau mewn bloedd fawr o orfoledd, fel na

chlywid gair a ddywedai ; y cyfryw oedd grym yr arddeliad, nes oedd pob

wyneb yn delwi, a phob mynwes yn dychlamu. Yn y diwedd canwyd v

penniil hwn :

—

" Ni allodcl t'wj'llwch y deall,

Na gelyniaeth y galon jnghyd ;

Na delw ddrygionus y cythraul,

Nac hefyd arferion y byd,

I attal ei gariad rhag berwi,
' Can's felly y carodd Duw'r byd,'

Fel y rhoddodd ei Unig-anedig,
Mae hyn yn wirionedd i gyd."

Bu yr oedfa hon, nid yn unig yn rymns i gyíîroi teimladau, ond hefyd i ddy-

chwelyd tri neu bedwar o bechaduriaid at Dduw.

Mynycb, meddir, y byddai cyfarfodydd crefyddol yn gweinyddu mwynhad
rhyfeddol o hyfryd i'r ychydig grefyddwyr oedd i'w cael y pryd hwnw. Yn
eu mysg ceid WiUiam Davies, a Samuel Morris, yn canu ac yn canmawl, gan

ddyblu a threblu y pemaiU a genid, megys,

—

"Pwy, pwy, rydd ddim yn erbyn rhei'ny mwy,
Ymgnddiodd yn ei ddwyfol glwy' ?

* Eu dyled hwy gorphenodd Etj

Ei thalu yn llwyr ar ben y bryn :

Ni blediwn hyn o flaen y nef."

Mynych y dywedai William Davíes wrth bregethu, " Coronau filoedd a f'o ar

ei ben bendigedig; " a thrachefn, " Y nefoedd auwyl a'ch achubo, bob un."

Yr oedd Samuel Morris ya gristion cywir, dystaw, a Ued ddiddawn, ond cy-

son a fpyddlawn iawn yn ei dymhor. Arferai fyned i Langeitho, Pwllheli,

Bala, a manau cyÉTelyb i'r cymanfaoedd i ymofyn am bregethwyr i'w wlad.

Efe hefyd oedd yn sefyll dan bob traul yn y lle, am ysbaid ugaiu mlynedd
;

sef yr ysbaid y bu yno yn byw. Yr oedd ar y pryd yn dal perthynas â'r

gymdeithas eglwysig yn Nghaerwys.

Yn mhen rhyw gymaint o aniser wedi Ueddfu o'r erlidigaeth i raddau, yr

hyn a fu ar ol ymddangosiad boneddigaidd y rhai a grybwyllwyd ; sef y

Parchn. H. Jones, D. Jones, W. Lloyd, a Steadraan; anturiodd y brodyr i

gymeryd ystnfell, neu yn hytrach d anedd, yn mhen nesaf i Helygen i'r dref

;

ac wedi bod yma dros ychydig, cyraerwyd ystafell arall, sef lloö't a grisiau
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cerig o'r tu allan i fyned iddi, mewn buarth y tu cefn i west, dan arwydd y
" Coaclí and Horses," yn ymyl y fan lle yr adeiladwyd capel, ar ol hyn, dan

yr enw " Br^'n Seion."

Ceir enghraifft i ddangos pa mor ddwfn oedd rhagfarn y bobl, ar y dechreu-

ad, yn erbyn y Methodistiaid, yn yr hanes a ddyry un Josiah Eedfern ; un o

hen grefyddwyr Helygaiu, ger Treffynnon, am dano ei hun. Wedi iddo ym-

uno â'r Methodistiaid, gwnaeth un dyn hv y cymerai efe ei fywyd ymaith, os

daliai efe i fyned ar ol y bobl hyn. Parhaodd i'w ymlid, ei luchio â cherig,

a'i fliuo, nes bu raid i Eedfern, mewn hunan-amddiffyniad, ymofyn am nawdd

y gyfraith wladol. Yr esgus a roddid dros y fath ymddygiadau llymdost

oedd, fod y crefyddwyr yn ymgyngreirio yn erbyn y llywodraeth ; ac mai eu

hamcan ydoedd dadymchwelyd cyfraith ac eglwys, a chymeryd meddiannau

dynion yn ysbail. Anhawdd ydyw dychymygu pa fodd y gallai neb roddi

coel i sibrwd mor ddisail, ac i chwedl mor ffol ; eto, fe wnaed, ac nid oes

araheuaeth nad oedd llawer, yn mysg y werin anwybodus, mor hygoelus a

chredu y chwedl ; ac oddiar y grediniaeth yn ymosod yn ddiarbed ar y rhai

a dybid yn euog. Mewn ffordd o amddiffyniad i'r caragyhuddedig, cafodd

un gr boueddig yn y cymydogaethau hyn ar ei feddwl aufon ei syniadau i'r

newyddiadur, gan wrthbrofi y cliwedlau celwyddog ag oedd ar led ; ac ardystio

nad oedd gan goron Lloegr neb ffyddlonach iddi ua'r crefyddwyr hyu ; a'u

bod yn barod, pan y gelwid aruyut, i gymeryd arfau dros eu breuin a'u

gwlad. Bu yr amddiftyniad hwn yn foddion i wrthweithio y niwaid, ac i

ddwyn llawer i feddwl yn dynerach am y bobl nag a wnaethent gynt.

Pan cedd pregethu yn dechreu yn mhentref Helygain, cymydogaeth ar

bwys Treffynnon, darfu gorucliwyliwr i bendefig gyflogi dyn o'r fall yu y
gymydogaeth—dyu o gymeriad rhy annuwiol, i ddyfod i'r cyfarfod crefyddol

i aflonyddu arno. Daetb i'r lle gyda hen badell ff'r'io, gan ei churo yn egniol,

fel na chlywid Ilais y pregethwr. Ond ni pharhaodd i erlid oud ychydig amser,

oblegid cymerwyd yr adyn yn glâf cyn pen llawer o ddyddiau, a bu farw o

glefyd poenus (a brwnt, meddir)
;
gan ddolefain, dan íflangell cydwybod,

** Gwae fi am waith y diwrnod hwnw." Parodd yr amgylchiad hwn fraw ar

bawb yn yr ardal, ac yn enwedig ar erlidwyr crefydd. Nid Ilwyddiaunus

chwaith a fu y goruchwyliwr, gan y daeth i'r golwg, yn ebrwydd, ei fod yu

euog anghyfiawnder yn ei swydd ; a diangodd ynteu ar fl'rwst i America.

Pan oedd rhyw r yn pregethu yn nhref Pflint gyda'r hwn yr oedd Josiah

Eedfern, daeth gr boneddig o'r gymydogaeth a cheisbwl gydag ef tuag

at y gynulleidfa ; yr hyn pan welodd y bobl, 'hwy a redasant ymaith yn llu.

Daeth y gr mawr at y pregethwr, gau orchymyn i'r ceisbwl ei gyuieryd a'i ar-

wain ymaith ; ac wrth Eedfern y dywedodd, " Ni a fynwn eich cymeryd chwi i

fyny, Eedfern, a'ch carcharu, am godi terfysg yn mhlith y bobl." Ond pan

ddangosodd y pregethwr ei drwydded iddo, efe a'i gollyngodd ymaith. Dy-

gwyddodd hefyd i'r boneddwr hwn syrthio yu glaf yn fuan ar ol hyu a marw

;

a chan deimlo yn euog am y trais a wnaethai ar y pregethwr, efe a archodd yu
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ei oriau olaf, ar i'r rhai oedd yn sefyll gerllaw, ddyweyd wrth ei geraint a'i

gyfeillion, na wnaent ddim jm erbyn y bobl hyn, fel y gwnaethai efe; ac mai

hyny oedd yn archolli ei feddwl fwyaf o ddim. Pa esbouiad bynag a ddyry

neb ar yr amgylchiadau crybwylledig, un peth sydd nad ellir ei wadu, ddar-

fod i ofn §yrthio ar drigolion yr ardaloedd, ac i erlid a thrais leddfu tuag at

y crefyddwyr i fesur mawr o hyny allan.

Peth arall a barodd i ddynion ofni dàl y gwrthwynebiad i fyny, oedd \t

awdurdod a'r nerth a fyddai yn fynych yn coroni y weinidogaeth ; fcl y bydd-

ai y dynion mwyaf anystyriol yn syrthio i lawr mewn llewygfeydd o ofu ; ae

eraill, fel wedi eu pigo yn eu calonau, a lefent allan â'u holl nerth, a hyny

gyda difrifwch ofnadwy, " Beth a wnawn ni ? " fel pe buasai dydd y farn

gerllaw. Wrth ganfod yr efFeithiau rhyfeddol hyn ar rai, a chlywed eraill yn

moliannu â Ilef gorfoledd, safai y Ileill gerllaw mewn syadod a dychiyn ; heb

wybod beth i wneyd, na pha le i fyned. Sonir yn neiliduol am un tro pan

oedd Eobert Eoberts, sir Gaernarfon, ar ei daith yn y wlad hon, fod y fath.

rymusderau yn cyd-gerdded â'i bregethau ag ydynt i ni ymron yn anghred-

adwy. Cynaliwyd cyfarfod Misol yn Llaneurgain yn y tymhor hwn, Ile yr

oedd Eobert Eoberts yn pregethu. Ni ddywedir dim nodedig am bregethau

y cyfarfod, ond fel yr oedd y g\vr a enwyd, yughydag amryw o bregethwyr

a chyfeillion crefyddol, yn cyd-deithio o Laneurgain i Dreflynnon, ac yn ym-
ddyddan â'u gilydd am bethau'r efengyl, disgynodd arnynt ysbryd canmawl

ar hyd y ífordd ; a phan oeddynt yn y wedd yma yn myned drwy Helygain,

cododd y trigolion i'w drysau, i edrycli beth oedd hyn ? Dy wedai rhai,

" pobl wallgof ydynt,—y maent wedi ynfydu." " Nage," atebai Eobert

Eoberts, " nid ydym yn ynfydu, ond pobl ydym wedi ein bywhau o feirw

trwy y pryuedigaeth sydd yn Nghrist lesu,"

Y noson hono yr oedd ef yn pregethu yn Nhreffynnon, ar y gair hwu, " Myfì

yw Gwreiddyn a Hiliogaeth Dafydd, a'r Serenforeu eglur." "Ac, Oh!" medd
yr hysbysydd, " y nerth a ganlynai ei eiriau ! Ni anghofir yr oedfa bytli

bythoedd !
" Aeth y t yu mhen y dref, bellach, yn rhy gyfyng ; ac mewn

canlyniad cynygiodd EIlis j joiner, yr ystafell arall, a'r grisiau cerig iddi.

Aelod oedd Josiah Eedfern yn y Berthen-gron am flynyddau, yno hefyd y
dewiswyd ef yn flaenor. Ganesid ef yn y fl. 1760, a thros flynyddau cyntaf

ei oes bu fyw fel y rhan fwyaf o'i gyd-oeswyr, yn dra anystyriol a didduw.

Daethai ar ei feddwl, pa fodd bynag, i fyned i wrando Mr. Jones, Penucha',

yr hwn oedd newydd ddechreu pregethu, a'i gyhoeddiad ar y pryd i fod yn
mhentref Helygain ; bendithiwyd y bregeth iddo, o leiaf i arafu Ilawer ar ei

gamrau gwylltion ; ond Ilithrodd drachefn i'w hen arferion, a dilynwyd hyny
eilwaith â'r fath ddychrynfeydd, nes oedd anobaith ymron yn ei feddiaunu

;

pob cysur wedi ffoi ; pob pleser wedi troi yn faich
; y temtiwr yn gyhuddwr

;

aco fewn ychydig i osod llaw ar ei einioes ei hun : yr oedd hyn yn y fl, 1784.
Er hyny, pan ar ei liniau yn ceisio gweddio, daeth i'w feddwl y geiriau hyny
" Pwy bynag a alwo ar enw yr Arglwydd cadwedig fydd ;

" ac er na wyddai

CymoL III. 2 b
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ar y pryd pa un ai eubod yn y Beibl neu beidio, dysgleiriodd goleuni gobaitb.

i'w feddwl ; a'r un noson yr oedd Humpbrey Owens yn pregethu yn Helygain,

pryd y drylliwyd ei rwymau ac y goUyngwyd ei enaid i ryddid. Derbyniwyd

ef yn aelod eglwysig yn fuan, a pharbaodd yn ffyddlawn gyda'r gwaith hyd

ddiwedd ei oes. Bu farw yn 1832, yn 72 mlwydd oed.

Nid oedd un lle penodol fel addold yn Helygaia hyd ar ol dechreu y

ganrif bresenol. Yr oedd pregethu achlysurol wedi bod, ac wedi peidio hefyd,

dros ryw gyraaint o amser ; a'r amgylchiad a arweiniodd i ail-gychwyn achos

Methodistaidd yn y Pentref, ac i roddi gwedd sefydlog arno, ydoedd fel y
canlyn. Yn y blynyddau 180i hyd 1806, yr oedd gr o swydd Lancaster,

o'r enw John Shaw; yn cadw ysgol ddyddiolyn Helygain ; a thros ryw ychydig

o amser, cadwai ysgol Sabbothol hefyd; gadawodd yr olaf heibio yn fuan, ac

nid yw yn hysbys paham. Ond yn yr amser byr hwnw, yr oedd rhai dynion

ieuaine wedi cael blas ar yr ysgol Sabbothol ; ac ar ol ei choUi yn Helygain,

ymofynasant am un yn rhyw le arall ; a chlywsant fod un yn cael ei chadw yn

Llaneurgain ;
pentref thua thair miUdir o ffordd o Helygain. Yno, gan hyny,

yr aethant ; nid ar y Sabboth yn unig, ond hefyd ar nos Fawrth, gan y cedwid

ysgol y noson hono hefyd. Pan ganfu Josiah Redfern yr awydd oedd yn y
bobl ieuainc am ysgol Sabbothol, efe ynghyda dau o aelodau eglwys Llaneur-

gain, sef Benjamin Blackwell a Thomas Davies, a gymerasant le yn mhentref

Helygain a elwid y " Storeliouse ;
" lle y gellid cadw ysgol a chynal pregethu.

Dyma fu cychwyniad sefydlog yr achos yn y lle hwn. Mae yma yn awr

eglwys flodeuog, a chynuUeidfa yn agos i 300 o rifedi yn arfer ymgasglu ary

Sabbothau i wrando " holl eiriau y íuchedd hon."

Yn y fl. 1808, symudodd y Parch. John Jones i Dreff"ynnon i fyw; y lle y
cartrefodd o hyny allan, ysbaid dwy flynedd ar hugain ; sef hyd yr araser y

symudwyd ef i d ei hir gartref. Yr oedd y gr hwn yn meddu ar gryn

lawer o hynodion ; im a fu yn hysbys iawn yn ei dymhor mewn Dê a Gog-

ledd ; ac un y coffheir hyd heddyw lawer o'i bregethau, a'i ffraeth eiriau

;

gweddus, gan hyny, ydyw peidio a myned heibio iddo ar grybwylliad yn

unig. Ganesid ef yn Nghaergwrle yn y fl. 1763 ; ac felly mewn amser tywyll

ac isel ar grefydd yn Nghymru yn gyö'redinol ; ac yn neillduol felly yn sir

Fflint. Treuliodd John Jones flynyddau mebyd ac ieuenctyd, fel ei gyd-

oeswyr, mewn oferedd ; a than lawer o anfanteision. Ehoddwyd iddo ychydig

ddysg, llawn cymaint a phlant eraiU o'i radd ; a dysgwyd iddo y grefft o

wehyddiaeth, crefl't ag oedd yn ff'ynu yn fawr y pryd hwnw yn Nghymru.

Trwy ddirfawr lafur ac ymdrech un gr, yr oedd rhai oedfaon yn cael eu cynal

yn y pentref ; a'i dad wedi ei ennill i wrando. Mynych y cymhellai efe ei fab

i ddyfod gydag ef, ac y dywedai wrtho y canlyniadau arswydus oedd yn sicr

ddilyn bywyd pechadurus ; effeithiai hyn arno nes ei ddwyn yn achlysurol

i wrando, a thrwy hyny ddeffro gradd ar ei gydwybod ; eto, mynu ei ft'ordd

yr ydoedd, a thra aflywodraethus ac anfad yr ymddygai. Pa fodd bynag,

daeth yr amser i ddofi y creadur anystyriol hwn ; hyn a wnaed trwy offerynol-
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deb Eichard Tibbot o Lanbrynmair.* Bii dan argraffiadau dyfnion, a chaf-

odd mai rhy galed ydoedd gwingo yn erbyn y symbylau ; ac o'r diwedd

ymostyngodd yn ddiddig i gymeryd arno iau y Cyfryngwr, ac i ddysgu

ganddo ; a cbafodd fwynhau gorphwysdra i'w enaid archolledig, y fath na

chawsai erioed o'r blaen. Yr oedd hyn y fl. 1787.

Ymunodd, bellach, o galon â'r crefyddwyr, ac yn mhen dwy flynedd ar ol

yr amgylchiad crybwylledig, cychwynodd ar ei yrfa weinidogaethol, a hyny

dan lawer o anfanteision a thlodi. Yr oedd ei gais at gael ei dderbyn i'r

gwaith cyhoeddus wedi cael ei droi yn ol unwaith eisoes ; ac yr oedd yntau ei

hun wedi dyrysu un tro wrth gychwyn ar y gorchwyl. Yr oedd WiIIiam Lewis

Fôn, yn cartrefu y pryd hwnw, t^-bygid, naill ai yn yr Adwy neu yn
Ninbych, a chyda yr hen frawd hwnw yr aeth John .Tones i gyfarfod misol a

gynelid yn Mochdre', yn sir Ddinbych, gyda golwg ar ei dderbyniad i'r

gwaith. " Wedi hyny," meddai ef ei hun, " ceisiais ddyweyd ychydig mewn
lle a elwir Helygain, yn sir Fflint ; ac ni safodd yr olwynion hyd heddyw." f

Yn y fl. 1804, symudodd o Gaergwrle i Laneurgain i fyw, ac yn mhen
pedair blynedd, symudodd drachefn i Dreffynnon, fel y dywedwyd eisoes. Yr
oedd John Jones yn meddu ar gryn lawer o hynodion. Yr oedd mesur hel-

aeth o ddigrifwch yn ei dymher naturiol ; ond yr oedd hono wedi ei dofi i

raddau mawr gan'adfyd y byd, ac wedi ei santeiddio gan ras Duw. Arferai

lawer o gyfí'elybiaethau wrth bregethu, a brithai ei bregethau â ff'raeth ym-
adroddion, y rhai weithiau a barent i'r gwrandawyr wenu ; ìe, a derfynent

ar ddigrifwch ac ysgafnder. Gwnai hyn, gan mor naturiol ydoedd hyn iddo,

yn mron heb yn wybod iddo ei hun, Nid oes i ni feddwl, er hyn, ei fod un
amser yn pregethu pethau disylwedd, nacyn amcanu at beri ysgafnder. Naws
naturiol ei ddawn a'i dymher, a'i bradychai, heb wyliadwriaeth dyfal, i'r

hyn na fwriadai. Teithiodd John Jones lawer ar y dywysogaeth, a bu yu
llafurus a tìyddlawn iawn yn ei wlad ei hun, Nid oedd neb a'i hadwaenai yu
dda, yn amheu ei onestrw^dd

;
gosodai hyn iddo safle uchel yn mhlith ei

frodyr, fel y gwrandewid ar ei gynghor, ac y teimlid yn ddwys oddiwrth ei

ddylanwad.

Yr oedd Methodistiaeth yn isel ei wedd yn Nhreffynnon pan ddaeth Mr. John
Jones iddi i breswylio, er fod yma gapel wedi ei godi yn y fl. 1803 ; ac nid ym-
ddangosodd nemawr o Iwyddiant arno dros rai blynyddau ar ol ei ddyfodiad

;

ond yn y fl. 1817, cafwyd ymweliad hyfryd ;—tywynodd yr haul ar y fro wedi
hir dywyllwch;— torodd gwanwyn cysurus, ar ol gauaf maith. Dynoethodd
yr Ai-glwydd ei fraich a gwnaeth rymusderau. Ehoddodd hyn wedd arall yn
fuan ar y gwaith wrth a fu ; llanwyd y capel â gwrandawyr, a chwanegwyd
llaweroedd at yr eglwys.

Yn y fl. 1820, neillduwyd John Jones i gyflawn waith y weinidogaeth.

* Gwel ei hanes, Cyf. I., tudal. 118. f Ysgrifenai hjTi yn y fl. 1804, pan jn byw yn
Nghaergwrle. Gwel y Cofiani am dano, gan John Hughes a W. Pierce.
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Ar y pryd iiid oedd y pregethwyr ordeiniedig ya y sir ond ycliydig, a llawn

bryd ydoedd chwanegu at eu rhif. Y rhai oedd eisoes yn gweinyddu

bedydd a swper yr Arglwydd oeddynt y Peirch. John Humphreys a Joha

Parry, Caerlleon, yn unig, wedi coUi y Parch. Robert Eliis, Wyddgrug. Yr

olaf a fu farw yn yr un mis ag yr ordeiniwyd John Jones.

AYedi bod yn ymgynull am lawer o flynyddau yn y capel cyntaf a godwyd,

sef " Mount Seion" meddyliodd y brodyr yn y dref fod maint y gynulleidfa

yn galw am helacthach lle i addoli ; a pheiiderfynwyd, wedi ymbwyllo ac yra-

gynghori, ymof'yn am le helaethach. Y canlyniad fu y capei presenol, " Re-

Jiübüth " wrth ei mw, lle yr ymgynull tua 800 o wrandawyr, a Jle y perthyn

150 i 200 o aelodau crefyddol. Gwnaed hwn yn y fl. 1826, ac yn mhen

ychydig gyda thair blynedd ar ol ei agoriad, cyraerodd ysbryd yr heu frawd ei

aden, gan ddyweyd " Calfaria i fyw ! Calfaria i farw ! ! Calfaria/or ever 1 ! !

"

Mae un gweinidog yn preswylio yn y dref yn awr, sef y Parch. Evan Lloyd.

Mae lluaws o gapelau wedi eu codi, a chynulleidfaoedd wedi ymgasglu yn

y wlad aragylch Treflynnon ; am y rhai ni eliir traethu bob yn un ac un.

fewn dwy filldir i'r dref y raae yr un a elwir " CAaMEL ;
" yn nghymyd-

ogaeth y lle a elwid y " Golch," lle y bu William Davies yu byw ; a'r Ue yn

benaf y cychwynodd Methodistiaeth yr ardaloedd hyn o hono. Ychydig i'r

Dê o'r ardal hon y mae lle newyddach, sef " Saron," yr hwn sydd raewn

cysylltiad â Threff'ynnou.

Tua thair milldir i'r gogledd-ddwyrain o'r dref y saif " Capel Llanerch-

y-MOK.;"ac ychydig yn mhellach, " Capel Heol Mostyn ;
" ac yn ddi-

weddar codwyd un arall mewn ardal o'r enw " FFyNNON-GiioYW. Dylid

sylwi mai diweddar mewn cydmhariaeth ydyw yr achos yn yr holl fanau hyn;

ac ar yr un pryd, nid oes ond ycliydig o'r cymydogaethau hyn na fu yr hen

bobl yn ceisio cyhoeddi y "newyddion da" i'r trigolion, yn mhell cyn cael un

achos sefydlog ynddynt, a hyny dan lawer o warth ; ac weithiau yn wyneb

enbydrwydd a cholled. Sonir am waith WiUiam Davies yu ceisio pregetliu

wrth y " Llet," t tafarn wrth làn y môr, yn Mostyn ; ac yn cael ei luchio

ag wyau gorllyd, ac â thywyrch. Cafodd ei luchio yn yr un modd yn Heol

Mostyn ; ac mewn lle arall ger palas y " Doionimj" Mae hanes fod y Parch.

Eobert Eoberts, Llanelwy, y pryd hwnw, ond Rhosllanerchrugog drachefn,

yn pregethu ar groes-ftbrdd heol fav.'r, Llanasa ; ac yn cadw cyfarfod eglwysig

ar ol y bregeth, a hyny yn yr awyr agored. Tro arall, yr oedd yn cychwyn

pregethu gerllaw uu t fiFarra, wrth Llanasa ; a bu raid iddo syraud, at d
arall, rhag ofn y boneddigion, y rhai a ddysgwylid y íFordd honó wrth ddy-

chwelyd adref o wasanaeth y llan. Pan ddeallodd rhyw ddyn cryf ymladdgar,

yr hwn oedd yn hanner meddw, mai ofn a barai iddynt giiio oddiwrth un t
at y Uall, efe a waeddodd ar y pregethwr, " Dewch yma, a mi a fynaf chwareu

teg i chwi ; ac myn d 1, mi strapia i bob un a wneiff" niweid i chwi."

Ffynnon-groyw. Dywedasom mai diweddar ydyw Methodistiaeth yn yr

ardal hon. Y mae yn hynod fod ardal o'r fath wedi ei gadael cyhyd heb fod
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im enwad crefyddol wedi gwneyd dira egni, am a wyddom, i ddwyn yr efengyl

a'r trigolion i gyfarfod eu gilydd. Yn hyn yr oedd y llecyn hwn o sir Fílint

yn hynod, sef ei fod yn amddifad o ysgol Sabbothol, ac o bregethiad yr

efengyl, hyd ar ol y fl. ÌSiS. Yr oedd pregethu yn y Berthen er ys can'

mlynedd, ac nid yw y lle hwnw ond tuag wyth miiidir o'r lle hwn. Yr oedd

pregethu hefyd er ys blynyddau lawer yn Mostyn, Llanerch-y-mor, Gronant,

a Phrestatyn, Ueoedd ar bwys yr ardal hon ; eto, yr oedd hon wedi ei gadael.

Yn y fl. 1848, pa fodd bynag, cafodd rhyw rai yn Mostyn, ar eu meddyliau

wneuthur cais ar agor ysgol Sabbothol ; a chawsant brofion ebrwydd iawn o

ddirfawr dywyllwch y trigolion ; a plirofion eglur hefyd, fod drws mawr a

grymus wedi ei agor iddynt, i lesâu y bobl ymddifaid hyn, Buont dros dair

blynedd yn llafurio mewn ystafell gyfyng ac isel, a chau y lluaws a ddeuai

iddi, prin y medrai y bobl anadlu ynddi. Cafwyd oedfaon Ued fynych i'r lle,

ac ymddangosai arwyddion diymwad yn fuan fod yr addysg a gyfrenid yn yr

ysgol, a thrwy y weinidogaeth, yn efl"eithio yn iachusol ar lawer o'r trigolion,

Wrth brofi y fath amlygiadau cysurus, teimlodd y brodyr yn dra awyddus

i gael achos sefydlog yn y lle, trwy gael addold yn yr ardal. Ond i hyn yr

oedd anhawsder mawr ar y flfordd ; anhawsder i gael tir ; ac ar ol ei gael, yr

oedd anhawsder cael ariau i adeiladu. Yr oedd llawer o'r tir yn yr ardal yn

perthyn i foneddwr o babydd, gaiLyr hwn yr oedd oS'eiriad o gaplan, yr hwn

oedd yn byw yn agos i'r lle. Nid oedd pobl yr ardal ond tlodion, ac yn

Deillduol felly y rhai a yradyrent yn awT i wrando. Nid oedd trysor y Gym-

deithas Genadol Gartrefol yn alluog i roddi nemawr o gynorthwy ; ac hefyd,

rhaid oedd sefyll at y ddeddf a sefydlasid yn Ngwynedd, y bydd raid i'r

capelydd newyddion a godid o hyny allan fod yn ddiddyled ar ddydd eu

hagoriad; oddieithr cael caniatâdpenodoly Gymdeithasfai'r gwrthwyneb, dan

ryw amgylchiadau anghyff'rediu. Yr oedd yr anhavi^sderau yn fawrion i gael

addold yn Ffynnon-groyw ; ond yr oedd y cymhelliadau i'w geisio yn fawr-

ion hefyd. Ymosodwyd, gan hyny, at y gorchwyl o gasglu ato. Gosodwyd

yr achos o flaen y Gymdeithasfa, gan y genad anfonedig i Lanidloes i'r dy-

ben, sef Mr. T. G. Jones, Mostyn, a chafodd addewid am £150; daeth yr

un gr drachefn i Liverpool, a chafodd yma £30, mwy neu lai. "Y symiau

hyn gyda chyfroddion cyfeiUion eraill, yn ngwahanol barthau o'r wlad, a

ddygodd yr adeilad i ben. Mae yma, bellach, gapel ac ysgold hefyd

;

cynulleidfa luosog yn gwrando, a chymdeithas eglwysig wedi ei chrynhoi.

Ysgrifena gr ataf am y Ue hwn ynychwanegol— " Yn mis Gorphenaf,

ISiS, aethum trwy yr ardal hon, a gresynais, wrth ganfod agwedd y trigolion

ar ddydd yr Arglwydd. Gwelais fod yr hen a'r ieuainc yn ymoUwng i

chwereu, gorweddian, a rhedeg ar làn y môr. Nid oedd neb yn meddwl am
ei enaid, nac yn ymbarotoi erbyn byd a ddaw. A pha ryfedd ? Nid oedd yn

y fro yr un lle o addoliad gan enwad yn y byd, nac un eglwys blwyfol yn nes

na dwy fiUdir o fí'ordd. Nid oedd chwaith yr un ysgol Sabbothol, nac yr

un erioed wedi bod, er fod dro3 400 o eneidiau yn byw o femi milldir i'w
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gilydd. Yn y flwyddyn uchod, agorwyd yr ysgol Sabbothol gyntaf yno, a

hyny gan nifer o frodyr perthynol i gynuUeidfa Heol Mostyn. Cadwyd hi

mewn dwy cellar dywyll, gau na ellid cael eu gwell. Daetb iddi 83 o ddeil-

iaid y Sabbüth cyntaf, ac o honynt yr oedd 67 wedi tyfu i fyny ; a'r cwblheb

fedru gair ar lyfr. Cyn hir cynyddodd y'deiliaid nes cyrhaedd o saith i naw

ugain rifedi. Cafwyd pregethu hefyd lled gyson i'r lle ar y Sabbothau, a

a chyfarfodydd i weddio. Yr oedd y ddwy cellar bellach yn rhy gyfyng i'r

ysgol ac i'r oedfaon, a chaed arwyddion tra boddhaol fod y gwirionedd yn

cario ei eíîaith briodol ar feddyliau amryw o'r bobl. Rhoddent brawf o

effeithioldeb y gair yn y dagrau a dywalltent, ac yn y pechodau a adawent.

Yn mhen llai na 13 mis o'r amser y cychwyuwyd y gwaith, caed yr

hyfrydwch, a hyfrydwch mawr ydoedd, o dderbyn 19 o aelodau ar yr un

waith at fwrdd yr Arglwydd."

Yr ydym eisoes wedi crybwyll am y modd y caed capel i'r ardal amddifad

hon ; a da genym chwanegu íod yn gysylltiedig ag ef d a stabl, ynghydag

ysgol, a'r cwbl yn ddiddyled, oddieithr ychydig o bunnoedd ar y t yn unig.

Yr oedd y draul oUdros £600 ; agorwyd y capel yn fl. 1853. Mae yma

bellach eglwys siriol o 50 o aelodau, a thua 160 o ddeiliaid yn yr ysgol Sab-

bothol. Mae y gynuUeidfa hefyd yn lluosog a chyson, ac fe ymddengys di-

wygiad amlwg a cliyíîrediuol yn moesau y trigolion.

Yn yr ysgogiad uchod dylid crybwyll eto y bu llafur ac ymdrech Mr. T.

G. Jones yn dra nodedig. Bu oddi cartref ar yr achos, medd yr hanes yn y
"Drysorfa," 138 o ddyddiau, ar adeg drwm ar y flwyddyn, ac ynteu raewn

gwth oedran : teithiod 3152 o fiUdiroedd
;
ysgrifenodd 3,076 o lythyrau, a

derbyniodd 690 yn atebion
;
gwuaeth hyn hefyd ar ei draul ei hun. Gwnaeth y

gymydogaeth gjdnabyddiaeth gyhoeddus, o'i ddirfawr lafur, trwyei anrhegu.

mewn cyfarfod priodol â Beibl hardd, yn goS'awdwriaeth o'r teimlad diolch-

gar a charedig a fynwesid tuag ato, ac o'r gwerth a osodid ar ei ymdrechion.

Mae ardal arall, yn yr un plwyf, ac o fewn dwy filldir iddi, Ue y mae tua

500 drigolion o fewn milldir o gylch, sef " Gwespyh," yr hon oedd hyd o

fewn ychydig yn ol, yn gwbl yn yr uu agwedd a Ffynnon-groyw. Er ys

blwyddyn neu ddwy, pa fodd bynag, y mae cy8"elyb gais at ddiwyllio

cyflwr y preswylwyr wedi ei Avneuthur. Mae yma yn awr ysgol Sabbothol

wedi ei sefydlu, a thua 130 o ddeiliaid ynddi ; nid yn aml chwaith y mae

yr ardal heb bregethu ynddi ar y Sabbothau.

Yr oedd yr ardaloedd hyn, trwy ryw amryfusedd, neu esgeulusdra, neu

ynte trwy orfod, wedi eu gadael yn hollol gan bob enwad crefyddol hyd yn ddi-

weddar. Pwy all ddyweyd yn amgen, na fydd yr ymweliad a wnaed â'r cy-

mydogaethau ymddifaid hyn o werth dirfawr iddynt, trwy fod moddion achub-

iaeth dynion, bellach, wedi eu dwyn i gysylltiad â'r preswylwyr ; íe, na fydd

yr ysgogiad a wnaed yn efleithio, nid yn uuig, ar y trigolion presenol, ond ar

genedlaethau pellaf amser, gan nad yn fynych y mae'r efengyl, wedi unwaith

ymsefydlu mewn lle, yn arfer cilio yn ebrwydd o hono

,
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PENNOD XIII.

PARHAD O HANES EGLWYSI Y METHODISTIAID YN SIROEDD
DINBrCH A FFLINT.

CTNWYSIAD :

PEN-Y-FELIN, PLWYP NANERCH—FFYDDLONDEB HEN WREIGAN—AFLONYDDU YR
OEDFA GYNTAF—TH0MA8 EDWARDS, LIYERPOOL, A MR. JONES, PEN-UCHA', YN
PREGETHU—THOMAS Y TYDDYNWR A'I FEISTR TIR—DECHREU YR YSGOL
SABBOTHOL YN YSGUBOR-NEWYDD—MOSTYN— BAGILLT—LLANERCH-Y-MOR—
PATRICH Y GWYDDEL—GRONANT.

PEN-Y-FELIN.

Mae y lle hwn yn gorwedd rliwng Cilcain a Chaerwys, yn agos i hanner y
ífordd. Nid yw yr ardal ond gwledig ; a'r trigolion, wrth eu cymharu â

llawer man, ond anaml ; nid y\v yr achos crefyddol yn y Ue hwn, chwaith,

ond diweddar ; eto, gan fod rhai amgylchiadau tra hynod yn gysylltiedig â

chychwyuiad Methodistiaeth yn yr ardal, teilwng ydyw eu gosod o flaen y
darllenydd, a'u croniclo i genedlaethau dyfodol.

Er fod yr ardal hon o fewn dwy neu dair milldir i'r Berthen-gron, ac i

Gaerwys mewn cyfeiriad arall; eto, nid oedd crefydd, fel y dywedwyd, wedi

cael lle i roddi ei throed i lawr ynddi hyd y ganrif bresenol. Y mae yn fwy

diweddar na'r Berthen o hanner can' mlynedd, er ei bod yn ei chyffiuiau.

Ymddengys nad oedd neb yn proíîesu crefydd yn yr ardal yn y fl. 1797, ond

un hen wraig. Yr oedd hi mewn undeb â'r ganghen eglwys yn y Berthen-

gron ; ond er mai unigol ydoedd, yr oedd yn un liynod. Yr oedd ei hanfan-

teision yn fawrion iawn ; nid oedd neb yn ei theulu nac yn ei chwmwd a

roddai iddi gefuogaeth na chyfarAvyddyd. Nid ydym yn cael sicrwydd a

fedrai hi ddarllen, ac yr oedd moddion gras rai milldiroedd oddiwrthi ar bob

llaw. Yr oedd iddi fiildiroedd i'r Berthen, i Gaerwys, ac i Gilcain, sef y
cynulleidfaoedd nesaf ati. Heblaw hyn oll, yr oedd ei gr yn greulawn a

chas wrthi ; mynych iawu y gwelid y wreigan ddiniweid dan ei chlesiau, trwy

ei waith ef yn ei churo a'i baeddu. Dyoddefai y cwbl oddiwrtho yn ddystaw
j

a phan y gofynid iddi pa fodd y gallai hi fod mor ddyoddefus, dywedai, " Y
mae yn gweddu i mi fod, gan mai fi a dynodd y cleddyf i'm t. Mi a gefnais

ar achos Duw i briodi Thomas, ac yn awr Duw a'm gosododd i falu yn y
carchard am fy mai ;

" a raalu y bu hi druan, i raddau, dros ei hoes.

Er hyn oU, yr oedd yn amlwg i bawb fod puredd wedi ei osod ynddi»

Torai ei chariad at yr lesu allan weithiau mewn dagrau hidl, ac weithiau

mewn Uef gorfoledd. Yr oedd y mwynhad a deimlai yn y moddion yn cyfateb

i'r anhawsder o'u cael. Talai yr Arglwydd iddi megys yn ddau ddyblyg am
ei holl dristwch. Yr oedd wedi adnabod cymhwysder trefn iachawdwriaeth

iddi hi, ac wedi ei dysgu i dynu dwfr yn ehelaeth o'i ffyimonau, Teimlai
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resyni mawr dros ei gr a thros drigolion ei hardal, am eu bod yn gorwedd

yn dawel a digyfFro yn ngliyfl^rr natur, gan roddi y ffrwyn yn ddiwarafun i

dueddiadau Uygredig y galon ; a gwynfydai yn dufewnol ua buasai yn bosibl

cael gweinidogaeth yr efengyl a hwythau at eu gilydd. Esgorodd y dymun-

iad hwn ar lawer cais ; ac esgorodd y cais, o'r diwedd, ar Iwyddiant. Nid

oedd y llwyddiant, ar yr un pryd, ond bychan ; ditn mwy na chael ambell

bregeth ar fin y ffordd yn rhyw le yn yr ardal ; eto, ni chawsid hyny oni bae

Ki. Ac er lleied oedd hyny, eto parodd gyffro yn ngwersyll y gwrthwyneb-

wyr. Hyd yn hyn yr cedd y trigolion yn ymffrostio fod plwyf Nanerch yn

lân oddiwrth yr ysgelerder ; os oedd plwyfau Caerwys, Tsgeifiog, a Chilcain,

wedi eu llychwino, fod Xanerch yn lân, A glân y penderfynent iddo gael bod

i barhau. Tr oedd cryn nerth hefyd o'r ochr hono
;
yr hoU blwyf yn gyfan

ymron, yn foneddig a gwreng; ac nid oedd neb o'r ochr arall ond un hen

wraig. Pan glybu y plwyfolion, gan hyny, fod oedfa i'w dysgwyl, ymgyng-

horasant yn y fan i lethu yr amcan, heb amheu dim nad oeddynt yn ddigon

galluog i wneyd hyny.

Cynaliwyd yr oedfa, y gyntaf erioed, am ddim a wyddys yn amgen, yn llan

Nanerch; allan ar yr heol. Aufonodd yr offeiriad ryw ddyhiryn i'r oedfa a

chanddo badell ffrio i'w thincian, gan fwriadu boddi llais y pregethwr drwy hyny

A llwyddasai yn ddiau i wneyd hyny oni bae ei h\ddias ; a rhyfedd y modd

y'i lluddiwyd. Gr dibroffes ac annuwiol o'r gymydogaeth, pau welodd fod

yr oedfa yn debyg o gael ei rhwystro, a gynhyrfwyd i araddiffyn y pregethwr,

ac i roddi chwareu teg i'r bobl i wrando. Gwaeddodd hwn ar y llall i

beidio â'i swn, onide y byddai yn edifar iddo. Ond ni chymerai y trystiwr

arno ei glywed, gan barhau i dincian ei badell â'i holl egni. Ar hyn rhuthr-

odd y Uall iddo ; a chan ei fod yn ddyn cryf a nerthol, efe a lusgodd yr aflon-

yddwr a'i dympan fel cerpyn trwy lyn o ddwfr ag oedd gerllaw ; a bygythiai

gosbedigaeth fwy arno oui fyddai yn Uonydd. Llonyddwch, gan hyny, a

gafwyd, hyny hyd ddiwedd y bregeth; a dywedir i lawer dderbyn l'eshad

tragwyddol yn yr oedfa hon. Tr oedd Mr. Josiah Hughes, Plas-nanercb, yr

hwn wedi hyn, dros lawer o flynyddau, a fu yn swyddog i eglwys Pen-y-felin,

yn yr oedfa hou.

Ýn y fl. 1803, cafwyd oedfa arall. Cynaliwyd hon mewn cerbyd-d

(coach'Jiouse) yn y peutref ; a Mr. Thomas Edwards o LiverpooI, oedd y
pregethwr. Tr oedd bwriad wedi ei ffurfio i aflonyddu a dyrysu yr oedfa

hon. Ond yr Arglwydd a wisgodd y weinidogaeth â nerth ac awdurdod, nes

i'r gelynion Iwyr goili ei gryra, a methu a chael eu dwylaw. Ac nid di-

ffrwytlio dwylaw yr erlidwyr oedd yr unig effaith a gafodd y gair, ond cafodd

rhai dynion tra annuwiol eu dychwelyd at Dduw.

Tua'r un flwyddyn daeth Mr. Jones, Pen-ucha', yr hwn, ar y pryd, oedd

yn byw yn y Wyddgrug, 1 gadw oedfa i'r ardal. Safodd ar fin y ffordd yn

agos i d yr hen wraig grybwylledig ; ond ar ganol yr oedfa, wedi deall fod

rhyw gynulliad o bobl yn y ile, daeth boneddwr o'r gymydogaeth, ar ei geffyl



PEN. XIII.] SIROEDD DINBYCH A FFLINT. 297

yno i ymofn beth oedd yn myn'd yn mlaen. Pan gyrhaeddodd at y gynull-

eidfa, rhoes Mr, Jones heibio bregethu, gan annog y bobl i gilio, fel ag i roddi

lle i'r boneddwr fyned heibio, Ond y boneddwr a safodd hefyd a gofynodd beth

oedd hyn ? Atebodd Mr. Jones ef yn foneddigaidd, gan ddatgan nad oedd yno

ddim mwy na'i fod ef yn ceisio rhoi gair o gynghor i'w gyd-bechaduriaid

yn nghylch mater eu heneidiau.
.

" Bear me, dear me," ebe y boneddwr, ar gryn ffrwst, "nid oes amheuaeth,

pe deuai y Ffrancod i'r wlad, na fyddai y bobi hyn yn barod iymuno â hwy;"

ac i ffordd ag ef ar frys at ÿ gr boneddig a biodd y tir ; sef y tir a drinid

gan r yr hen wraig grefyddol, gan achwyn yn dost focl y fath gyfarfodydd

peryglus yn cael eu goddef ; ac erchi ar eu bod yn cael eu rhoddi i lawr gyda

phob brys. Ar hyn aufonodd perchen y tir ei oruchwyliwr at y tyddynwr i'w

rybuddio. Y goruchwyliwr a ddaeth yr un prydnawn, a chyrhaeddodd y t
gan dyngu, rhegu, a bloeddio yn groch, " Be' dd 1 ydi' hyn wyt ti wedi

'neyd, Twm ? sef cynwys y bobl yma o gwtnpas y t i ddychrynu pobl P

Mae fy meistr yn penderfynu y bydd raid i ti ymadael o'r achos. Gwell i

ti fyn'd ato i ofyn pardwn gyiita' gelli." Aeth Thomas at y boneddwr, a

chafodd faddeuant yn bur rhwydd ar yr amod iddo beidio caniatâu y fath beth

drachefn.

Yr oedd yr oedfa, er hyny, wedi cario ei heffeithiau 5 llawer a gawsant les

ynddi, a dymunasant yn daer ar iddynt gael un arall. Tra yr oedd y bon-

eddwr yn penderfynu lluddias cadw dim yu ychwaneg oedfaon, yr oedd y
bobl yn dechreu dyheu am eu cael; ac ar eu taerni, addawyd oedfa arall y
Sabboth canlynol, pryd y dysgwylid gr dyeithr o'r üeheudir i'r Ue. Y
Sabboth a ddaeth, y pregethwr hefyd a'r gynulleidfa a gyfarfuant, ond gair

a ddaeth oddiwrth Thomas na chaent ddyfod yn agos i'w d ef
; y collai ei

dyddyn os caniatâi ef iddynt ; nid oedd dira bellach i"w wneuthur ond ymof-

yn am le arall. Aed i waered at yr afon oedd yu agos, ac erbyu dyfod yno

yr oeddid mewn penbleth, am nad oedd yno le i'r pregethwr sefyll, fel ag i

fod ychydig yn uwch na'r bobl. Ehedodd rhyw un at Thomas i ymofyn

benthyg 'stôl ueu gadair i'r pregethwr sefyll arni, " Na ro'i yn wir," meddai

Thomas, " onide, mi goìlai i fy lle." Nacaodd amryw eraill, gan ofn y gr
boneddig. Ond pan welodd Thomas fod pawb j'n nacâu, gwaeddodd ar un

Eobert Edwards, " Ehed i'n t ni i ymofyn cadair, gan fod pawb yn gwrthod,

mi rof fi fenthyg un, doed a ddelo."

Achwynwyd drachefn ar Thoraas ; ei fod ef wedi rhoddi benthyg cadair i'r

pregthwr sefyll arni, ar ol i bawb nacâu. Trosedd trwm oedd hwn, yn en-

wedig gan ei fod dan amod eisoes na roddai un wyneb na swcr i'r penau-

cryniaid ; am hyny, cafodd rybudd ysgrifenedig, i ymadael â'i dir. Aeth at

y boneddwr i ofyn am ba achos y rhoddwyd y rhybudd iddo, a chafodd

wybod, mai ei drosedd oedd Ilochi y crefyddwyr gwmpas èi d. " Begio'ch

pardwn, meistr," ebe Thomas, " nid ydynt yn gwneyd drwg yn y byd

;

gobeithio na throwch ch'i monof i ffwrdd am hyn."
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*' Ni waeth i ti lieb siarad Twm," meddai y gr mawr, " i ffwrdd y bydd

raid i ti fyn'd yn ddios."

" Wel," ebe Twm, " os rliaid ymadael, rhaid yw ;—ond myn di— 1, mi âf

adref y mynyd yma, ac a laddaf Betti ; hi ydyw gwraidd y drwg;"—gan

edrych yn gyífrous a ffyrnig iawn : a chiliodd ar ffrwst o olwg y boneddwr.

Gr tyner ei deimlad oedd y gr boneddig, a gwyddai yn dda am naws

greulon ei dyddynwr ar ol ei gyffroi
;
parodd hyn iddo ofni y gwaethaf

i'r wraig, ac mewn braw mawr, rhag iddi gael ei lladd o'i achos ef, anfonodd

y goruchwyliflT: ar ol Thomas, i erchi arno er mwyn pob daioni i beidio a

mwrdro Betti—am iddo losgi y rhybudd a gawsai, ac y cai e' aros yn ei dir.

y gwir oedd, nid oedd Thomas ddim yn meddwl ILidd y wraig, ond oddiar

adnabyddiaeth o dynerwch y gr boneddig, y dcfnyddiodd mewn dull yst-

rywgar, y fath eiriau mawr a chethiu.

Yr oedd y weinidogaeth er pob ymosodiad yn gweithio eí ffordd. Yr

oedd rhyw rai yn mhob un o'r oedfaon crybwyllledig yu cael eu hennill i

feddwl yn dynerach am y crefyddwyr ;—i brofi mwy o flas ar yr efengyl ; a

rhai i'w chofleidio â'u holl galon. Ax yr un pryd nid oedd yn y plwyf ddim

cais eto wedi ei wneyd i gael achos sefydlog ynddo. Yr ysgogiad cyntaf a

wnaed at hyn oedd codi ysgol Sabbothol mewn lle a elwir " Yr Ysgubor

Newydd," trwy ymdrech Eobert Roberts, Nant-y-cwm, a William Owen.

Yr oedd hyn tua'r fl. 1806, a mawr yr eS'eithiau daionus a ganlynodd y
sefydliad ar y wlad hou ; dygwyd llawer o ddyuion anystyriol, hen ac ieuainc,

i feddwl yn ddifrifol am eu heneidiau. Tra y bu yr ysgol yn yr Ysgubor

Newydd, bu Edward Williams, gynt o Gilcain, yn pregethu ar fiu y öbrdd

gerllaw, pryd yr anfonodd yr offeiriad geisbwl i'r Ile, i roddi ar lawr euw y
pregethwr, ac enwau y rbai a flaenorent yn yr achos ; ond yr oedd y fath ar-

ddeliad a nerth yn cyd-gerdded â'r weinidogaeth, fel yr anghoflodd y ceisbwl

ei ueges; a dychwelodd adref heb M^neuthur dim. Hwn fu y cais olaf i aflon-

yddu a dyrysu y pregethu. Teg ydyw dyweyd, raai mewn amryfusedd y
gwnaeth y boneddigion yr hyn a wnaethant. Wedi iddynt ddod i ddeall

mwy am y crefyddwyr, eu cais a'u hegwyddorion, dangosasant bob caredig-

rwydd, a rhoddasant i'w gweision a'u morwynion hob rhyddid, Nid oes

amheuaeth nad oeddynt hwy yn gweithredu gynt oddiar gi-edu y chwedlau a

ddygid iddynt gan ddynion prysur a thwyllodrus ; ac mai y rhai hyny, er nad

oeddynt yn y golwg, oeddynt mewn gwirionedd fwyaf eu pechod.

Daeth yr amser y bu raid ymadael â'r Ysgubor, fel y gellid ei chael at

ddybenion eraiU ; ond yr oedd y prawf a gaed o'r ysgol wedi parotoi medd-

yliau pawb i í'nu Ue arall i'w chadw, yn hytrach na'i goUwng i lawr. Gan

byny symudwyd hi o d i d hyd y fl. 1814, pryd y cymerwyd t anedd

i'w chadw yn sefydlog. Yn y fl. 1830, adeiladwyd yraa gapel, wedi bod yn

hir yn methu cael Ue. Ac er nad yw y gyradeithas eglwysig ond bechan,

eto y mae yma ddaioni lawer wedi ei dderbyn, a pheth daioni wedi ei wneyd.
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MOSTYN.

Gelwir y Ue y mae y capel yn sefyll ynddo yn Hewl, neu Hewl rostyn.

Oddeutu y fl. 1790, y cawn fod ychydig ysgogiad wedi ei wneuthur tuag at

ddwyn Methodistiaeth i'r ardal hon, er y bu yr ardal am fwy nag 20 mlyn-

edd wedi hyny, heb ddim achos arhosol ynddi. Yn y flwyddyn uchod, dy-

wedir y byddai WiUiam Davies o'r Golch yn ymweled yn achlysurol â'r lle,

ac yn cadw arabell oedfa wrtli d tafarn ar làn y môr, o'r enw Llett ; ac

hefyd o dan bren derwen yn Hewl Tostyn ; ac weithiau wrth odyn galch, yn

ymyl palas y ^' Bowning .'" Wylodd yr hen bregethwr lawer uwch ben ei

wrandawyr yn y Ueoedd hyn, gan ddyweyd yn fynych, " Y nefoedd anwyl

a'ch achubo chwi bob yr un." Wrth son am yr Arglwydd lesu, torai allan

yn dra aml, i dyweyd, •' Coronau filoedd a f'o ar ei ben bendigedig !
" Yr

oedd diniweidrwydd a difrifwch yr hen bregethwr hwn mor hynod fel y gall-

esid dysgwyl y cawsai, nid Uonyddwch yn unig, ond croesawiad diolchgar

hefyd, gan y gwrandawyr yr eiddigeddai gymaint drostynt ; ond yn Ue hyny,

Uawer gwaith y lluchiwyd ef â thywyrch ac â wyau gorllyd yn y tri lle a

nodwyd. Ond er y driniaeth annynol a dderbyniai, nid llai oedd ei awydd

ef i wneuthur daioni iddynt hwy.

Tua'r fl. 1793, cafwyd caniatâd i ddefnyddio lloff't t tafarn dan arwydd

" y Swan." Defnyddid y llofl^t hon yn eu tro gan yr holi enwadau, Bed.

yddwyr, Annibynwyr a Methodistiaid ; eto, rhyngddynt oU ni fyddai nemawr

fwy na phedair neu bump oedfa ynddi yn ystod blwyddyn. Uu tro daeth John

Jones, Caergwrle, i bregethu i'r llofl't hon, ar y gylmabsant a gynelid yn yr

ardal. Yr oedd y t tafarn yn llawn o ddynion ; Ilawer o honynt yn fwy na

hanner meddwon. Yr oedd haid arall o gyfl'elyb rai, pob uu a'i bibell yn ei

ben, yn mygu ac yn siarad ar feinciau, wedi eu gosod allan ar y buarth, ac

yn yr ardd. I'r llofl't i ganol y tylwyth yma, yr aeth John Jones, ac yn eu

mysg yr oedd hen grythor (fiddler) a'i wraig, Gwahoddai y crythor y
pregethwr i ddod yn mlaen ;

" Dewch yma, r da—yr ydych chwi yn myn'd

i roi gair o gynghor i ni ; ni a roddwn ein taclau heibio—cymerwch iymaid."

Diolchodd John Jones iddo, ac yfodd lymaid o'i law. Yr oedd yn yr ystafell

hon bob math o ddynion, yr hyn a barodd i'r pregethwr dori allan a dyweyd,

" Ni welais i ystafell o fath hon erioed,—y mae yn derbyn iddi bob math o

stragglers,'" Cnd er mor anhywaith y gwrandawyr, fe welwyd Uawer o

honynt yn wylo fel y gwlaw, er eu bod yn hanner meddwon ar y pryd, wrth

wrando bygythion y ddeddf, ac yn enwedig, newyddion da'r efengyl.

Tu'r un amser hefyd, a hyd y fl. 1800, fe gedwid ambell oedfa yn nh
Catherine Eandle, Trefostyn, ac nr ol hyny yn llofft William Eoberts. Nid
oedd y gr hwn yn medru darllen, ac wrth wrando pregeth o eiddo Mr*
Eobert Eoberts, Llanelwy, ar y gair, " Chwiliwch yr ysgrythyrau," fe deiml-

odd i'r byw ei anfedrusrwydd ; a chan rym ei deimlad tywalltai ddagrau yn
Jiidl a syrthiai i lewyg. Dan y teimlad hwn penderfynodd fyny ysgol Sab»
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botliol i lofft ei d y Sabbatli canlynol. Bu y gr hwn yu aelod bardd o'r

eglwys tra fu byw, am yr ysbaid raaith o 54 o fiynyddau. Dangosodd ef a'i

deulu lawer o garedigrwydd a ffyddlondeb i'r gwaith da, mewn diwydrwydd

cyson gyda'r moddion, ac mewn haelioni at gynaliad yr achos,

Tua'r fl. 1813, daeth Mr. T. Andrew a'i deulu i fyw i'r gymydogaeth ; a

bu pregethu ac ysgol Sabbothol yn mharlawr ei d ef dros ryw dymhor, sef

hyd y fl. 1 S^i
;
pryd yr adeihidwyd y capel presenol yn y lle. Mae yma

belJach gynuUeidfa dda, 200 o rifeddi; ysgol Sabbothol o 172; a chymdeith-

as eglwysig oddeutu 80. Mae yma bregethwr yn awr yn byw yn y Ue, yr

hwn sydd yn oryr i'r hen William Davies y Golch, ei enw yw Thomas

Davies. Mae yr achos yn yr ardal hon yn dra dyledus hefyd er ys llawer o

flynyddau i ofal ac ymdrechion y gr y crybwyllasom ei enw lawer gwaith

eisoes, sef Mr Thomas Glynne Jones,

BAGILLT.

Cymydogaeth boblog ydyw Bagillt, tua dwy fiUdir o Dreffynnon ar y ffordd

i Fflint, Cymydogaeth lawn o gloddfeydd glo ydyw, a gweithfaoedd toddi

wahauol fath. Yr oedd trigolion Bagillt jtì nodedig yn mysg pechadur-

iaid mawrion swydd Fflint. Dechreuodd y Methodistiaid ymosod ar yr ardal

hon, yn fuan ar ol dechreu y ganrif bresenol. Y ile cyntaf y cynaliwyd

moddion crefyddol ynddo, gyda dim cysondeb, oedd mewn ystabl yn y pen-

tref isaf ; symudwyd wedi liyny i d gr o'r enw Hugh Jones, yn ymyl

tafarnd y 'Bedol,' tua'r fl. 1808. Digon i gynwys tua 24-0 bersonau oeddy

t. Bu yr achos yn y Ile hwn am dair neu bedair blynedd, Pan aeth y ty

yn rhy fychan i'r gynulleidfa, cymerwyd heu adeilad a fuasai gynt yn hobtý

calomel ; nid llofft bragd, fel y tybiodd rhai. Gwnaed yr adeilad hon yn

gyfleus i addoli, a thalwyd y draul gan yr ychydig grefyddwyr y lle
;
gyda

chynorthwy cyfeillion Treffynnon. Dau o aelodau eglwysig oedd yn y lle

cyntaf a enwyd, a phump yu yr ail. Nid oedd yma, fel y gwelwn, ond y
gwendid a'r eiddilwch ; ac anhawdd, ar y pryd, a fuasai dyfalu, pa un aí

diftbdd yn Ilwyr a wnaethai yr achos, ai ynte myned rhagddo. I gynorthwyo yr

ychydig aelodau yn y Ue, i gynal moddion, deuai rhai cyfeillion o ardaloedd

eraiU ; Edward WiUiams, canwyllwr, Fflint ; Josiah Eedfern, Helygain ; a

WiUiam Jones, Ehosesmor. Cafwyd llawer oedfa wlithog yn nh Hugh
Jones, cyn cael yr ystafell grybwylledig ; cymaint felly a bod llestri y cyfeiU-

ion yn fynych yn rhedeg drosodd,

Nid oedd yma eto yr un gymdeithas eglwysig wedi ei ffurfio, a'r ychydig

aelodau a breswylient yr ardal, a ystyrid yn perthyn i eglwys Treffynnon
j

yno hefyd y byddent oll yn arfer myned bob nos Sabboth i'r oedfa. Mawr
fyddai y Uawenydd yn mysg y trueiniaid pau dygwyddai fod neb yn troi

atynt, ac yu ymofyu am le yu eu plith ; ac nid yu fynych y byddai hyny,

gan y deallwn uad oedd eu nifer wedi chwanegu ond uu-ar-ddeg, o'r fl, 1808
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hyd 1823, ysbaid 15 mlynedd. Yn y tymlior liwn, cyfarwyddid p ob m-
geisydd i fyned i Dreftynnon i gael ci restru yn mysg y dysgyblion ; a phar-

haoddfelly liyd y fl. 1818.

Tra yr oedd y brodyr yu cyfarfod i addoli yn y lloff"t grybwylledig, dyg-

wyddodd i feistr llong,* unwaith, fod yn mysg yr addolwyr. Yr oedd y gr
yn grefyddol ; ac yn arfer, yn awr ac eilwaith, yn ei hynt forwraidd, ddyfod

yn achlysurol i Bagillt. Felly, yr oedd y ti'o hwn, ac mewn ymddyddan â'r

ddau flaenor, daeth allan fod bwriad yn cael ei lochi i godi capel yn y lle ; a

gofynwyd i'r Uongwr, os byddid yn penderfynu ymosod at y gorclnvyl, pa

faint a roddai ef at y draul. Ynteu yn rhywiog a ddywedai, " O un bunt i

bump." Yr oedd hyn yn y fl. 1817. Pa un bynag a feddyliodd y brodyr

yn Magillt lawer am addewid a roddasid mor fyrbwyll, a pheiiagored, ai

peidio, meddyliodd y capten. Oud nid oedd eto uu arwydd y ceid capel, a

digoa tebygol ydoedd y byddai yu hir cyn y dygid y bwriad i ben. Yn y
flwyddyn gaulynol, pa fodd byuag, yr oedd y sibrwd am y capel wedi myued

yn siarad lled uchel, a'r dyrauniad wedi esgor ar radd o weithrediad. Yn y
cyfamser, yr oedd morio yn gelfyddyd lled ddi-elw, gan fod heddwch wedi ei

sefydlu, a theimlai y morwr radd o bryder ynghylch ei addewid ; trwy ei fod

yn methu ymddyosg oddiwrth ei rwyuuídigaeth igwblhau ei air ar un ilaw, a'r

fasnach yn isel ar y Uaw arall. Ofnai ddrygu ei hun, ac ofnai siomi ei gyf-

eiUion, a.thori ei air. Ond tra yr oedd ef yn y benbleth am yr arian, a'r

brodyr yn y benbleth ynghylch y capel, dygodd rhagluniaeth y nef y naill

beth i gyfarfod y Uall, a rhoes fodd i'r naiU dalu ei adduned yn llawn, a

rhoes hefyd eu dymuniad i'r UeiU. Tarawodd y morwr, yn annysgwyliadwy

wrth Iwyth, am yr hwn y derbyniodd £46, ac anfonodd £5 o honynt yn y
fan i gyíeilkou Bagillt. Daethant i law yn yr adeg, pan oedd cenad yn cael

ei ofyn yn y cyfarfod misol i godi y capel ; a bu yn ddiau yn foddion i fan-

toli y penderfyniad o blaid yr amcan.f

Fel hyn yn y fl. 1818, yr ymosodwyd at ei adeiladu ; ac ar yr achlysur o

osod y sylfaen, pregethodd y Parch. William Jonçs, Rhuddlan, i gynuUeidfa

fawr, ar nos Sadwrn. Dygwyddodd un tro fod Eees Jones, yr hwn oedd y
pryd hwuw yu byw yu Môn, yn pregethu yu Magilit ; a gwnaed cais gau ryw

uu câs, ar godi terfysg a dyrysu yr oedfa, trwy ddwyn ci gydag ef, a cheisio

ei daflu at y pregethwr ! Ond methodd ei gais ; disgynodd y ci i ganol y
bobl, a fi"odd ymaith. Tro arall, yr oedd y Parch. William Havard, a'i gyfaill,

yn cadw oedfa yu y lle ; a'u ceff'ylau, o ddiífyg cyfleusdra gwell, wedi eu

rhwymo wrth wrych, o'r naiU du. Yn y cyfamser, dygwyddodd i blentyn

fyned tan dòr ceffyl Mr. Havard, yr hwn a roes ei droed ar y bychau, ond

fel pe buasai yn deall y perygl, ni wnaeth ddim niwaid iddo. Efleithiodd

hyn yn rhyfeddol ar breswylwyr ofergoelus y lle, a honent mai yr achos na

chawsai y plentyu niwaid oedd, mai ceflFyl pregethwr oedd 1

• Capt. Evan Llwyd, Caergybi. f Gwcl y " Drysorfa" am Mawrth, 1855.
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Y rliai a ddeuent amlaf i Bagillt i bregetliu, yn y tymlior cyntaf hwn, oedd

y Parch. John Jones, Treflynnon ; William Davies, Golch ; ac Evan Llwyd,

Adwy'r-clawdd. Arferai Capt. W. WiUiams, Caer, ar achlysuron ddyfod i

afon Caer ; a pharod iawn oedd i roddi gair o gynghor i drigolion glan y

môr, lle bynag y dygwyddai lanio. Yr oedd y Capten yn r o gyfrif uchel

gan drigolion Bagillt, a llawer o bobl a bentyrai i wrando arno. Yn y fl.

1840, ceir nifer yr aelodau yn 30. Araf, fel y gwelir, yr ydoedd y gwaith

yn myned rhagddo, gan nad oedd, wedi mwy na 33 o flynyddau, ond 80 o

aelodau wedi eu henniU. Ycliydig oedd effeithiau y weinidogaeth ar yr ardal

yn gyffredinol. Yr oedd yr anialwch yn aros heb ei arloesi, arferion drwg

heb eu darostwng, ac anwybodaeth y trigolion heb ei chwalu. Eto, yr oedd

yr aelodau yn amlhau, ac ymddaugosai mwy o astudrwydd°yn y gwran-

dawyr. Aeth y capel, bellach, yn rhy fychau. Yr oedd y Parch. Benjamin

Jones, mab y diweddar Barch. John Jones, Treffyunon, erbyu hyn wedi ym-

sefydlu yn yr ardal ; amgylchiad a fu o werth a buddioldeb tra mawr i'r

achos : a disgynodd pawb i'r penderfyniad fod yn rhaid helaethu Ue y babell.

Yn y fl. 1841, gan hyny, adeiladwyd capel newydd helaeth a chysurus, mewn

lle mwy cyfleus ua'r hen. Mae oedfaon yn hwn ddwywaith bob Sabboth,

ynghyd ag ysgol Sabbothol. Mae nifer yr aelodau eglwysig, bellach, yn

gant rifedi, a deiliaid yr ysgol yn Ihiosog hefyd. Mewn gair, mae yma

gynuUeidfa fawr yn gwrando yu gysou, a Ilawer o fí"yddlondeb a haelioni

wedi cael ei ddangos i dynu i lawr y ddyled oedd yn aros ar y capel newydd.

Dywedir fod y gynulleidfa, er na chynwys ond gweithwyr cyffredin, yn mron

oU, wedi cyfranu yn ystod yr amser crybwylledig ddim Ilai na £500 ; engraifft

na cheir ond anfynych ei chyflelyb o haelfrydedd y tlodion at yr efengyl

;

gellir dyweyd am y glowyr yn Magillt, fel am y cyffelyb ddosbarth yn Ehos-

Ilanerchrugog, ddarfod iddynt gyfranu, yn ol eu gallu ; îe, uwchlaw eu gallu,

at ddilëu y ddyled a wasgai ar eu t addoliad.

Mae cangen arall wedi tarddu, mewn rhan o leiaf, o'r eglwys yn Magillt,

ac yn awr yn gydiol â hi fel taith Sabboth, yn ystod y flwyddyn ddiweddaf

(1854), yn Nant-y-Fflint ; Ile yn gorwedd rhwng BagiIIt a Helygain. Mae

yno gapel newydd wedi ei adeiladu ; talwyd am hwn ar ddydd ei agoriad, a

chynwysir ynddo gynulleidfa siriol, ac ysgol Sabbothol luosog a llafurus, ac

amryw o'r gwrandawyr dan arwyddion o ddwys-bigiad yn eu calonau.

LLANERCH-Y-MOB.

]\Iae yr ardal a elwir ar yr enw hwn yn gorwedd, fel y mae ei henw yn

arwyddocâu, ar íin y môr, rhwng Bagillt a Mostyn. Kid yw Methodistiaeth

yn hen yn yr ardal hon, ac nid oes genym bethau hynod i'w cofuodi am dani.

Hyd ddechreuad y ganrif bresenol, nid oedd dim moddion gras yn cael eu

cynal gan un enwad o gristionogion ynddi ; a'r trigolion, gan hyny, fei y
gellid dysgwyl, yn soddedig mewn anwybodaeth a diofalwch am bethau ys-
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brydol. Glowyr, gan mwyaf, ywy preswylwyr; yrhai, gan iiad oedd ganddynt

ddim mwyniant gwell, a arferent ymddifyru mewn ofer-gampau ar y Sab-

both, ac ymlenwi â diod gref. " Nid oedd gwybodaetb o Dduw yn y wlad."

Tua'r fl. 1808, daeth sefyllfa ymddifad yr ardal ar feddwl rhyw rai yn y
cymydogaethau cyfagos, ac ymdrechwyd i gael gan ryw rai o bregethwyr yr

oes, megys William Davies, Golch ; ac ar ei ol ef, Eobert Roberts, Llanelwy

;

John ])avies, Nantglyn ; Peter Roberts, Llansanan ; ac yn fwy diweddar fyth

James Jones, Rhosesmor, roi ambell oedfa yn yr ardal. Y lle y pregethid

ynddo oedd ystafell dywell, wael, a thyllog, â thô gwellt iddi, o'r enw " Fr
lien dafarny Gellir dychymygu pa fath ystafell oedd hon wrth y ffaith

ddarfod i r, o'r enw Thomas Jones, yr hwn hefyd oedd yn eiddigeddu fwyaf

dros ei ardal, roddi het newydd oedd ganddo, mewn twll, neu gloer yn y
mur, yn ystod rhyw oedfa ; ac ar ei diwedd cafodd fod y defni wedi lleuwi

yr het â dwfr.

Tua'r íi. 1806, dechreuwyd yma ysgol Sabbothol. Yr oedd nifer o frodyr,

ewyllysgar eu calon, megys Edward Clement ; Edward a Thomas Jones, o'r

Golch ; ac eraill o DrefFynnon, yn dyfod yma i'w chadw. Yr oedd gwedd
isel iawn arni am flynyddau ; a'r ystafell lle cedwid hi, fel y dywedasora,

yn wael ; ni ddeuai iddi ond iiifer bychan o ddeiliaid, sef o 6 i 12, dros hir

amser ; ac weithiau, gan bellder tfordd, a gerwinwch yr hin, ni fyddai yr un

athraw i'w chadw. Yn y tyrahor isel hwn, caniatawyd i wyddel, o'r enw
Patrick, ddyfod i'r ystafell wael hon i gadw ysgol ddyddiol. Pabydd oedd Pat-

rick ran proffes, ond yr oedd yn ysgolhaig da. Boddlonai y gr hwn ar fywiol-

aeth isel, fel Ilawer o'i genedl, pryd yr ymosodai at gadw ysgol ddyddiol yn y
fath le. Yr oedd ei wraig yn myned o amgylch y wlad gyda basgedaid o

nwyddau mân i'w gwerthu, ac ynteu yn aros yn y babell i ddysgu plant y
dydd, ac yn gorwedd mewn congl o honi, ar wely tlawd, y nos. Ond er ised y
wedd oedd ar Patrick, dywedir ddarfod iddo fod yn ffyddlawn a selog, fel

arolygwr yr ysgol Sabbothol yn y Ile, heb goUi un Sabboth yn ystod y
flwyddyn y bu ef yn llechu yno ; a thystir y bu yn ddefnyddiol iawn

hefyd, ond daeth ei dwyll cyn hir i'r golwg. Yr oedd wedi addaw talu

ardreth yr ystafell, sef ugain swllt yn y flwyddyn ; ond tua phen y flwyddyn,

a chyn talu dim am dani, aeth i ffordd ar noswaith oleu, ac ni chlybuwyd

air am dano am ysbaid 30 o flynyddau ar ol hyny, Wedi treigliad cymaint

o amser cyfarfu Thomas Jones ag ef yn ddamweiniol, yn Rhyl ; a diwyg

cyfrifol arno. Ond pan aeth Thomas Jones i son wrtho ara ysgol Sabbothol

Llanerch-y-mor, er ei fawr syndod, cafodd allan mai anffyddiwr trwyadl oedd

Patrick ; ac nad oedd yn credu dim o'r Beibl ar y pryd yr ymddangosai mor
ddiwyd yn ei ddysgu i eraiU. Engraifft gymhwys o egwyddorion pwdr an-

ffyddiaid ! Ei amcan yn hyn oedd gwasanaethu ei hunan, trwy gael llety

rhad am flwyddyn o amser.

Eto, yr oedd yr achos yn ymwreiddio yn raddol dan yr holl anfanteis-

ion hyn. Yr oedd yr ysgol yn lluosogi mewn rhifedi, a Ilwyddwyd i gael
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pregethu mynychach i'r lle; a tbua'r fl. 1815, gwnaed cais ar ífurfìo

cymdeitbas eglwysio:, trwy wahodd y rhai a allai fod yu y gynuUeidfa

dau argraffiadau crefyddol, i aros ar ol, wedi i'r oedfa gyhoeddus ddy-

benu. Arhosodd chwech ; a'r chwech hyn a gawsant yr aurhydedd o fod

yn flaenffrwyth yr achos crefyddol yn yr ardal.

Yn y fl. 182S, yr adeüadwyd yma gapel, o fewu tua lled cae i'r babell

gynlaf; ac ar y llecyn a ddefnyddid gynt i chwareu y campau ofer. Ir

oedd gr boneddig yn byw gerllaw, J. P. Eyton, Ysw., yr hwu a fu yn

garedig iawn i'r achos yn ei wendid a'i dlodi. Yr oedd tad y boneddwr hwn

yn arfer gwrando y Metliodistiaid, yn ardaloedd Helygain a Fflint. Cyfranodd

y mab yn helaeth at y capel newydd ; a galwodd ar y gweithwyr, oedd ganddo

mewn gwaith toddi mn, i roddi hanner corou yr un, ato. Parodd yr ys-

gogiad hwn luosogiad mawr ar ddeiliaid yr ysgol a'r gynulleidfa ; ac ymhen

ychydig gi'da deng mlynedd, bu raid tynu y capel i lawr, ac adeiladu un hel-

aethach yn ei le ; hyn a wnaed yn y fl. 1839. Y mae yma bellach gymdeithas

eglwysig, a 50 neu 60 mewn nifer yn aelodau ; a 150yn yrysgol Sabbothol.

Hynod y gwahaniaeth a welir mewn llai na 40 mlynedd yn y Ile hwn. Nid

llawer o amser sydd, er pan y byddai pedwar brawd crefyddol yn cyfarfod

â'u gilydd yn y babell tô gwellt i gadw cwrdd eglwysig, a'r naill yn gofyn

i'r llaU am ddimai i brynu cauwyll â hi, er cyfleusdra i gynal y cyfarfod
;
yn awr

y mae yma adeilad dda, wedi costio dros rai cannoedd o bunau, ac yn cael ei Uen-

wi â gwrandawyr. Bu Mr. Eyton yn garedig tuag at y gwaith tra yr adeil-

adesid y ddau gapel ; ac heblaw yr arian a roddodd, fe gafwyd cyfleusdra odyn

galch ganddo i losgi cerig ; a dangosai ar gyfarfodydd a gynelid yn y Ile, ei

füd yn barod i roddi ei d a'i fwrdd, i wasanaethu yr adeg. Bu Mr. Eobert

Stealey hefyd yu gymwyuasgar iawn i'r achos dros flynyddau, yughyda Mrs.

Jones, Mertin.

GRONANT.

Ardal yw hon yn nh.erfyn gogleddol sir Fflint, gerllaw y m.ôr, rh.-wng

llostyn a Ehyl. jS"i fu dim son am Fethodistiaetli jn ]S"glLronant hyd nes

y daeth iin Robert Jones yno i fyw. Tad oedd h-wn i nn Thomas Jones a

fu di'os rai hlynyddau yn pregethu yn y cyfimdeb ; ac oedd, jti jv amser y
bu farw, yn byw jti ìí^ghilcain. Adwaeuid p' hen r -«Tth- yr enw
" Eobert o Eonant ;

" hen r dysyml a dirodrcs oedd Eobert. Bemid ei

fod yn T cydwybodol dros Dduw, a thra aiddgar dros Fethodistiaeth.

Tua dechreuad y gamif bresenol, ymosododd ar y gorch-wyl o gael pregethu

i'w ardal, a Ilwyddodd gydag amryw o bregethwyr, períhynol i'r ddwy
sù-, o'r ychydig ag oedd y pryd h-synw ar gael, i ddyfod i Eonant yn awr
ac eilwaith. William Davies, Golch, tybygid, ocdd y cyntaf a fii yma

;

ac efe hefyd, dros ryw dymhor, a fyddai fynychaf. Dywedir fod Mr. J.

Jones, Edeyrn ; Lewis MoiTÌs ; a Mr. Peter Eoberts, Llansanan, wedi bod



PEN. XIII.] 8IE0EDD DINBYC5 A FFLTNT. 305

yma yn pregetliu yn y tymlior cyntaf liwu, ac fe ddiclion rai eraill hefyd
;

ond nid oedd yr oedfaon hyn ond achlysurol a damweiniol, ac ni ellid

dyweyd fod yma aclios sefydlog eto gan y Methodistiaid. Ymadawodd
Eobert Jones hefyd o'r ardal i fyw ; a chyda'i ymadawiad ef, ymadawodd

y pregethu hefyd, a hyny am faith flynyddau.

ISTid ydym yn clywed am ryw ymosodiadau erchyll gan y trigolion ar y
pregethwyr, er fod yma ar y pryd ddigon o ofergoeledd a thywyllwch i

gynyrchu pob math o ysgelerder. Ond yr oedd y bobl yn ymosod ar eu

campau mor ddiwyd, a'u bryd ar cu difyru eu hunain me-svn chwareuydd-

iaethau mor fawr, fel na chawsant bron seibiant i orthrymu eraül. Yr
unig aflonyddwch y crybAY^^Hir am dano ydoedd, ddarfod i ryw un luchio

oen wedi ti'engu at "William Davies pan oedd yn pregethu ; ac ar dro arall,

ddarfod lluchio dylluan fyw i wyneb Humphrey Owens, pan ydoedd yn
dechreu oedfa trwy weddio. Ám yr amgylchiad diweddaf ni a grybwyll-

asom o'r blaen. Heblaw y ddau gais anwraidd hyn, nid oes hanes am
nemawr wrthwynebiad i'r efengyl. Hwyrach mai mwy oedd diofalwch y
ü'igolion na'u gwrthdarawiad ; a'u bod yn rhy ddifater hyd yn nod i'w

gwrthwynebu.

Yn y tymhor bore hwn hefyd y bu un Daíydd Jones yn cadw ysgol rad

yma. Yr oedd yr ysgolfeisü' yn r crefyddol iawn, dystaw a diwyd gyd

a'i alwedigaeth ; ac yn un o'r rhai a alwesid i'r swydd gan ITr. Charles.

Treuliodd lawer o'i oes o fewn f&niau cyfarfod misol sir Fflint ; ac wedi

cyrhaedd henaint teg gyda'r un gorchwyl, efe a gasglwyd at ei dadau.

Effeithiodd yr addysg a gafwyd gan yr athraw hwn ar ryw nifer o blant

Gronant ; cymaint, meddii', o leiaf, ag a barodd i'r plant a'u cawsai, ragori

ar eu cyfoedion mewn gwybodaeth a rhinwedd. Ond ni fii Dafydd Jones

yn yr ardal hon, ond dros dymhor, heb fod yn faith ; ac fe'i symudwyd i

ardal araU cyn bod un achos sefydlog wedi ei blanu yn ÎTgronant.

Yn y tymhor gauafaidd hwn, cymerodd un tro ti-a hynod le mewn cys-

ylltiad â gm', o'r enw John Hughes. Daeth y gr hwn i'r oedfa, pan yr

oedd Lewis Morris yn pregethu ; a daeth, yn ol pob argoel, ar yr unig

ddyben o roddi gwawd ar y pregethwr, neu i gael testyn digrifwch iddo ei

hun ; ond cafodd ei siomi yn ei amcan. Cyn gynted ag y daeth i'r gynuU-

eidfa, a chodi ei olwg ar y pregethwr, syrthiodd yn ddisymwth mewn
Uewyg, a chariwyd ef allan fel un marw. Ymddengys mai effaith yr olwg

a gawsai ai' y pregethwr oedd y Hewyg ; oblegid ar ei waith yn ymddad-

ebru, y peth cyntaf a wnaeth oedd bytheirio llwon a rhegfeydd ar y preg-

ethwi'. Gellir casglu, mai yr un oedd ei deimlad cyntaf, ar ei ddadebriadj

ag oedd ei deimlad olaf, cyn y Ilewyg
;
pa fodd bynag, parhaodd math o

wrthdarawiad arswydlawn yn ei deimlad i weled pregethwi' yn y canlyn-

iad ; ni fyuai o hyny aUan ddyfod ar un cyfrif i olwg un. Yn mhen rhyw
gymaint o amser, aeth John Hughes i Fanchcster i edrych am ft-awd iddo,

ag oedd yno yn trigiannu. Dygwyddodd fod y brawd hwnw, eisoes wedi

Cyfrol III. 3 c
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cael blas ar Trrando pregetliu ; ac ar fore y Sabboth cyntaf ar ol dyfodiad

ei frawd, hysbysodd iddo fod yno bregeth Gymraeg iV dysg^^^l y diwmod

hwnw
;
gan ei wahodd i ddyfod gydag ef i'w gwrando. I hyn dangosai

John y gwrth^yynebiad cryfaf ; ac ai- waith y brawd jtl arfer taemi, myn-

egodd John iddo pa bcth a ddygwyddodd iddo, pan y bu o'r blaen yn y fath

le, Nid oedd yr ymesgusodiad yn boddloni y brawd ; ond trwy barhau

i ymi'esymu ag ef, a'i daer gymhell, cafodd yr onichafìaeth ar ci ragfam, a

chydsyniodd Jolm i fyned.

Ar waith y ddau frawd yn cyrhaedd yr ystafell, lle yr oedd yi' oedfa yn

cael ei chjnial, canfu John y prcgethwi- ; a dygwyddodd mai yr \m gr
ydoedd ag- a welsai efe yn jS'ghymm ; ac yn }t olwg amo, syi-thiodd dra-

chefn i lewyg fel o'r blaen. Ond ymddangosodd, ar ei waith yn dyfod ato

ei hun, fod ei syniad a'i deimlad yn dra gwahanol. líid deífro mewn cyn-

ddaredd at y pregethwr a -\\Tiaeth y ti'o ìrwn, ond mewn pryder ofnadwy

ynghylch ei gyâwi' ei hxm. Arafwyd ei w^'lltineb yn hollol, a dai^ostjTig-

wyd ei ragfam yn llwyr. Yr oedd, bellach, yn ddyn cwbl newydd, a

dychwelodd i'w hen gartref mor aiddgai' di'os yi' efengyl ag a fuasai gynt

yn wrthwynebol iddi. Tmroddai, bellach, i rybuddio ei gymydogion di-

ofal yn mhob man y rhoddid iddo gyíieusdra ; a pharodd dystiolaeth yn

no-hydwybodau dynion o'i gydnabod, os oedd dyn duwiol ai- y ddaear, ei

fod ef yn un. Ond buan iawn y diífoddodd y ganw^-ll hon. Lluddiwyd

ef i barhau gan angeu. Cymerwyd ef a'i deulu ymaith yn fuan, ae yn

ddisymwth, gan chwiw o glefyd angeuol.

Fel hyn yr oedd Gronant dlawd yn cael ei hymddifadu o'i thlysau

o-werthfawrocaf. Symudasai Robert Jones i ^ewmarlíet i fyw ; a Dafydd

Jones i ardal arall i gadw ysgol ; ac yn awr John Hughes hefyd, oddiwrth

yr hwn y gallesid dysgwyl pethau daionus, a symudwyd i d ei hir

gartref. Nid oedd yma neb, bellach, yn ymoíyn am bregeth i'r pentref

ddydd yn y flwyddyn ; na neb yn mhlith y ti-igianwyr yn tueddu i roddi

nodded i'r efengjd ; ac felly parhaodd pethau di'os rai blynyddau. Gwnaed

cais hefyd gan William Jones, Prestatyn, ardal gyfagos i Gronant, dros

ryw amser byr, i sefydlu ysgol Sabbothol yn y lle. Llwyddodd hefyd i

gael ysgubor gan ryw un i'w chadw. Ond am dymhor byr y bu hyny,

oblegid collwyd yr ysgubor, a darfu yr ysgol. Tn y modd yma, yr oedd

y naill ergyd yn disgyn ar Ronant dlawd ai' ol y Ilall ; a pharod a fuasai

anghrediniaeth i ddarogan, fod y pentref hwn wedi ei ddioíìydu i ymddi-

fadrwydd oesoL

Ond ni welwyd noson erioed mor faith, na ddaeth terfyn iddi. Gwawr-

iodd y dydd ar Gronant hefyd. Tua'r haf, 1817, yr oedd yma dri neu

bedwar o deuluoedd lled ieuainc, wedi eu treiglo yma o ardaloedd eraiH i

fjw. Tn y teuluoedd hyn yr oedd rhai o'u deiliaid, im ai y gr neu y
wraig, wedi eu magu mewn cr o'r wlad lle p- oedd Methodistiaeth wedi

ymsefydlu er ys amser, a hwythau wedi dechreu cael blas ar y weinidog-
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aeth, ac ar yr ysgolion Sabbothol. Bellacli, yr oedd y teiüuoedd hyn, yn
ymseíydlu yn y byd, ac iin o'r anghysm-on a deimlent yn eii eartref new-

ydd, oedd eu hymddifadrwydd o foddion gras, y moddion a fwynhaent yn
eu hen drigfanau. Md hir a fuont chwaith heb gael allan fod y cyíFelyb

deimladau jn gweithio yn mynwesau y cwbl. Ai'weiniodd hyn h-wy i

ddechreu ymddyddan a chynllunio, pa fodd y gallent wneyd y diífyg hwn
i f^Tiy. Addawodd im teulu y rhoddent hwy eu t, os gallai y teulu arall

gael pregethwr. Felly, aeth y gr, neu y wraig, i Dreffpinon, ddeg neu

ddeuddeg milldii- o ífordd, i ddyweyd eu cwyn wrth un o'r brodyr yno ; ac

i ymofjTi ai nid oedd modd cael pregethu i Gronant. Llwyddodd y brawd

hwnw gyda John Edwards, Plas-yn-nghaer^vys,^' i íyned yno. Cafodd y

y pregethwr dderbjTiiad croesawgar gan iyw rai o'r trigolion ; a chafodd

ar ei feddwl i fyned yno yn fy-nych, ac i annog eraill i fyned yno hefyd.

Fel h}Ti, cafwyd gweinidogaeth fwy cyson nag a gawsid crioed o'r blaen

;

a daeth yn fuan jti hysbys fod yno rai yn mhlith y gwrandawyr wedi cael

blas ar wirioneddau yr efengyl. Düynai y rhai'n y pregethwr drwy yr

holl Sabboth, i Prestatyn, i Euddlan, neu i Drefostyn ; a chyn hir yr oedd

amryw o diigolion Gronant, wedi ymuno, fel aelodau eglwysig, rhai yn

Ehuddlan, a rhai yn lüirefostyn ; ac yn eu mysg yr oedd un Dafydd Jones,

ac un Hugh Wüliams, y rhai wedi hyny a fiiant yn ddiaconiaid yr achos

yn y lle tra fuont byw.

"Wedi cael fod yn Ngronant ychydig o ddefnyddiau, bamodd Mr. John

Edwards ei bod yn biyd i íFiu'fio egiwys yn y lle, ac i sefydlu ysgol Sab-

bothol. I ddw^Ti hyn o amgylch, bu Mr. T. Evans, Maes-y-coed, a brodyr

eraül yn Nghaerwys, yn dra fíyddlaAvn ac ewyllysgar. Eel hyn, cafodd

yr achos gyfle i ymwreiddio yn y lle. Lhiosogodd nifer pregeth-wyr y sir,

a chafwyd gAvehiidogaeth fwy cyson iddo. T mac yma eglwys, bellach,

yn cynwys 50 o aelodau mewn cymundeb, ac ysgol Sabbothol a'i deiliaid

yn mhell di'os 200 o rifedi yn ymgynull, er ys blynyddau, bellach, mewn
capel da, a gwedd siriol a chysui'us ar y gwaith yn ei wahanol ranau.

Adeüadwyd y capel yn y fl. 1841, wedi bod yn cynal yr achos yn yr ys-

gubor am oddeutu 24 o flynyddau.

Wedi ysgrifenu yr hanes uchod am siroedd Dinbych a Fflint ; daeth y
newydd fod un o brif bregethwyr sir Ddinbych wedi ei ahv i orphwys oddi-

wrth ei laíur ; sef y Parch. Moses Parry. Yr oedd y brawd hwn wedi cyr-

haedd gwth o oedran, sef 71 o flynyddau ; ac wedi bod yn pregethu yn y
cyfundeb ysbaid 41 o flynyddau. Brawd ydoedd i Mr. Edward Parry, yr

hwu oedd yn un o'r rhai cyntaf gyda'r Methodistiaid yn Ninbych ; a nai hefyd

* Gwel ei hanes, Cyf. in. tudal, 204,
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ycloedd i Mr. Thomas Parry, Ehewl, Llanrbaiadr,* ani yr hwn y cry-

bwynasoin eisoes. Hyfryd fuasai genym, pe buasem yn feddiannol ar

ddefiiyddiau digonol, yn gystal a gofüd, i ysgi-ifeuu haiies mwy teilu'ug am

y Parch. Moses Parry ; ond er mor foddhaol a cliydnaws a'n meddwl fuasai

.

hyny, i ni ein hunain, yn gystal ag i'r darllenydd, nid oes genym i'w wneyd

ond cyflwyno y braslun byr canlynol, am un a " wasanaethodd ei genedl-

aeth " mor ddifeíi am dymhor mor faith.

Bu y brawd tancedig, yn ffyddlou a diwyd, am lawer o araser cyn dechreu

llefaru, gyda'r ysgol Sabbothol; sefydlodd ysgolion yu y Pfynnoniau, Bont-

newydd, Green, Cwm, Pelin-segrwyd, &c. ; a chafodd fyw i weled beudith ar

ei ymdrechiadau. Cynysgaethasid ef â Uuaws o gymhwysderau at hyn o

orchwyl ;
gwyneb siriol, llygad Uon, tymher hynaws, bywiogrwydd raeddwl,

a dawn ac arabedd i drin y natur ddynol gyda hawsdra digyffelyb
;
yr oedd

gyda'r ysgol y.n nyddiau ei ieuenctyd yn ei elfen naturiol ; a diamheu i'r ysgol

Sabbothol fod yn foddion, dan feudith Duw, i barotoi ei feddwl at y gwaith

mawr a phwysig, ag oedd gan Ben yr eglwys ar ei gyfer yn ei oes. Cafodd

yrhybarch John Eoberts, yn gyd-lafurwr effro a gweithgar; a'r Parch. Thos.

Jones, yn gynghorwr a chyfarwyddwr íîyddlon yn nechreu ei yrfa grefyddol.

Meddai ddawn gweddi arbenig ; ac aml y dywedai Mr. Jones, am dano,

" Moses Parry y pia hi mewn gweddi, holi plant, a chadw seiat." Llafuriodd

Moses Parry yn hir ar faes Methodistaidd ei wlad, gyda'r brodyr John Davies,

Nantglyn, a Peter Roberts, Llansanan ; ac ar ol eu hymadawiad hwy, safodd

yn naturiol ac esmwyth yn eu lle, fel un a ofalai yu benaf am yr achos yn y

sir. Yr oedd ei ddawn fel pregethwr yn hyfryd, er nad yn hynod ; ei fater-

ion yn ysgi-ythyrol a gwir fuddiol, er nad yn ddyfnion
;
yr oedd ei dduU yn

I

ddifrifol, ond nid yn rhodresgar ; a'i lais yn glir ac yn beraidd. Heblaw

hyuy, yr oedd yu gronfa o amrywiol bethau ; nid dyn un-gainc ydoedd ; na,

troech ef at y peth a fynid, a byddai gartref gydag ef, ac âi yn hylaw

drwyddo ; meddai gallineb y sarft' i ymdrin a dadrys materion dyryslyd, a

diniweidrwydd colomenaidd ar y Uaw arall, i wylio rhag anafu a briwo neb

yn Uechwraidd. CyfaiU ydoedd gwerth ei feddu ; cadwai gyfrinach mor

ddiro-el a'r bedd ; a gallai yn fedrus roddi cynghor addas a phrydlon. Oad

ei brif hynodion, tybygid, oeddynt, ei ofal cyson am achos yr efengyl ; a'i

gallineb ymarferol yn ei arolygiaeth o hono yn ei wlad. Y mae yn syn, fod

gr hefyd, nad oedd ei dalentau cyhoeddus wedi ei osod yn mysg bLienion y

genedl, y mae yn syn, meddaf, ddarfod iddo ymwreiddio mor ddwfn yn serch-

iadau ei frodyr cartrefol. Y'r oedd ei redfa wedi bod mor esmwyth a diym-

hono-ar, ac heb ryw amgylchiadau hynod yn ei oes i achlysuro teimhidau

cryfion o'i blaid, fel nad ellid dyweyd pa fath yn gywir, ydoedd ei safle yn

syniadau eu gydwladwyr, hyd nes ei golli. Trwy ei syraudiad, pa fodd

byna''-, profodd ei frodyr pa mor fawr oedd ei werth, a pha mor chwith oedd

Gwcl Cyf. III , tudal. 155.
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ei golli. Ar yr amgyldiiad hwn, cafwyd proflon lawer fod syniadau ucliel yn

cael eu llochi am ei ddefnyddioldeb ; a iheimladau galarus iawn ar ei ol.

Teimla y brodyr henaf yn y weinidogaeth yn sir Ddinbych, eu bod wcdi colli

eu braich ddehau, trwy ei goUi ef ; ac iddynt hwy, a fu yn cyd-kfurio cyhyd,

ac mor heddychlawn a thangnefeddus âg ef, auhawdd, os nad anmhosibl,

a fydd llcnwi ei le.

Dcr'ireuoü.. ar y gwaith o brcgethu yn y fl. 1814 ; a phregethodd ei bregeth

gyntaf, o flaen ei frawd Edwiu-d Parry, yn Nhowyn Abergele, yn mis Meheíin

o'r flwyddyn hono; ac ordeiniwyd ef, i gyüawn waith y weinidogaetli, yn

nghymdeithasfa y Bala, yn y flwyddyn 1825. Teithiodd lawer trwy Ogledd

a Deheudir Cymru, Llundain, a threfi eraill Lloegr, Ue mae gan y Methodist-

iaid achos Cyrareig ynddynt ; a bu llaw yr Arglwydd gydag ef yn yr ym-

weliadau hyn
; yn nodedig, ar rai prydiau, yn arddel y genadwri er dychwelyd

pechaduriaid o gyfeiliorni eu fFordd ; ac ni phetruswn ddyweyd, y bydd iddo

lawer yn " orfoledd a Uawenydd " yn " nyfodiad ein Harglwydd lesu Grist."

Yn y fl. 1839, galwyd arno gan y gymdeitbasfa, mewn cysylltiad â'r Parch,,

Henry Eees, Liverpool, i fyned i ymweled yn frawdol ag eglwysi y Method-

istiaid yn Ngogledd America. Yr ydoedd er ys rhai blynyddau cyn ei farw,

wedi ei gwbl ryddliau odcliwrth ofalou bydol, ac wedi ei gymhell i Iwyr ym-

roddi i fwrw golwg gyftredinol dros helyntion crefyddol ei wlad ; eto nid hir

y bu ef yn y sefyllfa bwysig hon. Nid oedd ei iechyd yn dda er ys peth.

amser ; eto, ni thybiai neb fod terfyn ei oes mor agos. Pa fodd bynag, yn

Ued ddisymwth, ac wedi ysbaid byr o aficchyd, efe a huuodd yn yr angeu ;

ond nid cyn iddo ef ei hun, yn gystal ag eraill, gael tystiolaeth ddarfod iddo

ef "ryngu bodd Duw." Bu farw, Chwefror 8, 1855, yn y 71 flwyddyn o'i

oedran.

Nid oes crybwylliad yn yr hanes a roddasom o Eethodistiaeth Dinbych

am deuhi ag ydoedd yn mysg y tô cyntaf o grefyddwyr yno— teulu a fu yn

wasanaethgar iawn i ddwyn yr achos yn ei flaen yno ; oud gan i hanesyn byr

am y teulu hwn\v ddyfod yn ddiweddar i law, a chan ei fod yn enwedig yn

cynwys rhai hynodion teilwng o goftadwriaeth, tybiodd yr ysgrifenydd yn

well ei ddwyn i mewn, megys yn anamserol, na'i oUwng i golli.

Tu y fl. 1789, medd yr hanes, ymunodd Mrs. Jones, Parc-y-twll, sef matn

y Parch. John Jones, Gwrecsam, â'r Methodistiaid Calfinaidd yn Niubych
j

pryd nad oedd gyda'r enwad hwn, ond saith o aelodau eglwysig, o fewn y
dref. Cafodd y fraint o roddi ei gwddf yn ngwasanaeth ei Harglwydd pan

oedd yn 16 ml. oed. Yr oedd y teulu, sef ei thad, ei mam, a'i hunig chwaer,

yn hynod o erlidgar ar y pryd, tuag at yr ymneiUduwyr o bob enw ; eto, yr

oedd merch ieuanc grefyddol, o'r enw Siân, wedi dyfod, trwy ryw foddion, i

wasanaethu i'r teulu. Yr oedd y llances hon, fel pob un gwir grefyddol, yn

yn arfer gweddio llawer, a daethai hyny yn adnabyddus i'r ddwy chwaer.

Pan elai eu rhieni, gan hyny, i Ddinbych ar ddiwnod marchnad, ac iddynt

hwythau gael rawy o'u rhyddid, arferent erchi ar Siân weddio gyda hwy, heb
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ddim mewn golwg ganddynt oud matli o ddifyrwch plentynaidd. Cydsyniai

y forwynig, pa fodd bynag, â'u cais ; ac yn ei gweddi erfyniai yn daer ar i'r

merched ieuainc, ynghyda'r teidu oll, gael ymweliad achubol oddiwrth yr

Arglwydd, a'u gwneuthui yn wir grefyddol. Y merched ieuainc hefyd, mewn

ysgafnder gwagsaw, a ddywedent " Amen, araen," mewn ífordd o ddynwar-

ed y crefyddwyr eu hunain !

Ýr oedd i'r ddwy ferch hyn ewythr, o'r enw John Williams. Nid oedd

hwn ychiwaith yn llochi nemawr dynerwch at y Methodistiaid, ond da fuasai

ganddo allu dyrysu y forwyn yn ei rhedfa grefyddol, a thrwy hyny gael

achles i ddrwgliwio yr hoU frawdoliaeth. I'r dyben hwn, fe gynlluniai

ystryw ddrygionus yn erbyn y diniweid. Yr oedd gan Siân flFrwd o ddwfr

rhyngddi â'r maesydd lle y byddai y gwartheg yn porfäau ; a phan elai i'w

cyrchu at y t, i'r dyben i'w godro, rhaid oedd iddi groesi yr afon ar hyd

poiit bren gul. Ai- uu prydnawn Sabboth, dysgwyliai John Williaras am y

llances ar y bont, gan fwriadu ei gwthio drosti i'r dwfr, a thybied, yn ddilai,

y torai hi allan mewn anwydau drwg, i dyngu a rhegi ; a thrwy hyny y dar-

fyddai ara ei chrefydd a'i phroffes ar unwaith. Ar yr amser priodol, y
llances a ddaeth, heb ddarogan dim niweid ; a phan y daeth i'r cyfle,

rhoddwyd iddi hergwd i'r afon. Yr oedd y weithred yu ysgeler, ac yn

naturiol yn tueddu i gyffroi teimladau chwerwon a chas, tuag at yr erlidiwr.

Ond yn lle tyngu a chablu, troes Siân i weddio drosto yn y dwfr, a dychwel-

odd at ei gorchwyl heb anafu dim ar ei chydwybod, nac anurddo dim ar ei

phroffes.

Wedi cael y fath brawf o hynawsedd ei hysbryd, a'i pharodrwydd i wedd-

io, dychwelodd ynteu at y teulu, gan adrodd iddynt yr ystryw a ddefnydd-

iodd, mai anmhosibl fyddai cael ganddi wneuthur dim amgen na gweddio.

n fuan ar ol hyn, pan oedd y ddau benteulu yn y farchnad, galwyd ar Siân

eilwaith i weddio, modd y cai yr ewythr a'r ddwy nith ddifyrwch wrth ci

gwrando. Ufuddhaodd hithau megys o'r blaen; ond nid gyda'r un effeithiau.

Y" tro hwn, fe dywalltwyd arnynt oll "ysbryd gras a gweddiau." Torodd

pawb i wylo ! Yr oedd y weddi wedi ei hateb ar eu rhan, a methent a chodi

oddiar eu gliniau gan rym eu teimladau
;
parodd y tro hwn chwyldroad per-

ffaith yn y teulu. Daeth yr amgylchiad yn hysbys i'r tad a'r fam, a disgyn-

odd syndod a difrifwch arnynt hwythau. Yn fuan, bellach, ymunodd y ferch

henaf â'r gymdeithas eglwysig ; dilynwyd hi gan ei chwaer, ac hefyd gan ei

rhieni ; a bu y t yn agored i achos yr efengyl am lawer o flynyddau I Wedi
ymrestru fel hyn yn mysg y crefyddwyr, arferai y ddwy chwaer wneyd a all-

ent i hyrwyddo gwaith yr Arglwydd yn eu hardal. Aent i'r Bala, a manau
eraiU, bob un ar ei hanifail, i ymofyn cyhoeddiadau gwr dyeithr i ddyfod i

Ddinbych i bregethu ; a thrwy hyny a phob moddion eraill o fewn eu cyrhaedd,

dangosasant lawer o awyddfryd i wasanaethu teyrnas yr Arglwydd lesu Grist.

Cafodd Siâu, y llances o forwyu, yr hyfrydwch, bellach, o weled Miss Jane

'JEyans (ìlrs. Jones ar ol hyny), yu cadw addoliad teuluaidd ei hunan yn y
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teulu; a dywedai, Amen o galon wrth ei chlywed. Ehyw foreu pan oeddynt

yn cyd-addoli fel hyn, dygwyddodd i Edward Parry, brawd y diweddar

Barch. Moses Parry, ddyfod yn ddystaw i'r t pan oedd y teulu ar ei gliniau.

Cyd-ymagweddodd yn y fan, a da oedd ganddo gael y cyfleusdra i weled yr

olygfa, ac i glywed merch y t yn cyfarch gorseddfainc y gras. Wrth gyf-

Iwyno ei deisyfiadau ger bron Duw, llithrodd Amen uchel, megys yn anochel-

gar dros ei wefus. Clybu hithau y swn dyeithrol, a rhuthrodd arni gymysg

deimladau o'r fath ag a'i dyrysodd ; a chododd ar ganol y weddi, oddiar ei

gluniau, gan deiralo ei hun ar lesmeirio. Mynych y dywedai, ar ol hyny,

mai anhawdd ydoedd i neb ddychymygu y braw a barasai '• Amen " Edward

PaiTy iddi ; ie, barnai yn ddiamheuol, mai math o gerydd tyner arni ydoedd,

am ei gwaith gynt yn gwawdio Siân y forwyn.

Mae ein hanesion am siroedd Dinbych a Ffiint bellach ar ben ; nid ara nad

oes Uawer iawn o fanau heb eu crybwyll, nac ychwaith am na allesid casglu

llawer ychwaneg o ddefnyddiau, a chwyddo y rhai a ddaeth i law i lenwi

Uawer mwy o le ; ond ara y pryderwn, bellach, i ddwyn ein llafur i derfyn,

Nid ein bwriad ar y dechreu oedd íiurfio hanes manwl, o bob man, ac o bob

offeryn, a fu yn wasanaethgar i ddwyn Methodistiaeth yralaen, er y buasai yn

ddymunol, ac i lawer yn ddyddorol, ond ein hamcan oedd croniclo prif

LINELLAU y Diwygiad o'i ddechreuad hyd yn awr
; y prif offerynau, a'r prif

amgylchiadau, a berthynai i'r ysgogiad rhyfeddol, yn ngwahanol barthau o

Gymru. Hyn oedd ein hamcan o leiaf ; ac iV gyrhaedd ni adawsom allan,

oddieithr trwy amryfusedd, ddim a farnera yn werth ei groniclo, neu a fyddai

yn ddyddorol i'r darllenydd, o'r holl ddefnyddiau a ddaethent i law, neu a

allem eu casglu.

Mae y wedd sydd yn awr ar Eethodistiaeth y siroedd hyn yn wahanol i'r un a

welodd yr ysgrifenydd ar ddechreu ei oes. Nid oedd capelau sir Fflint v
pryd hwnw ond 12 neu 13 o rifedi, heblaw ychydig o ystafelloedd eraili wedi

eu trefuuso ychydig
;
pryd y maent yn awr yn 64. Nid oedd y pregethwyr

yn yr holl wlad ond 8 neu 9, pryd y maent yn awr yn 32. Yr oedd Meth-

odistiaeth, mae'n wir, wedi dechreu er ys mwy na 40 mlynedd mewn amryw-

iol fanau, cyn cof i'r ysgrifenydd; ond ni wnaethai, er hyny, ryw lawer o'i ol.

Yr oedd eglwysi wedi eu crynhoi yn Llangollen, Rhos, Adwy, Llanarmon,

Wyddgrug, Cilcain, Llaneurgain, Rhosesmor, Treffynnon, Berthen, Caerwys,

a'r Dyffryn, a rhai manau eraiU ; eto, nid oedd llawer o'u dylanwad wedi

ei brofi ar y cymydogaethau yn gyffredinol, cyn sefydliad yr ysgol Sabbothol.

Cyn cychwyniad y sefydliad hwn, yr oedd anwybodaeth yn para i orchuddio

y wlad
5
ychydig oedd nifer y rhai a wrandawent y gair, a Uawer iawn llai

y nifer n deimlent ei awch ; uid oedd y capelau ond bychain, a'r pregethau

ond anaml ac anwastad
; yr oedd y Beiblau yn brinion, a'r darllenwyr yn

brinach fyth. Wele wedd y ddwy sir, Dinbych a Fflint ;—a Fflint yn fwy

na Dinbych, ar ddechreuad y ganrif bresenol. Mae y cynydd wedi bod yn

fawr 5
gwnaeth yr ysgol Sabbothol orchestion rhyfeddol ; rhoes fantaif
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i lawer weithîo ; cafodd llu mawr o hen ac ieuainc, yn feibion a merched,

perthynol i'r eglwysi, gyfleusdra trwyddi i ddangos eu sel dros Dduw, a'u

cariad at eueidiau dynion. Cymerwyd cam agosach at boblogaeth y wlad
;

daeth y crefyddwyr yn nes at eu cymydogion ;
ymwisgasant mewn diwyg mwy

ennillgar, a dygwyd gwirioneddau a bregethid yn agosach at ddeall y cyffredin.

Parodd hyn chwyldroad rhyfeddol ymron yn mhob ardal ; syrthiodd y

chwareuon i warth ac esgeulusdra. Llanwyd y capelau yn fwy na digon o

wrandawyr ;
ymwisgodd yr addoliad mewn gwedd mwy hawddgar, o ran trefn

a gweddusrwydd nag o'r blaen. Daeth taleutau cuddiedig i'r gohvg;

gwellhaodd y canu ; siriolodd yr holl achos ; îe, mwy na'r cwbl, anadlodd yr

lesu ar y dysgyblion, gan eu bendithio a dywedyd, " Derbyniwch yr Ysbryd

Glân." Disgynodd cawodydd bendith ar y cynuUeidfaoedd ; daeth yr

aniaiwch i lawenychu, ac i flodeuo fel y rhosyn.

Mae rhai o hen bregethwyr sir Ddinbych heb gymaint ag un crybwylliad

hyd yma am danyut, a hyny am na ddaethai dim o'u hanes i law ; dyma rai

honynt, Eobert Morris, Llanefydd ; Owen Owens, Gwytherin ; Robert

Eoberts, Moehdref ; Jonathan Williams, Tal-y-bont; a Hugh Hnghes, Eglwys-

fach. Gwr da a chywir y cyfrifid hwynt gan y rhai a'u hadwaenent ; dynion

a lafuriasant yn ddystaw, diwyd, a ffyddlawn, yn eu cylch, hyd ddiwedd eu

tymhor
;
gan adael ar eu hol goffadwriaeth beraroglaidd, Ni anrhydeddwy.l

yr un o honynt, tybygid, â thalentau gwych ; ond cawsant ras i fod yn

ffyddlav/n. Codasant oU eu llef yn erbyn pechod, a gwnaeth pob un o

honynt ymgyrchiad cywir yn erbyn muriau anunwioldeb. Hunasant oll

yn yr lesu ; buant feirw yn yr Arglwydd, a'u gweithredoedd sydd yn

eu canlyn.

Yr ydym wedi gadael allan hcfyd lawer o enwau, a fu yn dra defnyddicl yn

eu hoes i ddwyn y gwaith rhagddo, yn mhlith y diaconiaid. (ìiwir ydyw i ni

son am amryw o honyut, mewn cysylltiad â'r eglwysi y perthynent iddynt, yn

y ddwy sir ; eto, y mae lluaws mawr heb eu crybwyll, y rhai y mae eu henw-

au yn anrhydeddus yn nghyfrif y sawl a'u hadwaenent, a'r rhai y mae Meth-

odistiaeth yn wir ddyledus ara ei gynaliad a'i swcr iddynt. Addefwn yn

ddibetrus fod eu gwasanaeth wedi bod mor efleithiol i ddwyn yr achos rhag-

ddo, ag ydoedd yr eiddo y pregethwyr. Gofalent yn gyson am y cyfarfod-

ydd eglwysig, y cyfarfodydd gweddio, ac am yr ysgolion Sabbothol. Aent i

gyfarfodydd misol a chwarterol y cyfundeb
; ymofynent am bregethwyr i

lenwi y pwlpudau, a Ilawer o honynt a letyent y pregethwyr yn eu tai.

•' Mae tyst y gwr da hyn yn y nefoedd a'u tystiolaeth yn yr uchelder."

Yn y gyfundrefn Fethodistaidd, nid oes un dosbarth o weithwyr anhaws

eu hebgor na hwy ; neb, yn ddiau, y mae mwy o anghenrheidrwydd am
äanynt, na neb yr effeithia eu fiyddlondeb, neu eu hanttyddîondeb, yn fwy

ar y cyfundeb.
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PEIF.LINELLAU YN HÂNES METHODISTIÀETH
SIEOEDD MAESYEED, BRYCHEINIOG, A MYNWY.

PENNOD I.

BYR HANES METHODISTIAETH YN SIR FAESYFED.

CTNWTSIAD :

—

LLAFUR BOREOL HARRIS YN Y SIR HON—Y LLWYDDIANT A GANLYNODD—YN
CLYRO, LLYWES, GORE, ABEREDW, GLASCWM, LLANDEGLEY, LLANDDEWI,
LLANBISTER, EHAIADR, NANTMEL, LLANDRINDOD, DYSERTH A CHfJFNLLYS—YR
ADFEILIAD A DDILYNODD—PARCH. JAMES JAMES, PEN-Y-BLAEN—HUGH PRIT-
CHARD, CLOCHYDD LLANIR.

Gan i Mr. HaiTÌs gychwyn ei yifa lafurus a bendithiol yn sir Prycheiniog,

naturiol yd^/w dysgwyl mai y parthau hyny o'r sir ag oeddyut nesaf ato, a

fwynhaent flaen-íìrwyth ei lafur. Felly hefyd y bu. Oud gan i ni eisoes

olrhain gradd ar ei hanes yn ei gychwyniad, afreidiol fydd i ni ail-adrodd

dim o'r hyn a draethwyd eisoes am dano, yn rhanau cyntaf y gwaith hwn,

oud cyfeirio y darllenydd yno am hysbysiad o'r hyn a gymerth le yn Nhref-

ecca yn ei amser. Eto, er mai yn Nhrefecca y dechreuodd Harris ar ei lafur,

ac er mai yn ei hen gartref y treuliodd y rhan fwyaf o'i oes, ac y terfynodd

ei yrfa ; rhaid addef, ei fod am ý 15 mlynedd cyntaf yn gwibio Uawer iawn ar

hyd Loegr a Chymru; ac'mai nid llawer mwy o'i wasanaeth a fwynheid y^
IShrefecca, nag a wneid mewn parthau eraill. Wedi aros yu ei gymydo"-aeth
ymron yn holiol am un ílwyddyn, yn unig, ni a'i cawii yn cael ei ddenu o-an

wahoddiad boneddwr ; ac yn cael ei arwaiu gan amnaid rhagluniaeíh i sir

Faesyfed ; i gynghori pechaduriaid yn nh y boneddwr ei hun. Hwn, ty-

bygid, oedd y cam cyntaf a roes allan o'i gymydogaeth ei hun
; ond nid yr

olaf. Yr oedd ar y pryd yn rhwyra wrth ysgol, fel na allai wibio Ilawer; eto

nid oedd ei awydd ddim Uai; a chyn hir drylliodd ei rwymau, ac ymosododd yn
egniol ar ei alwedigaeth ysbrydol; a chafodd arwyddion boddlonawl vn fuan

mai i hyn yma y'i galwyd, ac yntau ni " fu anufudd i'r weledigaeth nefol."

Nid oedd wedi bod nemawr fwy na dwy flynedd, sef 1736 a 37, yn Ilafurio

fel hyn, cyn cael Ilythyr oddiwrth yr enwog Whitfield; yn ei galonoo-i ef i

fyned rhagddo yn wrol, gan ddymuno Duw yn rhwydd iddo. Ni a gasglwn

oddiwrth hyn fod yn rhaid fod cryn son wedi myned allan eisoes am r ieu-

anc Trefecca, pryd y daeth y newydd mor fuan i glustiau Whitfield
; yn

enwedig pan yr ystyriom pa mor afrwydd y cerddai newyddion y pryd

hwnw, o'r naill gr o'r wlad i'r Ilall. Ond yr oedd dyeithrwch anarferol y
duU a ddefnyddiai, a'r cynhwrf a barai yn mysg ei wrthwynebwyr, ynghyd
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ag awch rhyfeddol ei weînidogaeth, yn rhoddi adenydd i'r newyddion am

dano. Anmhosibl, bellach, oedd ei guddio. Goleuni dysglaer ydoedd ya

nghanol nos dywell. Gwelid ef o bell, a sonid am dano gan laweroedd.

Gan mai i sir Faesyfed yr aeth efe gyntaf allan o'i gartref, hwyrach mai

cystal fydd i ni osod ger bron yr ychydig hanes sydd genym am y sir hono.

Ysgrifena cyfaiU* atom, " Nid oes un o siroedd Cymru yn swnio yn ddyeithr-

ach yn ei chysylltiad â Methodistiaeth, na sir Paesyfed. Os gofynir, pa fodd

y mae rhoi cyfrif am hyn, gallwn ateb, mai nid o herwydd na ymosodwyd ar

y rhan yma o Gymru, fel rhanau eraill ; ac mai nid o herwydd na fu llwydd-

iant, îe, Uwyddiant mawr ar y gwaith yn mlynyddau cyntaf y diwygiad, y
mae felly. Yn y gwrthwyneb, braidd na ddywedem, mai yn sir Faesyfed y
dechreuodd Methodistiaeth ; o leiaf i sir Faesyfed yr aeth Mr. Harris gyntaf,

allan o'i d ei hun. Dywedir 1 r boneddig o sir Faesyfed, yn 1737, ddanfon

am dano i bregethu i'w d, yr hyn a fu yn foddion i ddwyn amryw o uchel-

radd y wlad hono i wrando arno, a chael derbyuiad parchus ganddynt,"

Nid yw sir Faesyfed y dydd hwn yn gwbl ddyeithr i Fethodistiaeth, Y
mae ynddi ychydig nifer o gynulleidfaoedd, a rhai o honynt a golwg tra go-

beithiol arnynt ; ond y maent oll o gychwyniad diweddar ; ac wedi eu cryn-

hoi dan arolygiaeth Cymdeithas Genadol Gartrefol y Deheudir ; a hyny o

fewn y ganrif bresenol. Felly, gan fod ymosodiad wedi ei wneuthur ar y sir

gan Mr. Harris, a'i gyd-lafurwyr, ar ddechreu y diwygiad Methodistaidd ; a

chan fod yr holl gynnlleidfaoedd sydd yn y wlad yn awr, o darddiad diw-

eddar, y mae yn rhaid naill ai bod yr ymosodiad cyntaf Wedi aflwyddo yn

hollol, neu ynte fod dirywiad graddol wedi disgyn ar yr eglwysi a blanesid

;

a thrwy hyny fod hir fwlch wedi cymeryd lle yn Methodistiaeth y wlad hon.

Ymofyn i hyn a fydd ein gorchwyl presenol.

Oddiwrth ryw ddyfynion byrion, a geir yn achlysurol a gwasgaredig, yn
" Nghofnodau Trefecca ;

" ac oddiwrth ryw nodiadau a gyhoeddid ar y pryd,

mewn papyryn wythnosol, yr hwn a elwid " The Weehly History" ac a gyn-

wysai lythyrau oddiwrth weinidogion ac eraill, y rhai a lafurient yn y tymhor

ar y maes Methodistaidd ; oddiwrth yr hysbysiadau hyn, meddwn, y cawn

allan, fod y Diwygiad wedi cerdded rhagddo yn y wlad hon, mor gyflym a

grymus, yn mron, ag y gwnaeth mewn un wlad arall, dros amryw flynyddau

o'r dechreuad ; a bod yma amryw o eglwysi, nid ilai na 1 5, feallai lawer

mwy, eglwysi a chynulleidfaoedd wedi eu casglu. Ond y mae yr un mor

ddiymwad a hyny, fod dirywiad trwm wedi dilyn yr adfywiad a fu ; nes i

bob argoel o hono, yn mron, golli o'r wlad, Nid yw yr hanes sydd genym,

ychwaith, yn rhoddi i ni hysbysiad manwl am y modd y dechreuasai y gwaith

yn y lleoedd a grybwyllir, na than ba amgylchiadau
;
yn unig ui a gawn

grybwylliadau yn awr ac eilwaith am danynt, wrth y rhai y profir fod yn-

Parch. Ebeneaer WiUíams, Pen-y-bont (y pryd hwnw), Sir Paesyfed.
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ddynt gymdeithasau eglwysîg wedi eu ffurfio, ac y dangosir pa nîfer o aelodau

oedd ynddynt, a pha wedd oedd arnynt.

Y Ue cyntaf a nodwn ydyw " Clyro." Plwyf mawr a thoreithiog ydyw
hwn, yn iseldir sir Faesyfed ; yn cyffinio ar swydd Henffordd ; eto nid yn

mhell oddiwrth Drefecca. Ymddengys fod Methodistiaeth wedi ymsefydlu

yn Clyro yn fore ; mor fore a 174^2 neu foreach ; a'i fod yn fuan wedi ym-
wreiddio yn ddwfn. Adroddai un Mrs. Lyon, aelod o gymdeithas eglwysig

y cyfundeb yn y Gelli, wrth y Parch. T. PhiUips, yn y fl. 1833, mai raewn

lle a elwir Tre'-waelod, yn agos i Paine's-casile, yr ymgyfarfyddai cymdeithas

Clyro, neu Clyrow, dros ryw dymhor, ac wedi hyny yn Ehyd-Iydan ; a'i bod

hi yn adnabod rhai o'r aelodau. Yr oedd Mrs. Lyon, ar y pryd yr adroddai

hyn, yn 86 mlwydd oed. Yr oedd nifer y gymdeithas un amser yn 70 ; ao

yn eu plith yr oedd amryw o foneddigion yr ardaloedd. Yn y fl. 1743, ni a

gawn un Thomas James, Cerrig-cadarn, yr hwn oedd yn arolygwr dros ranau

Prycheiniog a Maesyfed, yn ysgrifenu fel hyn :
" Aethum i a'r brawd S.,

fore Sabboth i Dre'-waelod, a chawsom yuo oedfa felys iawn." Yn yr un

flwyddyn, ysgrifena un John Jones, Woodstock, ysgolfeistr a chynghorwr,

gan adrodd hanes ei daith yn sir Paesyfed, a dyweyd ;
" Wedi i ui gael ein

gwthio allan o dref y Gelli, a'n Iluchio â baw a Ilwch, daethom i Clyrow, lle

y cawsom nodded, a chyfarfod hyfryd o weddio dros ein herlidwyr."

LLYWES.

Plwyf arall, yn ugwaelod sir Faesyfed, yw hwn hefyd. Nid oes genym

yn mron ddim hanes am y Ile hwn ; rhagor na chrybwylliad unwaith neu

ddwy, gan yr ymwelwyr eu bod wedi bod yno.

GORE.

Mae y Ile hwn yn mhlwyf hen Faesyfed. Ymddengys ei fod yn un o brif

orsafoedd Methodistiaeth y sir. Y pryd y cyfeiriwn ato, yr oedd nifer y
Gymdeithas yn 59 o aelodau. Yr oedd yn byw yn y Ue hwn bregethwr

rhagorol, o'r enw James Beaumont. Yn nghymdeithasfa Watford
; y gym-

deithasfa gyntaf a fu gan y Methodistiaid erioed, pryd yr oedd George

Whitfield yn gymedrolwr ynddi, y rhoddwyd caniatâd i Beaumont gynghori

yn gyhoeddus. Yn y flwyddyn ganlynol penodwyd ef i fod yn arolygwr yr

achos yn siroedd Maesyfed a Henffordd. Ymddengys mai yr un gymdeithas

oedd hon a chymdeithaa Maesyfed.

ABEREDW.

Mae Thomas James, Cerrig-cadarn, yn ysgrifenu fel hyn yn y fl. 1743 :—
" Nos Fercher ui a gawsom gyfarfod eglv\^ysig, yn ein t ni ein hunain, hynod

felys. Yr oedd yma rai o sir Faesyfed, sef Madam B—y, a'i chwaer Miss
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X—y R—ds. Yr wyf yn credu i nerthoedd uffern gael eu hysgwyd oddi-

tanom
;
gwnaed ni oU yu Uawen dros ben. Agorwyd ein calonau, a chariad

yr lachawdwr oedd faner drosom, fel nas gwyddem pa fodd i ymadael. Mi

gymerais fy rhyddid i fyned ar eu cais i sir Faesyfed. Aethum i d Madam

B—y nos Sadwrn. Teimlwyd yma y fath nerthoedd mawrion, nes oedd y

gwaeddi am yr lesu mor uchel, fel ag i foddi fy llais i
;
yr oedd yma amryw yn

ymdreiglo ar y llawr, dan arwyddion amlwg o ddrylliad calon. Buom yno ar ein

traed hyd ddau o'r gloch y bore. Prydnawn Sabboth, aethum i Aberedw ; nis

gwn pa beth a wnaed, ond yr oedd yno gyffro mawr. Bu gorfod i rai o'r gwrth-

wynebwyr mwyaf, ymoUwng i wylo, er gwneuthur pob ymdrech i ymattal.

Duw a ganiatao i'r cwbl ddybenu mewn llaweuydd ynyr Ysbryd Glâa,"

GLASCWM.

Y llefydd y cynhelid y cyfarfodydd yn y plwyf hwn, oeddynt Bryn-melys

a'r Rhiwiau. Dywed un John Jones, fel hyn, am ei ymweliad â Glascwm

;

" Prydnawn dranoeth aethum i Bryn-melys ; lle yr oedd R—d L— s, cyng-

horwr Aunibynol yn Uefaru ; minau a leferais ychydig ar ei ol. Yr wyf ya

credu i'r lachawdwr fendithio yr oedfa i'w yn." Ysgrifenai un arall am y
Gymdeithas fel hyn :

" Er nad ydynt ond ychydig o nifer, y maent yn hyfryd

yn eu heneidiau, a'r rhan fwyaf o honynt yn gedyrn yn y ffydd, ac yn llawn

gariad. Mae un o honynt, yr hon er ys amser a roddasai sail i gredu fod

iddi hawl yn iigwaed yr Oen, yn awr, wedi hir gystudd a phoen, w^di ei

hwylio hi yn orfoleddus idd ei hafan ddymunol, gwlad o orphwysfa berffaith.

Traddodwyd dwy bregeth yn ei hanghhidd, ac yr oedd yr Arglwydd yno mewn
gwirionedd. I Dduw y bo'r gogoniant !

"

Drachefn, dywedir am aelodau y gymdeithas hon :
" Mae y rhan fwyaf o

honynt yn hyfryd a sylweddol, a llawer o bresenoldeb yr lesu yn eu plith,

Maent yn rhodio mewn cariad, ac yn addurno yr efer.^yl mewn bywyd ac

ymarweddiad, Mae Edward Bowen ya eu mysg, ac yn ddefnyddiol yn ei

waith yn cynghori yn gyhoeddus."

Yraa yr oedd yn byw un Thomas Sheen, neu Seen, yr hwn y sonia Robert

Jones am dano,* yr hwn, ar waith Howel Harris yn cilio oddiwrth y Meth-

odistiaid, a aeth yn athraw i blaid fechan, ag oedd yn ardaloedd Llanfair-

muallt, wedi gyro at syniadau Antinoraaidd. Gorphenodd hwn ei yrfa yu

y íl. 1790, a chyhoeddwyd marwnad er cofîadwriaeth am dano.

LLANDEGLEY.

Mae y lle hwn yn gorwedd o fewn tua dwy fìlldir i Ben-y-bont, sir Faes-

yfed, ao felly o fewn ychydig íìlldiroedd i Landrindod. Yr oedd yn Llan-

degley gymdeithas eglwysig o gryn nifer. Lle eu hymgynuìliad oedd Dôl-

* Drych yi' Amseroedd, tudal, 138.
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swydd, araaethd yn ymyl Pen-y-boüt. Un Mr. Bowen oedd yn byw yn y
tyddyn y pryd hwnw ; hiliogaeth yr hwu a fu yn dal cysylltiad â Methodist-

iaid hyd o fewn ychydig o flynyddau yn ol. Sonir hyd heddyw, o dad i fab,

am ryw amgylchiadau cysylltiedig â gweinidogaeth Howel Harris, yn y fro

hon. Yraa, dan bregeth o'i eiddo, ar brydnawn Sabboth, y cafodd un Robert

Newell ei ddychwelyd; yr hwn a gyfrifid yn r duwiol, ac a fu yn pregethu

dros oes hir ar hyd yr ardaloedd. Mae yma amryw o hen bobl y gymydog-

aeth yn cofio Eobert Newell, ac wedi ei wrando yn pregethu. Bu yr ardal

hon, er hyn i gyd, am flynyddau lawer ar ol ei amser ef, heb ddim moddion

gras ; îe, hyd nes y sefydlwyd yr achos yn Mhen-y-bont, yr hyn a gyraerodd

le ymhell wedi dechreu y ganrif bresenol.

LLANDDEWI.

Mae y ile hwn hefyd yn nghymydogaeth Pen-y-bont, ychydig filldiroedd

i'r Gogledd. Bu yraa ryw nifer o grefydJwyr yn cyd-ymgynull yn amser

Howel Harris. Y lle y cyfarfyddent ynddo oedd Cefu-cynfoel. Yr oedd un

Mr. Ev'ans yn byw yma y pryd hwnw, yr hwn oeddr cyfrifol a duwiol iawn,

Mewn aniaethd arall o'r enw Cwm-cefn-y-gaer, yn yr un gymydogaeth, yr

oedd gwraig tra chrefyddol yn preswylio ; nain ydoedd hon i hen r, o'r

enw Mr. Thomas, Pen-y-bont, yr hwn sydd yn awr yn fyw, ac wedi priodi

gweddw i'r diweddar Barch. Humphrey Gwalchmai
;
gr a ddangosodd

lawer o garedigrwydd i Dduw a'i d. Yn y plwyf hwn, Llanddewi, yr oedd

Eobert Newell yn byw ; mewn tyddyn bychan o'r enw Pant-y-ffin. Sylwa

y darllenydd mai enwau Cymreig sydd ar yr holl leoedd a grybwyllwyd, ac

felly y mae drwy yr holl wlad ; eto, dylai gofio o hyd mai Saesonaeg, o'r

fath ag ydyw, yw yr unig iaith a siaradir, ueu a ddeallir yn mhob mau.

LLANBISTEE.

Mae y lle hwn yn gorwedd rai milldiroedd yn mhellach i'r Gogledd na

Llanddewi. Bu yma hefyd gymdeithas eglwysig fechan yn yr amser gynt.

Cyfarfyddai y crefyddwyr â'u gilydd yn Lîwyn-rhingyll a Llwynitch. Ceuid

rhigwm gynt, a chofir darnau o hono eto, o wawd ar y Methodistiaid
;
yn yr

hwn y sonir am rai o'r cyughorwyr, a'r lleoedd y cyfarfyddent. Ehan o

hono sydd fel hyn :
—

" Hwlin and ÎTewell, and Shenkin and Sheen,
And many fine names which M'e never have secn ;

To suit their convenience. tlie places they pitch'd,

Where Hodeì, Cefn-cynfocl, Cwmrhingyll, Llwynitch."

Ymwelodd Howel Harris â'r ardal hon mor gynar a'r fl. 1739; ac mewn
Ilythyr at gyfaiU a ysgrifenodd yn y Ile, y dywed ;

" Yr wyf yn gobeithio

fod gwaith mawr i fyned yn mlaen yn y wlad hon, ond fe gostia hyny lawer
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brwydr â satan yn gyntaf. Yr Arglwydd a'm harfogo erbyn dydd y frwydr,

ac a guddio fy mben. Yr wyf yn penderfynu aros yn y wlad yma am bym-

thegiios yn rhagor."

Mewn llythyr o eiddo un o'r cynghorwyr a fu yn ymweled â Llanbister,

dywedir fel hyn :

—" Y prydnawn, ni a aethom i Lanbister ; lle y darfu i

Arglwydd y gwirionedd drugarhau wrthyf, a rhoddi ei bresenoldeb. Yr wyf

yn credu i rai deimlo gair Duw, yn fywiol a nerthol, fel cleddyf dau-finiog,

yn euwedig dwy ferch ; sef nith i'r gr anwyl hwnw, Mr. Vavasor Griffiths,

yn awr mewn gogoniant, a merch y t. Yr oedd y ddwy wedi eu toddi yn

rhyfeddol. Dywedodd Miss W— , wrthyf, na theimlodd erioed fwy o Dduw."

IIHAIADR-AR-AVY.

Tref yw hon ar derfyn gorllewinol sir Faesyfed ; tref y mae y ddwy iaith

yn gymysgedig, a thref, fel llawer eraiU, ar y terfynau, na fu nemawr o

Iwyddiaut ar grefydd ynddi erioed. Nid ydym yn deall y bu yma yr uu

gymdeithas eglwysig yn nyddiau Howel Harris ; eto, bu ef ei hun yma.

Cyfeiriai at yr ymweliad a wnaeth â gwylmabsant yn y gymydogaeth hon,

mewn llythyr dyddiedig, Chwef. 5, 1739.* Yn yr un llythyr ychwanegai,

" Yr oedd anghladd yn y gymydogaeth ; aethum i'r Ilan ; ac wedi d'od allan

mi a ofnais y syrthiai y bobl i fagl y diafol, felly mi gyhoeddais y byddwn yn

llefaru yn y dref, sef llhaiadr, chwarter milldir oddiyno ; ac yno y daethant,

'rwyf yn credu, bob un. Fe'm nerthwyd i lefaru gyda llai o daranau, ac â

mwy o ddyddanwch. Ni fu yno ddira aflonyddwch, er i satan amcanu hyny

;

aeth eu cynlluniau yn ofer ; Duw a'u siomodd."

NANTMEL,

Lle yw hwn rhwng Ehaiadr a Phen-y-bont. Yr oedd yma achos er yn

gynar iawn er nad oes genym un crybwylliad, pa fodd na pha bryd, yn fanwl

y dechreuodd. Darllenwn yn " Nghofnodau Trefecca," ddarfod cynal cwrdd

misol yma, EbriII 13eg, 1744 ; ac un arall yn mis Hydref, yn yr un flwydd-

yn. Mr. William WiIIiams, Pant-y-celyn, oedd y cymedrolwr yn y cyntaf, a

Mr. D. Eowlands yn yr ail. Yr oedd yma un WiIIiam Evans yn byw, yr

hwn oedd gynghorwr parchus a duwiol iawn. Ymddengys fod gofal rhyw

nifer o eglwysi wedi ei ymddiried iddo. Sonir yn un o'r cymanfaoedd am
i arolygiaeth eglwysi Llanddewi, Llandegley, a Llandrindod fod yn ei ofal.

" Mi a leferais nos dranoeth," raeddai un o'r arolygwyr cyflFredinoI, " yn nh
y brawd WiUiara Evan3 (yr hwn sydd yn enaid anwyl, ac yn amcanu at

ogoniant üuw) gyda gradd o nerth." Mynych iawn y cawn y gweinidogion

wrth ysgrifenu at eu gilydd, yn dymuno cael eu cofio at William Evans,

o Nantmel.

* Cyf. n., tudal. 339.
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LLANDRINDOD.

Mae enw y Ue hwn yn adnabyddus iawn o herwydd y cyniwair sydd

iddo yn misoedd yr haf i yfed y dyfroedd iachusol a iachäol a geir ynddo.

Mae yn sefyll rhwng y Drefnewydd, sir Drefaldwyu, a Llanfair-Muallt, sir

Frycheiniog ; ac o fewn tuag wyth miUdir i'r lle olaf a enwyd. Y lle y

cynelid y moddion ynddo yn yr ardal hon oedd Dolberthog. Cyfeirir at y

lle hwn gan un o'r ymwelwyr ;
" Bore dranoeth mi leferais yn Llandrindod,

lle yr oedd amryw o foiieddigesau (wedi dod i'r ífynonau ond odid), yn

gwrando gydag astudrwydd mawr, ac yn ymddaugos fel rhai dan radd o

effeithiau daionus." Cynaliwyd cwrdd misol yma yn Mai 27ain, 1743, i'r

hwn yr oedd Williaras Pant-y-celyn, yn gymedrolwr. Nid yw yn ymddang-

os, pa fodd bynag, y bu yma neraawr lewyrch ar Fethodistiaeth erioed. Dy-

wedai un arolygwr am gymdeithas Llaiidrindod, "Mae yn hollolallan odrefn.

Mae llawer wedi eu gwasgaru, ac nid ydynt ond ychydig o nifer. Maent yn

bwriadu dechreu o newydd pe caent ryw un i ddyfod atynt
;

gweddiwch ar

Arglwydd y cynhauaf i anfon atyut ryw un i gryfhau eu dwylaw."

DYSERTII.

Mae y lle hwn yraron ar derfyn sir Paesyfed, ar y ffordd i Lanfair-Muallt

Landrindod. Yr oedd yma unwaith ychydig o enwau, ond nid yw yn

ymddangos ddarfod gosod yr un gymdeithas eglwysig mewn trefn yn y lle

hwn, ac er fod yma r o'r enw David Price yn ceisio cynghori, eto uid hir y
buhyny, gan fod cyfarwyddyd wedi ei roddi yn 17-i2, ar iddo gael ei

ddystewi ; ae ni a gawn ddywedyd drachefu yn y ílwyddyn ganlynol 1743,

uad oedd yma yr un cynghorwr.

CEFN-LLYS.

Lle yw hwn o fewn ychydig íilldiroedd i Landrindod
; y Ile y byddid yn

arfer yragynuU yn y gymydogaeth hon oedd y Cwm-brîth. Cawn hanes am
gwrdd misol yma yn y fl. 1744 ; ac un o weithrediadau y cyfarfod oedd holi

un Edward Bufton am ei wybodaeth raewn pyngciau athrawiaethol, ac am ei

alwad i gynghori dynion yn gyhoeddus, a chaniatâu iddo yn y caulyniad

gynorthwyo y brawd James Beaumont, fel cynghorwr cartrefol.

Gwelwn oddiwrth y byr hanes uchod fod Methodistiaeth wedi ymwthio i

lawer o gonglau sir Faesyfed, yn mlynyddoedd cyntaf y diwygiad ; ac ya
ystod y chwe' blynedd cyntaf wedi llwyddo ac enniU tir cymaint ag a

wnaethai mewn un wlad arall yn yr un cyfnod, Yr oedd yma o leiaf 13 o

gymdeithasau bychain wedi eu crynhoi, ac fe ddichon fod rhai eraiU ; am y
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rliai nid oes genym ddim erybwylliad. Yr oedd hwn yn gycliwyniad tra

gobeithiol
;
gwawr ydoedd yn addaw bore teg ; egin yn argoeli cynhauaf

toreithiog. Nid oedd Trefecca, cartref Harris, ddim yn mhell, na Phant-y-

celyu, cartref Williams. Yr oedd Thomas Jaraes, danbaid ; James Beaumont,

boblogaidd ; Robert Newell, dduwiol, a William Evaus, hawddgar, yu byw

fewn y cylch. Nid oedd yma ddim rhyw wrthwynebrwydd mawr yn mysg

yr uchraddiaid, na chyíFro gwrthdarawiadol yn mysg y werin—mewn gair yr

oedd yr olwg yu dra gobeitliiol
; y fath y gellid dyfalu canlyniadau dymunol

oddiwrtho. Oud och ! nid felly y bu ! yn Ue myned rhagddo yu rymus a

chysou, fel mewn parthau eraiìl o Gymru, arafaidd olwyuiou y cerbyd yn

fuau. Yu Ile chwanegu cryfder trwy dreigliad amser, disgynodd dirywiad

trwm ar yrholl ysgogiad, " Nerth y cludwyr a wauhaodd, a phridd lawer

oedd yn aros, fel na ellid adeiladu y mur." Disgynodd rhyw awelon gwen-

wynig ar y blodau gobeithiol, a pharasaut ddiflauiad a difrod. Gadawodd

Williams a Rowlands y maes hwn i Harris- ;—Harris ynteu, yu lle myned at

y bobl, a'u galwodd hwy i ddyfod ato ef, i Drefecca. Syrthicdd y cyrddau

misol i lawr ; ciliodd rhai o'r cynghorwyr i Loegr, llaesodd dwylaw rhai

eraill. Chwalwyd y cymdeithasau bychaiii am nad oedd ueb yn eu bugeilio,

a dyrysodd ysgogiadau y peiriaut crefyddol yn Ilwyr ; a pha beth a ellid e

ddysgwyl oud i'r wlad ddychwelyd eilwaith i'w marweidd-dra cynhenid,

—

i'w hagwedd bagauaidd megys yn y dechreuad. Erbyn hyn nid oes gan

Fethodistiaeth yr uu orsaf o fewn sir Eaesyfed, ond y rhai a gychwynwyd o

fewn y ganrif breseuol, gan mwyaf dan uawdd Cenhadaeth Gartrefbl y
Deheudir. Eelly rhaid oedd fod bwlch hir a maith wedi bod ar Eethodist-

iaeth y wlad hon, rhwng amser Howel Harris a chyfodiad y Genhadaeth.

Daeth y diflaniad hwn hefyd ar y rhan yma o Gymru, pryd yr oedd yr un

achos yn llwyddo yn mrou yu mhob parth arall. Naturiol, gan hyuy,

ydyw ymholi i wraidd y gwahaniaeth. Pa ham y daeth dirywiad cyffrediuol

ar un dosbarth, pryd yr oedd adfywiad cyfí"redinol ar ddosbeirth eraiU. Pa

ham sir Faesyfed mwy na sir Aberteifi, neu sir Gaerfyrddin, neu ryw sir

arall ? Pa atebiou bynag a geir, y mae y ffaith yr uu. Eelly y bu :

—

ac oui buasai llafur y Geuhadaeth Gartrefol, yn anialwch gwyllt a di-

driniaeth y buasai hyd heddyw, oddieithr rhyw ychydig bach o fanau.

Nid oes amheuaeth, na fu yr ymraniad rhwng Harris a Rowlands yn un

o'r achosion a barodd y cyfryw ddiflaniad yn y wlad hou. Yr oedd agosrwydd

y parth hwn i Drefecca, yu fath o rwystr i neb arall ymosod arno. Cyfrifid

ef yu rhaudir neillduol Harris. Efe oedd agosaf ato ; a chau ei fod bellach yn

rhoddi heibio gyniwair y gwledydd fel y gwnaethai, yr oedd sail i ddysgwyl

y buasai ef, mewn undeb â'r cynghorwyr a ymlynai wrtho, yn gofalu ara y
dosbarth hwn o wlad ag oedd mOr gyfleus iddo. Ac nid oes amheuaeth na

fu cynghorwyr perthynol i Drefecca yu llafurio, i ryw raddau, a thros ryw gy-

maint o amser, yn y parthan hyn ; ac yuteu ei hun efallai hefyd yn achlysurol;

ond fel yr oedd ei waith yn mysg teulu Trefecca yn cynyddu, a'r cynghorwyr
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cysylltiedigagef ynlleihau, yr oeddy maes liwn yn cael eu esgeuluso. A chan

i sefydliad Trefecca fethu yn ei amcan, a cholli ei afael fwy fwy ar serchiadau

y bobl, nid oedd neb, o newydd, yn dyfod i mewn ; ac eraiU wedi bliuo yno

yn ymadael, ac angeu gyda'r cwbl yn gwneyd ei waith ynteu
; yr oedd cy-

northwywyr Harris yn rhwym o brinhau, a'i ryddid ynteu i gyuiwair y wlad

yn cwtogi. Yr oedd y diwygwyr eraiU, sef, Eowlands a'i gyd-gynorthwywyr

wedi troi eu hymdrechion ymron yn hollol i ranau eraiU o'r dywysogaeth

;

felly, trwy iddynt hwy adael sir Faesyfed yn gwbl i Harris ; ac hefyd, trwy

fod Harris, fel y dywedwyd, yn methu yn ei ddysgwyliad, fe oUyngwyd y
parth yma o'r wlad i syrthio i'w gwylltedd cyntefig.

Er mwyn deall yn well yr achos o'r dirywiad hwn, rhaid cymeryd i sylw,

agwedd eiddil ac ansicr yr achos, yn adeg yr ymrauiad, ynghyd ag ansawdd

y trigolion o ran iaith. Gwelwn nad oedd gymaint ag un t addoliad wedi

ei godi er dechreuad y diwygiad, ysbaid 15 mlynedd. Mewn tai anedd y
cedwid y moddion ; ac yr oedd y rhai'n, trwy symudiadau yr aneddwyr, eu

henciliadau, neu eu marwolaethau, yn ddarostyngedig i ansicrwydd mawr.

Ni ellid dysgwyl gwedd gyson, sefydlog, a pharhaus, tra y dibynai yr achos

ar amgylchiadau mor ansefydlog. Mynych, pan y syrthiai y penteulu, yr

hwn yn aml oedd yr unig un a garai y gwaith, yr oedd yr achos yn rhwym o

syrthio hefyd. Yr oedd yr iaith Saesoneg hefyd, wedi ymledaenu yn mron
dros holl sir Paesyfed i gyd ; a chan fod corff y dychweledigion yn Gymry,

ac yn Gymry uniaith, yr oedd prinder offerynau i gario y gwaith yn mlaen

yn mysg y Saesou, yn rhwym o arafu olwynion y peiriant. Dichon, hefyd,

fod y gwahaniaeth mawr a wneid y pryd hwnw rhwng pregethwyr â'u gilydd,

dan enw arolygwyr a chynghorwyr, a'r anhawsder a deimlid mewn canlyniad

i'r israddiaid ysgogi at ddim, na dal dim yn effeithiol i fyny, heb nawdd a

chydweithrediad eu huwch-raddiaid, wedi gwneyd y drwg yn waeth. Teimlai

y cynghorwyr na ddylasent hwy wneuthur dim heb eu harolygwyr ; a'u nerth

hwythau yn wir a ddiflanodd wedi ymneillduad yr arolygwr cyffredinol i

Drefecca. Nid oes amheuaeth na pharhaodd Uawer cynghorwr byclian i

lafurio yn ol ei allu, ac yn ol yr alwad a fyddai arno, dros ei oes, yn ngwa-

hanol barthau y wlad ; ac nid oes amheuaeth chwaith, nad oedd gryn nifer o

ddynion a garent yr efengyl yn aros yn y tir ; eto, yr oedd elfenau dirywiad

wedi dechreu ymweithio, yr oedd grym y beirian-drefn wedi colli ; dechreu-

odd y gwaith sefyll, ac o radd i radd syrthiodd i waeledd a nychdod trwm.

Aeth heibio 1 5 mlynedd, a phethau yn aros yn y wedd yma, heb lawer o

gyfnewidiadau ; oddieithr fod bywiogrwydd teulu Trefecca yn Ilacio, a'i nifer

yn Ileihau. Të, dylid chwanegu i Harris ei hun dreulio tair blynedd o'rysbaid

hwnw, yn swyddog milwraidd ;
"* ac yn ansefydlog yn gwibio ar hyd Loegr.

Tua'r fl. ]767, cymerodd larlles Huntingdon mewn llaw sefydlu coleg yn
Nhrefecca ; a gallesid dysgwyl y buasai hyn yn fywyd o feirw i'r gwaith, gan

* Gwel yr hanes, Cyf. I., tudal. 395.

Cyfäol III. 3 D
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V nifer o (Idynion ienaino a ddygid gan y fath sefydliad i aros dros dyrahor

vn V «'hid. A gwir ydyw yr anfonid yr efrydwyr ar yr Sabbothau i bregethu

yn yr nn ardah)edd ag y biiasai pregethu ynddynt o'r blaen ; a gwir hefyd

ydot'dd, fod riiyw nifer o'r hen grefyddwyr eto yn aros, yraa ac acvv, yn barod

i'w deibyn a'u croesawu. Eto, er hyn oll, ni Iwyddoddy gwaith ondychydig.

Yr oedd amser dal dynion fel wedi inyned heibio; ac er i chwanegiad breint-

iau attal gradd ar gyflymder y dirywiad, eto ni roddwyd gwedd newydd arno

vnnnlie. ])ychwelwyd ambell nn, yn awr ac eilwaith, at Dduw; ond ni rodd-

wyd ysgoiiiad cyrtredinol i'r gwaith. A hyny hefyd a ddarfu, oblegid symud-

wyd y coleg o Drefecca i Cheshnnt yn Lloegr; a choUwyd ar unwaith lafur

a gwasanaeth yr efrydwyr. Yr oedd Harris, bellach, er ys blynyddau, wedi

raarw
; y cvniíhorwyr hefyd, a gyd-lafuriasent âg ef, wedi meirw ; teulu

Trefecca wedi lleihau Uawer mewn rhif, heneiddio llawer mewn oed, a llacio

Uawer mewn bywiogrwydd ; efrydwyr yr larlles hefyd wedi ymadael, a'r wlad

yn aros heb ei chyfîroi na'i diwygio; a'r ycliydig ddiwygiad a fu erbyn hyn

wedi colli tir yn lle ei ennill ; beth oedd bellach i'w ddysgwyl ond cwbl ddi-

rywiad. Dissynodd sir Paesyfed, a rhai manau o sir rrycheiniog, yn y modd

yma, o ran pethau crefyddol i'w hagwedd gyntefig ; a hyd nes yr ymosodwyd

ar y parthau hyny gan Gymdeithas Genadol Gartrefol y Deheubarth, ni

wnaed dira gan y Methodistiaid, nac yn wir gan un enwad arall, i chwalu y

tywyllwch a'i gorchuddient, ac i ddwyn goleuni yr efengyl i lewyrchu

arnynt.

Nid ydym yn cael hanes am un pregethwr, a gododd yn mysg y Method-

istiaid, yn sir Faesyfed, ar ol yr yraraniad, ond Mr. James James, Pen-blaen,

a Hugh Pritchard, clochydd Llanir.

Ganwyd Mr. James, yn Tach. 24, 1760, mewn tyddyn cyfrifol, o'r enw

Pen-y-blaen, plwyf Aberedw, sir Faesyfed. Y'r oedd ei rieni yn sefyll yn Ued

uchel yn ei hardal, a cbanddynt fwy na'r cyffrediu o dda y byd hwn. Yr

oeddynt yn byw ar eu tir eu hunain, ac yn perchenogi tyddynod eraill hefyd,

ond yr oeddynt yn hoUol ddyeitlir i grefydd; îe, yr oeddynt yn dra gwrth-

wynebol iddi. Dan y fath addysg a roddid iddo gan ei rieni, ni ellid dysgwyl

amgen nad mewn perffaith ddyeithrwch i grefydd, a hollol ddiofalwch am dani

y tyfai y bachgen Jaraes i fyny. Parhaodd yn y cyflwr hwn hyd nes ydoedd

yn 20 mlwydd. Ond daeth yr amser, bellach, i drugarhau wrtho ; ie, yr

amser nodedig a ddaeth.

Yr oedd Methodistiaeth wedi hir yrasefydlu yn Llanfair-muallt, y dref

farchnad nesaf ato, ac o fewn ychydig filldiroedd i'w gartref. Yr oedd efrydwyr

Trefecca hefyd, ar y pryd, yn arfer pregethu raewn amaethd o'r enw Celyn-

en, plwyf Cerigrnau ; Ue yr oedd hen wraig dduwiol, o'r enw .Mrs. Morgans,

yn byw. Ni ddywedir a fyddai y gr ieuanc yn arfer rhoddi clust yn achlys-

urol i weinidogaeth yr efengyl yn y lle hwn ai ni wnai
; pa un bynag, daeth

cyfnewidiad arno ynteu, a hyny trwy foddion tra anghyftredin. Yr oedd un-

waith yn dychwelyd adref o farchnad Llanfair-muallt ; a disgynodd llef ar ei
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glust oddi fry, yn gwaeddi yn Saesoneg, " Tragwyddoldeb ! tragwyddoldeb !

"

dair gwaith drosodd. Nid oedd ganddo un dycbymyg o ba le yr oedd

y Uef yn dyfod, ac nid oes neb hyd heddyw wedi meiddio penderfynu. Ond
pa un bynag ai nerth dychymyg a'i cynyrchodd, ai llef ddynol wedi ei gyf-

eirio yn fwriadol ato gan ryw un anweledig iddo, (yr hyn sydd yn dra an-

nhebyg,) ai ynte Uef Mab Duw, ydoedd
;
parodd eífeithiau anarferol ar y

gr ieuanc, Bwriodd ef ar ei wely, a bu yn glaf iawn. Am dridiau yr oedd

afiechyd ei goríf, ac arteithiau ei feddwl yn anyoddefol
;
yr ydoedd meddyl-

iau am dragwyddoldeb wedi bachu yn ei galon, a'i gorff yn ednyddu gan

ofid enaid ! Ni wyddai am un ddiangfa, a diangfa yr oedd raid iddo gael,

neu gael ei lethu gan ing ei ysbryd. Yn ei gyfyngder hwn, meddyliodd am
Mrs. Morgans, Gelynen ; ac anfonodd am dani ; a hi a gafodd yr anrhydedd

yn gyntaf oll o dywallt olew a gwin i'w archoUion, gan gyfeirio ei feddwl at

" Geidwad dyn," Wedi cael ei ddetfro yn drwyadl ynghylch pethau bywyd

tragwyddol, a deall fod yn y gymydogaeth, ryw nifer bychan o ddynion, dan

bryder meddwl cyífelyb i'r eiddo ef ei hun, ac yn ymofyn, fel ynteu, am gyf-

arwyddyd ac ymwared ; naturiol oedd iddo ymwasgu at y cyfryw, fel rhai, y
byddai eu cyfeillach yn fwy hofi^ ganddo, a'u hymddyddanion yn fwy llesol

iddo ; ac efe a benderfynodd fwrw ei goelbrenyn eu mysg, Cyfarfyddai y cref-

yddwyr, y pryd hwnAV, fel y tybir, yn Llansantft'raid, lle yr oedd canghen o

eglwys Llanfair-muallt wedi ymsefydlu.

Nid hir ar ol cymeryd y cam hwn, y bu y gr ieuanc heb ddechreu preg-

ethu. Anturiodd ar y gwaith pwysig yma, pan oedd yn 23 mlwydd oed,

sefynyfl, 1782. Ac iddo ef, yr oedd ei broflfes a'i weinidogaeth, yn fwy

pwysig nag i lawer o rai eraill ; o herwydd y gwrthwynebiad cryf a gyfodai

iddo oddiwrth ei deulu, Tylwyth ei d ei hun a aethant yn elynion iddo,

Yn eu tyb hwy, nid allai y llencyn wneuthur dim yn fwy colledus i'w am-

gylchiadau, nac yn fwy difriol i'w enw da. Barnent hefyd, ei fod wedi tynu

gwarth ar ei deulu, Yr oedd ymuno yn ddystaw â'r crefyddwyr yn destyn

gofid ; ond yr oedd troi yn bengrwn cyhoeddus yn anyoddefol ! Yr oedd

anghysur mawr wedi dyfod i'r teulu ; mab hynaf Mr, James, etifedd Pen-y-

blaen, wedi troi at y crefyddwyr ! Cafwyd allan fod pob ymliw âg ef yn ddiefi"-

aith, a phob ymresymu, fel y gwna dynion y byd, ar bethau o'r fath, yn gwbl

ddiles. Nid oedd dim i'w wneyd ond gadael iddo gael ei ffordd, a chymeryd y
canlyniad, Penderfynodd ei dad ei dori ymaith o fod yn etifedd, a gadaw-

odd y meddiaunau i'w frawd, yr hwn oedd ieuengach nag ef, Ehaid hefyd fod ei

dad wedi prysuro i wneuthur hyn, oblegid ni a gawn iddo farw, yn y fl. 1783,

yn mhen blwyddyn ar ol i James ddechreu pregethu. Disgynodd yr etifedd-

aeth i Daniel ei frawd ; ac yn fuan ar ol marwolaeth ei dad, aeth James i

Drefecca yn efrydydd i goleg yr larlles,

Nid hir, pa fodd bynag, yr arosodd yno, gan nad oedd amgylchiadau ddim
yn ddiddig gartref ; ac yn rhyw argoeli nad oedd rhagluniaeth ddim eto wedi

cael ei hewyllys. Yn y fl. 1786, bu farw ei frawd hefyd ; a rhoddwyd iddo
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ynteu feddiant yn y drefdadaeth a drowyd yn annaturiol oddiwrtho. Yn yr

un flwyddyu, pan oedd yn 26 mlwydd oed, priododd Sarah, trydedd ferch

Mr. Woosnam, T-mawr, Tref-eglwys, Sir Drefaldwyn ; yr oedd rhaglun-

iaeth wedi gofalu ar iddo yn y cysylltiad hwn ymgyfathrachu â theulu cref-

yddol iawu. Bellach, ymroddodd at ei waith gweiuidogaethol o ddifrif;

mynodd bregethu i'w d ei hun. Llafuriai lawer i gael pregethwyr dyeithr

yno ; a mynych iawn y pregethai yno ei huu. Yr oedd yn Mhen-y-blaen y
pryd hwn gymdeithas eglwysig fechan, a phregethu cyson ar y Sabbothau.

Nid ydym yu deall i Mr. James deithio cymaint yn Ngwynedd ; ond am
flynyddau cyntaf ei weinidogaeth, fe deithiodd gryn lawer ar wledydd y De-

heubarth; ac a hynododd ei hun, i raddau mawr, trwy hyny, ara ysbaid 25 o

flynyddau. Yn y fl. 1811, fe'i dewiswyd ef yn raysg y tô cyntaf o bregeth-

wyr y Methodistiaid i gael ei neiUduo. Ond yr oedd, bellach, yn Ued ang-

hymwys i deithio ar hyd y wlad, gan iddo dewychu yn fawr ; cyraaint fcUy

ag i fod yu faich iddo ei hun. Yn yr un flwyddyn ag y neiilduwyd ef, sym-

udodd i fyw i Drefecca, a bu yno tua saith mlynedd. Yn y tymhor hwn, ni

allodd, o herwydd yr angbyfleusdra a nodwyd, fod o nemawr wasanaeth i'r

cyfundeb, nac ychwaith o hyny allan. Tra bu yn Nhrefecca, arferai fyned

yn Ued gyson i Plymouth a Lhuidain, i wasanaethu eglwysi Saesoneg ; ac i

GaerUeon i wasanaethu cyfundeb bychau a gychwynasid gan uu Mr. OUver,

ac i ba uu yr oedd Mr. Charles, Bala, yu ymddiriedolwr. Cof ydyw gan yr

ysgrifenydd gyfarfod âg ef yn NghaerUeon, tua'r fl. 1813, a drwg oedd gan-

ddo edrych arno, gan auhawsed oedd iddo gerdded, ond ychydig iawn o

fFordd, heb goUi ei anadl. Arferai aros yn y Ueoedd hyn, dri neu chwe' mis,

ar y tro.

Yn y fl. 1818, ymgymerodd â chynuUeidfa o Annibynwyr yn y Fenni, sir

Pynwy
; yma y parhaodd beUach i lafurio, a hyny yn barchus a Uwyddiannus,

hyd ei farwolaeth
;
yr hyn a gymerodd le EbriU 10, 1831 ; a chladdwyd ei

weddiUion yn ngladdfa y capel y bu ef yn gweini ynddo. Cyfrifid Mr. James

yu bregethwr grymus
; yr oedd yn feddiannol ar nerth meddwl mwy na'r

cyfl'redin ; ac yn wr craff ei lygad, bywiog ei ddeaU, parod ei ymadrodd, cryf

a soniarus ei lais, a " hyf fel Uew." üelwid ef yn Nghaer yn " ron'w^

jpreacher." Nid oedd ofn dyn byth yu ei flino ; ac fe ddichon i ëondra diar-

swyd ei dymher ei fradychu yn achlysurol, trwy ei arwaiu rai gweithiau, i

fethu mewn addfwyuder \vrth ddysgu y rhai gwrthwynebus. Gwir o hyd yr

heu ddiareb, " Yr hwn sydd heb ei fai sydd heb ei eni."

Y pregethwr araU a gododd yn sir Faesyfed, oedd un Hugh Pritchard,

clochydd, Llanir-yn-rhos. Nid oes genym hysbysuid teg ara y cyfnod y bu

y gr hwn yn Uafurio. Barnwn ei fod yn gydoeswr dros rau hehieth o'i oes

â Mr. James. Mae Uawer o heu bobl y Deheubarth yu ei gofio yn dda. Nid

ydym yn deaU iddo ynteu Lifurio nemawr yn y Gogledd, oddieithr mewn
rhyw fanau yn sir Drefaldwyn. Yr oedd yn bregethwr eâ"ro a chymeradwy

;

a chymaint feUy yn ei ard<d ei hun ag un Ue. Yr oedd wedi Uwyddo i gry-
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nhoi cymdeitlias eglwysig o gryn nifer; dywedir ei bod ar un tro yn 60 o

rifedi. Gwasanaethai swydd clochydd yn Llanir, er bod yn bregethwr. Yr

oedd hyn yn beth syn ; a pharod ydym i ofyn ar y naill law, pa fodd y can-

iateid i bregethwT fod yn glochydd gan y Uanwyr ?—a pha fodd ar y Uaw arall

y caniateid i'r clochydd fod yn bregethwr gan y capelwyr? Rhyfedd na

roddasai yr ofFeiriad orfod arno roi heibio bregethu, os mynai glochydda ; a

rhyfedd hefyd na ddewisasai ynteu roi heibio y glochyddiaeth gan y mynai

biegethu. Ond fe wasanaethodd Hugh Pritchard \ ddwy swydd, a'r uuig

un a wnaeth hyny yn Nghymru, o ran dim a yr yr ysgrifenydd yn amgen.

Nid yw yn coíio am neb a wnaeth hyny ond efe. Ond hyn a wnaed gaiiddo

ef mewn modd a enniUodd iddo barch mawT, ac enw da yn mysg ei gydwlad-

wyr. y bore Sabboth yr oedd yn y llan yn cadw lle yr anghyfarwydd, ac

yn y prydnawn yn y tai ac ar y twmpathau, yn cadw lle yr athraw, ac yn

cyhoeddi newyddion da yr efengyl.

Mae un hanesyn yn cael ei adrodd am dano teilwng ei goíFhau. Mewn
rhyw gymanfa yn y Deheudir, gosodwyd Hugh Pritchard i bregethu gyda

Mr, Jones, Llangan. Dygwyddodd hefyd y tro hwn i'r cyntaf o'r ddau gael

mwy hwyl i bregethu o lawer na'r olaf. Craífodd Mr. Jones ar hyn, ac mewn

Uythyr at gyfaiU cyfeiriai at y tro, yn y duU ffraeth ag oedd briodol iddo ;

—

" A wyddoch chwi pwy ddarfu 'nhwy gyplysu yn y gymanfa â'r hen offeiriad

penUwyd—clochydd Llanir, os gwelwch chwi fod yn dda. Ac os dywedir

y cyfan, mae yn rhaid addef i'r clochydd guro y 'ffeira'd o ddigon !

"

Ar farwolaeth Hugh Pritchard a Robeit Newell, ac ar ymadawiad Mr.

Jaraes o'r Pen-y-blaen, fe goUodd y Methodistiaid bob gafael yn sir Paesyfed,

am faith flynyddau. Chwalwyd yr aelodau hefyd, ac ara nad oedd olynwyr

yn codi, darfuant yn raddol allan o'r tir.

Dan nawdd y Genhadaeth Gartrefol, er hyn oU, y raae Methodistiaeth wedi

dechreu blaguro eilwaith yu y wlad hon. Mae Pen-y-bont yn hen orsaf gen-

hadol, a changenau ddwy neu dair wedi tarddu allan o honi. Mae achos

hefyd yn Rhaiadr er ys blynyddau, felly hefyd yn ddiweddarach yn Maesyfed

Newydd, BriUey, a Yardro a manau eraill. Ee geir cyfeirio at y gorsafoedd

hyn eto fe ddichon, wrth grybwyll gair am y Gynldeithas Genhadol Gartrefol.

Ni a geisiasom osod o flaen y darllenydd y gwahanol achosion, a barent,

i'n tyb ni, y gwahaniaeth rhwng y sir hon â siroedd eraiU Cymru ; ond wedí

y cyfan, rhaid addef gweithrediad penarglwyddiaeth Duw yn y peth. A phan

y gofynwn paham yr anrhydeddwyd siroedderaiU Cymru yn fwy, nid oes uu

ateb yn fwy boddlonol a phenderfynol i'r gofyniad, na'r un a roes yr lesu

mewn nchos cyffelyb, " lë, Dad, canys felly y rhyngodd bodd i ti." Mae

yn deg i'r Goruchaf, wrth weinyddu ei roddion, gael gwneyd a fyno â'r eiddo

ei huu, tra nad yw, ar yr un pryd, yn gwneyd cam â neb araU,
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PENNOD II.

CYCHWYNÍAD METHODISTIAETH YN SIR FRYCHEINIOG.

crNwrsiAD :

—

GWEDD YR ACHOS CYN YR YMRANIAD—AGWEDD Y WLAD CYN CYCHWYNIAD
METHODISTIAETH—RHANDIR MUALLT—EGLWYSI ANNIBYNOL LLANWRTYD, A

THROED-RHIW-DALAR—PARCH. ISAAC PRICE—CYMDEITHAS EGLWYSIG GLAN-

YR-AFON—RHYS MORGAN—RHYDDERCH PRYS O'R GORWYDD—SIAMS, FFOS-YK-

HEBOG—THOMAS JAMES YR AROLYGYDD—EGLWYS Y GORWYDD—PARCH. EVAN
EVANS O'R FFOS—ADFYWIAD GRYMUS—THOMAS PRICE—DAFYDD PARRY—
BONT-RHYD-Y-BERE A LLANGAMARCH.

NiD oes genym bellach ond siroedd Brycbeiniog a Mynwy beb olrbain gradd

ar eu banes, ac yn awr ymdrechwn roddi cip olwg ar Fethodistiaeth y ddwy

wlad bon. DyUd adgoíî'a i'r darllenydd wrth ddechreu, fod rbanau belaeth

a breision o'r siroedd hyn yn arfer yr iaitb Saesoneg yn unig, a thrwy byny,

fod terfynau Metbodistiactb yn llawer cyfyngach nag yn y siroedd y mae y
Gymraeg yn fifynu yn fwy. Nid yw y ddwy sir yn cynwys rao banner y nifer

aelodau sydd yn sir Gaernarfon ei hun, neu yn sir Aberteifi ; ac un achos

yn ddiau o'r gwabaniaetb mawr bwn, ydyw, fod mwy o'r wlad gan y Saeson

yn y naiU, a mwy gan y Cymry yn y lleill, a bod Methodistiaeth v/edi ymos-

od yn fwy o'r decbreuad ar y parthau Cymreig, a chyfyngu eu Ilafur i'w

biaitb.

O barth hynafiaitb yr achos nid oes nemawr wahaniaeth rhyngddynt ; o'r

ddau, y mae sir Frycheiniog wedi blaenori ar y cwbl
;

gan mai ynddi bi y
mae Trefecca, hen gartref Howel Ilarris. Ynddi hi befyd y dywedir ddarfod

adeiladu y capel cyntaf, o leiaf yr un a dybid yn deilwng o'r enw capel, ac a

elwid felly ; er y rhoddir i ni le i gasglu, fel y dywedasom cyn liyn, fod rhyw

un adeilad neu ddwy, wedi eu codi i ddyhenion crefyddol, ychydig o flaen

capel Llanfair-Muallt. Mae yr banes a roddwyd am Mr. Harris yn dangos,

mai yn ei gyraydogaetb ei bun y treuliodd ef y rban fwyaf, os nad y cwbl,

o'r fl. 1736. Diarabeuol hefyd, pan dorodd aUan i ardaloed eraiU, y derbyn-

iai y cyrau hyny o Frycheiniog, ag sydd yn amgylchu Trefecca, fesur belaeth

o'i Infur. Mae " Cofnodau Trefecca," yn sicrhau fod 14 neu 15 o gymdeith-

asau bychain wedi eu ff'urfio ganddo yn y fl. 1743, o fewn y sir hono ; o ba

rai, fe ymddengys raai y rhai oedd yn Llanwrtyd a Merthyr-cynog, oedd yr

enwoccaf ; o leiaf am amledd eu baelodau. Yr oedd 28 o aelodau yn mhob

un, Ehys Morgan oedd y cyngborwr yn Llanwrtyd, a William WiUiams yn

Merthyr. Yr ocdd cymdeithasau yn Llanfair hefyd, yn LLinafan, yn Cerig-

cadarn a Llanddewi'r-cm. Yr oedd yma ddau Thomas Bowen, ya arfer
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cynghori, y tad a'r mab, tybygid ; y rhai a lafurient gan mwyaf yn Llanfair,

Llanafan, a Llanddewi'r-cwm. Yr oedd amrywiol o gyradeithasau eraili wedi

eu ífurfio, ond y mae lle i feddwl fod cryn lawr o anwadalwch yn perthyn

iddynt ; a bod llawer o honynt wedi Uwyr ddyrysu, pan disgynodd eífeithiau

gormesoi yr ymraniad arnynt.

Nid ydym yn bwriadu olrhain ysgogiadau Howel Harris yn y sir hon,

gyda dim raanyldra, pe byddai hyny yn bosibl ; ond cyfeirio y darllenydd at

yr hyn a adroddwyd eisoes. Y gwirionedd yw, mai nid dyn i'w gartref nac

i'w sir yn unig, a fu H. Harris, am ysbaid y 1 5 mlynedd cyntaf o'i lafur.

Yr oedd Cymru a Lloegr yn cyfranogi o'i wasanaeth, a phob sir yn Nghymru

yn ei fwynhau, ymron, yn gyfartal, fel nad oedd ef i'w ystyried^ yn perthyn

yn fwy i sir Frycheiuiog nag i ryw sir arall. Parhaodd fel hyn hyd y fl.

1751 ; wedi hyny nid oedd llawer a wnelai ag un lle ond â Threfecca. Am
ei lafur cartrefol yn y blynyddau a ddilynodd ei enciliad oddiwrth ei hen

frodyr, rhaid cyfeirio y darllenydd at hanes ei fywyd,* am na pherthyn hyny

yn briodol i hanes y cyfundeb.

Dywed Mr. Morgan yn " Hanes Ymneillduaeth,"f mai yn y sir hon y
ganwyd John Penry, neu loan ap Henry, ac mai ynddi y cychwynodd ei

weinidogaeth. Bu Meistri. Wroth, Erbury, Cradoc, a V. Powell, yn

llafurio llawer ynddi, a hyny gyda gradd helaeth o Iwyddiant ; a sicrheir fod

fewn terfynau y sir, mor fore a'r fl. 1673, ddim llai na 682 o ymneilldu-

wyr. Sonir am un Hugh Evans, gweinidog duwiol yn mysg y Bedyddwyr,

a fu yn ddefnyddiol iawn yu ei dymhor yn siroedd Brycheiniog a Maesyfed.

Bu hwn farw yn 1656. Sonir hefyd am Ehys Prydderch, Ystradwallter ; a

Henry Maurice, fel dynion a barasant eu hol ar y wlad hon. Ond amser a

gofod a ballai i olrhain ysgogiadau diwygwyr yr ail ganrif ar bymtheg. Nid

oes amheuaeth na wnaethant les mawr yn y wlad hon, yn gystal a pharthau

eraill o'r dywysogaeth ; ar yr un pryd, yr oedd cryn ddiflaniad a marweidd-

dra wedi goresgyn yr eglwysi ymneillduol erbyn dyddiau Howel Harris. Yr

oedd ymrysoiiau rhwng Bedyddwyr a Gwrth-fedyddwyr babanod, wedi peri

yraraniadau mewn amryw o honynt ; ac ara na çhyfododd dynion o'r un ys-

bryd a nerth a'r tadau cyntaf, i ddwyn y gwaith rhagddo, syrthiodd i lesgedd

nychlyd mewn eglwysi eraill. Gwnaeth cyfeiliornadau heresiaidd anrheith-

iad galarus mewn rhai eraill ; ac erbyn dechreu y ganrif 1700, yr oedd

crefydd wedi dymchwel i wedd isel a Uesg, nid yn yr eglwys wladol yn unig,

ond yn mysg yr Ymneillduwyr hefyd. Ond daeth yr amser i ail-gychwyn y
gwaith ; can' mlynedd yn ol, rhoddasid cychwyniad grymus i'r gwersyllt trwy

lafur Wroth, Erbury, a'u cydoeswyr ; ond yr oedd y diwygiad hwnw, nid

wedi Uwyr ddiflanu, ond wedi Uaesu a raarweiddio i raddau galarus. Yn
awr, tua'r fl. 1736, ac yn mlaen, ymwelodd Duw drachefn â'i bobl, a pharodd

* Gan y Parch. E. Morgan, M.A., Syston. f Tudal. 3U.
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eilwaith i'r gwersylloedd gychwyn. Ehoes yr adfywiad hwn hanfodiad i un

cyfundeb o newydd, a rhoes radd o ddeffroad yn yr hoU enwadau eraill.

^ Rhandir Muallt.

fewn y dosbarth hwn o'r wlad y raae yr eglwysi Llanfair, Llangam-

MAUCH, GoRWYDD, a Phont-rhyd-y-bere. Dywed haneswyr wrth goffâu

am John Penry mai yn nghanol mynyddoedd Brycheiniog y cafodd ei eni

;

ond ni ddywedent pa fynyddoedd. Ond dywed fy nghohebydd fod sicrwydd

mai y mynyddoedd sydd yn amgylchu y cymydogaethau byn oeddynt ; ac y
gellir cyfeirio at amaethd o'r enw Cefn-brith, ag oedd, yn ol pob tebygol-

rwydd, drigfan ei rieni ; ac yn fan genedigaeth iddo ynteu. Bu Mr. Penry yn

Nghaergrawnt yn cael dysgeidiaeth y brif athrofa yno, a thrachefn yn Rhyd-

ychain. Yr oedd yn r dysgedig a duwiol iawn. Cyhoeddodd Iyfr neu ddau

meddir yn Gymraeg. Ond nid oedd na dysg na duwioldeb yn ateb y dyben

y pryd hwnw heb gyd-ffurfiad â threfniadau eglwysaidd y tymhor ; a syrth-

iodd yuteu i'r bai hwn ; cafwyd ef yn euog, bwriwyd ef i garchar; a gosod-

wyd ef i farwolaeth, pryd nad oedd ond 3 i ml. oed. Yn ol ei dystiolaeth ef

ei hun, efe oedd y cyntaf a bregethodd yn gyhoeddus i'r Cymry. Yr oedd

hyn tua'r fl. 1588 ; ac yn amser teyrnasiad Elizabeth.

Y mae dau hen achos gan yr Annibynwyr yn yr ardaloedd hyn, sef Llan-

wrtyd a Throed-rhiw-dalar ; ac mai ambell un yn dyfalu mai gweinidogaeth

John Penry a'u cychwynodd ; ond nid oes digon o sicrwydd am hyn. Pa un

bynag yr oedd y ddwy gynulleidfa hyn yn Iled ílodeuog, ar gychwyniad

Methodistiaeth. Y gweinidog a'u gwasanaethai ar y pryd, oedd y Parch.

Isaac Price. Nid ydyw ein hanes yn sicrhau pa un o bregethwyr y Method-

istiaid a gododd ei lef gyntaf o blaid y Gwaredwr yn yr ardaloedd hyn ; ond

y dyb gyffredin ydyw mai Howel Harris a wnaeth hyny, yn mlynyddoedd

cyntaf ei weinidogaeth. Y mae sicrwydd, pa fodd bynag, mai efe a gadwodd

y cyfarfod eglwysig gyntaf yma ; a hyny mewn amaethd o'r enw Glan-yr-

afon : tebygol ydyw mai tua'r fl. 1743 yr oedd hyn. Yn mysg yr aelodau a

gyfansoddent y gymdeithas, yr oedd amryw a ddygasid dan ddylanwad y
gwirionedd trwy weinidogaeth Mr. Isaac Price. Un o'r rhai hyn oedd Rhys
Morgan, Glancledan-fawr. Crybwyllasom enw y gr hwn eisoes fel cynghor-

wr. Amaethwr oedd wrth ei alwedigaeth, ac arferai gynghori ei gymydogion

yn mhethau yr efengyl. Nid oedd ei dalentau yn fawr, ond yr oedd ei ras

yn ddysglaer. Cafodd fyw i fyned yn hen, yn tynu at 80 mlwydd oed. Yr
oedd merch iddo wedi priodi un John Prics, Panteulu

; yr hwn hefyd oeddr
da, a bu yn swyddog eglwysig yn y Gorwydd hyd ddydd ei farwolaeth. Aeth

Rhys Morgan unwaith pan oedd yn hen i edrych am ei ferch i'r Panteulu
j

ond yn rhyw fodd neu gilydd, efe a fynodd ddychwelyd adref yr un noson.

Dygwyddodd ei bod wedi bwrw peth eira, y pryd hwnw, a chau fod iddo le
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lled ddiffaith i fyned trwyddo, collodd y truan ei ffordd, a chafwyd ef yn y
boreu wedi rhynu i farwolaeth ar ochr clawdd !

Un arall a ddychwelwyd trwy yr un offeryn oedd Ehydderch Price, Gor-

wydd. Amaethd yw y Gorwydd, ar ddarn o dir perthynol i'r hwn y mae y
capel o'r enw wedi ei adeiladu. Yr ocdd Rhydderch o'r Gorwydd, fel y gel-

wid ef, yn dipyn o gynghorwr hefyd, ond nid ymddengys iddo ef ymroddi i

hyny gymaint a'r hen frawd Rhys Morgan. Yn ei d ef, pa fodd bynag, y
cynaliwyd yr achos hyd nes y codwyd capel ar y tir. Yr oedd trydydd gr
wedi dychwelyd trwy weinidogaeth Isaac Price medd rhai, Howel Harris

medd eraiU, o'r enw James
;
yr hwn a gychwynodd ei yrfa grefyddol yr un

a'r ddau eraill a nodwyd. Yr oedd yr olaf hwn yn byw mewn amaethd, o'r

Ffos-yr-hebog ; a gelwid ef yn gytfredin, Siams, Ffos-yr-hebog. Mae y
tyddyn a elwir fel hyn yn sefyll tua milldir a hanner oddiwrth gapel y Gor-

wydd, ar gyffiniau mynydd Eppynt. Cafodd Siams ei ddwyn at grefydd pan

oedd yn ieuanc, sef tua 18 neu 30 ml. oed, a pharhaodd gyda hi hyd ei farw-

olaeth. Nid yn aml y mae neb yn cael oes mor faith ag ef ; bu fyw nes oedd

yn 100 ml, oed, neu ddwy neu dair blyuedd dros gant, ac felly yr oedd wedi

bod yn aelod eglwysig am fwy na 80 mlynedd. Arferai yn ei ieuenctyd i

fyned yn íynych i wrando Mr, Harris i gapel Ultyd; capel yn perthyn i eglwys

blwyfol Dyfynog, pedair neu bum' milldir o Aberlionyddu. Rhoddai brawf

trwy hyn o awch ei ysbryd, gan fod gauddo tua 1 5 milldir o ffordd i fyned,

a hyny dros fynydd Eppynt, ac i ddychwelyd yr un tfordd adref wedi nos.

Prawf hefyd feallai oedd hyn mai un o ddychweiedigion Harris ydoedd, gan

mai i'w wrando ef y dywedir y gwnai efe y fath ymdrech.

Yr oedd y Siams hwn yn ddyu tra hynod gyda chrefydd, ac fel swyddog

eglwysig arferai lawer iawn o lymder yn y ddysgyblaeth ; terfyuai, meddynt,

ar greiüondeb
;
yr oedd ei ymadroddion yn llawn halen. Nid y gr ydoedd

i drin, "
y gorsen ysig a'r Uin yn mygu." Nid oedd amheuaeth gan neb am

ei gyv, 'rdeb, ond yr oedd ei ofn ef ar bawb. Gosodai safon argyhoeddiad

gr yn t ihel iawn ; a phan y mynai neb droi ei wyneb i'r gymdeithas eglwys-

ig, yr ofn mawr nad oedd yn ddigon o bwysau yn nghlorian Siams a

fyddai yn peri iddo grynu, îe, yn ormod o rwystr,i fyned trosto, oni bai fod

cymhelliadau cryfach oddiwrth eraill. Barnai, ond odid, fod yr hoU berygl

mewn gormod tyncrwch, ond nad oedd dim modd bod yn rhy Iyra. Cadw-

ai yn glir iawn oddiwrth un graig, ond nid mor ochelgar ydoedd rhag dynesu

at yr uu wrthgyferbyniol. Cynygiodd un gr, a briodasai fereh ieuanc ddi-

brotfes, ddychwelyd ; ond ar ei waith yn ymofyn am ei aelodaeth yn ol gor-

chyraynai Siams ef allan gydag awdurdod; a chafodd yr un driniaeth chwe*

gwaith drosodd ; ond ar y seithfed tro fe Iwyddodd i gael ei amcan, a der»

byniwyd ef yu ol.

Un Thomas James, fel y dywedwyd, oedd arolygydd y dosbarth yma o'r

wlad; ac yu y fl, \']\'ò, y mae yn ysgriíenu i'r gymdeithasfa am y gymdeithaa

yü y Gorwydd, fel hyn ;—

•
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" Mae y gyracleitlias hoii fel gardd dyfadwy. Yr aelodau gan mwyaf yn

rhodio gyda Duw. Llawenychai eicli calon weled eu cariad, eu gwresogrwydd,

eu haddfwynder, a'u trefn ; eu hedd a'u hundeb, &c. Cyfarfyddant agos bob

nos, er eu bod yn byw yn mhell oddiwrth eu gilydd ; ac weithiau ni ymwas-

garant hyd y wawr, trwy fod yr Arglwydd yn dyfod i'w plith. Mwynha
llawer o honynt ryddid mawr, ac mae y gweddill yn ymgyrhaedd ato, mi

hyderaf, â'u holl galon. Eu rhif ydyw 30."

Am Ehys Morgan, y cynghorwr, ysgrifena yr un gr, " Brawd hawddgar,

gostyngedig, a flfyddlawn ydyw." *

* Rhoddir yma lythyr o eiddo yr un gr, sef T. James, at y g^Tndeithasfa
;
yn yr

hwn y gwelh- ei ysbryd, a'i heiyntion, ynghyda chip olwg ar ansawdd y gwaith yn y
'

tymhor hwnw.

Anwtl a Pharchedig Frodye—
Ni fynwn ofidio eich ysbrydoedd hawddgar, na phoeni eich calonau

mewn un modd trwy esgeuluso dyí'od i'r gymdeithasfa ; ond y mae ar hyn o bryd, tyb-

ygid, yn hollol anghyfleus i mi ddyfod, ar aniryw gyfrifon. Mae fy amgylchiadau
alianol hefydyn cydweithredu, gyda phethau eraiU, i fy nghadw i tfordd, a mmau wedi
bod am amser oddicartref ; ond nid rhaid i mi wneuthur esgusodion am hyn.

lihodded yr Árglwydd i chwi lawer o'r ddoethineb sydd oddiuchod yn eich cynulliad

hwn, a Uanwed eich eneidiau oll â thân ei gariad, ac a'ch gwnelo megys un gwr, ac ya
ofnadwy fel llu banerog. (Jredwyf y bydd i ni, cyn hir, fwrw i lawr gaulhiwiau teyrnas

y gelyn ; y mae eisoes yn dechreu dyrysu, íei un heb wybod beth i wneyd, a phob
ystiyw o'r eiddo yn methu. Mae y gwaith yn myned rhagddo, fwy ueu lai, yn mhob
man y bum i yn ddiweddar. Ymddengys fod erlid yn iieihau yn fawr ; ond ni a ddy-
lem barhau i wylio a gweddio, gan mai ei ymgyrch uesaf, fe ailai, fydd dan rith crefydd

;

ac am hyny dylem syiwi ar gynghor y brawd lìowlands, " Cedwch gyda'r gwaith :
" a

chymeryd utoin holl arfogaeth Duw, Achos mawr s}dd i ofni y blaidd yn ngwisgoedd
deíaid ; bydd troed ttbrchog heresiau yn chwanog o sathru ar dir cysegredig gwinlian

Uuw ;
ymlithra y liwynogod bychain yn ddiarwybod ; eto ni Iwyddant. Yr lesu sy'n

teyrnasu ac a wyr y cwbi. Efe a ddadymchwel y cwbl
;
pan unwaith y casgl efe ei

rymusderau, i lawr y bydd raid i bob peth ddyfod a wrthwyneba ; ie, hoU ragfuriau

melidigedig pechod, hunan, a chalon ddrwg ; efe a fyn eu cael yn isel, ie, yn gyd-
wastad a'r llawr.

Barnwyf y dylai yr hyn a osodwyd o'n blaen yn y gymdeithasfa ddiweddaf fod ya
fater gweddi, sef ar fod i'r gweinidogion fyned i weinyddu y sacrameutau yn y cyin-

deithasau hyny, Ue y mae gweimdogion y plwyf yn gwrthod gwueuthur hyny yn üsol.

Gwnaethuni i ef yn destyn gweddi, íel y gallwn, a daeth gyda grym i fy nieddwl, mai
ewyllys yr Arglwydd ydyw ; ac y gwneir cliwi yn ewyllysgar pan ddelo yr amser i'w

roddi mewn gweithrediad ; synmded yr Arglwydd bob gau ymresymiad. Amen.
Älae y cymdeithasau yn tíiam mewn rhai manau, ac y mae rhai eraiU yn cynyddu ya

raddol yn yr Arglwyrtd ; rhai a fu yn farwaidd yn dechreu ymgyfuerthu, Mae rhai ya
rhudio mewn tywyllwch du, eto yn oclieneidio am i Haul Ûytiawnder gyfodi, ar ol hir

noä o wae'edd. Mae nifer bychan yn ceisio cymodi Crist â hunan ; Crist â'r byd, &c.,

heb wybod beth i'w ddewis. Gobeithio y dewisant y rhan dda, gan adaei pob peth a'i

gyflawn ddilyn, Mewn gair, y mae llawer yn galiu ymlawenhau yn brotíadol yn Nuw
eu Hiachawdwr, heb ymddiried yn y cnawd, -ond hiraethu yn l'eunyddiol am lawa
fwynhad o Dduw.
Wedi ymgynghori a'r brodyr Harris ac eraiU. yn ein cymdeithasfa fisol, ac ar ol cael

llawer gaiwad oddiyno o'r blaen, mi a aethum i Wcdnesbury, Ue o )ewn wyth milldir

i Birmingham ; lle y triniasid y crefyddwyr yn greulawn y gauaf diweddaf. Ni fu neb
gyda hwy er y pryd liwnw, ac yr oeddynt wedi marweiddio yn eu heneidiau. Gwasg-
wyd eu hachos ataf, felly aethum, a chyrhaeddais yno ar yr 8fed o Fedl, sef nos Sadwrn.
Yr oeddynt i ddyfod at eu gilydd y nosun houo, ond pau glywsaut íy mod i wedi
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Y Gorwydd, fel mae yn eglur, ydyw y fam eglwys yn y rhandir hwn.

Nid am nad oedd cymdeithasau bychain mewn manau eraill yn cydamseru â'r

gymdeithas hon ; ac nid am nad oedd rhai o'r aelodau yn cyfaneddu ardaloedd

eraill ; ond am mai yma yr oedd yr ymgynulliad cryfaf, ac am mai yma yr

adeiladwyd y capel cyntaf, ac y cafodd Methodistiaeth safle arosol gyntaf.

Nid ydym yn awr yn golygu Llanfair, gan fod yno gapel wedi ei godi 30 o

flynyddoedd cyn adeiladu capel y Gorwydd. Yr oedd cymdeithas fechan yn

ymgyfarfüd yn amser Howel Harris, tua'r fl. 1742, yn Llanafan, ac un arall

yn Llangamarch, a thua 15 o aelodau yn perthyn i bob uu. Ond y gryfaf

oedd yn y Gorwydd ; ac, lled debyg mai rhoi y ddwy eraiU i fyny a wnaed yn

raddol, ac ddarfod i'r aelodau gytuno cyd-cyfarfod yn y Gorwydd i barhau.

Wedi 30 flynyddau a mwy, daeth ar feddyliau y crefyddwyr adeiladu capel

yn y Gorwydd. Hyn a wnaed yn y Ü. 1778, ar ddarn o'r tyddyn y cynelid

y moddiou ynddo eisoes ; ail-adeiladwyd ef yn y flwyddyn 1795, a thrydydd

adeiladwyd ef yn y wedd bresenol yn y fl. 1830. Ymwelwyd â'r ardal ao-

adfywiad grymus yn y fl. 1777. Chwanegodd hyn lawer at nifer y gynulleidfa

â'r eglwys. Ehaid oedd, bellach, cael Ile heltiethach i addoli. Yr oedd t
y Gorwydd yn rliy fychan, a disgynai math o orfod arnynt i feddwl o ddifrif

dyfod, fe'u llanwyd, j rhan fwyaf o honynt, o ofn slafaidd ; am fod yr erlidwyr wedi
bygwth trwy iwon, y lladilent y cyntaf a ddeuai, &c., ery gwyddent niai mewn atebiad
i weddi y daettium. Cyfarfuom, loreu a iiwyr, dros y rhan fwyaf o'r amser y bum vno

;

ac jr w>f yii credu ddartod i mi deimlo bob oedfa fwy fwy o bresenoldeb Duw, ymron
o'r declireu liyd y diwedd. JS'i aílon^ddwyd arnom lel ag i rwystro un oedfa ; dim ond
crochíioeddio a chynliyrfu o bell, er ein bod yn dysgwyl caei ein cipio ymaith gan y
terlysgwyr ar ganoi yr addoliad.

Mae cymdeithas yn perthyn i Mr. Wesley yn yr un dref ; cyfarfyddant â'u gilydd
5 o'r gloch, bob boreu. ISi ddaeth rhai o'u penaetîuaid i ty ngwrando i oll, ac yn ol a
ddywedwyd i mi, ni feiddient ddyfod. Perthyna y gymdeithas y daethum i ati i

Mr. Whittield; ac y mae yr aelodau yn dra rhydd oddiwrth ragíarn, bendigedig fyddo
J)a\v ! ymneiUduwyr ydynt, gan mwyaf, a dirmygus gan lawer o'u gweinidoüion, ar
gyfrif eu sêl a'u cariad. Yn yr ystafell yr ydym ynddi y cvnelid darhthiau wy'thnosol
gynt ; ond y mae y gweinidogion yn gwrthod dyfod iddi gan i'r brodyr dderbya
Mr. Whittield ac eraill o'n cyfeillion. Llawn o garedigrwydd ydyw y brodyr

;

gwnaethant íi yn dra chysurus yn eu mysg, a phrin y gadawent i rai ddyfod i íîbrdd,
iiawer o honynt yn wylo wrth ymadaeî. Hebr>ngodd irhai ti i Eidderminster, deng
milldir Wednesbury, i d un Mr. Williams, lle y bu Mr. Whittield y gwvliau di-
weddaf. Gr hawddgar a nefolaidd ydyw, a christion sylweddül. Mae yn dvmuno i

Mr. Harris aros noswaith yn ei d pan y delo trwodd, &c. Mae ofn sraiaidd yn eu
llethu yn Leominster o herwydd y werin derfysglyd. Maent hefyd yn dymuno ar i'r

brawd Harris ddyfod atynt mor fuan ag y bo modd.

O.Y.—Maent yn dymuno yn fawr yn Wednesbury ar anfon atynt, gan gynted
ag y gellir, naill ai Harris ai Jenkins,—Harris os oes modd. Mae gr boneddig arall

o'r enw Mr. Scott, yn Birmingham, yr hwn a glywodd Mr. Harris yn Llundain, ac a
fendithiwyd yn fawr trwyddo, yn ewyllysio cael ei wrando yno hefyd' Gr cyfoethog

iawn ydyw. Bum yn ei dy ddwy waith a chefais lawer o wrandawyr, ac ystyried na wnaed
y moddion yn gyhoeddus, a chefais dderbyniad serchog. Gwnewch hyn yn destyn
gweddi acymgynghoriad, gan yr ymddangosant yn wir aeddfcd i'r efengyl. 'Mae yno
weiuidog Ariaidd yn y dref, &c. Dybenat yn awr ; annerchwch yr holl írodyr drosof,

THOMAS JAMES.
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i godi capel, Ystyrid hwn yn orchwyl pwysig iawn, ac yi' oedd yr hen dadau,

tybygid, gymaint yn rhy hwyrfrydig, ac a fu crefyddwyr diweddarach yn rhy

barod i godi capelau. Yr oedd y diwygiad, pa fodd bynag, nid yn unig

wedi gosod augenrheidrwydd am gapel, ond hefyd wedi lluosogi yr aelodau

wedi rhoddi iddynt fwy o fodd, a mwy o barodrwydd. Yr oedd yr aragylch-

iad yn cael edrych arno mor bwysig, feì yr anfonwyd at y Parch. Daniel

Eowlands i ddyfod trosodd i benderfynu ar y lle yr adeiledid y capel ; er fod

iddo ugain milldir neu ychwaneg o ífordd i ddyfod, a hono yn fl'ordd anhy-

gyrch ddigon. Ynteu hefyd a ddaeth, y lle a sefydlwyd, a'r capel a godwyd.

Yn mhen tua 13 o flynyddau ar ol y cyntaf, cafwyd ail-adfywiad, sefyny

fl. 1790 ; a chyn llawer o amser bu raid helaethu y capel, fel y dywedyd, sef

yn y fl. 1795. Bu adfywiad arall yn y fl. 1813. Uechreuodd hwn yma

ar waith y Parch. Evan Evans o'r Pfos, yn pregethu yn y capel ar nosoa

waith; ac adfywiad grymus iawn a fu. Yr olaf a gafwyd oedd yn y fl. 1828.

Yr oedd hwn mor hynod a nerthol a'r un a fu o'r blaen, ac yn fuan ar ol hwn

y bu raid helaethu y capel y drydedd waith, sef yn y £1. 1830.

Mae enw Mr. Evans o'r Ffos, yn adnabyddus iawn yn yr ardaloeddd hyn,

ac nid mor adnabyddus yn un man arall, a hyny yn gysylltiedig â'r achoa

crefyddol yn mysg y Methodistiaid. Mae y gr hwn wedi marw er y
fl. 1838 ; sef agos i 37 mlynedd yn ol, a chan na theithiodd nemawr oddi-

cartref, mae ei enw yn lled anadnabyddus i Fethodistiaid yr oes hon. Ond
yn ei gymydogaeth ei hun efe oedd pob peth ymron ; a syn fyddai gan ei

gydoeswyr fod neb heb glywed am ei enw, gan yr edrychent arno yn un mor

hynod. Ganwyd ef yn y fl. 1758 ;
yr oedd ei rieni yn perthyn i'r Bedydd-

wyr, ac felly nid oedd eu mab hwn wedi ei fedyddio yn ei febyd. Yn y
fl. 1775, pan oedd yn 17 mlwydd oed, fe ymunodd â'r Metliodistiaid ; ond

nid yw yr hanes sydd genym yn bysbysu pa fodd y daeth hyn o aragylch.

Bedyddiwyd ef ar gyhoedd yn Llangeitho, gan yr enwog Rowlands, yn yr un

flwyddyn. Yn mhen tua thair blynedd ar ol hyny, sef yn y fl. 1778 ; fe

ddechreuodd bregethu, pan oedd yn 20 mlwydd oed
;
yr oedd hyn yn mhen

y flwyddyn ar ol i'r diwygiad cyntaf dori aUan yn yr ardal hon ; ac yn yr un

flwyddyn ag y codwyd y capel. Rhwng hyn a blwyddyn ei farwolaeth yr

oedd 50 mlynedd; ysbaid a dreuliwyd ganddo yn y weinidogaeth, a hyny

gan mwyaf yn ei sir ei hun, ac yn arbenig yn ei gymydogaethau cartrefol
j

ni fu yn y Gogledd ond unwaith, ac ychydig a fu ei deithiau ar hyd ei oes.

Yr oedd ef yn un o'r rhai a ordeinwyd gyntaf gan Methodistiaid yn y Deheu-

dir. Gr call, araf a doeth, y dywedir fod Mr. Evans
;
yr oedd parch ei

gymydogion iddo yn fawr, yn ddiff'unant a chyÊPredinol, " Ei air," meddynt,

•• oedd deddf y cymydogaethau hyn." Yr oedd yn r cyfrifol ei amgylchiad-

au hefyd, a gadawodd £90 yn ei lythyr cymun at yr achos crefyddol rhwng

y tri Ue, Llangammarch, y Gorwydd a Phont-rhyd-y-bere, sef y Ueoedd

y buasai ef yn llafurio ynddynt fwyaf.

Yr oedd gadael ryw swm o arian at yr achos crefyddol yn beth mwy
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cyffredinol yn yr ardal hon nag ydyw raewn nemawr le arall o fewn y cyfun-

deb. Ehwng un Mrs. Ann Pugh a Mr. Bevan, Aberangell,* fe gynysgaedd-

wyd yr achos â thyddyn bychan, sef Penllech-bach, ardreth yr hwn sydd hyd

heddyw yn cael ei gymhwyso at weinidogaeth y gaír. Gadawodd un Thomas

Davies, Ysw., £5 ; un John Powel, £40 ; un David Price, £10 ; un Elinor

Davies, £10 ; un Thomas Price, £100 ; ac un Edward Thomas, Ysw., Llwya-

madog, £100; yn ddiweddarach gadawodd Mr. John Jones, Brynffo, £10 at

yr un achos. Bhienor ydoedd hwn yn y Gorwydd ; ac am dano y dywedir,
" Ni chollodd y Gorwydd, nac un eglwys arall, ei flyddlonach erioed." Yr

oedd yn byw bedair miUdir o ffordd oddiwrth y capel ; eto anfynych y byddai

ef yn absenol, er fod ei ffordd, gyda bod yn faith, yn un anhygyrch iawn.

Dywedai unwaith, mewn cwrdd eglwysig, " Teimlais duedd lawer gwailh, ar

nosweithiau gwyntog a gwlawog, i aros garti-ef, ond anmhosibl fyddai hyny,

pau y cofiwn noswaith rewllyd Gethsemane!"

Nid oedd Mr. Bevan ddim yn aelod proffesedig pan y troes ef Penllech-

bach drosodd i'r Methodistiaid, er ei fod yn dangos llawer o garedigrwydd

yn mhob modd ; ond hyfryd ydyw ychwanegu ddarfod iddo roddi ei hunan

hefyd, flynyddau lawer cyn ymadael o'r byd. Yr oedd y tyddyn bychan hwn
yn fwy ei werth nag a ellid dybied, wrth olygu ei faiutioli yn uuig, gan y
cafoddyr eglwys £100 ara goed a dorasant i lawr arno. Annheg, hefyd, a

fyddai celu ddarfod i hen r tlawd o'r enw Thomas Owen adael £3 at yr

achos ; a hwyrach mai hwn a roes fwyaf o'r cwbl, er nad oedd y swm ond

bychan.

Blwyddyn o golled a íu 1828 i'r Gorwydd a'i chyffiniau, gan mai hon

oedd y flwyddyn y bu farw Mr. Evans, Ffos ; eto, blwyddyn o ennill mawr
a fu hefyd, oblegid yn yr un flwyddyn ag y bu Mr. Evans farw, yr ymwel-

odd yr Arglwydd yn neillduol â'r ardaloedd hyn, ag adfywiad grymus iawn,

mor rymus ag un a fu o'i flaen neu ar ei ol. Chwanegwyd at eglwys y Gor-

wydd 160 rifedi. Dechreuasai yr adfywiad hwn yn sir Gaerfyrddin, yn

ardaloedd Caio a Chil-y~cwm
;
yr oedd Mr. Evans, Efos, y pryd hwn yn fyw

;

a phan glywodd am yr adfywiad yn yr ardaloedd crybwylledig, ardaloedd yn
cyfiìnio ar sir Prycheiniog, annogodd gyfeiUion y Go'rwydd, y rhai a allai, i

fyned i Gil-y-cwm, i weled y wedd oedd ar y gwaith yno ; a chan y credai

fod rhyw beth heinlus yn y cyfryw ymweliad, dysgwyliai y syrthiai ar rai o

honynt, ond odid, fesur o'r uu ysbryd. Hwythau a gydsyniasant, fel y
gwnaent â phob cynghor, yn raron, a roddid gan Mr. Evans ; ac ar y Sab-

both dyfodol, aeth IIu o honynt i Gil-y-cwm, fel na adawyd yn y Gorwydd i

wrando y Parch. T. Jones, Glan-y-gors, yr hwn oedd yno ar y pryd, ond

mintai fechan o'r hen a'r afiach. Prin yr oedd hyn wrth fodd y pregethwr,

a rhoes ryw arwydd o'i anfoddlonrwydd i'r brodyr gerllaw, yn mysg y rhai

yr oedd Mr, Evans ei hun. " Na ddigiwch, Thomas Jones," ebai Mr. Evans,

* Tad John BeYan, Ysw., a Mrs, Winstone, Esgsirmoel,
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" am hyn; oblegid chwi wyddoch, os na cheir gwynt i nithio o un drws, y ceisir

efynyllall" Ond am y Uuciws a aeth yno, dywedir na chawsant ddim

amgen na phleser a mwynhad, wrth weled eraill yn cael ; oll, fel eu gilydd,

oddieithr un brawd, yr hwn oedd un o henuriaid y Gorwydd. Ond y nos

Wener canlynol, dan weinidogaeth brawd o sir Gaerfyrddiu, yr hwn oedd yn

pregetbu yn Llanwrtyd, ar y testyn, " Ar yr annuwiolion y gwlawia efe fagl-

au, tàn, a brwmstan, a phoethwynt ystormiis," Sic, disgynodd rhuthr o gyífro

anarferol ar y gynulleidfa, ac oedfa rhyfeddol fu. Yr oedd llawer o gynuU-

eidfa y Gorwydd yno, a hwythau "a brofasant nerthoedd y byd a ddaw; "

îe, rhai dibroffes hyd yn hyn, a ddwysbigwyd yn eu calon. Y Sabboth

canlynol, daeth y Parch. Thomas Williams, Merthyr-cynog, i'r Gorwydd i

breo-ethu, yn ol eu gyhoeddiad. Dechreuwyd y cyfarfod gan un o'r henur-

iaid, John Jones, Brynffo ; cafodd hamdden i ddarllen y bennod, ond wrth

ganu y pennill,—

•

Beth yw'r cynhwrf garw iawn, sy'n y goedwig ?

A yw'r arfaeth fawr ei dawn, ddim yn ddiddig?

Ni foddlonir mo'ni yn llawn, nes cael gweled,

'Khai a brynwyd un prydnawn, o'u caethiwed.

torodd yn waeddi a moliannu trwy yr holl gynulleidfa ; cymaint felly, fel na

chafodd y pregethwr seibiant i ddarllen ei destyn. Parhaodd y cyffro hwn,

yr hwn a ddechreuasai yn mis Mawrth, i raddau, dros ystod yr haf canlynol

;

a chwanegwyd, fel y crybwyllwyd eisoes, tuag wyth ugain at nifer yr eglwys.

Mae rhai o'r rhai'n, yn aros yn ffyddlawn hyd heddyw ; ciliodd rhai, a bu

feirw llawer.

Yr ysgol Sabbothol a ddechreuwyd tua'r íl. 1802. Yr oedd ei dechreuad

yma, fel mewn llawer man yn fychan, a gwedd ddiswcr arni. Y'mrwymodd

nifer o'r cyfeiUion i gadw ysgol ddyddiol, bob un ei íìs ; yn eu mysg yr oedd

un o'r blaenoriaid, sydd eto yn fyw, (am ddim a yr yr ysgrifenydd i'r gwrth-

wyneb,) i ddysgu plaut y gymydogaeth i ddarllen Cymraeg, yn rhad ac am

ddim ; ac oddiwrth yr ysgol ddyddiol hon y cododd yr un Sabbathol ; rhoes

y gyntaf ei lie i'r olaf; eto llun gwael oedd ar yr un Sabbothol dros ryw

dymhor. Bu y Parch. Owen Jones, Gelli, unwaith yn trefnu ychydig arni

;

ond ni ffuríìwyd mo'ni yn ddosbarthiadau liyd y íl. 1812, a hyny trwy offer-

ynoldeb y Parch. Eobert Evans, Llanidloes gynt, yn awr o Aberteifi. Yn

ystod y flwyddyn grybwylledig, yr oedd cynydd mawr wedi bod arni, a'r

angenrheidrwydd am ei threfnu o hyny yu fwy, trwy fod yr adfywiad a gym-

merodd le yn y flwyddyn hono wedi chwanegu llawer at ei rhifedi. Y'n y fl.

1825 drachefn, daeth y Parch. Ebenezer Eichard i'r ardal, a sefydlodd fath

undeb ysgolion yn y dosbarth hwn o'r wlad ; dosbarth yn cynwys y Bont,

Gorwydd, a Llangamarch, ynghyd â'u canghenau. Mae y lleoedd hyn yn

ddosbarth unedig hyd heddyw, a chyfarfod dau fisol o'r ysgolion yn cael ei

gynal yn ei gylch ya mhob un o'r Ueoedd hyny.
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Heblaw y ddau a enwyd, iii chododd yn yr eglwys hon i bregethu ond y
Parch Jetfrey üavies, yr hwn wedi rhoddi argoeliou tra gobeitluol o ddefn-

yddióldeb yn nechreu ei oes, a ymddyrysodd i raddau gyda helyntion y byd

presenol, ac a yraadawodd a'r cyiiuideb ; a thrwy nawdd rhyw foneddwr yn

ei wlad, cafodd ei wiieuthur yu weinidog yn Eglwys Loegr. Bu fiirw trwy

ddamwain, ar ei ífordd adref o Gastell-iiedd ; syrthiodd i bwU yn y nos, a

chafwyd ef wedi trengu.

Yn agos i'r ardal hon y ganwyd Thomas Price, enw yr hwn a gi-ybwyll-

asom o'r blaen, wrth gyffwrdd a hanes Creunatit, sir Forganwg
; y lle y bu

efe dros y rhan olaf o'i oes yn aneddu. Nid oes sicrwydd yn mha un o'r

ddau le y dechreuodd bregethu, ai Llanfair-muallt, ai y Gorwydd ; ac nid yw
hyny o nemawr bwys. Nid gr enwog ei dalentau, tybygid, oedd Thomas

Price
;
yr oedd yu ddarostyngedig i amrywio cryn lawer ;—pan fyddai yr

awel o'i d, pregethai yn Ued lewyrchus, ond gwir dlawd a fyddai, meddir,

heb hyny. Bu yn gyfaiU, pan yn henafgwr, i'r Parch. William Havard ; a

phan oedd uuwaith ar daith gydag ef, dygwyddodd iddo yn rliyw fan, Ile yr

oedd Siencyn, Penhydd, yn mhlith y gwrandawyr, gael y rhan gyntaf o'i

bregeth yn dra llewyrchus ; ond ddarfod iddi dywyllu fel y fagddu arno, tua

chanol y bregeth ; ac o hyny hyd y diwedd prin iawn yr oedd yn gaUu ym-

lusgo yn mlaen. Wedi myned i'r t, ar ddiwedd yr oedfa, tra yr oedd Thomas

Price yn yraofidio am ei ddarostwng gymaint yn y pwlpud, gofynodd i Sieu-

cyn, pa reswm a allai efe roddi am gyfnewidiad mor fawr a disymwth o fewn

cylch yr un bregeth ? " Mi a ddywedaf i ti," atebai Siencyn, " pan oeddit

ti yn pregethu yn dda, daeth y diafol, ac a gurodd dy gefn, gan ddyweyd
' TFell done, Tom Price

;
yr wyt ti yn ei gwneyd hi yn wych.' Ac wdl done

Tom Price, ebe tithau gydag ef. Trwy hyn, digiodd dy Feistr, ac a gymer-

odd y llewyrcli oddi arnat."

Yn y dosbarth yma o'r wlad, ac mewn tyddyn o'r enw Gilfach, y bu v
Parch. David Parry, yn byw dros ysbaid 23 o ílynyddau olaf ei oes. Gr
ganedig yn Nghaio, sir Gaerfyrddin, ydoedd. Ganesid ef yn y fl. 1790 •

dechreuodd bregethu yn 18 mlwydd oed. Yn fuau ar ol dechreu preo-ethu

aeth i athrofa yr larlles Hnntingdon, i Drefecca ; ni5 hir pa fodd bynag y bu

yno. Yn mhen tri mis dychwelodd adref i ymweled a'i berthynasau, gan
lawn fwrdiadu myned i'r athrofa eilwaith ; ond cynghorion ei gyfeilliou a or-

fuant ; ac ynteu a ymroddodd i weinidogaethu i'w gymydogion tlodion, gyda

hyny o ddysgeidiaeth a feddai eisoes. Ofnai ynteu ei hun, i'r cynhauaf fy-

ned heibio tra y byddai ef yn hogi ei gryman. Pan yn 24 mlwydd oed

priododd wraig o blwyf Llanwrtyd ; a hyn mae yn debyg a fu yr achlysur

i'w arwain, wedi 13 o flyuyddau yn ei gartref genedigol, i ymsefydlu, dros

weddiU o'i oes, yn y Gilfach, o fewn y plwyf liwn.

Mae pob tystiolaeth a gawn am Dafydd Parry, yn cyd-daro i'w osod allan

yn un o'r pregethwyr mwyaf nodedig a fu yn preswylio sir Prycheinioo-.

Prif ûodweddiad ei weiaidogaeth, yn ol dim a allwn ni gasglu ydoedd
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" TODDEDiG." Pa betb bynag a fyddai y matter a driniai, yr oedd ei wran-

dawyr yn toddi, wrtb ei wrando. Yr oedd rhyw sioyn anarferol ynddo, i

ddenu pob math o bobl i wrando arno, ac anaml y gallai y rhai caletaf beidio

a thywallt dagrau yn hidl. Ymddengys fod ei lais yn beraidd a'i ysbryd yn

efengylaidd ; felly yr oedd ei athrawiaeth yn defuynu fel y gwlaw, ac yn di-

íeru fel y gwlith. Edliwiai un wraig grefyddol unwaith i'w chyraydog, gau

ddyweyd, " Wel, Thomas, dyna beth nad ydych chwi byth yn meddwl am

dano, sef mater eich enaid ! " " Yr ydych chwi yn camsyniad," atebai

Thomas, " yr wyf yn gorfod meddwl am fy enaid bob amser y gwrandawyf

ar Dafydd Parry yn pregethu."

Y'mddengys fod gauddo dduU toddedig yn trin pob pwnc, ac yn cyfarch

pob math o wrandawyr ; nid peri i ddynion synu a fyddai yr efifaith, ond eu

toddi yn llymaid ; nid dyfnder ei olygiadau, oedd ei ardderchogrwydd, ond

y wedd efengylaidd a roddai i bob mater, a'r teimladau tyner a gynyrchai ei

ymadioddion. Mewn cymanfa yn sir Porganwg unwaith, ar ol i lawer o

enwogion draethu eu cenadwri, daeth adeg Dafydd Parry i ddatgan yr eiddo

ynteu ; a rhyfeddol y Uewyrch a ganlynai ei ymadroddion, cymaint felly nes i

Ebenezer Morris dori allan i ddyweyd, " Mae yr Arglwydd, fel pe byddai yn

rhwym o arddel jt hyn a ddywed Dafydd Parry !
" Bu farw^ yn y fl. 1821,

yn 61 mlwydd oed, wedi bod yn gweinidogaethu 43 o flynyddau.

Cenadwri a dderbyniodd,
Marworyn a'i henjmodd hi,

Trwy gyffyrddiad scraph tanilyd

Llawn o fywyd oddifry.

Genaii hy' oedd ganddo 'n gyhoedd,
Wrth dyrfaoedd fawr a mân,

Cannoedd dano 'n canu 'n unol ;

Mewn hyfrydol nefol gân.

PONT-HHyD-Y-BERE.

Mae y capel a elwir ar yr enw hwn, yn sefyll yn mblwyf Llanwrtyd, tua

dwy filldir oddiwrth gapel y Gorwydd, a cherllaw y ffynnon, a elwir mewn

ffordd arbenigrwydd, " Ffynnon Llanwrtyd." I yfed y dyfroedd iachäol

hyn yr ymgasgla lluaws mawr o bobl, yn enwedig yn misoedd yr haf, y rhai

a geisiaut ymw^ired oddiwrth amrywiol anhwylderau.

Yn y gymydogaeth hon, mewn tyddyn a elwir Nantgae, yr oedd mercb

ieuanc yn byw tua chan' mlynedd yn ol, yr hon a olygid fel blaenffrwytb

Metliodistiaeth y fro. Y'r oedd ei rhieni yn gwrando ar yr Annibynw-yr,

y rhai a bregethent yn awr ac eilwaith yn eu t. Nid yw yn ymddangos fod

dim tuedd grefyddol yn y ferch ; ond arferai ddilyn arferion ei chyfoedion a'i

gwlad ; ac ymddifyrai yn y delyn a'r dawns, a phob nwyfiant o'r fatb ag oedd

ar y pryd yn ffynu yn mysg yr ieuenctyd. Y''r oedd pregetbu eisoes gan y
Metliodistiaid yn Nghîl-y-cwm, ardal tuag wytb milhlir o ffordd ; a chryn

son am y pethau rhyfedd a gymerai le yno dan eu gweinidogaeth, a cbodai
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ysfa yn meddyliau rhai o ardaloedd eraiU i fyned yno, er mwyn gweled a

clilywed drostynt eu hunain, ai gwir y chwedlau a ddygid i'w clustiau. Yn
mysg eraiU aeth y ferch ieuanc grybwylledig yno, pan nad oedd eto ond 16

ml. oed
;
ynghyda rhyw nifer o gyfeillion iddi ar y neges hwnw yn unig

Nid oedd ond ysfa chwilfrydig yn achosi y daith. Ar y Sabboth y daeth hi

a'i chyfeillion yno, dygwyddodd mai y Parch. Peter Williams oedd yn preg-

ethu. Nid oes lawer o amheuaeth na allasai hi fod yn chwareu cardiau y nos

o'r blaen ; o leiaf arferai wneyd hyny yn fynych. Soniai y pregethwr, iawer

am arferion pechadurus ei gyd-wladwyr,ac am y perygl ofnadwy yr oeddynt

yn agored iddo ; darluniai gyda difrifwch boenau diamgyffred y rhai colledig

;

ac er mwyn cymhwyso ei gyfarchiad at ei wrandawyr, ymattaliai yn ddisym-

wth, a dywedai, " Pe allai, fod yma rai yn fy ngw^ando yn awr, a fu neithiwr

yn chwareu cardiau ; edrychwch na fydd y bysedd hyny, a fu yn eu trin, ddim

yn liosgi, fel cynnifer o ganwyllau, yn uffern dros byth !
" Aeth y saeth at

galon yr herlodes, a dychryn Duw a'i daliodd. Llewygodd ei hysbryd gan

fraw. D.wysbigwyd hi yn ei chalon ; a thorai allan i leS'ain fel un ag oedd

mewn dirfawr berygl. Wedi gweled ei bod hi w^edi ei dàl, ciliodd ei chyfeill-

ion oddiwrthi, ac ymaith â hwy tua chartref, gan adael iddi hi ymdaro fel y
gallai, er fod y tfordd yn anial ac anghysbell iawn.

Bu hyn yn ddechreuad dyddiau i'r ferch ieuanc ; diflasodd di'os byth ar y
cardiau ; a chiliodd yn Uwyr oddiwrth ei harferion gwag a'i chyíeiUion ofer,

gan ymroddi o hyny allau i fyw i'r hwn a fu farw drosti.

Tua'r un amser, yr oedd dau frawd yn byw yn y gymydogaeth ; eu henw-

au oeddynt Edward a William Siôn. Yr oedd Edward eisoes yn grefyddwr,

ac yn aelod yn nghapel y Gelynos. Capel yw hwn perthynoi i'r Annibyn-

wyr, ac yn sefyll o fewn ergyd careg i " Ffynnon Llauwríyd; " ac yn nodedig

am mai ynddo y bu yr enwog a'r llafurus David Williams, Llanwrtyd, yn

llafurio am ílynyddau lawer. Y brawd arall hefyd a ddygwyd at grefydd yn

ei ieuenctyd, a hyny trwy foddion lled anghyffredin. Ymddengys y byddai

y gynuUeidfa yn y Gelynos yn" " tori allan (fel y dywedir), weithiau, mewn
Uefain neu foliannu, ac y byddai y brawd Edward yn eu mysg. Ün tro, pan

oedd wedi ymoUwug i folianuu felly, yr oedd ganddo ö'unen, neu napcyn

sidan am ei wddf, yr hwn, tybygasai ei frawd William, y buasai da ei ddat-

tod a'i gadw, hyd nes yr aethai yr awel drosodd ; a thra yr oedd ' Wil ' yn

tynu y napcyn, cyfarchodd ' Ned ' ef â rhyw ymadroddion, a fu yn rhy galed

iddo eu bwrw heibio. Gorchfygwyd ynteu gan rym yr hyn a draethid wrtho,

a daeth i fod yn grefyddwr mor ddysglaer a'i frawd. Pa beth a ddaeth o'r

uapcyn, ni ddywedir, ac nis gwaeth, gan ddarfod bedyddio y naill frawd i

ysbryd y llall yn y tro, o'r byn nid oedd tynu y napcyn ond achlysur, cwbl

ddibwys ynddo ei hun, eto o ganlyniad pwysig i'r brawd William, îe, hefyd i

Eethodistiaeth y rhan yma o'r wlad. Y gweinidog ag oedd yn pregethu ar

y pryd, oedd y Parch, Isaac Price ; ac yn nh rhieni y ferch ieuanc y soniwyd

am dani uchod, yr oedd yr oedfa hon yn cael ei cbynal.

Cyfbol III. ^ E
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Mab i'r Edward hwn oedd y pregetliwr hwnw a fu yn hir gyda'r Method-

istiaid, sef y Parch. David WiUiams, Mertliyr-tydfil ; ac yr i'r William, ei

frawd, yw y Parch. Ebenezer Williams, yn awr o Defynog. Wrth edrych i

hanes y brodyr, Edward a WiUiam WiUiams, gwelwu eu cysylltiad dechreuol

â'r Annibynwyr ; ond wrth oh'hain eu camrau dilynol, gwelwn eu bod mewn

undeb â'r Methodistiaid. Ymddengys ddarfod i'r ddau frawd, wedi rhyw

dyrahor, ymadael â chynulleidfa y Gelyuos, ac ymuno â'r Methodistiaid ; ni

ddywedir paham, nac i ba ddyben; ac feallai, nad edrychid ar y gwahaniaeth

rhwng y ddwy blaid yn y tymhor hwn ond bychan a dibwys ; ac mai peth

hawdd oedd i aelodau yn mysg y naill ymlithro at y llall, heb beri llawer o

sylw, nac achosi llawer o chwerwder. Pa fodd bynag, ymuno a wnaeth y
brodyr hyn â'r Methodistiaid, a hyny mewn amser yr oeddynt yn ychydig

iawn rifedi, ac isel ddigon eu sefyllfa, fel plaid o grefyddwyr,

Yn mhen rhyw gymaint o araser, ymunodd William â'r ferch ieuanc y son-

iwyd am dani, mewn priodas ; ac aethant i fyw i dyddyn o'r enw Abernant
;

lle fewn tua hanner milldir i bentref Llanwrtyd, neu yn hytrach i Bont-

rhyd-y-bere. Y pryd hwn hefyd, y dechreuodd yr ychydig Eethodistiaid, a

breswylient yr ardal, ymgynull at eu gilydd ar ífurf cymdeithas eglwysig.

Nid oedd o honynt ond saith o nifer, sef y ddau frawd crybwylledig, a'u

gwragedd, a thri eraill. Y lle y cyfarfyddent â'u gilydd oedd LIoíFtwen,

tyddyn yn ymyl y Bont. Yr oedd hyn, meddir, tua'r fl. 1770, neu 1773.

Ymddengys fod William Siôn yn cymeryd y blaen yn yr achos crefyddol, gan

y gelwid y cyfarfod eglwysig gan y cyíFredin bobl, yn " Seiaí Williaiìi Sian,

Aheìnant" Er mai William Williams oedd ei enw, eto gelwid ef gan y wlad

yn WiIIiam Siôn, Abernant ; a chan y pregethwyr, gan hyfed oeddynt arno,

gelwid ef Wil o'r Nant.* Yr oedd y gymdeithas fechan hon, fel yr un ag

oedd yn y Gorwydd, yn arfer myned bob mis i Langeitho i gymuno, er fod

iddynt ífordd faith a thra auhygyrch. Meddyliodd WiIIiara, Abernaut, yn

lled fuan i gael addold ; a dechreuodd ysgogi at adeiladu un ar dir Nantcae,

tua dwy fiUdir o'r Bont ; a dywedir ddarfod casglu rhyw nifer o geryg i'r lle

ar y dyben hwnw ; ond yn rhywfodd erthylu a wnaeth yr amcan ; ac yn Ue

adeiladu capel, cymerodd d dan ardreth yn y pentref ; t tô gwellt gwael

ydoedd ; eto yn hwn y cynaliwydy moddion dros lawer o flynyddau, ac ynddo

y bu holl enwogion y Methodistiaid mewn Dê a Gogledd, ar eu tro, yn

pregethu.

Yr oedd WiUiam o'r Nant, yn nodedig o ran ei fí'jddlondeb, er nad oedd

ond sefyllfa Ued isel. Lletyodd y pregethwyr oll ar ei draul ei hun ; efe,

gan mwyaf, a elai i'w cyrchu, a'u hebrwng i fí"ordd. Cyfarfyddai weithiau

âg amgylchiadau lled gyfyng i'w deimladau ef, rhwng ei awydd i ddangos

caredigrwydd i r Duw, ar y naill law, a difl'yg moddion i wneyd hyuy, ar y

* YmdcleDgys ei bod yn arferiad yn y Dê yn fwy nag yn y Gogledd, i gwtogi

ènwau dynion, megys Twmi, Billy, Jaci. Gwneid liyn ag enwau pregethwyr ; ac nid

ddirmyg arnyut ychwaith
j y cyfryw rym sydd mewn arferiad.
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llaw arall ; a barnai i ragluniaeth gyfryngu yn aohlysurol megys yn wyrthiol,

i roddi iddo fodd i wasanaethu i gyfreidiau y saint, trwy Iwybr annysgwyl-

iadwy. Unwailh cafodd ddaru o arian ar lawr, yn y cyfwng yr oedd ei

eisieu ; dro arall rhoddid llwydd ar ei waith yn pysgota, nes cael digon ac

yn ngweddill, i gyfarfod â'r angen. Ond ar ol treigliad peth amser, gwell-

hawyd ar yr achos yn ei amgylchiadau tymhorol, trwy i rai teuluoedd o

barch a chyfoeth gael eu hennill i roddi eu hysgwyddau dano, megys teulu-

oedd Winstone, Esgair-moel ; ac Evans, Ffos. Ysgafnhaodd hyn lawer ar

William, o'r Nant, a rhoes adfywiad a grym i'r achos yn ei wendid a'i dlodi.

Tra yr oedd WiUiam yn Abernant yn aneddu, Ilwyddodd, trwy ]\Ir. Eow-

lands, Llangeitho, i gael ysgol ddyddiol Madam Bevan i'r gymydogaeth.

Mae palas, o'r enw Maes-mynys, gerllaw Llanfair-muallt, Ile yr oedd un ]\Ir.

PhiUips, ofifeiriad y plwyf yu byw. Yr oedd y boneddwr hwn yn ustus

heddwch, ac yn r a berchid am ei ymdrech i lesâa ei gydwladwyr tlodion.

îr oedd hefyd yn gyfeillgar â Mr. Eowlands, Llangeitho, a chaniatâi i Mr.

Eowlands, ac eraill o'i gyd-Iafurwyr, bregetbu, yn awr ac eilwaith, yn ei

eglwys. Ac er nad ymunodd ef yn drwyadl a'r offeiriaid Methodistaidd yn

eu gwahanol ysgogiadau, y mae yn eglur ei fod yn mynwesu syniadau car-

edig tuag atynt ; ac iddo, yn ei gymydogaeth ei hun, roddi profion amlwg fod

ei fryd ar lesâu dynion yn y pethau a berthynent i'w bywyd tragwyddol. Yr

oedd gan y gr hwn un o ysgolion Madam Bevan yn ei gymydogaeth, a

phregethwr perthyuol i'r Methodistiaid oedd yn ei chadw. Euw yr ysgol-

feistr a'r pregethwr hwn, oedd Ehys Davies. Gr ydoedd o sir Benfro o

enedigaeth, ond a ddaethai ar gais Mr. Phillips, Maesmynys, i gymydogaeth

Llanfair i gadw ysgol. Gr diwyd a llafurus a fu yn ei ddydd, wedi ym-

gysegru at wneuthur a allai i chwalu y tywyllwch a orchuddiai y wlad oll, yn

mron, y pryd hwnw. Hwn, gan hyny, a gafwyd, trwy ddylanwad Mr.

Eowlands, i ddyfod i ardal y Bont i gadw ysgol. NeiIIduwyd rhan o d
Abernant i'r dyben hwnw ; a sicrheir ddarfod i'r ysgol, a'r ysgolfeistr, fod o

wasanaeth mawr er hyrwyddo yr achos crefyddol yn ei flaen.

Dechreuodd Ehys Davies bregethu yn sir Benfro íua'r fl. 1770, pan yd-

oedd tuag 20 mlwydd oed. Llithrodd y gr hwn i'r weinidogaeth mewn
dull Iled anfwriadol, fel yn wir y gwnaethai Ilawer o'r hen bregethwyr. Yr

oedd yn i ieuanc tra gobeithiol, ac ar waith rhyw bregethwr yu methu

dyfod i bregethu i'w gartref yn ol y dysgwyliad, cymhellwyd Ehys Davies i

wneyd y ditfyg i fyny. Pelly, hefyd y bu ; a hyn fu yr achlysur iddo dde-

chreu, ac ni pheidiodd ar ol hyny am yr ysbaid maith o 53 o flynyddau j sef

yr amser y Uuddiwyd ef gan angeu i barhau. Bu ddeg-ar-hugain o weithiau

ar daith, meddir, drwy Ogledd Cymru. Bu gwasanaeth Ehys Davies, trwy

ei bregethau a'i ysgol, o les mawr i achos yr efengyl yn y Bout. Bu farw

yn Talgarth, yn y fl. 1823, yn 73 mlwydd oed ; a chladdwyd ef gerllaw y
capel yu y lle hwnWj y Ue hefyd y mae mab iddo yu swyddog eglwysig hyd

heddyw,
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Deçhreuodd yr ysgol Sabbotbol ymwreiddio yn ngbymydogaetb Cilcwm

yn fore ; îe, rboddwyd rbyw gycbwyniad arni yn foreuacb yno nag unlle

aral], yn Nebeudir Cymru ; os nad befyd yn yr boU dywysogaetb ; beb ond un

eitbriad, sef yn Crawlom, ger Llanidloes.* Yr ydyra eisoes wedi cyybwyll

enw y Parcb. W. Williams.t GIan-gwen4as, yr bwn oedd r eglwysig, ac a

fuasai yn gweinidogaetbu yn Lloegr ara yr ysbaid o 37 o flynyddau, Yr

oedd bellacb, sef tua'r flwyddyn 1785, wedi dycbwelyd o Loegr, o berwydd

anmbariaetb iecliyd, meddir, i'w le genedigoL Yr oedd ei dad eisoes yn

aelod gyda'r Methodistiaid yn Ngbil-y-cwm. Ar ei ddycbwebad adref, ym-

unodd y mab befyd â bwy, ac ymosododd ar y gorcbwyl o sefydlu ysgol

Gymraeg yn y Ue, ar y Sabbothau. Agorodd un Dafydd Elias, tad y diw-

eddar Barch. Tbomas Elias, ei d iddo i'r dyben ; a bon, íel y tybir, oedd

vr ysgol Sabbothol gyntaf yn y Debeubartb, Bu y Mr. WiUiams bwn

yn egniol iawn yn ei ymdrecb i sefydlu y cyifelyb ysgolion mewn ardaloedd

eraiU. Gwuaetb byny yn îs'gbaerfyrddin ; a thrachefn yn Aberystwytb ; ac

hefyd yn Mhont-rbyd-y-bere. Dechreuodd ar y gorchwyl canmoladwy bwu

mor gynar a'r fl. 1785. Tua'r un amser ag y dechreuodd Nr. Charles sefydlu

yr ysgoUon rhad cylchynol, yn y Gogledd ; a thua thair blynedd ar ol i Mr.

B,aikes ddechreu ar y gorchwyl yn Ngbaerloyw. Y^mddengys fod Mr. Williams,

yn gydnabyddus â Mr. Eaikes ; ac wedi yfed gradd helaeth o'i ysbryd, ac yn

bleidiwr aiddgar i'w gynUun o weinyddu addysg ysgrythyrol ar y Sabbotbau.

Pan ymwelodd y gr parcbedig ag ardal y Bont, neu â pblwyf Llanwrtyd,

gyda'r bwriad o osod ei amcan mewn gweithrediad, parodd gryn gyff'ro yn

yr ardal ; a dywedir fod ugeiniau, os nad cannoedd, o bobl, hen ac ieuainc,

i'w gweled ar y Sabbothan, yn eistedd aUan ar y coed yn y pentref ; a chy-

nifer o lyfrau, neu ddalenau Uyfrau, ag a ellid eu cael, yn eu dwylaw ; ac yn

argoeU yr awydd cryfaf i ddarUen, neu i ddysgu darUen, gair yr Arglwydd.

Nid yw ein banes yn ddigon clir am y flwyddyn y cymerodd hyn le. Y'u

ardal y Gorwydd, ardal o fewn dwy fiUdir i'r Bont, ni ddecbreuwyd yr ysgol

Sabbotbol hyd y fl.. 1803, a gwan iawn oedd ei chychwyniad y pryd hwnw
;

a cpwan y parhaodd i fod, am rai blynyddau. Ond yr ydym yn casglu fod

yr ymosodiad a wnaed gan Mr, WilUams i sefydlu ysgol Sabbotbol, yn ardal

y Bont yn mheU cyn y fl. 1802. Dicbon, ar yr un pryd, fod diflaniad wedi

gorddiwes yr ymgais, ac i'r gwaith sefyll dros rai blynyddau ar ol y cych-

wyniad cyntaf ; ac os feUy, mai yn y ü. 1802 yr ail-gychwynwyd y gwaith.

Pa fodd bynag, ni fu Uawer o drefn nac eíîeithioldeb arni hyd y flwyddyn

1813. Adeiladwyd y capel sydd yn sefyU yn bresenol yn y pentref, yu y

flwyddyn 1808.
LLANGAMAECH.

Mae yr ardal a adwaenir wrth yr enw hwn, yn scfyU tua phedair mìUdir

i'i dwyrain o Lanwrtyd, a thua dwy fiUdir neu lai o'r Gorwydd. Mae hanes

Cyf. II., tudal. 468 ; hefyd tudal. 451; hefyd Cyf. I., tudal, 340. f Cyf. H., tud. 361,



PEN. TI.] SIROEDD MAESYFED, BRYCHEINIOG, A MYNWY. 341

y tri lle hyn yn ymblethu llawer yn hanes y'u gilydd. Cangen ydyw Llan-

. gamarch o'r Gorwydd
;
yn y Grorwydd yr oedd rliai o aelodau presenol Llan-

gamareh, yn arfer addoli, ac yn neiUduol yn arfer ymgynull mewn cymdeithas

eglwysig. Yr oedd pregethu, er hyny, er ys blynyddau, yn nghymydogaeth.

Llangamarch, mewn tai ffermydd yma a thraw, megys, Llwyn-madog, Dolgar,

Coryn ac Aberbudran j ond yn y íi. 1818, yr ymsefydlodd yr achos yn fwy

arhosoLmewn un lle, trwy drefnuso adeilad i'r dyben. I hwn y symudwyd

yr ysgol Sabbothol, ac yn hwn bellach yr ymgynullai yr aelodau eglwysig ;

eto, dros ryw amser wedi hyn, aent i gymuno i'r Gorwydd, lle yr oedd y
fam-eglwys. Y swyddogion cyntaf a alwyd i'w harolygu, oeddynt Mr. David

Lloyd a Mr. Morgans, Parc. Am y cyntaf y dywedir mai gr tra ffyddlawn

ydoedd, ac un a gyrhaeddasai enwogrwydd arbenig yn ei wasanaetb gyda'r

ysgol Sabbothol. Gr call a helaeth ei ddylanwad oedd Mr. Morgans ; ac

am ei briod y dywedir, mai un o'r gwragedd Uareiddiaf a mwyaf crefyddol,

ydoedd o neb a allesid eu cyfarfod. Mae cofadail am dani yn nghapel Llan-

gamarcli ; a pharhaodd hiraeth trwm a maith yn y frawdoliaeth ar ol ei

cholii,

Cafodd Llangamarch brofiad nerthol o'r adfywiad a gymerodd le yn y fl.

1828. Ymwelsai yn gyntaf â'r Gorwydd, ac ymddangosai rhyw arwyddion

bychaiu o wawr yn Llangamarch, yn enwedig yn yr ysgol Sabbothol, gwedd
yr hon oedd wedi llwyr newid. Ond ar ryw noswaith, pan oedd y diweddar

Barch. T. Elias yn pregethu ar y gair, " A äi di gydar gwr hion ? " gwaedd-

odd rhyw un allan " Af." Yr oedd yr un hwn yn ddyn tra hynod. Hen filwr

ydoedd, wedi gwasanaethu Sior IV ; ac fel milwyr yn gyffredin, heb nemawr

ofal aruo am ei enaid, nac yn wir am ei gorff, Ond yn yr oedfa uchod pig-

wyd ef yn ei galon, a chyffrous iawn oedd ei waedd. Wrth fyned adref can-

molai ei feistr newydd yn fawr ar gyhoedd yr heolydd, gan ddyweyd, " Bum
yn gwasanaethu breuin daearol dros flynyddau ; ond nid oedd hwnw i'w gyd-

mharu i'r meistr hwn. Dyma feistr !
" Parhaodd y milwr yn ddiwyd gyda

chrefydd, hyd yn awr ; neu o leiaf hyd yr amser yr ysgrifenid yr hanes uchod,

ac yn aelod yn Aberhonddu.

Pan torodd ef allan dan oedfa Thomas Elias, torodd Ilawer eraill allan yn
gyffelyb, a bu adfywiad grymus ar yr holl waith. Chwanegwyd at yr eglwys

yn y misoedd canlynol tua 104 o aelodau. Ehoddwyd prawf i gydwybodau

y cyffrediu bobl, fod bys Duw yn yr adfywiad hwn
; yn enwedig pan welsant

yr hyn a wnaed ar yr hen filwr uchod. Syrthiodd eu rhagfarn yn erbyn y
diwygiad yu y fan, a chredasant mai gradd o'r peth a ddywedwyd trwy y
proffwyd Joel ydoedd ;—Duw yu tywallt o'i ysbryd yn y dyddiau diweddaf.

Dan ddylanwad yr adfywiad, siriolodd a chryfhaodd yr achos yn ei holl ran-

au yn fawr ; a bu raid, yn y flwyddyn ganlynol, helaethu yr addold i'w

faintioli a'i ffurf bresenol.

Yn yr eglwys hon y cododd y Parch. Thomas Elias, enw yr hwn sydd ad-

nabyddus drwy y Dywysogaeth ; a llafur yr hwn a fu yn parhau dros lawer
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o flynyddau ; ond erbyn hyn sydd wedi terfynu yn y bedd. Mab ydoedd,

fel yr awgrymwyd i Mr. David Elias, Cil-y-cwm ; t yr hwn a fu yn lloches

gyntaf i'r ysgol Sabbothol o un man yn y Deheubarth. Bu Thoinas Elias

yn pregethu am yspaid 32 o flynyddau, a hyuy gyda chymeradwyaeth tra

mawr. Ordeiniwyd ef, i gyílawn waith y weinidogaeth, tua'r fl. 1831 ; a

dybenodd ei yrfa yn y flwyddyn hon, 1855. Pregethwr gwlithog ac enniU-

gar ydoedd ; a safai yn uchel yn syniadau ei frodyr, fel cristion cywir, a

gweinidog fí'yddlawn.

Yn y gymydogaeth hon y mae y palasd a elwir Llwyn-madog ; lle yr oedd

Edward Thomas, Ysw., yn trigiannu. Aelod oedd y gr hwn yn y Gorwydd,

eto yr oedd pregethu yn ei d yn lled gyson am flynyddau. Yr oedd y bon-

eddwr hwn yn ynad hedd; ac ar yr un pryd, nid oedd arno gywilydd o'i grefydd,

nac o'i frodyr. Buasai unwaith yn dwyn cryn sêl dros yr eglwys wladol ; a pha

beth a barodd ei ymneillduad oddiwrthi sydd anhysbys ; ond dywedir ei fod

yn grefyddwr dysghner, y fath nad oedd neb yn ei amheu. Dangosai lawer

o haelioni yn ei ddydd ; ac ennillodd iddo ei hun *' air da gan bawb, a chan

y gwirionedd ei hun." Merch iddo ef oedd Mrs. Pritchard, Dolgar, yr hon

oedd yn aelod yn Llangamarch. Yr oedd y foneddiges hon yn wraig tra

synwyrol a chrefyddol, heblaw ei bod yn haelionus. Bu farw yn y fl. 1846.

Yn y Ue hwn y cododd y diweddar David Price, yr hwn oedd un o efryd-

wyr cyntaf Trefecca. Gr ieuanc oedd hwn nad oedd neb yn dychymygu

ar y dechreu fod defnyddiau pregethwr ynddo, gau mor afrwydd oedd ei

ddawn, a gyleiddied oedd ei dymher. Eto, gan ei fod yn gristion cywir, ac

yn meddu ar synwyr da, caniatawyd iddo gychwyn ; ac yn ystod y tymhor

byr y bu efe ar y maes, caed profion diymwad fod ynddo fwy o gymhwys-

derau, nag a dybiasid ar y dechreu. Ni roddwyd iddo, pa fodd bynag, ond

amser byr ar y ddaear. Cymerwyd ef yn gLif, a bu farw tra yr oedd yn p
Athrofa, yn 36 mlwydd oed ; a chladdwyd ei weddillion yn ymyl capel

Talgarth.

Cyn codi capel Llangamarch pregethid yn achlysurol mewn amrywiol dai ar

hyd y gymydogaetb, megys Llwyneinion, Coryn, Aljerbudrau, a'r Parc. Sy-

mudwyd y pregethu drachefn i dyn mhentref Llangamarch, a drefnuswyd at

hyny. Yn y fl. 1829, adeiladwyd y capel preseuol, i'r hwn yr ymgynullai y

bobl, bellach, i addoli ; ac yn yr hwn y mae yr " arch " wedi ymsefydlu hyd

heddyw.

Heblaw y pregethwyr a enwyd, cododd amryw eraiU yn y cymydogaethau

hyn. Yma y cychwynodd y Parch. Evan Harris, yn awr o Eerthyr, ei yrfa,

a'i frawd William Harris
; y Peirch. W. Williams, Talgarth, gynt ; Ebenezer

WiUiams, Dyfynog ; a Maurice Davies, yr hwn a fu dros dymhor yn Llan-

fair, ond a fu farw yn America. Yu nghymydogaeth y Bont y ganed y
Parchn. David Williams, Merthyr ; a WiUiam Pryse, yr hwn sydd yn awr yn

genhadwr yn Sylhet, yn India y Dwyrain.
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PENNOD III.

HANES EGLWYSI BOEEAF BRYCHEINIOG.
CYN-n-YSIAD :

—

LLANFAIR-IMUALLT—YR AELODAU CYNTAF—Y PARCH. JOHN WILLIAMS, PANT-Y-
CELYN—HANES TRE-CASTELL—LLYWELYN DAFYDD—TEULU THOMAS POWEL—
JOHN PRYDDERCH—GWRTHOD DEFODAU CLADDU I'R METHODISTIAID YN LLY-
WEL—EBENEZER MORRIS YN DECHREU PREGETHU—ADFYWIAD GRYMUS—
DYCHWELÍAD MR. BOWEN, LLWYN-Y-GWAIR—CYMDEITHASFA HYNOD.

LLAN FAIR-MÜALLT.

Saif y dref hon ar lan yr afon Wy (TFye), afon a derfyna siroedd Maesyfed a

Brycheiniog. Saif Llanfair ("Builtli " yn Saesoneg) ar yr ochr honoi'r afon a

berthyn i Frycheiniog; tua 7 milldir i'r dê o Landrindod, a thua 12 milldir i'r

dwyrain o Lanwrtyd. Ymddengys fod yr holl barthau hyn yn nodedig am y
dyfroedd metelaidd a geir mewn amrywiol fanau ynddyut; megys, Llanwrtyd,

Liangamarch, Llanfair, Llandrindod, aLIandegle; y tri cyntaf yn Mrycheiniog,

a'r ddau olaf yn Maesyfed. Yn Llanfair y mae yr iaith Saesonaeg yn fíynu yn

llawn mwy na'r iaith G-ymraeg, a saif ydref megys ar y terfyn rhwng y ddwy.

I'r gorllewin iddi mae y Gymraeg, ac i'r dwyrain y Saesonaeg, a'r ddwy iaith yn
cyfarfod ynddi hi. Ymddengys fod Methodistiaeth wedi cael rhyw fath o yra-

sefydliad yn y dref hon yn foreu iawn. Adeiladwyd capel yma, a'r cyntaf dan

yr enwcajoeíyn Nghymru, mor gynara'ríi. 1747. Yn "Nghofnodau Trefecca,"

yn y íl. 1 742, ni a gawn benderfyniad y gymdeithasfa a gynaliwyd yn Nglan-

yr-afon-ddu, sir Gaerfyrddin, fel hyn :

—

"Fod i'r brawd Edward Bowen gynghori yn nghymdeithasau Llanafan, ZZaM-

fair, Llanddewi'r-cwm, a'r Diserth ; ac iddo gael cynorthwy Thomas Bowen,

Llanafan, yn y ddwy gymdeithas gartrefol ; a chynorthwy Thomas Bowen,

Llanfair, yn Llanfair a Llanddewi'r-cwra ; a chan Dafydd Price, yn Diserth, ar

brawf." Ymddengys hefyd fod Thomas James wedi ei osod yn arolygydd ar

y rhan yma o sir Erycheiniog, yn gystal â rhanau cyfagos o sir Eaesyfed. Yr

adroddiad cyntaf a gawn am Lanfair gan yr arolygydd, sydd fel hyn :

—

Cymdeithas Llanfaie-muallt.—Cynghorwr anghyhoedd Thomas Bowen.

Enwau yr aelodau. Eu cyflwr.

Thomas James.—Yn meddu tystiolaeth gyíla^Ti ac arosol.

Thomas Bowen.—Mewn rhyddid mawr.
Evan Evans.—Tystiolaeth ganddo unwaith, ond gwan mewn gras.

Sarah WiIUams.—Wedi ei chyfiawnhau, ac yn dod aHan o'r ffwra.

Sarah James.—Tystiolaeth gj-ílawn, ond mewn caethiwed mawr.
Elizabeth Boioen.—Tystiolaeth gyflawn, ond yn Ued ddigalon.
Ann Baisdel.—Profiad hyfryd, eto gwan.
Mary Bowen.—Yn ceisio yr Arglwydd lesu o ddifrif.

Margaret Lewis.-—Wedi ei chj'fiaìTOhau yn ddiweddar.
Elizabeth Price.—Tystiolaeth gyflawn, ond yn dechreu gwel'd ei chalon galed fwyfwy.
Susan Davies.—Wedi ei chyfiawnhau, ond yn awr dan amheuon.
Margaret Bowen.—Wedi ei chyfiawnhau, ond dan argyhoeddiadau cryfion.

Elinor Jones.—Yn dechreu ymddadebru o'i gwrthgiliad.
Gwen James.

^
Susan James. > Credwyf eu bod wedi myned i ogoniant.
Owen Hinsey.)
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Gwelwn yn yr adroddiad ucliod fod yn Llanfair, yn y fl. 1742, 13 o aelodau,

heblaw y tair merch a fuasent feirw. Ymddengys hefyd mai perthyn i'r

gymdeithas hon yr oedd Thomas James ei hun, yr hwn a osodasid yn arolyg-

ydd yr hoU ddosbarth. ]\Iae hanes y cymdeithasau eglwysig yn Llanfair,

Llanafan, a Llanddewi yn darfod gyda " Chofnodau Trefecca," a gadewirnii

ymbalfalu fel y gallwn o hyny allan. Nid yw yn ymddangos, pa fodd bynag,

fod Methodistiaeth wedi llwyr ddiflanu yn Llanfair o hyny hyd heddyw. Gan
ddarfod adeiladu yma gapel yn y fl. 1747, rhoddir i ni le i gasglu, ddarfod

i'r achos ymsefydlu yma mewn gwedd fwy sefydlog, nag y gwnaeth yn y
manau y cynelid addoliad mewn tai anedd. Galwyd y capel hwn " Alpha,"

i ddynodi ei flaenoriaeth ar bob un arall o ran amser. Nid oes genym ddim

o hanes yr achos yn y lle hwn i'w osod ger bron
;
yn unig deallwn na fu

dim enwogrwydd neiUduol arno o'i ddechreuad hyd yn awr; ar yr un pryd,y

mae yma ryw nifer wedi gallu cadw t. Ni Iwyr ddiffoddodd y ganwyll hon.

Cadwyd Llanfair, tybygid, gan y Methodistiaid, er i lawer o'r gorsafoedd

cymydogaethol ddisgyn dan ofal Harris a'i ganlynwyr, a thrachefn dan ofal

efrydwyr athrofa yr larlles. Gallwn feddwl hefyd fod sefyllfa y dref yn an-

fanteisiol i gynydd yr achos Cymreig ynddi, gan ei bod yn sefyll ar gyfíìniau

y Saeson ; a chan fod y dref ei hun yn rhanedig rhwng y ddwy iaith ; ac yn

ystod y ganrif hon, gallwn feddwl fod y Saesonaeg yn ennill y dydd ar y
Gymraeg ; ac hyd heddyw y mae moddion yn cael eu cynal yn y ddwy iaith,

weithiau yn gymysg yn yr un oedfa, ac weithiau ar wahan. Yma, meddir, y
treuliodd Hugh Pritchard, clochydd Llanir, ddiwedd ei oes. Nid yn mhell

oddiyma y mae hen gartef y Parch. James James, sef Pen-y-blaen, am yr

hwn y crybwyllasom yn hanes Maesyfed ; ac yma hefyd y bu y Parch. John

Williams, mab i'r Bardd o Bant-y-celyn, dros ryw dymhor ; a chan mai mewn
cysylltiad â chyfarfod misol Brycheiniog y mynai y gr parchedig fod i

barhau, barnwn mai dyma'r lle cymhwysaf i roddi gair o hysbysiad am dano.

Ganwyd ef yn y fl. 1754. Ymddengys iddo gael Uawer o fanteision addysg

mewn mebyd ac ieuenctyd; gan ei dad yn y Ue cyntaf, a chan athrawon

eraill, cymhwys i'r gorchwyl, ar ol hyny. Derbyniodd ei gyflawn urddau fel

gweinidog eglwys Loegr ; ac ar yr achlysur cyfarchwyd ef gan esgob Warren

fel hyn, "Byddwch wych fy mab; gochelwch na wneloch ddim cyfeillach â'r

Methodistiaid ; a diamheu genyf y byddwch yn gysur i chwi eich hunan, ac

yn addurn i'r eglwys." LLiwen oedd Mr. WiUiams am gyrhaedd o hono ei

amcan eglwysig ; ond wrth ddychwelyd adref dywedai wrtho ei hun, " Nid yw
fy arglwydd esgob yn adnabod y Methodistiaid hyn cystal ag yr adwaen i

hwynt ;
pe amgen ni buasai yn fy anuog i beidio cyfeillachu â hwynt. Arg-

Iwydd na ddyro y pechod hwn yn erbyn dy hen was ! Ac am danaf ílnau,

byddaf waelach eto na hyn ; byddaf ddirmygus yn fy ngholwg fy hun, a

chyda'r llaw-forwyniou (am y rhai y llafarai yr esgob) y'm gogoneddir."*

• Gwel Gofiant am dano gan y Parch, Maurice Davies, Llanfair-Muallt.
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Nid yw yn ymdclangos, pa fodd bynag, fod y gr ieuanc urddedig yn gy-

mhwys i'r swydd a gymerasai arno, gan nad oedd hyd yma yn feddiannol ar

wir grefydd bersonol, yn ol yr yraddaugosai ei agwedd yn ol llaw. Anmhosibl

ydyw ei ganmawl, gan hyny, am ymofyn urddau dan y cyfryw amgylchiad-

au ; nac ychwaith am ymrestru dan faner yr eglwys wh\dol, tra yr oedd yn

llochi syniadau uwch. am y Methodistiaid, ac yn rhyw led fwriadu, fel yr

ymddengys uchod, i nesâu atynt yn fwy mewn amser dyfodol. Yr unig

es-boniad a all yr ysgrifenydd roddi ar hyn ydyw, fod ei fywioliaeth yn ei

dueddu at y naili, a'i gydwybod yn tystio o blaid y llall ; ac mai oddiar fod

gwrthdarawiad rhwng elw a chydwybod yn yr achos, y cyfodai yr angliyson-

deb yn yr ymddygiad. Ond pa beth yn amgen a ellid ei ddysgwyl oddiwrth

ueb yn nghyflwr natur, a than lywodraeth egwyddorion y cnawd. Nid oedd

Mr. Wilb'ams, mae Ue i ofni, yn hyn yma, ond portread o lawer eraill ; ac

felly, 03 ydyw cyffredinolrwydd peth yn ei gyfiawnhau, yr oedd ynteu yn

ddiau yn esgusodol.

Wedi bod dros ychydig yn Llangrallo, sir Forganwg, yn cadw ysgol ac yn

pregethu, symudodd Mr. Williams yn y fl. 1782, i Llanfair-Muallt. Aeth i

leta yno at un Mr. Jones, meddyg, gwraig yr hwn oedd yn gristion loyw,

ac mewn cymundeb gyda'r Methodistiaid, ac a barhaodd felly hyd ddydd ei

marwolaeth. Ymddengys fod ei dad o Bant-y-celyn, ar daith yn y Gogledd,

pan y rhoddwyd iddo weinidogaeth yr eglwys wladol yn Llanfair, ac ar yr

achlysur ysgrifenodd gâa ddigrifol ato, un penniU o ba un sydd fel y canlyn :

—

Hed y Gwcw, hed yn fuan ; hed aderyn glas ei liw,

Hed oddiyma i Eant-y-celyn, gwêd wrth Mali 'mod i'n fyw
;

Hed oddiyno i Lanfair-muallt, gwed wrtli Juch am gadw 'i le,

Ac os na chaf ei weled yma, caf ei weled yn y ne'.*

Ond nid cadw ei le a wnaeth Jack ! Yr oedd anghymedroldeb mewn
diodydd cryfion yn fagl iddo, ac wedi bod felly dros ryw gymaint o'i oes

eisoes. Nid oes sicrwydd a oedd hyn yn adnabyddus i'r wlad ai peidio

;

ond yr oedd ef ei hun yn ymwybodol o'r gwendid hwn ; ae ar ryw amgylch-

* Daeth hanes arall i hiw am y Bardd, pan ydoedd ar daîth yn Môn ; ac yn yr hanes
y mae ífiirf wahauol ar y penuiU uchod, ac ar yr amgylchiad a barodd ei gyfìiusoddi.
" Cymerwyd y Bardd yn afiach," medd yr hanes, "yn y Garnedd-ddu, a bu yn gorwedd
ddyddiau rai. Yn ei salwch aeth yn isel iawn ei feddwl, a theimlai hiraeth angherddol
am ei gartref, ac am ei deulu. Wylai a chanai fel hyn,

—

'Nawr rwy 'n eitlia' jMôn yn aros,

Ac mae yn fy ysbryd glwy'
Am gael gweled Pant-y-ce]yn,

'Chaf ei weled tno'no' mwy !

Hed y Gwcw dros y bryniau,
Hed aderyn glas ei liw,

Dwg i'm newydd, dwg yn fuan,
A yw yno bawb yn fyw í

Hed oddiyno i Lanfair-muallt,
D'wed wrth Jack am gadw 'i le,

Os na clia'i weled ar y ddaear,
Y caf ei weled yn y ne'.

Hed oddiyno, dos at Mali,
Dywed wrthi yn ddystaw bach,

Os ca'i genad gan fy Arglwydd,
Y dof fi adre' eto 'n iacli.

Yr oedd yr hen Fardd yn lioíF iawn o gerddoriaeth yn gystal ag o farddoniaeth, a dy-
wedir liefyd fod ei wraig, a elwid ganddo ef Maìi, yn lled' fedrus a soniarus ei châu

;

ac fe j-mddengys hefyd ar rai amgylchiadau y bu y medriisrwydd hwn o wir wasan-
aeth iddo yn ei deithiau.
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iad ar ol ei sefydlu yn ei guradiaeth daeth yn adnabyddus i eraill. Oblegid,

pan oedd unwaith yn darlJen gwasanaeth y claddu uwch ben y bedd, canfydd-

wyd ei fod yn siglo ar ei draed ; a syrthio yn ddiau a wnaethai i'r bedd oni

bai i ryw gyfaiU gerllaw ymaílyd ynddo a'i achub. Ynteu ei hun a ddadebr-

odd yn y fan ; ac ar ei waith yn dyfod i'w bwyll, aeth yn saeth i'w galon.

Dychwelodd i'w lety raewn dagrau ; cauodd arno yn ei ystafell, ac ni welwyd

ef hyd dranoeth. Treuliodd y noson hono " heb roddi cwsg i'w lygaid na

hun i'w amrantau," a'i enaid yn toddi gan ing. Wele rai o'i ymadroddion

ar yr achlysur :
—"Dywedaf wrth y pwU, tydi yw fy nhad ; ac wrth y pryf, fy

mam a'm chwaer wyt. Py ngheudod sydd anwireddau. Nid oes ynof fi

ddim da yn trigo. Aflan, aflan ! Fy nghalon sydd fel Babilon, yn Uety

cythreuliaid, ac yn nyth pob aderyn aflan ac atgas, &c., &c."

Wedi ei archoUi mor drwm, nid hir a fu cyn i'r feddyginiaeth gael ei hestyn

iddo. Wedi profi dwfn edifeirwch cafodd cyn hir brofi maddeuant a hedd.

Daeth i allu ymhyfrydu yn Nuw yn wyneb lesu Grist. Cafodd waredigaeth,

ar yr un pryd, oddiwrth y pechod a fuasai barotaf i'w amgylchu. Mewn
llythyr at ei frawd, yn y flwyddyn 1784, fe ddywed, "I Dduw byddo'r

diolch, yr wyf wedi cael y fath oruchafiaeth ar y pechod a wyddoch chwi

oedd barod i'm hamgylchu, fel nad oes neb o'm cyfeillion yn fy nrwg-dybied

:

a thrwy drugaredd nid oes raid iddynt."

Wedi y tro crybwylledig, darllenai y gwasanaeth a phregethai dair gwaith

ar y Sabboth yn eglwys y plwyf ; ac yn yr wythnos ymgysylltai â'r Method-

istiaid. Aeth y son am ei droedigaeth yn fuan drwy hoU sir rrycheiniog,

ac yn mysg eraiU, daeth yn hysbys i'r larlles Huntingdon. Yr oedd prif

athraw y coleg, ar y pryd, yn rhwym o fyned oddicartref am rai misoedd ; a

thybiodd y bendefiges oddiar a glywsai am ddysg Mr. W., a'i gymhwysderau, na

Yr oedd unwaith yn Môn yn teithio, ac yn mysg manau eraill, daeth i bregethu i

Langefni, yn mhell, tybygid, c^'n bod yno un addold, na dim achos sefydlog, gan y
Mcthodistiaid. Y tro hwn yr oedd y wraig gydag ef. Ar al y bregetli aeth y ddau i

Ben-y-bont, tafarn-d adnabyddus yn y dref i letya. Yr oedd cynllwyn eisoes yn
ngwersyll yr crlidwyr, yn erbyn y pregethwr ; ac wedi deall pa le yr oedd, ymgasglodd
haid o honynt wrth ddrws y gwest-d. Yr oedd gyda liwy grythor fjidle?-), yr h^vn,

ond odid, oedd eisoes wcdi bod yn eu difyru mewn rliyw gynulliad llawen o'r ciddynt.

Ar y pryd, yr oedd Mr. W., a'i wraig yn aros yn y parlawr, clywent drwst traed lawer
yn y fynedfa (passage), a gwclcnt ddrws y parlawr yn agoryn araf, a'r crythor yn sefyll

o'u blaen, tra yr oecíd Ìhi o ddyhiriaid wrth ei gefn. Pan ganfa Mr. W. ef, galwodd
arno, " Tyr'd i mcwn, fachgen." Y crythor a ofynodd gyda llawer o goeg-foesganvch,

a garent hwy gael tune. " Carem," atebífi Mr. W., " gad dy glywed jn chwareu."
" Pa clune," gofynai y crythor.
" Rhyw dune a leici di, fachgen—i^anc^/ Jig, neu rywbcth arall," oedd yr ateb.

Ar hyn dechreuodd rygnu y crwth, a gwaeddodd Mr. W. yn effeithiol ar ei wraig,
" Tyr'd Mali, cân,"

Gwaed y groes sy'n codi fyny,

Yr eiddill yn goncwerwr mawr, &c., &c.

Tynodd y canu hwn sylw yr oferwp' ; a bu gwaith Mr. W. a'i wraig yn canu am
waed y groes, mor effeithiol, nes gostegu anwybodaeth y dynion ffolion hyn ; a llithr-

ascnt ymaitli bob yn un ac un, mewn gwarth a chywilydd, heb wneuthur dim ych-
waneg o aflonyddwch.
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allasai gael gwell i wneyd y cliífyg i fyny. Ysgrifenodd wahoddiad iddo o-an

liyny, i gymeryd gofal yr athrofa am dymhor, i hyn y cydsyniodd ynteu ; a

bu yno o Awst hyd diwedd Ehagfyr 1784. Bu yn Llanfair ddwy flynedd ar

ol hyn ; ond yn y fl. 1786, o herwydd diswyddiad y pen-athraw yn
Nhrefecca, ac o herwydd y boddlonrwydd a gawsid yn Mr. Williaras yn y
tymhor blaenorol, fe roddwyd gwahoddiad unfrydol iddo gymeryd y Ue.

Pelly hefyd y gwnaeth a bu yno, yn cyflawni y swydd bwysig o ben-athraw

dros bum' mlynedd.* Yr oedd ei dad, yr hen Fardd o Bant-y-celyn, bellach'

wedi raarw, a barnodd y mab, mai ei ddyledswydd ar yr adeg oedd myned
i'w hen gartref, a chymeryd gofal ei fam yn ei hen ddyddiau ; a dysgwyliai

hefyd, fel yr oedd yn rhesymol, y rhoddid iddo fwy o amser a seibiant i

bregethu yr efengyl.

Nid cymaint a deithiodd Mr. Williams a llawer o hen bregethwyr y Meth-

odistiaid ; nid er ys llawer cymaint a'i dad. Cyfyngai ei weinidogaeth gan

mwyaf i sir Frycheiniog, a rhyw ranau o sir Gaerfyrddin. Eto, fe ymwelodd
araryw weithiau â'r hoU eglwysi yn y Deheubarth, a bu ddwy waith hefyd yn

y Gogledd. Yn un o'r teithiau hyn yr oedd, pan ysgrifenai lythyr at ei frawd,

yr hwn oedd ofl'eiriad yn Lloegr, ac y darluniai yr olwg alaethus a gawsai ar

yr eglwys wladol yn Ngwynedd. Yr oedd wedi teithio 600 o filldiroedd, ac

"yn fy holl daith," raeddai, " ni chlywais am gymaint ag un gweinidoo- e6"ro

yn yr eglwys sefydledig !

"

Mewn llythyr arall at ei frawd, yn 1812, y dywed, "Nid oes un offeiriad

yn perthyn i gorff" y Methodistiaid yn sir Frycheiniog, ond fy hunan ; mae y
pellder rhyngom ni â'r eglwys sefydledig yn ymledu bob dydd ; ac y mae y
bobl ieuainc yn cymeryd yn ganiataol, nad yw yr eglwys ond math o Grist-

ionogrwydd gwladol; mae yr hen bobl o hyd yn llochi gradd o bleido-arwch

i'r eglwys, ond nis gwaeth gan y dosbarth ieuanc o honom, pe byddai yr holl

offeiriaid wedi eu halltudio i'r ochr draw i'r Ganges."

Nidoedd iechyd Mr. WiUiams, amy 15 mlynedd olaf o'i oes, ond anmharus

ac ansicr, fel na allai deithio nemawr oddicartref. Gan gyfeirio at daerineb

ei frodyr ar iddo ddyfod i ymweled â hwy, yn y naiU le a'r Ilall, fe ddywed,
" Nid gwiw i rai ddywedyd am fy afiechyd, ni wna fy mrodyr anwylaf, ond
chwerthin am fy mhen, gan feddwl nad oes dim ond yr hip\ yn fy ralino

;

canys felly y galwant hwy bob peth nad ydynt yn ei ddeall, ac ni chredaut

fod un clefyd ar bregethwr ond yr îdp, nes clywed ei fod wedi marw
; yna

dywedant, * Mae'n debyg ei fod ef yn afiach er ys blynyddau, er nad oeddym
ni yn ei gredu.'

"

Ni fu Mr. Williams erioed yn briod ; yr oedd yn berchen trefdadaeth o

ryw faintioli, ac raewn aragylchiadau cysurus ; tra elusengar helyd ydoedd.

Yr oedd ei d, ei fwrdd, a'i logell, yn gweinyddu at gyfreidiau pregethwyr ; a

* Ymhen dau fis ar ol eiymadawiad o Drefecca, sef yn Mehefin 17, 1791 ; bu fiirw yr
larlles, ac yn y canlyniad symudwyd yr athrofa o Dre'fecca i Cheshunt, swydd Herts.

f Neu yr Eyp,—talfyriad ô'r gair Hypochondriacesm, sef y Pruddglwyf.
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chyfranai yn flynycldol at achosion elusengar nid llai yn fynych na £200, ac

weithiau fwy na hyny. Dywed ei Gofiantydd am dano, " Er fod Mr. W. yn

enwog fel dyn, fel ysgolhaig, fel cristion, ac fel gweinidog ífyddlon, eto ei brif

ragoriaeth oedd ei elusengarwch. Ni welodd Cymru ond ambell nn cyffelyb

iddo." Gadawodd hefyd yn ei lythyr cymuu rhwug £800 a £900, at wahanol

achosion crefyddol ac elusengar.

Nid ydym yu deall fod Mr, Williams yn bregethwr hyawdl iawn, eto yr

oedd yn bregethwr call, a thra chymeradwy. Cyn darllen ei destyn, dywedai

bob amser " Gair yr Arglwydd ; " yua darllenai yr adnod mewn Ilais uchel

a chlir, ddwy waith neu dair drosodd. Byrion gan amlaf a fyddai ei bregeth-

au, anaml y parhäai yn fwy na hauner awr. Pe fu yn y weiuidogaeth am

ysbaid o faith flynyddau. Urddwydd ef yn offeiriad pan yn 25 mlwydd oed,

yn y fl. 1779. Gadawodd yr eglwys sefydledig yu y fl. 1786. Eu yn athrofa

Trefecca o gwbl, dros bum' mlynedd, ac yn pregethu yn mysg y Methodist-

iaid 37 flyuyddau, sef hyd ei farwolaeth ; yr hwn amgylchiad a gymerodd le

yn y fl. 1828, pan oedd yn 7^ mlwydd oed.*

Dysg a dawn, ac aur ac arian, corff ac iechyd, tra fu byw,
A gysegrodd ef \xi gyfan, at wasanaeth cglwys Dduw ;

Ac wrtii far\v nid anghofiodd achos Duw nac angen dyn,

Wrth ymadaw fe gyfranodd yu haelionus i bob un.

' Ar ol i Mr. WiIIiams ymadael â Llanfair fe fu yno rai pregethwyr eraill yu

trigiannu, megys y Parch. Maurice Davies, yr hwu wedi hyny a ymfudodd i'r

America, ac a fu farw yno. Bu y Parch. Richard Lumley hefyd yn preswylio

yu y dref dros amryw flynyddau ; ond ar ol iddo ef ymadael, ni fu yr uu

pregethwr yn preswylio yn arosol ; eto mae yr achos yn cael ei ddal i fyny

gyda gradd o Iwyddiant hyd heddyw.

TRECASTELL.

Mae y Ue hwn yn sefyll tua 12 milldir i'r gorllewin o Aberhonddu, ar y
fi'ordd sydd yn arwain i Lanymddyfri. Ymddengys fod Methodistiaeth wedi

ymsefydlu yn y fangre yma yn fore, mor fore a dyddiau Howel Harris.

Prawf teg o gynarwch yf achos ydyw fod yma gapel wedi ei adeiladu mor fore

a'r fl. 1755 ; adeg nad oedd ond ychydig iawn o gapelau gan y Methodist-

iaid trwy Gymra oll. Mae awgrym yn cael ei roddi yn "Nghofuodau

Trefecca," ac uid yw nemawr fwy nag awgrym, fod cymdeithas eglwysig

fechau yn Llywel, o fewu milldir neu lai i Drecastell ; a chymdeithas araU yn

Dyfyuog, o fewn ychydig gyda thair miUdir, mor fore a'r fl; 1743. Prawf

* Mae nodiad yn ei gof-lyfi' fel hyn :
—

" Mae yr hen o wedi gorphen ei

yrfa ! Dywcdodd ar ei wely angeu, ' iTr wyf yn cofio yr amser pe dywedasid wrthyf
nad oedd ond un dyn o blwyf i fyned i uficrn, buaswn yn sicr mai myfi oedd
hwuw ; ond yn awr, t.nvy drugaredd, pe dy^\'edid wthyf nad oes ond uu i ÌFyned i'r

nefoedd, gwn mai myfi yw efe ! '

"
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arall o hyiiafiaetli yr achos yn y lle hwn ydyw fod cymdeithasfaoedd yn cael

eu cynal yma er cyn y fl. 1765 j ac fe ddichon flynyddau lawer cyn hyny.

Yn y fl. 1765, y dechreuodd John Evans o'r Bala bregethu, a pha faint o

araser cyn hyny yr aethai i gymdeithasfa Trecastell sydd anhysbys. Ond gan

fod Mr. Whitfield yn pregethu yn y cyfarfod gyda Harris a Eowlauds, barnwn

fod y tebygolrwydd yn fwy í'yth fod y gymdeithasfa hono yn mysg y rhai boreaf

a gynaliwyd gan y Methodistiaid, yn Mrycheiniog. Pa fodd bynag, gallwn

sicrhau fod Methodistiaeth wedi cael saíle yn Nhrecastell yn mysg y manau

cyntaf yn y sir.

Ond anhawdd, os nad anmhosibl, ydyw oîrhain hanes yr achos gyda dim

sicrwydd a manyldra o hyny i waered. Mae traddodiadau credadwy ar gael

fod gweinidogaeth Harris wedi efí"eithio yn yr ardaloedd hyn, fel yn mhob
cwr Gymru ymron, i ddeffro rhyw nifer i ystyriaeth am eu hachos tragwyddol.

Tr oedd ef, meddir, yn awr ac eilwaith yn arfer pregethu yn Nhrecastell ar

nosweithiau, ac yn myned adref tuag 20 miUdir o ft'ordd ar ol pregethu, a

bod dynion o ardaloedd y Gorwydd, a Phont-rliyd-y-bere, yn dyfod i'w

wrando, ac yn dychwelyd adref yr un noson, dros fynyddoedd Eppynt,

bymtheg milldir a mwy o ffordd ; îe, yn ychwanegol, sicrheir fod yr un dynion

yn yraosod ar eu gorchwylion dranoeth fel arferol, heb deimlo, neu heb ym-

deimlo â'u blinder, oddiar y mwynhad a'r adgyEnerthiad a gaent yn yr oedfa-

on hyny. Y pryd hwnw fe gedwid y cyfarfod eglwysig mewn gwahanol dai

anedd ar hyd ac ar led y gymydogaeth ; weithiau mewn un ac weithiau

mewn arall
;
yn mysg eraill fe sonir am d un John Evans, a th un David

Williams. Cynelid y cyfarfodydd eglwysig yn y modd yma, nid cyn adeiladu

capel yn unig, ond, dros ryw dymhor ar ol hyny.

Nid oes genym ddim o hanes y lle hwn am 30 mlynedd ar ol adeiladu y
capel, hyd nes y daeth y Parch. Ebenezer 3Iorris yma i gadw ysgol, Nid

oedd ar y pryd ond 17 mlwydd oed ; ac nid oedd yn yr adeg yn proft'esu bod yn

grefyddol, ond yn rhodio yn ol helynt y byd hwu, ac yn oferedd ei feddwl.

Gwnaeth ei let, tybygid, yn nh John Prydderch, un o'r hen bregethwyr

ft'yddlon, a berthynai y pryd hwnw i sir Erycheiniog ) dan gronglwyd yr hwn

y bu efe am ysbaid dwy flynedd ; ac ar gais yr hwn y cafwyd ganddo gadw

dyledswydd deuluaidd y tro cyntaf erioed. Ni ddywedir mai John Prydderch

a fu yr oft'eryn o'i ddychweliad ef at Dduw, oud fe briodolir hyny i'r David

WiUiams y crybwyllasom ei enw eisoes, Yn y lle hwn hefyd, tua'r fl. 1788,

y dechreuodd bregethu, pan nad oedd eto yn llawn 20 mlwydd oed, ac yn

nh un Llewelyn Dafydd, Llwyn-ynn, y gwnaeth y cais cyntaf erioed ar

hyny. Ee fu ei weinidogaeth yn y lle hwn, er ieuenged ydoedd o ran

dyddiau, ac er lleied yr amser yr arosodd yn Nhrecastell ar ol dechreu

pregethu, yn dra bendithiol yno. Dychwelwyd llawer o bobl trwyddo at yr

Arglwydd. Daeth 25 o ymgeiswyr i'r cyfarfod eglwysig yr un noson, ac oU,

oddieithr un, yn priodoli eu dychweliad i weinidogaeth Ebenezer Morris.

Yr oedd Llewelyn Dafydd yn un o'r hen swyddogion eglwysig, ac mewií
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rhyw bethau yn rhagori ar ei gyd-swyddogion, er fod iddynt oU air da, a'u

coffadwriaeth yn anrhydeddus a pheraroglaidd. Yr oedd yu uu o'r enwogion

boreaf yn Nhrecastell, ac arno ef y disgynodd yr achos pan nad oedd yn

perthyn iddo ond gwaeledd a gwendid. Cafodd ynteu nerth i fod yn ffydd-

lawn mewn amser tywyll a gauafaidd, pryd nad oedd ond marworyu ar

aelwyd Methodistiaeth yn y dre' heb ddiffoddi. Felly dywed Bardd o Bant-

y-celyn am dauo, yn yr alareb y ganodd iddo ar ol ei ymadawiad :

—

Fe ymdrechodd yn egniol, pan oedd cwmwl oerllyd fn^,

Wedi 'mdaenu dros Piycheiûiog, fel rhyw len o dywyllwch du
;

Ac er hau, a hau di'achefen, gau bregethwyr o bob rhyw,
Yn üslrrecastell d'oedd eginin, fel ag argoel fod è'n fyw.

Yn y tymhor isel hwu, y llafuriai Llewelyu gyda ffyddlondeb a hunan-ymad-

iad rhyfeddol, i gadw y marworyn heb ddiffodd. Teithiai lawer yu mhell ac

agos, i Langeitho ; ac i gymdeithasfaoedd, i ymofyn pregethwyr i ymweled

â'i wlad ; a hyny heb uu cymhelliad ond a roddai cariad ei fynwes ei hun, ac

heb un wobr ond a dderbyniai yn y gwasanaeth. Yr oedd Ehagluuiaeth

wedi ei gyuysgaeddu â gallu, a gras wedi ei gynysgaeddu ag ewyllys i weiui

yn hael ac yn ehelaeth o'r hyn oedd ganddo tuag at ddwyn yn mlaen deyruas yr

Arglwydd lesu. Yr oedd Llwyn-yun, tybygid, yn eiddo iddo ef ei hun ; ac felly

yr oedd ganddo fwy o fodd i gyfrauu nag a feddai llawer o grefyddwyr ei

oes. Yr oedd ei wraig, GwLidys, hefyd o'r uu duedd ag ynteu. Agorenteu

t i'r hoU bregethwyr, a chyda sirioldeb hawddgar hwy groesawent y dyeithr-

iaid a ddeueut i wasanaethu yr achos yn y lie. At hyu y cyfeiria Williams

yn yr alareb :

—

Gwelwch d yn llawn agored,

Doed o'r dwyrain, doed o'r dê :

Pawb ío'nffriììs i'r Arglwydd lesu,

Gan Llywelyn y mae lle
;

Ac wrth wel'd y iJererinion,

Y'mhob congl yno'n llawn,

Mae ei galon ef yn gwenu,
Ac yn dawnsio yn hyfryd iawn.

Bu y gwr hwn farw yu y gwaith. Cafodd ei gymeryd yn glaf yn nghym-

deithasfa Llanfair-Muallt, Mawrth 18, 1783, a bu farw yno yu mhen ychydig

ddyddiau. Ac er fod ei farwolaeth yn ddirfawr golled i'w wlad; eto, feym-

ddengys i grefyddwyr ei fro gael achosion i ganu y nos dywell hon. Ar

waith ei ardalwyr yu myned ag elor Llywel* i gyrchu ei weddillion ef i'w d
ei hun, hebryngwyd hwy gan nifer o gyfeillion o Lanfair, i gefn mynydd Ep-

pynt ; a dywedir eu bod yn canu ac yu canmawl yrarou yr holl ffordd. Ar ei

anghladd pregethodd Mr. Lloyd, o Gaio, ar 1 Cor. xv. 58 ; ac ymahefyd, yr

oedd saiu cân a moliant yu boddi llais y pregethwr, rhai yn y t a rhai y tu

allan iddo, yn canu mewn Uef gorfoledd, ac ambell un yn ueidio gan lawen-

• y plwyf y r oedd ef yn byw ynddo
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ydd. Anhawdd oedd gwybod pa un ai t galar ai t gwledd ydoedd. Wedi

myned a'r corff i'r llan, prin y cafodd y gweinidog y Parch. Ll. Llewelyn

seibiant i ddarllen gwsanaeth y claddu, cyn i'r bobl dori allan eilwaith i gan-

mawl ; a pha fwyaf y gorchymynai yr offeiriad iddynt dewi, uwchaf i gyd y
llefarent. Ac os oedd hi yn awelog fel hyn o fewn y llau, hi aeth yn fwy o

lawer felly wrth y bedd. Parhaodd y canu, a'r canmawl, a'r neidio, ar y
fynwent am gryn amser, nes oedd amynedd y gweinidog wedi darfod, gan

gwbl gredu fod y bobl wcdi colli eu synwyrau.* Bu farw Llewelyn Dafydd

fel y dywedwyd yn y fl. 1783 ; yr oedd hyny dair blynedd cyn i Ebeuezer

Morris ddyfod i Drecastell i fyw, a phum' mlynedd cyn iddo ddechreu pre-

gethu. Yr oedd yma dri eraill o swyddogion yn cydlafurio, dros ryw dymhor

o leiaf â Llewelyn Dafydd, sef Thomas H. Beinon o'r Dorallt ; Evan Davies

o'r Eelin-wysg ; a Llewelyn Price, o AUt-y-fan. Bu feirw tri o'r blaenoriaid

hyn o fewn tri mis i'w gilydd, a phan oedd yr olaf o'r tri yn cael ei gladdu

yn mynwent Llywel, torodd un boneddwr allan, yr hwn nid oedd grefyddwr

ei hun, gan ddyweyd, " Wel ! wel ! dyna dri dyn wedi eu claddu, ac yn cyd-

orwedd yn ymyl eu gilydd !— os nad yw^ y rhei'na yn y nefoedd, ffarwel am
danom oll !

"

Yu amser olaf Llewelyn Dafydd yr oedd yma hefyd un Thomas Powell, yn

byw yn y Byllfa, tyddyn, heb fod yn mhell, Ile y byddai pregethu yn fyn-

ych. Yr oedd gwraig y t hwn yn nodedig am ei gras a'i ffyddlondeb.

Y'r oedd gan Thomas Powell bedair o ferched, y rhai a fuont o wasanaeth

mawr i grefydd. Priododd un Mr. David Thomas, Llwyn-neuadd, yr hwn
a fu farw yn Iled ieuanc, ond fe fu ei weddw ef yn wasanaethgar iawn i'r

achos yn ei chartref, a chyn ei marw Hi gafodd y llawenydd o weled ei mab
yn dilyn Ilwybrau ei dad, ac yn gosod ei ysgwydd dan arch Duw Israel. Fe

fu y ddwy chwaer eraill yn ddefnyddiol yn eu tymhor, sef Mrs. Jones o'r

Beiliau ; a Mrs. Jones o'r Bryndu. Mae perthynasau y gwragedd hyn lawer

* At ei gynhebrwng j cyfeiria y Bardd :

—

Yna dinasyddion Llanfair

Bobl hawddgar gynes lân,

A'i hebryDgent tuag adre'

Heb ei wel'd erioed o'r blaen.

Tirion oeddynt yn ei gystudd,
Parch i'w goríF wrth fyn'd i'r bedd

Credu caent deyrnasu rywbryd
Gydag ef mewn gwlad o hedd.

Methu deall y mae amryw,
Beth yw y drylliedig lef,

Sydd wrth glywed Llwyd yn ssinio

Efengyl yn ei anghladd ef.

P'un ai galar dwfn ydyw
Neu orfoledd nefol pur,

Sy'n attalfa i ni glywed
Geiriau gloywon perffaith wir.

Dewch i'r eglwys chwi gewch synu
Gweled llu yn seinio cân

;

Nes oedd muriau'r llan yn adsain,

Mwy na wueuthcnt 'rioed o'r blaen.

Yr annuwiol yn terfysgu,

Glasu, duo, oll mewn braw,

Profi dychrynfeydd marwolaeth,

Ac yn ofni 'r dydd a ddaw.

Dacw 'r corff yn myn'd i'r ddaear,

Dacw dorf yn tori maes,

A gwaeddtäau calonau drylliog

Megys tonau 'r cefnfor glas.

Galar a llawenydd dwyfol,

Hiraeth a boddlondeb ffydd,

Mewn un enaid sy'n terfysgu,

Heb yu hollol gario 'r dydd,
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o honynt yn ai'os yn ffyddlon yn ngliyfundeb y IMetliodistiaid tyd heddyw,

yn .Nhrecastell, Llanymddyfri, a Phontsenni.

Y pregethn-yr a drigiannent yn y tymhor boreol hwn yn Nhrecastell oedd-

ynt John Prydderch, WiUiam Bevan, a WiUiam Williams ; siopwr oedd yr

olaf yn y dre'; ac yn pregethuyn achlysurol. Yr oedd gradd o hynodrwydd ar

John Prydderch ; a chan ddarfod iddo deithio cryn lawer, yr oedd o hyny yn

yn fwy adnabyddus i Gymrn. üanesid ef yn y fl, 174^, yn Nghwíntowy,

sir Aberteifi. Ehoes ei dad ef yn ysgol Ystrad-Meirig, yn ei ieuenctyd, gyda'r

bwriad o'i ddwyn ef i fyny i'r ofleiriadaeth, a bu yn yr ysgol hono nes

oedd yn agos yn 30 mlwydd oed. Yn yr adeg y gadawodd yr ysgol, efe, a

chyfaill iddo.. a aethant gan belled a Llangeitho, i weled a clywed y peth y

clywsent gymaint o son am dano, sef y gorfoleddu a'r neidio. Gyda'r bwriad o

wneuthur gwawd o eraill, a chyda'r dysgwyliad o gael mesur o ddifyrwch, a

thestynau chwerthin iddynt eu hunain, yr aethant i Langcitho, ond yn groes i'w

dysgwyliad, ac yn annhraethol well na'u haeddiant y bu. Clywsant Rowlands

yn pregethu, ac anfonwyd y gair at galon John Prydderch gyda nerth mawr,

nes oedd y llencyn gwamal yn ddigon difrif, Anmhosibl oedd gwawdio neb

bellach, yr oedd ef ei hun yn mysg y rhai dirmygedig. Weithian ymddang-

osai pob peth iddo yn newydd. Cymerodd tro trwyadl ie yn ei duedd ac yn

ei amcanion. Ymunodd yn ebrwydd â'r iVIethodistiaid yn Mron-yr-helm, ile

yn agos i'w gartref. Gyda'r newidiad ynddo ef, newidiodd pethau tuag ato

ef; newidiodd ei dad ei wedd a'i ymddygiad tuag ato; troes yn elyn iddo ; a dy-

wedodd, os Methodist a fynai efe fod, na chai un diwrnod ychwaneg o ysgol.

Pelly ymadael fu raid ag Ystrad-Meirig, a dechreu ymaflyd yn ngaledwaith y
tyddyn. Ond ni efl'eithiodd hyn nemawr ar y llanc

;
ymlaen bellach yr oedd

wedi penderfyuu myned, ac ymlaen yr aeth. Pan oedd yn 31 mlwydd oed,

sef ychydig fwy na blwyddyu ar ol iddo ymaflyd mewn proftes, fe ddechreu-

odd bregethu, yn y fl. 1763.

Y'n fuan wedi iddo gychwyn ar ei weinidogaeth, torodd yraryson fi'yrnig

allan rhwng ei dad a'i ewythr. Yr oedd y ddau frawd yn perchen Ilawer o

ddefaid, ac ynghylch y defaidtrawd, neu redfa y defaid, yr oedd yr ymrafael.

Cyfarfuant un diwrnod ar beu y mynydd, a chyfl'rodd eu hanwydau i'r fath

raddau nes rhuthro ar eu gilydd ; ac ni ddybeuodd yr ymladdfa cyn fod un

wedi curo y Uali o ben y niynydd i'r gwaelod ! Parodd hyu i dad Johu

Prydderch, yn Ile byw mewn yraryson gwastadol, symud ei gartref ; a daeth 1

breswylio i le a elwir Blaensawdde, ymlaen plwyf Llanddeusant, sir Gaerfyrdd-

in. Yr oedd y mab, er byn, yn parhau yn ei brofi'es, er newid ei gartref ; a buan

y cafodd yr hoU blwyf ddeail fod pregethwr weithiaa yn trigo yn eu pUth.

Daeth yn fuan i radd helaeth o barch a dylanwad ; a chan nad oedd yr un

ysgol fewu y plwyf, cymhellwyd ef yn daer i ymaflyd yn y gorchwyl ; gau

y deallid ei fod ef wedi cael mesur helaeth o ddysgeidiaeth, Cydsyniodd

ynteu â chais y plwyfolion, a chaniatawyd iddo eglwys y plwyf iV chadw,
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Dros rai blynyddau cadw yr ysgol y bu, a chodasid ysgold iddo ar draul y
plwyf, oui buasai i'w dad ac offeiriad y plwyf ddyrysu yr amcan.

Arosodd John Prydderch yu Llanddeusant nes oedd yn 46 ml. oed, pryd

y priododd un Miss Catheriue Winstone, o gymydogaeth Pentre'r-felin, sir

Frycheiniog. Symudodd bellach i dyddyn bychan o'r enw y Pfos-ddu, ya

nghymydogaeth Trecastell. Symudodd drachefn i'r dref yn mhen pum'

mlynedd ; ac yn tnhen dwy flynedd ar ol hyny symudodd y drydedd waith i

dyddyn bychan o'r enw Pant-crafog-ucha' ; lle y treuliodd weddill ei oes.

Bu farw yn y fl. 1803, yn 60 ml. oed, ac wedi bod yn pregethu yn agos i

40 mlynedd.

Ymddengys i John Prydderch ennill lle mawr yn meddwl ei frodyr am ei

onestrwydd a'i lafur. Arferai yraweled â'r Gogledd unwaith yn y flwyddyn

dros amser maith ; a bu mewn peryglon lawer yn rhai o'i deithiau cyntaf yno.

Llawer gwaith y cafodd ei archoUi gan gerig, a'i ddifwyno gan wyau gorllyd

;

a bu unwaith mewn enbydrwydd am ei fywyd : a'i ladd yn ddiau a wnaethid

oni buasai i oruchwyliwr masnachol o Loegr gymeryd ei blaid.

Yn yr amser y bu farw John Prydderch, yr oedd rhyw ddrwg-dybiaeth a

rhagfarn wedi codi yn erbyn y Methodistiaid yn mysg yr offeiriaid, a chafodd

y rhagfarn hwn achlysur i ddangos ei hun ar gladdedigaeth yr hen frawd.

Gwrthodai y Parch. Mr. Evans, Llywel, ganiatâu i weddillion neb o'r Meth-

odistiaid ddyfod o fewn muriau y Uan ; a gwrthodai hefyd ddarllen uwchben

y bedd. Gwneid yr anrhydedd, er hyny, i bob math o bechaduriaid, meddwon,

puteiniaid, twyllwyr, ac anftyddiaid, ond gwrthodid ef i'r Methodistiaid ; a

gweddillion John Prydderch oedd y cyntaf y gwrthodwyd y defodau claddu

iddynt. Nid ydym yn crybwyll yr amgylchiad, fel pe baeín yn credu fod y
sarhad bwriadol hwn yn i;n golled nac yn un gwaradwydd i'r un tranc-

edig, ond i ddangos i ba raddau y mae ysbryd plaid, ac anwydau drwg ya

cario dynion. Gwelsom laweroedd o weithiau yn y gwaith hwn, pa fodd y
gwasgai offeiriaid yr eglwys wladol ar bregethwyr a phroffeswyr y Methodist-

iaid yn eu bywyd ; ond dyma y waith gyntaf, am a gofiwn, i ni gael achlysur

i gofrestru am neb o honynt yn ceisio cario y sarhad hwnt i angeu ! Yr oedd

yr ymddygiad hwn yn fwy trahaus gan ei fod yn drais ar deimladau y plwyf-

olion yn gyffredinol
; yn gymaint a bod pawb yn llochi syniadau tyner a

pharchus am yr hen bregethwr ; eto ni oddeüd i'w gorff ef ddyfod o fewn i'r

adeUad gysegredig ; ac ni halogalí y gr parchedig mo'i wefusau trwy ddar-

llen ychydig eiriau wrth y bedd. Mynych y gwelsom yn ystod y gwaith

hwn, fod rhigymau y beirdd yn peri mwy o'u harswyd ar offeiriaid yr oes,

na dim arall. Nid oedd arnynt ofn pechu gymaint yn erbyn Duw, ond yr oedd

ofn fíiangellau trahaus y beirdd. Gosodai " Twm o'r Nant " fwy o'i arswyd

ar glerigwyr nag a wnai cyfraith y tir ; a chilient rhag ei fíiangell yn fwy na

rhag fílangell eu cydwybodau eu hunain. Y gwir ydoedd, fod y teimlad o

gywilydd yn gryfach ynddynt na chydwybod o ddyledswydd, a gofal am eu

henwau da gyda dynion, yn fwy na'u heiddigedd dros ogoniant Duw,- felly,

CYrnoL III. 3 F
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yr oedd yn yr amgylcliiad dan sylw. Mewn Marwnad a gyfansoddwyd i'r

lien bregethwr, gan un Maurice Hughes, y mae cyfeiriad yn cael ei wneyd
at ymddygiad yr offeriad :

—

" Nid oedd ungwr trwy'r djrwysogaeth,

Wr m^'y'i lafur dros lywodraeth,

Lywia'i ran yn lân i'r Lettad ;

Eto'r Lefiad pan fu farw, .*

ChM'areu wnaeth a'i goríF yn chwerw
;

Myn'd a'i gorff o'r porth i'r beddrod,

Heb gadw yn ddyfal at y ddefod
;

Ni chai'r clod, fyth o fod, na dyfod,

O fewn muriau eglwys Llywel,

Mwy na'r 'fengyl, gan y bugail :

Ond torir cyrn pob milyn hwyliog,

Fyddo'n cornio'n annhrugarog, &c."

Pigodd yr alargan deimladau y gr parchedig, a gwnaeth ymgais, meddir,

gydag amryw gyfreithwyr, i osod cosb y gyfraith ar y troseddwr ; ond meth-
odd a llwyddo yn ei amcan, Parhaodd y trahâ hwn yn y plwyf am ysbaid

12 mlynedd. Y cyntaf a wrthodwyd, fel y dywedwyd, oedd gweddillion

John Prydderch, y pregethwr ; a'r cyntaf a dderbyniwyd eilwaith, oedd

gweddillion pregethwr arall, o'r enw WiUiam Bevan
;
gwrthodwyd y cyntaf

gan Mr, Evans y tad, a derbyniwyd yr olaf gan Mr. Evans y mab ; un yn y
fl. 1802, a'r llall yn y fl. I814.

Tua'r flwyddyn y daeth Ebenezer Morris i Drecastell i gadw ysgol,

sef y flwyddyn 1786, y bu yma ddiwygiad grymus hwn oedd yr ail adfyw-

lad
; buasai un arall yn amser Llewelyn Dafydd, ond nid oes nemawr

gofion am hwn ; ac nid oes coffhad am yr un adfywiad neillduol ar

ol yr un yn y flwyddyn 1786, am 35 o flynyddau ; sef yr un yn y flwyddyn

1821, yr oedd y diwygiad hwu yn un grymus iawn. Hyd yn hyn yr oedd
j'^r hen gampau yn aros ar eu traed :—y rhedegfeydd ar y bryniau ar y Sab-
both

; y bêl droed a'r bêl law yn fawr eu rhwysg ; y gwylmabsantau a'r

dawnsiau, heb eu dymchwelyd
;
yr ieuenctyd yn cilio o'r addoliad yn y pryd-

nawn i'r tafarndai ; lle y byddai y meddwi a'r dadwrdd, y tyngu a'r ym-
ladd, yn aml hyd y bore.

Yn yr adeg yma cafodd plwyf Llywel y rhagorfraint o gael offeiriad duwiol

a gwir ymdrechgar, sef y Parch, David Parry, y ficer presenol. Torodd yr

adfywiad allan yn y llan, ac yn y capel
;
ymunodd ugeiniau lawer â chrefydd

yn y ddau le ; daeth yr ieuenctyd yn lluoedd i wisgo iau Mab Duw; ac nid

oedd grym bellach yn y gweddill i ddal i fyny yr hen ddefodau llygredig.

Syrthiodd y gwylmabsantau i warth, ac yn lle y tyngu a'r meddwi, clywid

^lais cân a moliant trwy yr hoU ardaloedd. Gobeithiwn na chyfyd yr un
Hiel y Betheliad byth i sylfaenu yr hen Jericho o hyn alìan ; ac nid dadym-
chwel annuwioldeb cyhoeddus yn unig a fu, ond gwnaed gwaith ar eneidiau

dynion a fydd mewn bri tragwyddol ; chwanegwyd ugeiniau at y gymdeithas

eglwysig y pryd hwn ; ac nid cwbl ddieppiledd ydyw yr eglwys hyd y dydd
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heddyw. Ehifedi yr eglwys yn bresenol ydyw 150, heblaw plant; yr unig

weinidog sydd yn trigiannu yma, yw y Parch. David Davies, ynghyd a'r

Parch. Benjamin Morris, yn Mhentre'r-felin.

Nid Trecastell ei hun, na'i chymydogaethau chwaith yn unig, a gawsant

leshad oddiwrth yr adfywiadau a fu yma ; ond cafodd personau dyeithr, ac

ardaloedd pellenig, hefyd, fedi, megys yn achlysurol, peth o'r íFrwyth ; er fod

yr aelwyd danllyd yn hanfodi mewn un lle, eto cariwyd rhai o'r gwreichiou

hyd ymhell. Pan y torodd yr adfywiad allan yn Llwyn-neuadd, ardal heb

fod yn mhell o Drecastell, dan weinidogaeth y Parch. Thomas Jones, Caer-

fyrddin, yn y íl. 1786, yn mysg y lluaws a gaAvsent les y pryd hwnw, yr

oedd un William Bowen, Aberhenwen
;
yr hwn a aeth ar ol hyny yn swydd-

og i'r Gyllidfa, ac yn bregethwr tra defnyddiol yn ei ddydd, yr hwn a

ddybenodd ei yrfa yn Abertawe.* Yn y tymhor hwn y dywedir i'r bon-

eddwr Mr. Bowen, Llwyn-y-gwair, sir Benfro, dderbyn saeth y gwirionedd

i'w galon. Pel yr oedd un ferch ieuanc yn moliannu ar yr heol, wedi dyfod

allan o'r capel, ac yn adrodd y pennill hwnw o waith Williams, Pant-y-celyn,

Dywedwch i'm pa olwg hyfryd,

Sydd ar Dywysog mawr y bywyd ;

A ydyw ôl yr hoelion yno,
Yn ei draed ac yn ei ddwylo ? &c.

dygwyddodd fod y boneddwr yn myned heibio yn ei gerbyd. Disgynodd y
sn peraidd yn swynol ar ei glust ; tynwyd ei sylw at yr ymadroddion

;

teimlodd eu grym yn cyflPwrdd â'i galon, a gogwyddodd ei ysgwydd i'r iau.

Ni allodd y gr mawr er pob rhwysg, a than bob anfantais, ymddyosg oddi-

wrth y teimlad a enynwyd y pryd hwuw yn ei fynwes; ac ni chafodd dawel-

wch i'w ysbryd, nes cyrhaedd y lloches sydd yn Nghrist, a'r cyraundeb sydd

gyda'i bobl. Ymunodd yn fuan â Methodistiaid ei fro ; a dangosodd ei hun
hyny allan, yn gristion dirodres a thra defnyddiol. Pwy fuasai yn dysgwyl

y buasai sir Benfro bell yn derbyn y fath fudd oddiwrth adfywiad Trecastell,

yn sir Prycheiniog. Yn yr un adfywiad y daliwyd John Bowen, Pont-y-

pool, yr hwn, yn ei ddyddiau cyntaf, oedd yn seren ddysglaer iawn, yn y
weinidogaeth, ac yn oíferyn i droi llawer at gyfiawnder.

Ond ni fu daioni erioed yn myned yn mlaen, na fyddai rhyw un yu
achwyn arno ; a pho mwyaf grymus ac eglur y daioni, mwyaf ffyrnig a fydd

y gwrthwynebiad. Yn amser yr adfywiad hwn, gan faint y mwynhad, a

chan rymused y cynhyrfiad, byddai lluaws o'i ddeiliaid yn treulio oriau lawer

mewn canu a moliannu ; a hyny weithiau, ar hyd y ffyrdd wrth ddychwelyd

adref o'r moddion ; íe, treuliai rhai nosweithiau cyfain yn yr awelon hyn ; a'r

bryniau a adseinient gan lais eu mawl, a'r cymoedd oeddynt yn llafar gan eu

cân. Teimlai un gr, uwch na'r cyffredin, yn y gymydogaeth, fod hyn yu

* Gwel grybwylliad am dano, Cyf. III., tudal. 31.



356 HANESIAETH Y SIEOEDD. [dOSB. IV.

ormes na ellid ei oddef ; aflonyddent, meddai, ei gwsg, a rhaid oedd rhoddi

terfyn arno ; ac i'r dyben hwnw, aeth at hedd-ynad, i ymofyn gws gyfreith-

iol i ddal bleinion y diwygiad, ac i'w cosbi am yr afreolaeth a barent. Ar ei

waith yn dyfod at yr ynad, gofynwyd iddo, Pa beth oedd ei neges ? Atebai

ynteu, mai ymofyn gws yr oedd, i ddwyn dan gosb y bobl a aflonyddeut yr

ardal gymaint, trwy ganu a moliannu, nes ei rwystro ef, a llawer eraill, i

gysgu y nos. " Ho !
" ebe yr ynad, " os hyny yw eich cais, ni allaf ei roddi

;

oblegid chwi wyddoch fod yn rhaid i chwi a minau farw !
" A bu raid i'r

achwynwr foddloni ar hyny. Nid oes amheuaeth na chlybu y gûn.- lawer

gwaith ddadwrdd y meddwon, ac oernadau tyngwyr, a bygythion trystfawr

ymrysonwyr, ac heb osod y peth at ei galon. Mwy cydweddol, tybygid, â'i

archwaeth, a mwy esmwyth i'w glust, oedd oerleisiad plant y fall, na chri

enaid drylliedig;—na mawl y rhai a gawsent eu bywyd yn nghysgod Cyfryug-

wr. Y gwirionedd ydoedd, mai nid maint y sn oedd yn elyn i'w gwsg,

cnd ansawdd y gân oedd yn groes i'w archwaeth ; ac attelid ei gwsg, nid gan

rym eu trwst hwy, ond cyífroad ei fynwes ei huu.

Yn y blynyddau hyn yr oedd cymdeithasfaoedd yn cael eu cyual yn f3''nych

yn Nhrecastell ; mor fyuych, dros ryw dymhor, a bob yn ail blwyddyn ; le,

ar rai adegau, bob blwyddyn. Yr oedd hyn mewn amser nad oedd unlle

arall yn y sir, oddieithr Llanfair-muallt, yn abl i'w chynal. Mawr y son sydd

hyd heddyw, gan yr hen bobl henaf, am y tywalltiadau rhyfeddol a roddid y
pryd hwnw yn y cynulliadau mawrion hyny. Yu neillduol, souir am un ; yr

oedd gwlaw trwm yn bygwth dyrysu y cyfarfod yu hoUol, pryd y disgyuodd

dylanwadau rhyfeddol ar y blaenoriaid a'r pregethwyr, yn eu cyfarfod ueill-

duol eu huuain. Ar ddiwedd y cyfarfod hwn, galwyd ar Hobert Eoberts,

Clynog, i ddybenu y cwrdd ; ac os oedd y lle yn aelwyd dwym o'r blaen, hí

aeth bellach yn fflam augherddol ; neidiai yr hen oS'eiriad Howel, Trehil,

allan o'i eisteddle dan y pwlpud, i ganol y Ilawr, ac yuo y Ilamai fel yr hydd;

a cherddodd y tân nes enyn yn y bobl oedd o'r tu allau i'r addold. Attal-

iwyd y gwlaw hefyd, a chafwyd cyfarfod y bu hir gofio am dano.

Mae engraifft gyö'elyb o effaith gweddi wedi digwydd yu ngwlad Môn, o

ran sylwedd, fel y canlyn :

—

Yr oedd sychder maith wedi bod yn ngwlad Môn tua'r fl. 1811 ; nid oedd

gwlaw wedi disgyn er pan roddasid had y gwanwyn yn y tir ; ac yr oedd

bellach, yn Wyl Ifan yn yr haf ; a hawdd ydyw dyfalu yr olwg ddigalon oedd

ar y maesydd mewn canlyniad. Nid oedd porfeydd i'r auifeiliaid ; a hyd

ganol Mehefin nid oedd obaith prin am gynhauaf. Cynaliwyd cymdeithasfa

y wlad y flwyddyn hon, fel arferol, yn mis Mehefin ; ac yn nhref Llangefui

yr oedd ei thro y pryd hwn
;
yu yr oedfa prydnawn yr oedd Mi'. Uichardson,

Caernarfon, yn pregethu ar ol rhyw uu árall ; ac ar ddiwedd y bregeth, cai-

odd ar ei feddwl weddio am wlaw ; ac ymddengys fod " ysbryd gweddi

"

wedi disgyn arno yn fwy nag arferol, er cystal y gweddiai ef bob amser.

Yn y weddi hon cyfeiriai at y Ilauc, yu amser Elias, ar ben Carmel, yn
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niyned eilwaith ac eilwaitb, i edrych ai nid oedd arwyddion fod gweddi y

.proffwyd yn cael ei hateb ; a dywedai fod y llanc (megys) wedi bod fwy nag

nnwaitli, yn edrych, ond nad oedd un arwydd i'w gael. Ond o'r diwedd,

torai allan i ddyweyd fod y llanc yn hysbysu fod rhyw " gwmwl bychan
"

yn ymddangos, a bloeddiai y gweddiwr, mewn dull priodol iddo ei hun, fod

" Trwst Uawer o ddyfroedd " i'w glywed!—a chydag iddo ddyweyd.y gair,

wele fflach o fellden, a rhuad trwm y daran, yn cyffroi pob mynwes yn y
gynuUeidfa fawr,—wele hefyd yn ebrwydd y gwlaw mawr yn disgyn fel pe'r

agorasid ffenestri y nefoedd ar yr achlysur. Yr oedd yr effaith ar y bobl yn

aruthrol ; chwareuai pob mynwes fel pe buasai wedi ei chyffwrdd â gwefriad

ofuadwy ; a chiliasant o'r Ue gan ddyweyd, fod Duw yn ddiau yn gwrando

gweddi.

Dywedir hefyd, fod yr hin ar y pryd yn boeth iawn, ac nad oedd un ar-

wydd blaenorol o wlaw wedi ei gael, hyd yr amser ymron yr oedd yn disgyn

yn genllif i waered.

PENNOD IV.

GORSArOEDD HENAE BRYCHEINIOG.

CrN^7YSIAD :—

LLAFUR Y DYWYGWYR CYNTAF—HARRIS AC ERAILL YN PREGETHU YN ARDAL
CRUGHYWEL, A CHYRAU ISAF Y SIR—EDWARD HERBERT A "WILLIAM POWEL—
TEULU MR. WATKIN RUMSEY—ADEILADU CAPEL CRUGHYWEL—WILLIAM ED-
WARD Y PREGETHWR—HANESYN AM OFFEIRIAD LLANIR—ADFYWIAD YN Y
BWLCH A GLAN-Y-GORS—CWM-IAU, FFOREST-COALPIT, A LLANELLI—ABER-
HONDDU—WHITFIELD A HARRIS YN PREGETHU YNO—ADEILADU CAPEL—DAU
GLERIGWYR HYNOD—YR YSGO^ SABBOTHOL—MRI. WATIÍINS A POWEL—
CAPEL NEWYDD.

LLAFUR Y DIWYGWYR CYNTAF.

Yn amser Howel Harris, yr oedd dau r mwy nodedig nag eraiU yn llafurio

yn nghyrau Brycheiniog a Mynwy, sef Morgan John Lewis, a Morgan Jonea.

Yr oedd y ddau yn arolygwyr, pob un ar ei ddosbarth ei hun, ac eto yn cy-

mysgu eu llafur yn mhlith y cwbl. Nid oedd y tadau hyn yn yragadw at y
rhaniad gwladol o'r siroedd, gan y byddai y dosbarth a osodid iddynt yn

cymvys weithiau ranau o ddwy sir, ac felly yr oedd gyda'r gwr hyn. Llafur-

iai Morgan John Lewis raewn rhanau o Frycheiniog a Mynwy, Cyrhaeddai

ei esgobaeth yn gyntaf can belled a Llywel ar un llaw a Phont-y'pool ar y
Uaw arall. Casglwyd hefyd ryw nifer o aelodau eglwysig at eu gilydd mewn
amrywiol fanau, megys yn Llansantffraid, Llangatog, Llanfihangel, Grwynau-

fechan, Cwmdu, Cantref, a'r Glyn. Pa beth a ddaeth o'r cymdeithasau hyn

wedi yr ymraniad nia gwyddom ; nid oeddynt, ar y goreu, ond bychain
j
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ychydig oedd rtiif yr aelodau ; byr oedd eu gwybodaeth, a bâs eu profiad,

Nid oedd ganddjnit ychwaith yr un capel i ymgynull ynddo ; a chan ma

mewn tai anedd y cynelid pob moddion, tebygol ydyw, mai chwalu, neu ddi-

flanu, a wnaeth y naill ar ol y llall, fel yr oedd y llafurwyr yn prinhau ; neu

fel yr oedd amgyìchiadau y tyddynod, neu y tyddynwyr yn newid. Amlwg

ydyw, pa fodd bynag, na chyfrifir fod yr un eglwys sydd yn awr yn nghyfun-

deb y Methodistiaid, yn mharthau dê-ddwyrain Brycheiniog, yn honi henaf-

iaeth digonol, i'w rhestru yn mysg y cymdeithasau uchod. Barnu yr ydym

y bu bwlch hir rhwng y naiU gyfnod a'r llall ; sef, rhwng chwaliad hen

eglwysi Morgan John Lewis, a chyfodiad y rhai presenol.

ÎNÌd oes amheuaeth, pa fodd bynag, na fu Howel Harris yn pregethu

mewn ararywiol fanau oddeutu Crughywel. Sonir am dano yn pregethu wrth

bont yn agos i eglwys Llangene, pan ddaeth y Counsellor Davies o Court-y-

gollen ato, ac a barodd iddo roi heibio bregethu, gan fygwth oni pheidiai, fod

ganddo nifer o ddynion wrth law i'w fwrw ef i'r afon ; ni chymerodd Harris

nemawr sylw o'i fygythiad, ond aeth rhagddo gyda'i orchwyl. Barnodd y

boneddwr hefyd, tybygid, mai gwell oedd iddo ynteu wrando enyd, cyn

rhoddi ei fygythiad mewn grym ; ac yn yr enyd hono fe glywodd ddigon i

wanychu ei fwriad ac i ddyrysu ei amcan. Diarfogwyd ef o'i ragfarn, a

gwraudawodd arno hyd ddiwedd y bregeth, Ar derfyn y cyfarfod, daeth

y Counsellor ato, a rhoes arwydd iddo nad oedd ef mwyach yn llochi un

drwg amcan tiiag ato, trwy ysgwyd llaw ag ef, ac felly dangosai ei fod

yn ymadael yn heddychol.

Sonir hefyd am rai o efrydwyr Trefecca, (Williams a Jones, medd fy hys-

bysydd) yn dyfod i hen gapel, ag oedd y pryd hwnw heb neb yn ei ddefn-

yddio. Perthynai y capel bwn, tybygid, i eglwys Loegr, ond nid oedd

gwaddol yn perthyn iddo ; a chan hyny ni chynelid un gwasanaeth crefyddol

ynddo. Agorwyd hwn i'r diwygwyr ; ac ar'ferai Harris ac eraiU bregethu

ynddo. Dywedir fod y gwr a grybwyllwyd uchod, Williams a Jones, " yn

ddynion tanllyd; " " meibion y daran ;
" yn Uawn aidd a grym

;
yr oedd eu

gweinidogaeth hefyd o dan arddeliad neiUduol, a'r gwrandawyr dan effeithiau

rhyfeddol. Torent allan mewn mawl a chân, nes oedd y wlad yn gyffredin

mewn cyffro. Arferid weithiau droi bagad o'r rhai a fyddai yn Uefain, allan

o'r capel i'r fynwent, er mwyn rhoddi y fantais i'r gwrandawyr eraiU allu

clywed y pregethwr. Yr oedd yr ardal hon, sef y Grwynau-fechan, ar y
pryd yn nodedig am bob annuwioldeb, yn wythnosol ac yn Sabbothol hefyd

;

ond fe fu dyfodiad Harris a'i gydlafurwyr i'r capel uchod yn foddion i beri

diwygiad mawr dros ben yn arferion y bobl, ac i ddwyn llawer o bechaduriaid

i'r iawn, allan o fagl y diafol.

Ymddengys ddarfod i'r Methodistiaid gymeryd yr hen gapel eglwysaidd

hwn a'i drefnuso yn d cwrdd ; a thrwy dalu ardreth am dano, barhau i'w

ddefnyddio hyd y dydd hwn. Arferai Mr. Jones, Llangan, P. W^illiams,

ynghyda'r efrydwyr uchod, y rhai oeddynt y ParGhn, Lewis Jones a Griffith
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Williams bregethu ynddo, a mawr iawn oedd yr ymg'ynulliad i'r lle, a rhy-

feddol yr eflfeithiau a ddilynai y weinidogaeth.

Bu yr un Griffith Williams yn pregethu hefyd ar yr heol yn Llanbedr,

pentref o fewn tua dwy filldir i Grughywel ; o flaen t un Edward Herbert,

ap Sul y gylmabsant. Ar y Sabboth hwn arferai lluaws mawr o oferwyr

ymgynull i'r lle, a phawb a'u bryd ar eu pleser. Hawdd ydyw dyfalu mai

tra anniddig a fyddent i neb ryfygu croesi eu llwybr, a dyrysu eu mwyniant

;

ac nid gwroldeb bychan oedd yn angenrheidiol mewn dyn a safai i fyny 1

bregethu i'r fath gynulleidfa. Yr oedd yno hefyd amryw o bobl ag oeddynt

yn elwa llawer ar y fath gyfarfodydd, y tafarnwyr yn enwedig ; oddiwrth y
dosbarth yma gellid dysgwyl mwy o wrthwynebiad i'r pregethu nag oddiwrth

ueb arall, gan ei fod yn erbyn " gobaith eu helw hwynt." Sonir yn neilldu-

ol am un hen dafarn-wraig yno, mwy ei haidd dros ei masnach, a mwy ei

phenderfyniad yn erbyn yr efengyl, nag eraill
; yr hon a safai i fyny gan

waeddi Hw ! hw ! â'i hoU egni, fel na's gellid clywed y pregethwr. Am yr

hen wraig hon y mae traddodiad yn aros yn y wlad hyd heddyw, ei bod

hi yn ei chystudd diweddaf, cyn ymadael â'r byd hwn,'yn gwaeddi Hw ! hw

!

yn ddibaidj fei un na allai ymattal. Gwaeddasai felly gynt o fodd, gwaeddai

felly yn awr o raid
;
gwnaed y pechod gynt, yn awr yn gosb ; mawr y dy-*

chryn a barodd hyn yn yr ardal. Dywedir hefyd fod gr arall, nid pell o'r lle,

wedi gosod y clychau i ganu gyda'r un amcan o rwysíro yr addoliad, a'i fod

ynteu wedi clafychu i farw yn dyoddef yn arswydus gan fÛangellau cydwybod

wedi ei deff"ro ; a'i fod dan rym pryder angerddol yn anfou ara grefyddwyr

i weddio drosto.

Nid oes amheuaeth na ddychwelwyd llawer o bechaduriaid a flaenorent

mewn annuwioldeb, yn ystod yr adfywiad hwn ; ac yn mysg eraill sonir yu

arbenig am un ferch ieuanc o'r enw Miss Sarah Jones. Yr oedd y ferch hon

yn nodedig, am ei gwamalrwydd a'i balchder, yn mysg merched y wlad. Hoa
a ddaeth un Sabboth oddiar ysfa chwilfrydig, i weled y neidio, ac i glywed y
bobl yn Ilefain, gan ddysgwyl y cawsai destyuau i wawdio yn ol llaw. Mr.

Lewis Jones o Drefecca oedd y pregethwr. Cyn iddo derfynu ei bregeth,

daeth i son am falchder ; a dangosodd pa mor ddrewedig ydoedd yn fl:roeaau

Duw ; ar hyn pigwyd y ferch ieuanc yn ei chalon, a gwaeddodd allan mewn
ing, " Dyma fi ! dyma fi ! beth a wnaf ; a oes gobaith i'r fath un, y falchaf

bawb ? " " Oes," atebai y pregethwr, " ni choUir pwy bynag a gredo ya

yr lesu." Hithau a waeddodd eiiwaith, •* Diolch iddo ! diolch iddo, byth

am gofio am.y fath uu." Cyfrifwyd y ferch hon, o hyn allan, gyda'r crefydd*

wyr, a gweiwyd ynddi gyfnewidiad trwyadl, o ran ei rhodiad, ac o ran nawa

ei hysbryd, Cysegrodd ei hoes bellach i wasanaeth y Cyfryngwr, a bu farw

yn fuddugoliaethus yn y diwedd.

Soniasom am un Edward Herbert, o fiaent yr hwn yr oedd Mr. G. Williams

yn pregethu. Yr oedd Herbert yn arfer cynghori, oud nid oes genyni

ddim o'i hanes
j yr unig beth a ddywedir am dano ydyw, •' Byr oedd eì
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ddawn, Oüd difyr oedd ei ymadroddion." Yr oedd yma bregetliwr arall yn

byw raewn lie a elwir y " Twyn." EnniUasai y gr liwn y gair da o fod yn

dduwiol iawn. Un o'r cynghorwyr ydoedd, byclian ei dalent ond rhagorol ei

ysbryd. Bu farw ar ei daith yn Nhroed-yr-haiarn, yn y fl. 1807, ond dyg-

w^d ei weddillion i fynwent Crughywel. Yn nh y William Powell hwn y

cynelid y moddion, mewn cysylltiad û Thal-y-garau ; y tyddyn yr oedd Mr.

Walter Eumsey yn byw ynddo. Ymddengys y bu y ddau r hyn o wasan-

aeth mawr i'r achos Methodistaidd, pan oedd eto yn ei wendid, yn nghodrau

y sir hon.

Mab oedd Mr. Walter Eumsey i Watkin Eumsey, o Polygar, ger Crug-

hywel. Ganwyd ef yn fl. 1755
;
yr oedd ei dad a'i fam yn bobl grefyddol,

ac yn dra ymgeleddgar i achos yr efengyl yn eu dydd. Bu Howel Harris

yn eu t yu pregethu, ac yn cael ymgeledd pan ydoedd ymron llewygu gan y

driniaeth a gawsai oddiwrth erlidwyr. Un tro pan oedd yn dychwelyd o sir

Fynwy, clybu Mrs. Eumsey lais gwan o flaeu y t, tua dau o'r gloch yn y

bore. A-dnabu y wraig y llais, mai llais IMr. Hairis ydoedd. Prysurwyd i

agor iddo ; a phan y daeth i fewn yr oedd yn syndod yr olwg arno, gan

archoUion a chleisiau. Cafwyd fod tri-ar-ddeg o archoUion ar ei ben, a

rhyfeddod na fuasai wedi ei ladd. Cafodd bob ymgeledd angenrheidiol gan

Mr. a Mrs. Eumsey, ac wedi gorphwys enyd yn eu t, yr oedd wedi dadebru

fel ag i aUu myned i'w ff"ordd yn eitliaf siriol, gan ystyried mai braint iddo

oedd c'ael dyoddef anmharch a cholled er mwyn yr lesu.

Yn Tal-y-garau y bu teulu Mr. Eumsey yn byw dros amser, a hyd nes y
bu farw IMr. Watkin Eumsey. I'r lle hwn y syinudwyd yr achos o'r Twyn.

Wedi marw Mr. Eumsey yr henaf, symudodd y mab i le a elwir y Wern, lle

y bu fyw tua blwyddyn, ac oddiyuo drachefn i dyddyn a elwir T'n-y-wlad,

oddeutu müldir i'r gogledd o dref Crughywel, Yr oedd ei d ö hyd, dan

bob symudiad, yn lioches i Arch Dduw. Er mai yn nh William Powell yr

oedd y pregethu wedi dechreu gyntaf, eto yn Tal-y-garau y cychwynwyd y
gymdeithas eglwysig. Cynelid cyfarfodydd misol yma hefyd, pryd y byddai

Mr. Jones, Llaugan, P. Wiiliams, Davies o'r Goetre, Edward Gosiet, ac eraiii,

yn pregethu ; a chofir yn hir am rai o honynt gan y liewyrch gogoneddus a

a fyddai arnynt. Gwnaed yr un modd yn T'n-y-wiad, wedi i'r teulu fyned

yno i breswyiio.

Gr arali a fu yn ddefnyddiol dros lawer o flynyddau fel blaenor neu

henuriad, oedd un Mr. Edward Herbert. Mab oedd hwn i Mr. John Herbert,

o'r Gilfach, tyddyn yn agos i Grughywei. Cafodd y gr ieuanc wrthwyneb-

iad cryf oddiwrth ei dad o achos ei grefydd. Cafodd ei gioi aiian o'r t
lawer noswaith, er dirfawr berygi i'w iechyd ; ac allan drwy y nos y buasai

raíd iddo fod, oni bai fod y gweision, ar gyfrif ei fod yn fab, yn ei oliwng

yn ddirgeiaidd i mewn. Priododd y mab hwn ferch ieuanc o swydd Gaer-

fyrddin, a chymerodd dyddyn geriiaw y dref o'r enw " Yr Held." Yn y t
liwn hefyd y bu pregethu, bob yu aü a Th'n-y-wlad j a pharhaodd pethau
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yn y wedcl yma liyd nes y cafwyd capel yn y dref. Cafwyd y capel, trwy

i Mr. E. Herbert Iwyddo gyda'i dad i gael darn o dir i adeiladu arno. Yr
oedd hyn yn y íl. 1805. Cynyddodd yr achos yn gyflym, a gwelwyd angen-

rheidrwydd, cyn llawer o amser, i ail-adeiladu y capel, yr hyn a wnaed, yn

ei wedd bresenol, yn y fl. 1826.

Yr oedd yma gynghorwr arall yn byw mewn lle a elwir y Neuadd-fawr, Cwm-
du, o'r enw Wiliiam Edward. Yr oedd hwn yn r duwiol iawn, a pharchus

yn ei wlad. Arferai gario y Beibl yn ei logell, ac yn amser y cynhauaf galwai

y medelwyr ynghyd ar y maes ; darllenai gyfran o'r gair, a gweddiai gyda

hwynt. Yr oedd WiUiam Edward yn cael ei ystyried yn brydydd, ac yn ar~

fer cyfansoddi Uawer o benniUion. Canwyd iddo farwnad rhagorol yr hon

sydd eto ar gael ; ond ni oddef ein gofod i ni ddodi mo honi ar lawr, na'i

bennillion ef ei hun ychwaith.

Mae hanesyn lled hynod yn cael ei adrodd, yr hwn sydd yn dwyn cysylltiad

â WiUiam Powel o'r Twyn, am yr hwn y soniasom eisoes. Eel yr oedd yn

dychwelyd o Abergafenni i Grughywel, dygwyddodd iddo gyd-ymdaith â

chyfreithiwr yr hwn oedd yn trigannu yn Crughywel. Aeth yn ymddyddan

am grefydd rhyngddynt ; ac yn yr ymddyddan daeth i'r golwg, yn Ued fuan,

mai anftyddiwr perff'aith oedd y cyfreithiwr. Dywedai yn hyf, nad oedd yn

credu fod Duw na diafol, na nef nac ufí'ern. Teimlodd y pregethwr yn ddwys

oddiwrth y fath haeriad eofn, a chynhyfrwyd ef i ddyweyd, " Y deuai ef i

gredu, a hyny yn fuan iawn." Felly mewn ychydig amser, syrthiodd y cyf-

reithiwr yn glaf, íe, yn glaf iawn ; a dechreuodd ymdeiralo oddiwrth geudeb

ei egwyddorion. Aeth yn gyfyng iawn arno, a pharodd i'w berthynasau

anfon am WiUiam Powel y pregethwr ato. Cydsyniwyd â'i gais, ac yn ddi-

oedi wele y pregethwT wrth ei wely. Yn y fan y gwelodd y claf ef, dywedodd,

" Mae eich geiriau heddyw yn cael eu gwirio, William Powel ! na chawn

ddwy awr i fyw 1 am awr 1—am hanner awr I—am un mynyd 1
" ac ar

y gair fe drengodd !

!

Pan oedd y pregethu yn T'n-y-wlad, yn mysg eraill a ddeuai yno i breg-

ethu, yr oedd Hugh Pritchard, clochydd Llanir, yn un j a chôf, gan fy hys-

bysydd, mor ddifyr yr adroddai ei helyntion ar ddechreu ei weinidogaeth
;
yn

mysg pethau eraill, yr oedd y chwedl a ganlyn yn un :

—

•' Yr oeddwn, flynyddau yn ol, yn glochydd yn Muallí ; ac ar un Sab*

both yn yr haf, pan ar y fynwent, daeth yr ofi"eiriad ataf, cyn myned i'r

eglwys, a dywedodd, " Yr wyf wedi cyfarfod â phrofedigaeth anghyff"redin,"

Pa beth ydyw, gofynais inau, " Yr wyf wedi colli fy mhregeth," ebe ynteu,

• ac nia gwn pa beth a wnaf. -Da dithau, dos i ben wàl y fynwent a phreg-

etha dipyn i'r bobl goreu y gelli." Felly fu. Pregethais iddynt fel y gallwn,

a chefais y boddlonrwydd o ddeall fod y bobl yn dyweyd, wrth ddychwelyd

adref, eu bod wedi cael llawer gwell cwrdd i maes, nag a gawsent lawer

gwaith i mewn."
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Pan oedd y pregetliu yn T'n-y-wlad, fe gynelid cyfarfodydd misol yno

mewn ysgubor fawr a berthynai i'r lle ; a rliyfeddol y llewyrcli a fyddai ar y

moddion yn y tymhor hwnw, a Uawer pentewyn yn cael ei gipio o'r tân. Dy-

wedir y byddai Edward Goslet yn dyfod yma yn awr ac eilwaith. Yr oedd

yn byw tua 30 o fiUdiroedd i'r dê o Grughywel, eto cerddai yr holl ffordd''

erbyn 10 o'r gloch boreu Sabboth, a hyny gwedi bod yn gweithio yn galed
"'"

hyd 10 o'r gloch nos Sadwrn. Coronid ei weinidogaeth hefyd ag arddeliad

rhyfeddol; a mynych cyn darfod y cwrdd y torai rhyw rai o'r gwrandawyr

allan i lefain neu i foliannu. Un tro, pan oedd y bobl yn gorfoleddu fel hyn,

daeth gvvr boneddig i'r cyfarfod, ac mewn ysbryd tra afrywiog, gwaeddodd

allan, " Helwch daw ar y dynion ! " Atebwyd ef yu y fan gan ryw un ag

oedd yn j'r hwyl, " Pe tawai y rhai hyn, fe lefai y cerig yn y fan." Teimlodd

y boneddwr bigiad y saeth, plygodd ei ben, a chiliodd ar frys o'r lle.

Tua'r un amser, yr oedd adfywiad grymus yn y Bwlch, a Llangors ; a than

ei ddylanwad yr oedd y bobl yn tori allan mewn sain cân a moliant ; a hyn a

barai siarad lawer, a chyffro mawr yn yr ardal. Ehai a lawenhaent wrth ei

•weled ; eraiU a deimlent yn syn, heb wybod pa beth a allai hyn fod ; eraill a'i

gwawdient gyda Uawer o ddiystyrwch. Yn y cyfamser yr oedd Heddynad yn

byw yn Scethrog, palas o fewn ychydig filldiroedd i'r Bwlch. Clybu hwu

am y cyffro, a thybiodd ei fod yn annhrefn y dylasid ei ddarostwng trwy

gyfraith. I'r dyben hwnw rhoes orchymyn i ddwyn y rhai a dybid eu bod

yn blaenori yn y peth o'i flaen ef
;
gan addaw y dysgài efe iddynt i ymddwyn

yn well mewn lle o addoliad o hyny allan. Felly y ws a anfonwyd, a

chyrchwyd rhyw nifer o'r troseddwyr i'r palas. Wedi eu rhoddi mewn ys-

tafell briodol, hysbyswyd i'r boneddwr eu bod yno. Daeth ynteu i mewn
a'i ysbryd yn ffyrnig iawn, i ddechreu eu holi. Ehoes ar ddeall iddynt ei

fod ef yn rhwym o'u hanfon i Aberhonddu, i sefyll eu prawf yn y llys, am y

y derfysg a godent yn y wlad, a gofynai iddynt, bob un ar ei ben ei hun, pa

beth oedd ganddynt i'w ddyweyd mewn flordd o huuan-ymddiffyniad ? I

hyn jí atebodd un o honynt, " Nad oedd eí yn gwybod iddo droseddu un o

gyfreithiau y wlad, ond os dyoddef oedd raid, y cyfrifai ef yn fraint i gael

dyoddef ychydig dros Un a ddyoddefasai gymaint dros bechadur tlawd o'i

fath ef.

Gofynai i un arall, " Pa beth sydd genyt tithau i'w ddyweyd ?

"

" Yr un peth, Syr, ag a ddywedodd fy mrawd eisoes."

Gofynodd yr un peth i'r trjdydd, a chafodd yr un fath ateb, gyda hyn

chwanegiad,—"a pheth arall, Syr, mae yn rhaid i chwi faddeu i mi, gan na

allaf ymattal ;
"—ar hyn torodd allan i waeddi "gogoniant" a "bendigedig

am Waredwr cymhwys a chyfiawn i'r penafo bechaduriaid." Gyda hya

gwaeddai y IleiII yr un modd, '* Diolch iddo, byth am gofio Uwch y Uawr."

Y'n awr, y boneddwr mewn syndod aruthrol, a alwodd am y swyddog, a

pharodd iddo, " Agor y drws, da dithau, a gollwng hwy i tìbrdd ;—mae rhyw»

beth rbyfedd araynt na wyddost ti na minau ddim am dauo." Felly y goU-
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yngwyd hwy ymaith gan foliannu ar byd y ífordd i'w cartrefi, wedi gosod

argraíf, na ellid yn hawdd ei ddileu, ar gydwybod y gr mawr.

Yr oedd Methodistiaeth wedi dechreu meddiannu gradd ar ardaloedd eraiU

ar gr swydd Henffordd, sef Cwm-Iau, a rforest-Coalpit. Cynelid cyfarfod-

• ' misol sir Frycheiniog yn y cymydogaethau hyn er yn foreu, a hyny mewn

..i anedd. Yn y lle olaf a enwyd yr oedd crefyddwr mwy nodedig na'r cy-

ffredin yn byw : ei enw oedd WiUiam Jones. Ymroddasai pan yn ienainc i

wasanaethu ei genedlaeth mewn pethau crefydd ; a pharhaodd i wneuthur

hyny dros oes faith, canys bu fyw hyd ouid oedd yn 102 fl. o'i oedran ; îe,

mynodd ddangos ei ewyllys da i grefydd Mab Duw ar ol ei ymadawiad o'r

byd hwn ; oblegid gadawodd y tyddyn y buasai fyw ynddo i gynal pregethu

yn ei ardal ar ol ei farwolaeth.

Yn yr amser yr oedd Athrofa yr larlles yn Nhrefecca, yr oedd nifer preg-

ethwyr y Methodistiaid yn ychydig mewn rhifedi, trwy fod difrod yr ymraniad

eto yn aros i fesur ; a thrwy fod y parth hwn o wlad Brycheiniog ymhell o'r

parthau mwyaf Cymreig o honi. Ond yr oedd William Jones yn llosgi gan

awydd i gael pregethu i'w ardal, a pharod ydoedd i fyned tros rwystrau

cyffredin er mwyn diwallu ei fro â gweinidogaeth y gair. Yr oedd pregeth-

wyr, niferi o honynt, Cymraeg a Saesonaeg, yn Athrofa yr larlles ; ond pa

fodd y ceid hwy i ddyfod i Fforest-Coalpit oedd yr anhawsdec. Penderfyn-

*odUj pa fodd bynag, y gwnai ef yr hyn a allai. Ymddangosai iddo, pe cawsai

gyfleusdra i osod ei achos o flaen yr larlles ei hun, y buasai yn debyg iawn o

Iwyddo. Ond pa fodd y ceid hyny ? Anfynych y byddai hi yn Nhrefecca ;

a phan y byddai, yr oedd y fath luaws o achosion yn galw am ei sylw, fel mai

prin y gellid cael clust o ymwrandawiad ganddi i achos a berthynai i'w ardal

ef. Heblaw hyn hefyd, nid oedd ef ei hun ond dyn ieuanc eto, ac heb ddod

i nemawr sylw, yn enwedig, o'r fath a barai flafr iddo gyda'r bendefiges.

Wrth feddwl myned ati hefyd yr oedd yn crynu gan ofn ; eto, er hyn oll,

teimlai awydd cryf'i dori trwy yr holl rwystrau hyn, os gallai mewn un modd

gael pregethu Crist i'w ardal. Felly i Drefecca yr aeth, i osod ei achos o fl.aen

larlles Huntingdon. Cafodd, trwy ryw ffafr neu gilydd, ddyfod ati, a dech-

reuodd osod amddifadrwydd ei wlad o'i blaen, gan erchi ei chymhorth.

Gofynai y bendefiges iddo pa fodd y dygasid ef ei hun i gofleidio crefydd

Mab Duw ? a chafodd y fath foddlonrwydd yn yr hanes a roddodd, fel yr

ennillwyd hi ar unwaith i wrando ar ei gyn, ac i ddefnyddio moddion i hy-

rwyddo ei amcan. Cafodd ynteu y fath foddhâd yn y bendefiges, gan ei

gostyngeiddrwydd, a'i chariad at yr efengyl, fel y symudwyd ei hoU ofaau »

a bu y ddau yn gyfeillion mawr o hyny allan.

Mae capel wedi ei adeiladu erbyn hyri yn Nghwm-Iau, yn yr hwn y mae

gweinidogaeth gyson. Gynt yr oedd mewn cysyiltiad â thaith Sabbothol

Crughywel ; a'r pryd hwnw yr oedd y pregethwr yn cael ei alw i bregethu

bedair gwaith yn yr un Sabboth, sef yn Cwm-Iau y boreu, Fforest-Coalpit a

Grwynau y prydnawn, a Tb'n-y«wlad neu yr Held, yn yr hwyr,



364 HANESIA.ETH Y SIROEDD. [dOSB. IV

Tn ddiweddar mewn cydmhariaetli y dechreuwyd aclios gan y Methodist-

iaid yn Llanelli. Yn y fl. 1823 aeth brawd neu ddau i fyw i'r ardal. Buan

y teimlasant eu hymddifadrwydd eu hunain o'r moddion a'r breintiau a

fwynheid ganddynt yn eu cartref blaenorol ; ac ni allent lai ua gresynu dros

y preswylwyr brodoraidd, am uad oedd ganddynt hwythau foddion gwybod-

aeth Dduw yn eu plith. Dechreuwyd cadw ysgol Sabbothol yn Ued fuau a

chyraerwyd t anedd dau ardreth, modd y gellid cael ambell bregeth i'r Ue.

Nid hir y bu cyn i'r t hwn fyned yn rhy fychan i'r gynulleidfa, a rhoddwyd

amuaid lled eglur fod galwad am addoldy yn y lle. Anfouwyd ]\[r. Eoger

Williams, a brawd arall o Grughj-wel, i ymofyu am le i roddi adeilad o'r fath

i lawr. Cafwyd tir ac adeiladwyd addoldy a stabl yn gysylltiedig ; bu raid

ail-adeiladu y capel hwn drachefu, ac yn y wedd a roddwyd arno yr ail waith,

y mae yn aros hyd heddyw, Mae cynulleidfa arall mewn capel o'r enw

Carmel, wedi codi o gynuUeidfa Llanelli, yn nes i'r mynydd. Dechreuwyd

yma hefyd yr uu fath ag yn Llanelli, trwy agor ysgol Sabbothol yn y lle.

Ehoddwyd darn o dir yn y lle hwn i adeiladu addoldy arup gan bercheuog y
gwaith haiarn, sydd yn y gymydogaeth. Mae yn y ddau le bellach o gant i

chwech ugain o aelodau eglwysig, a phreswylia yma dri o bregethwyr, sef

David Miles, James DaYÌes, ac Elias Jenkiu3.

ABERHONDDU.

Mae Aberhonddu (Brecon) yu dref boblogaidd, yn cynwys tua 6000 o

drigolion, ac yn sefyll tua chanol sir Frycheiniog, o'r hon y mae yn brif dref.

Mae ei sefyllfa yn dlws, a'r golygfeydd o amgylch iddi yn dra hyfryd i'r llygad.

Mae yn sefyll o fewn wyth ueu ddeng milldir i Drefecca. herwydd ei

hagosrwydd i gartref Howel Harris, naturiol ydyw meddwl na esgeuluswyd

mor dref hou ganddo. Nid oes neb yn awr yn fyw yn cofio dim am lafur

Howel Harris yuddi, ond y mae traddodiad am un aragylchiad yr hwn a

brawf fod cais o leiaf, wedi ei wneuthur i ddwyu Methodistiaeth i'r dref yn

gynar iawn ar y diwygiad. Dywedir fod Harris, TYhitfield, ac eraill, unwaith

yn cadw cyradeithasfa, neu gyfarfod pregethu, mewn llecyn mawr agored yn y
dref, a elwid y " Buhoark." Codwyd math o esgynlawr (itage) ar yr achlysur.

Parodd hyn gyfi"ro yn dref, a chododd awydd yu meddyliau rhyw rai i ddyrysu

yr amcan. I'r dyben hwnw cododd rhyw chwareuwyr {mountebanhs) esgyulawr

arall, ar gyfer y gyntaf; gyda'r unig amcan o ddynwared y pregethu, a'i

wueutliur yn destyn chwerthin a gwawd. Bellach yr oedd cyfi'ro mawr yn y dref,

a thyrfaodd a ddylifent i'r fau, gan ddysgwyl mwynhau gradd ehelaeth o

ddifyrwch. Yr oedd pob wyneb ymron yn mysg y dyrfa yn Ilonij wrth feddwl

am y dirmyg a'r trahâ a fwrid ar y pregethwyr, ao ar eu hamcan,

Ar yr amser appwyntiedig dechreuwyd y gwasanaeth crefyddol, a disgyn*

odd ar Whitfield i bregethu, Yn y fan y dechreuodd ef, y dechreuodd ei

wrthwynebwyr. Aeth y pregethwr yn mlaen er hyny gyda'i waith, gan ym-
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liw yn awr ac eilwaith â'i wawdwyr am eu rhyfyg a'u caledwch ; ond nid

oedd dim yn tycio, Parai ystumiau a chastiau y baldorddwyr lawer o ddi-

fyrwch i'r dorf ; a theimlent ymífrost boddhaol fod y pregethwr yn debyg o

gael ei ddarostwng. O'r diwedd, wedi canfod nad oedd dim yn tycio, syrth-

iodd gwrohleb Mr. Whitfiehl, a darfu ei amynedd ; ac ar gais liarris, yr hwn
a safai wrth ei ystlys, efe a dawodd. Nesaodd Harris, bellach, i'w le, a

chyda gwedd, a llais, ac ysbryd mawreddig ac awdurdodol, a gyfarchodd y
gyuulleidfa, nes oedd braw a dychryn yn ei meddiannu. Cyfeiriai ei ymadr-

oddion yn arbenig at y gwawdwyr, a rhybuddiai hwy, oni pheidient a'u gor-

chwyl dieflig, y gallent ddysgwyl rhyw ymweliad barnol ac ofnadwy oddiwrth

Dduw yn gosb am eu rhyfyg. Hwythau a gymerent arnynt ei ddiystyru,

gan ddechreu ar yr uu dull o'i wawdio ef ag a orchfygodd Whitfield. Ond
uid hir y caniatawyd iddynt fyned yn mlaen felly ; ond un o honynt a syrth

iodd i lawr fei un marw ; ac nid yw yr hanes yn sicrhau a ddadebrodd ef

byth ai peidio ! Dygodd hyn fwy o arswyd fyth ar y gynuUeidfa, a dyryswch

llwyr ar y gwawdwyr. Dibenodd y cyfarfod mewn argyhoeddiad yn meddyl-

iau y iluaws, mai nid diberygl oedd gwatwar a gwrthwynebu y gwaith da ; a

chafodd y brodyr brawf boddhäol trwy y tro, nad oedd eu Duw ddim am eu

gadael yn ddiamddi&'yn.

Nid oes genym ddim hanes am un aehos sefydlog yn Aberhonddu yn amser

Howel Harris, ond ddarfod sefydlu achos yno gan efrydwyr larlles Hunting-

don, yn ysbaid yr amser y bu ei hathrofa hi yn Nhrefecca. Mae Ilawer yn awr

yn fyw ag sydd yn cofio yr efrydwyr yn dyfod yn gyson bob Sabboth i'r dref

i bregethu. Yn yr adeg hon adeiladodd yr larlles gapel, yr hwn a gyflenwid

gan yr efrydwyr ; oddieithr y Sabbothau y byddai rhyw bregethwr arall yn

dyfod heibio. Ar lease y codwyd y capel hwn, a dy wedir, fod y bendetìges yn

yu cwbl gredu y deuai y milflwyddiant i mewn cyn y darfyddai lease y capel. Yr

oedd gwedd anarferol ary capelhwn, o ran ei íFurfiad, neu yu hytrach o ran ei

ddodrefniad. Yr oedd iddo ddau bwlpud, nid gerllaw eu gilydd, un uwch ac

un îs, fel y gwelir yn eglwysi y plwyf, ond un yn mhob pen i'r capel. Yr oedd

gwedd cyffelyb ar gapel y Gyfylchi yn sir Eorgauwg ;' a chapel Llanlluan, sir

Gaerfyrddin ; ond yr oedd rhyw gysylltiad rhwng y rhai hyuy ag eglwys

Loegr, ac felly yr oedd rhyw esgus i'w roddi dros hyny, ond paham y byddai

y wedd hyny ar hwn ? Y dyben, pa fodd bynag, oedd i gadw i fyny y gwa-

haniaeth rhwng y gweinidogiou ordeiniedig, ag efrydwyr, ac â phregethwyr

cyffredin. Yr oedd un pwlpud i'r naill, a'r pwlpud arall i'r Ileill.

Arferai y Parch. John WiUiams, mab yr hen Fardd, bregethu yn fynych

yn y capel hwn. Yr oedd un Sabboth yn dyfod i'r dref i bregethu yraa yn

yr hwyr, a chanfu fel yr oedd yn nesau at y dref, haid o fechgyn yn chwareu

mewn maes yu agos i'r dref. Penderfyuodd yn y fan wneyd cais ar eu

gwasgar ; a chyda'r amcan hyny, gyrodd ei farch ar dîth-wyllt i'r maes ; ar

wedd gr mewn awdurdod
;
yr hyn, pau welodd y bechgyu, ftbisaut oU ar

flrwst mawr, heb aros i edrych pwy ydoedd, na pha beíh a geisiai. Attaliodd
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ynteu ei geffyl, a thynodd lyfrjm o'i logell, ac a gymerth arno ysgrifenu eu henw-

au ynddo. Tybiodd y bechgyn mai ustus heddwch ydoedd» ac y caent oU ws i

ymddangos o flaen eu gwell dranoeth. Ond er na fu un ysgogiad ychwaneg-

ol yn yr achos, eto torodd y chwareu yn y Ue hwnw, ar y Sabboth o hyny

allan.

Yr oedd cryn lawer o hynodion yn Mr. "Williams, ac un peth hynod ynddo

cedd ei deimlad ymddieithrol tuag at y rhyw fenywaidd
;

yn hyn yr oedd yn

gymhenllyd iawn. Ni arosai byth yn nghwmni merch, os byddai yn unig ; a;

hyn a barai iddo gerdded i'r capel ac yn ol ar hyd yr ochr arall i'r flPordd

rhao- dyfod i gysylltiad agos ag un o honynt, Digrifol oedd canfod ei benbleth

o-ydao- un hen wraig, yr hon nid oedd mor gall a phob un ; ond yr hon, gan

fa'int ei pharch i'r gr urddasol, a'i dilynai ef yn mron i bob man yr elai ; a

dyo-ai gyda hi glustog, yr hon a geisiai ei gosod dan ei ben-liniau pan yr elai

i weddio. Pa un oedd yr hynotaf ai diniweidrwydd yr hen wraig, ai plent-

ynrwydd gorfwythus Mr. WiUiams, sydd auhawdd ei benderfynu.

Hynodrwydd arall oedd yuddo ;
yr oedd yn dra gofalus a manwl i gadw

ei amser. . Aeth unwaith i d fferm, yn agos i'r dref, lle yr arferai fyned i

brc^ethu ;
yr oedd yr oedfa wedi ei chyhoeddi i ddechreu 6 o'r gloch, fel ar-

ferol ; ond ar ddyfodiad yr awr, nid oedd yn y Ue gymaint ag un dyn, ond

g\vr y t ei hun ; ond i fyny a Mr. WiUiams, a rhoes air i ganu. Gr y t
a fynai iddo aros enyd bach, a gofynai, " Pa le mae'r bobl, Mr. Williams

mae'n ofer dechreu eto." Ymlaen, pa fodd bynag, y mynai efe fyned, gan

ddyweyd, gyda difrifwch mawr, " Paham nad ydych chwi eich hun yn

ddigon ?
"

Yn ystod yr amser y defnyddid capel yr larlles, yr oedd yn y dref ddau

offeiriad o gryn hynodrwydd ;
yr oedd un o honynt yn hen, a'r llall yn ieu-

anc ac enw y ddau oedd WiUiams. Daethai yr hen offeiriad i Aberhonddu

er mwyn ei iechyd ; ac wedi bod yma dros dymhor efe a ddaeth i hoffi y lle,

ac i aros ynddo yn hwy nag a fwriadai ar y cyntaf ; arferai bregethu weith-

iau yn y capel ;
ymwelai hefyd â'r carcharorion, ac âi allan yn gyson i'r

maesydd ac i'r ffyrdd, ar y Sabbothau, i geisio gan y bechgyn a fyddent yn

chwareu ddyfod i'r capel. Y^r oedd y gr parchedig yn un hynod mewn

o-weddi ; a pharai ei hynodrwydd yn hyn fod Uuaws yn ymdyru i wrando

arno, yn gweddio yn yr hwyr, cyn myned i orphwys. Curad un o'r eglwysi

yn y dref oedd yr offeiriad arall
;
yr oedd hwn hefyd mewn undeb eglwysig yn

y capel; ac ar brydnawn Sabboth deuai i'r capel, gau eistedd gerllaw y drws,

fel y o-allai, ar gauiad y gloch, lithro ymaith yn ddystaw, i fyned i'r llan
; yr

oedd í^anddo hefyd ddosbarth o bobl ieuainc un noson yn yr wythnos, yn ei

d ei hun, yr hwn a elwid at eu gilydd i'r dybeu i ddarllen yr ysgrythyrau a

chyfranu addysg grefyddol. ISIid oes amheuaeth na fu llafur a nawdd y

gwr da hyn o wasanaeth nid bychan i'r achos crefyddol yn ei wendid.

Cedwid yr oedfaon yn y capel hwn yn y ddwy iaith. Yr efrydwyr a

bregetheut bob amser yn Saesoueg, ond y pregethwyr eraill ynghyda'r ychyd-
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ig oífeiriaid a ddeuent yno, a bregethent yn Gymraeg ; felly, pan adawodd yr

efrydwyr Drefecca, cododd yr ymofyniad, yn mha iaith y cedwid y gwasan-

aeth hyny allan. Y penderfyniad a wnaed, pa fodd bynag, mai Cymraeo- a

fyddai ; ni ddywedir oddiar ba resymau neu achosion y cododd y pender-

fyniad hwn ; fe ddichon mai Cymry oedd y mwyafrif yn y cyfarfod, ac iddynt

hwy gario eu hamcan trwy rifedi yn unig. Neu ynte, fod yr olwg am gael

pregethwyr Saesonig, i gyflenwi y pwlpud, ar ol ymadaiad yr athrofa o

Drefecca, yn dra anobeithiol ; neu ynte, fod y weinidogaeth Gymreig yn yr

amser a basiodd wedi proíì ei hun yn fwy effeithiol na'r uu Saesonig, ac felly

y byddai yr achos yn debycach o Iwyddo rhagllaw, yn y naiU yn fwy nag yn

y Uall. Pa fath bynag oedd y rhesymau, y Gymraeg a gariodd y dydd, a

gorfu, wrth gwrs, i'r sawl na fedrent ei deall ymofyn am gartref arall.

Gwanychodd yr ymraniad hwn yr achos, ac ynteu yn wanaidd eisoes, Cya
ymadawiad y rhan Seisonig o'r eglwys, nid oedd y nifer oU ond pump neu

ddeg ar hugain ; a rhaid oedd fod enciliad unrhyw nifer oddiwrth gymdeithaa

mor fechan yn ei gwanychu yn fawr. Ar ol ymadawiad yr efrydwyr hefyd

yr oedd mwy o anghysonedd o lawer yn nghynaliad y moddion ; mynych

iawn y byddai Sabboth yn myned heibio heb un pregethwr ; îe, âi heibio, ar

ryw dymhorau, lawer o Sabbothau, heb gymaint ag iddynt agor ffenestri y
capel. Dan ymddifadrwydd mor fawr, ni ellid dysgwyl llai na dirywiad trwm

ar yr achos ; ac ymhen rhyw gymaint o amser disgynodd rhifedi y gymdeithas

i ddeuddeg, a'r rhei'ny, gan mwyaf yn wragedd. Myuych y byddai y cyfar-

fodydd eglwysig, heb gymaint ag un mab yn eu mysg ; ac amgylchiad syn a

fyddai yr un y byddai dau r yn bresenol. Parhaodd y wedd yma ar bethau

dros ryw dymhor, a'r syndod ydyw, pa fodd na buasai y marworyn bychau

wedi diffodd yu Uwyr. Eto rhaid cydnabod fod y nifer ag oedd yn aros yn

bobl ffyddlawn iawn, a chynalient yr achos yn siriol rhyngddynt. Ehanent

y draul rhyngddynt ; rhoddai un y gwair a'r ceirch i'r ceffyhiu ; un arall,

let a bwyd i'r pregethwr ; a'r trydydd ychydig o arian tuag at ci ddigoll-

edu, Pel hyn, ymlwybrent ymlaen o flwyddyn i flwyddyu, dros gryn dymhor,

gan weddio a gobeithio, y rhoddid iddynt ryw bryd weled amseroedd gwell.

Tua'r íl, 1795, sef tua thair neu bedair blynedd ar ol symud athrofa yr

larlles o Drefecca, gwnaeth un Evan Edwards, gr tlawd o wehydd, oud tra

chrefyddol, gais at gychwyn ysgol Sabbothol yn y capel, Ar y dechreu yr

oedd golwg tra anobeithiol arni ; ni allai yr athraw Iwyddo i gael neb iddi

ond ei blant ei hun ; ond wedi peth amser daeth dau neu dri o fechgyn eraill

:

oud anfynych y byddai ganddo fwy na phump. Fel hyn y parhaodd dros

beth amser, yn d^íhoeni rhwng byw a marw, Weithiau, teimlai yr athraw

yn llwfr a digalon ; ac ar fedr ei rhoi i fyny yn Uwyr ; drachefn efe a ymwrol-

ai i ail-ymosod at ei orchwyl gydag egni adnewyddol, a chafodd yn y diwedd

y llawenydd mawr o weled ei lafur wedi ei goroni â llwyddiant.

Tua'r fl. 1800, yr oedd y lease a gyraerasai larlles Huntingdon yn terfynu,

pryd yr oedd yn rhaid gwneuthur rhyw ysgogiad pellach. Yr oedd gwendid
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yr ychydig grefyddwyr a ddefnyddient y capel ar y pryd, mor fawr, fel mai

prin y gallent loclii y gobaith, er maint eu hawydd, o allu ei brynu, pryd yr

oedd y Bedyddwyr a'u llygaid arno, ac yn fawr eu bryd ar ei feddiannu. Yr

oedd yn mysg y Methodistiaid ar y pryd heuuriad gweithgar a da, sef Mr.

James, Troed-yr-haiarn ; hwn a roes ei ysgwydd at y gwaith yn egniol, felly

hefyd y gwnaeth yr ychydig gyfeillion eraill, a llwyddasant, trwy fawr ym-

drech a ffyddlondeb, i wneyd y swm gofynol i brynu y capel, sef £125 ; swm

mawr, y pryd hwnw, yu enwedigol i nifer mor fychan, a'i wneyd i fyny

mewn llai ua blwyddyn o amser.

Y pryd hyn nid oedd, oddieithr yn anfynych, ddim pregethu ar y Sabboth

ond yn y prydnawn ; ond yn yr hwyr yr oedd y capel yn nghauad. Cynelid

moddion yn yr hwyr yn Nhroed-yr-haiarn, tyddyn tua dwy filldir o'r dref,

lle yr â rhai o'r gynuUeidfa i ganlyn y pregethwr. EraiU a ymgynuUent i

d Mr. Evan Edwards, i ymddyddan ar faterion crefyddol, pryd hefyd yr âi

un neu ddau i weddi. Aeth y cyfarfodydd hyn yn raddol yn fwy lluosog eu

deiliaid, nes oedd y t yn Ue rhy gyfyng i'w cadw ; a phenderfynwyd eu

symud i'r capel. Yraddangosai mwy o ddeffroad a dyfalwch bellach yn yr

aelodau eglwysig, ac yu y gwrandawyr yn gyffredinol, ac ymwisgodd y gwaith

mewn diwyg gwell, ac ymddangosai ar duedd iachusach nag y gwnaethai er

ys blynyddau.

Eto nid oedd ei gynydd gymaint ag a allesid dysgwyl hyd nes yr ymunodd

un Mr. Watlíins, road surmyor, â'r crefyddwyr. Tua'r un adeg ag y daeth

ef i roddi ei ysgwydd dan yr arch, yr oedd amryw bethau yn cyd-wasanaethu

i ddwyn y gwaith yn ei flaen. Yn un peth yr oedd pregethu amlach. Cy-

fodasai araryw bregethwyr yn y sir, ac ymwelai pregethwyr dyeithr yn aml-

ach it'r dref, fel mai prin y byddai wythnos yn myned heibio, heb fod dau

neu dri, neu ychwaneg, o ddyeithriaid, yn troi i mewn wrth fyned ar eu teithiau :

ae yn fwy na'r cwbl yr oedd y weinidogaeth dan arddeliad rhyfeddol ; ac nid

anfynych y torai rhyw rai allan i waeddi, yu y gynuUeidfa, dan argyhoeddiad

llym, neu i foliannu am obaith ymwared. Parai hyn gyffro drwy y dref, a

llawer a ymgasglent bellach i'r lle, o wir ysfa i weled a chlywed y peth

newydd a dyeithrol hwn ; a mynych iawn y gwelwyd y rhai a ddaethent i

wawdio y rhai a fyddent yn neidio, eu hunain yn neidio cyn diwedd y cwrdd.

Yn yr un amser yr oedd sirioldeb adnewyddol yn yr ysgol Sabbothol.

Ymosododd Mr. Watkins, yr hwn oedd r ieuanc gweithgar, cyfrifol, a hel-

aeth ei ddylanwad, â'i hoU egni at y gwaith. Parodd fywyd newydd yn yr

ysgol, a chyfnewidiad mawr ac amlwg a ddilynodd, ar wedd yr achos ymhob
rhan o hono. Nid oedd ef ei hun ond crefyddwr ieuanc. Treuliasai y rhan

flaenorol o'i oes yn annuwiol iawn, gan ymddifyru mewn pob math o ddryg-

ioni, fel y gwnai ei gyfoedion yn gyffredinol, ac yn arbenig trwy halogiad

ddydd yr Arglwydd. Yr oedd yn ymhoffi yu fawr mewn "canu y clychau,"

a hyny, tybygid, a wnai gan amlaf ar y Sabboth. Torodd diwygiad allan ya

Nglan-y-gors
; yr ardal yr oedd ef, y pryd hwuw, yn byw ynddi, tua'r
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íl. 1795, ac ynteu y Uanc gwyllt a difeddwl a ddaliwyd ; ac fel y buasai gynt

yn llawu aidd a bywyd yn ngwasanaetli pechod, felly y bu yn awr, gyda

gwaith llawer rhagorach. Troes aUan yn un o'r dyuion rhagoraf a mwyaf
defnyddiol ei fro, a pharhaodd felly dros weddiU ei oes. Fe safai Mr. Watlíins

yn uchel yu mysg heuuriaid y cyfundeb yn y Deheubarth, a hyuy dros lawer

flynyddoedd. Bu ei symudiad i drigiannu i Aberhouddu yu ddiau yn

foddion arbenig i ddwyn yr achos yn ei flaen, ac yn feudith fawr yu y Ile.

Mewu ychydig flyuyddoedd symndodd gr ieuanc arall i fyw i'r dref, sef

Mr. WiIIiam Powell ; a rhyngddynt ill dau, mewn undeb â'r heu aelodau, yn

neillduol Mr. James, Evau Edwards, ac uu Mrs. PhiIIips, aeth yr achos yn

inlaen yu llwyddianuus. Gwenodd yr Arglwydd ar ymdrechiadau ei bobl, a

pharai hyny fywiogrwydd ychwanegol ynddyut hwythau. Felly yr aeth yr

heu gapel yu rhy fychan, ac adeiladwyd uu newydd helaethach, gydag oriel

fawr ar uu peu iddo. Daeth hwn yu flian yn Iled lawu o wrandawyr, a phar-

haodd felly am flynyddau.

Fel yr oedd yr eglwys yn cynyddu mewu rhifedi, ac mewu awyddfryd i

wneuthur daioni, dechreuasaut feddwl am yr ardaloedd cymydogaethol, y rhai

oeddynt yn aros mewn amddifadrwydd gresynus o air Duw a moddion gras

;

a phenderfynasaut wneuthur cais i chwalu gradd ar y dudew dywyllwch a

orchuddiai y wlad o amgylch. Yn y canlyniad gwelid niferi o ewyllysgar-

yddion yn troi allan ar y Sabbothau, trwy y Ilwch a'r llaid, bob tywydd, a

phob tymhor ar y flwyddyu, i gadw ysgolion Sabbothol. Yr ardaloedd yr

ymwelid â hwy oeddynt, Llanfnjnach, Llechfaen, Llanddeio, ac Aberyscir.

Parhausaut i ymweled â'r ardaloedd hyn am Üynyddoedd ; ac nid oedd uu

llafur nac anghyfleusdra yn ormod ganddynt ei ddwyn, am y gallent mewu
un modd lesâu eu cyd-ddynion, yn y pethau a berthynent i'w heddwch.

Adeiladwyd capel yn Llechfaeu, ac aeth y gwaith rhagddo yn siriol ; ond

trwy ryw fusgrellni neu gilydd, nid felly y bu yn y manau eraill, er fod yr

olwg arnynt yn Uawn mor obeithiol, ac er fod llwyr fwriad i feddiannu Llan-

frynach ac Aberyscir, eto y ddau le hyny a gollwyd i'r cyfundeb ; er y
gobeithiwn nad aeth Ilafur y blynyddoedd cyntaf ddith i gyd yn ofer. Mae
Llanddew eto yn aros yn eu dwylaw, ac yn awr, o'r diwedd, y mae tir wedi

ei sicrhau i adeiladu yma gapel.

Yr oedd y gwaith yn y cyfamser, yn myned yn mlaen, ar y cyfan yn siriol, yn

Aberhonddu, a thros lawer o flynyddau ni ddygwyddodd dim nodedig, y fathy

gellir yn hawdd ei groniclo. Yr oedd angeu yn tori i lawr yr hen, a rhai ieuanc
j

yr oedd rhagluniaeth yn arwain rhai o'r dref, ac eraill iddi. Ni chymerodd

dim adfeiliad amlwg le, ac ni chaed dim adfywiadau grymus chwaith ; ond

yr achos a ysgogai yn mlaen o fis i fis ar wedd rheolaidd a chyífredin, ac heb

ddim hynod yn cymeryd Ile. Yn y blynyddau uníîurf hyn, yr unig amgylch-

iad a barodd radd o gyífro oedd sefÿdliad yr athrofa yn Nhrefecca, yr hyu a

gymerth leyn y fl. 1842. Yn yr achos hwn dangosodd y brodyr yn Aberhon-«

CyFROL III. %
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ddu lawer o wresogrwydd a haelioni. Elioddasant brawf diymwad hefyd o'u

teimladau, trwy gyfranu at yr athrofa, nid llai na J6700.

Nid oedd yr hen gapel yn abl cynwys nemawr ychwanegiad at rifedi y

gwrandawyr a ddeuent iddo ; a chan fod amrywiol anghyfleusderau yn gy-

sylltiedig ag ef, yr oedd awyddfryd lled gyffredinol yn raysg y cyfeillion, os

byddai bosibl i adeiladu addold newydd, mewn lle mwy cyfleus yn y dref, a

Ue llai ei dwrf. Daeth Ue felly cyn hir i'r golwg ; ond er fod ei sefyllfa yn

ddymunol, eto yr oedd y swm angenrheidiol i'w brynu, o herwydd yr adeil-

au helaeth oedd eisoes ar y tir yn peri petrusder a ddylid ei brynu. O'r

diwedd, pa fodd bynag, ei brynu a wnaed, a thalwyd £1100 am dauo. O
herwydd rliyw achosion neu gilydd, ni chymerwyd un cam pellach na sicrhau

y tir am rai blynyddau. Ond yn y fl. 1852, wedi chwech neu saith mlynedd

oediad, ymosodwyd o ddifrif at adeiladu y capel newydd. Mae y capel

hwn yn adeilad fawr a hardd ; nid oes oriel ynddo, ond eisteddleoedd ar

godiad megys ar ffurf oriel ; mae gwedd hardd ar yr adeilad, ac mae yn addurn

i'r dref. Ar lawer cyfrif, nid oes un achos mor deilwng o adeiladau lieirdd,

nag ydyw aclios Mab Duw, eto mae yn rhaid addef mai gogoniant crefydd

ydyw ei santeiddrwydd a'i dylanwad ysbrydol ; hysbys ydyw ddarfod i dy-

walltiadau rhyfeddol, o gawodydd bendith, ddisgyu mewn hen ysguboriau,

ac mewn capelau bychain o furiau clai, a thôau gwellt, a lloriau pridd ; eto

nid ar gyfriF ilodi y lle y rhoddwyd hwy, ond yn ateb i'r dyliüad ysbrydol

öedd am danynt. íiysbys hefyd, ydyw fod ambell adeiìad hardd yn

Nghymru, a llawer un yn Lloegr, heb un mymryn o'r gwres a'r goleu

dwyfol o'u mewn ; eto nid eu gwychder a barodd i'r Jehofah gilio ymaith,

ond balcher a hunan-ddigonedd yr addolwyr. Na feier, gan hyny, ar adeil-

adau heirdd a chyfieus, ac nac ymddirieder ynddynt :
" Ar hAvn yr edrychaf

fi, sef ar y truan a'r cystuddiedig o ysbryd, yr hwn sydd yn crynu wrth fy

Dgair i."

Hyfryd genym ychwanegu, am gapel mawr Abeirhonddu, fod ei eisteddle-

oedd, ymron o!l, wedi eu cymeryd, ac yn cael eu lleuAn ar nos Sabbothau

;

mae yr ysgol Sabbothol hefyd, mewn gwedd flodeuog iawn ; nid oes lai na

400 enwau ar y Ilyfr, fel deiliaid o honi.

Wrth derfynu hanes Brycheiniog, dylem ychwanegu, fod yn ddrwg genym

fyned heibio i rai manau hen ynddi, heb un crybwylliad am danynt, raegys

Defynog, Merthyr-Cynog, Scc. ; ein hesgeusawd ydyw, naddaeth i.law ddim

hysbysiadau am y Ileoedd hyny. Nid oes araheuaeth genyra, pa fodd bynag,

nad oes llawer o aragylchiadau hynod a dyddorol wedi dygwydd, mewn cy-

sylltiad â'r wlad hon, yn hanes Methodistiaeth, y buasai yn dda eu bod ar

gof a cliadw ; amgylchiadau, a gollir bellach dros byth i'r oesoedd a ddaw, o

ddiffyg eu cioniclo.
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CYTODIAD A CHYNYDD METHODISTIAETH SIR EYNWY.
CTNWT3IAD :

YSGOGIADAU CYNTAP Y DIWYGWYR YN Y SIR—H. HARRIS YN PREGETHU YIÍ

MLAENAU-GWENT—PARCHN. JOHN POWEL; THOMASLEWIS; A MORGAN JOHN
LEWIS—EGLWYS Y NEW IN^'—GWEINIDOGION Y NEW INN—MYNYDD-YSLWYN—
TOWYN TUDUR—RISCA—T. THONAS, CEFN-BYR—PARCH. HENRY JONES, LLAN-
EIRWG—FFUG-BREGETHWR YN CAEL EI DDAL—PEN-Y-CAE—OWAIN ENOS—

.

ADEILADU Y CAPEL YN 1825—Y LLWYDDIANT A DDILYNODD.

Mae sir Fynwy, yn cael ei rhestru, gan ddaearyddwyr diweddar, yn perthyn

i Loegr, er yr ystyrid hi gynt yn un o'r tair-sir-ar-ddeg a berthynai i'r dy-

wysogaeth, Mae rhanau helaeth o honi, rhaid addef, yn enwedig y rhanau

dwyreiniol, yn hollol Seisonig ; a chryn gymysgedd a geir o'r ddwy iaith

mewn llawer o'r parthau gorllewinol. Ni all ein hanes am Fetliodistiaeth y
wlad hon fod ond byr, gan mai hi, o ran Methodistiaeth, yw y leiaf o siroedd

Cymru ; ac nid hyny yn unig, ond hefyd, nid yw Methodistiaeth yn y wlad

hon ond diweddar, oddieithr mewn rhyw ychydig o fanau. Hefyd, y mae
yr hen eglwysi bychain a blanesid yn amser Howel Harris a'i gyd-Iafurwyr

ymron oU, wedi disgyn i ddwylaw enwadau eraill ; neu wedi eu llyncu gan
yr iaith Saesonaeg, neu ynte, wedi eu chwalu yn Ilwyr oddiwrth eu gilydd.

Tua'r fl. 1743, yr oedd mân gymdeithasau wedi eu crynhoi at eu gilydd

yn y Goetre, Glascoed, St. Bride's, Mynydd-yslwyn, Llangatwg, a Threfethin.

Yr oedd yr eglwysi bychain hyn wedi eu gosod dan arolygiaeth un Moro-an

Jones ; cynwysai y cyfan gyda'u gilydd tua 70 o aelodan. Ymddengys fod

Morgan John Lewis, yn cyd-lafurio a Morgan Jones, yn y parthau hyn ar y
pryd, oblegid ni a gawn adroddiad oddiwrth y ddau, am yr un cymdeithasau.

Dywed Morgan John Lewis, yn ei adroddiad yn y fl. 1744 :

—

" Mae yr Arglwydd yn ein galluogi ni i fyned rhagom yn sir Fynwy j eto rhaid
dyweyd, yn raddol iawn :

—

Yn Llansantffraid, y maent yn llai eu rhifedi o bedwar, trwy fod gr a gwraig
wedi ymadael o'r gymydogaeth, yn nghyd â'u dwy forwyn.
Yn Meuryn, y maent yn debyg i'r hyn oeddynt o'r blaen. Jíi ddygwyd dim anfri

ar ffyrdd y Gwaredwr yn yr un o'r ddau le.

Llangatwg, Caerlleon.— Mae gwr y t, y cedid y cyfarfod eglwysig ynddo j'ma
wedi gwrthgilio, a'r gymdeithas wedi ei symud i le arall ; i edrych beth a wna yr Ar-
glwydd. Ymddengys fod y rhai sydd yn sefyll, yn myned rhagddynt

; ac i fesur yn
cynyddu yn eu heneidiau.

Llanfihangel. Maent yn llwyddo yn eu heneidiau yn y lle hwn. Y Sabboth diw-
eddaf, m_i fum yn agos i'r New Inn, a'r Glascoed, a'r Goetre. Mae yr Arglwydd ya
datguddio liawer o hono ei hun i'r eneidiaii, yn mhob un o'r Ileoedd hyn.
Trefethin. Yr wyf yn credu eu bod yn y Ile hwn yn cynyddu meìvn gras, ac yn

ngwybodaeth ein Harglwydd lesu Grist.

Llanheiddel. Mae yma beth cynydd ; a derbyniad rnawr i'r brawd Jacob Jones
yr hwn y mae yr Arglwydd yn ei íendithio yma, ac yn mhob man arall, efe a'i gyd-
lafurwyr. Mae un chwaer wedi myned at Mr. Edmund Jones, ond y mae hi yn dyfod
yma fel o'r blaen.

Mynydd-tslwyn. Ni bum yma yn ddiweddar, ond trwy drugaredd mi allaf ddy*
weyd fod yr Arglwydd yn bendithio y moddion yma.

Morgan John Lbwis."
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Ymddengys hefyd fod cymdeithasau bychain wedi eu crynhoi mewn rhai

manau eraill, rhwng y blynyddau 1740 a 1750, dan arolygiaeth un Thomas

Price ; sef yn Eedwick, Gwndu, Caldecot, Llanfaches, a Golden IIill. Yn y

fl. 1744, cynaliwyd cymdeithasfa* yu Llaníìhangel ;-[ ac yn y cyfarfod hwn,

penderfynwyd, " Ár fod i'r brodyr Jacob Jones, a Eichard Thomas, ymweled

a'r cymdeithasau yn Llanfihangel, Trefethin, Goetre, a New Inn, bob yn ail

wythnos ; a bod Êobert ,Evans, i ymweled a St. Bride's, Meuryn, a Mynydd-

yslwyn ; ac i'r brodyr Stephen Jones, a Eisiart Harri, ofalu am gymdeithas-

au Glascoed, Golden Hill, Llanfaches, Caldecot, Gwndu, a Redwick. Cyng-

horwyr anghyhoedd y gelwid y gwr hyn ; a thybygwn mai math o henur-

iaid eglwysig oeddynt, yn meddiannu gradd helaethach o gymhwysder i

adeiladu eu cyd-aelodau.

Nid oes yn yr adroddiadau a roddir am y cymdeithasau uchod nemawr o

ddira a fyddai yn ddyddorol i'r darllenydd ; ar yr un pryd ni a welwn fod

ymosodiad wedi ei wneuthur gau y Methodistiaid cyntaf, ar amryw ranau o

sir Fynwy, fel parthau eraill o Gyraru, er nad ydym yn alluog i olrhain eu

hanes ond am ychydig amser. Yr oedd yma rai gwr mwy cyhoeddus na'u

gilydd yn eu mysg, raegys Morgan John Lewis, Morgan John, a Tliomas Price,

ynghyda Thomas Lewis, a John Powel. Gosodir y ddau olaf allan fel rhai urdd-

edig, yn "Nghofnodau Trefecca," trwy fod Parch. yn cael ei ysgrifenu wrth eu

henwau, yr hyn ni wneid ond i'r sawl a gawsent urddiad esgobol, oddieithr

fod y gair " YmneiIIduwr " yn cael ei ychwanegu at ei euw. Hyn a

arweiniodd yr ysgrifenydd mewn rhan flaenorol o'r gwaith hwn, i'w

gosod allan yn ofteiriaid urddedig ; ac ar yr im tir yu gymhwys a Powlands,

Davies, ac eraill. Yr ydys, pa fodd bynag, wedi deall ar ol ysgrifenu felly,

fod amheuaeth am gywirdeb yr hysbysiad, fel y ceir gweled ar ol hyn. Am
y tri eraiU, arolygwyr oeddynt, a chynghorwyr cyhoeddus, ond heb dderbyn

un ordeiniad i'r swydd oddiwrth neb.

Mae hanes ar gael, ddarfod i Howel Harris, yn y fl. 1738, ymweled a

Blaenau Gwent, ac i'w weinidogaeth ar y pryd, gael ei bendithio er dychwel-

iad i amryw ;
yn mysg y rhai y dy wedir fod IMorgan John Lewis, Philip

Dafydd, John Powel, a Thoraas Lewis. Nid ydyra yn gallu casglu i John

Powel fod un amser yn llafurio gyda'r Methodistiaid, er fod ei enw yn mysg

y rhai a fyddai yn bresenol yn eu cyfarfodydd, o'r fl. 1742 hyd y fl. 1745.

Am Thomas Lewis yr ydym yn cael ei fod ef wedi ei osod yn arolygwr ar ran

sir Fynwy, rhwng y Passage a'r afon Wysg. Yr ydym yn barnu, pa fodd

bynag, mai nid hir y bu ef yn aros yn y cysylltiad hwn ; oblegid mae ei enw

yn diflanu yn Iled fuan allan o " Gofnodau Trefecca ;" a chan ei fod yn fedr-

us ar bregethu Saesonaeg, ymddengys yn dra thebygol iddo gilio yn llwyr i

Loegr ; neu o leiaf, ddarfod iddo gyfyngu ei lafur gweinidogaethol i ryw gy-

nulleidfa o Saeson. Ac nid annhebyg ydyw ei fod ef wedi derbyn urddau

• Cyfarfod a gynhelid yn fisol oedd hwn mewn gwahanol fanau. f Ni ddywedir
pa Lanfihangel oedd hwnw j deallwn fod amryw yn dwyn yr un enw.
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ymneillduol cyn iddo ymadael â'r Metliodistiaid. Dywedir ymhellach, am John

Powel, mai yn mhlwyf Llanelli, sir Frycheiniog, y gauesid ef, mewn tafarnd

yn Nhroed-y-rhiw, a'i fod ar ol tyfu i fyny wedi bod yn gweithio gwaith crydd

yn Nghwm-ebw-fawr. Tystiai yr hen broífwyd o Bont-y-pool, mai wrth ei

wrando ef y dychwelwyd John Powel at Dduw.* EraiU, a briodola hyny i

Howel Harris, fel y dywedasora : dichon, fod gwir yn y ddwy dystiolaeth
;

sef ei fod trwy y naill wedi cael ei arafu yn ei yrfa wyllt, a'i ddwyn ato ei

hun ; a thrwy y llall ei dueddu i fwrw ei goelbren gyda'r crefyddwyr.

Ar y pryd yr ymwelodd Howel Harris â'r Blaenau, yr oedd aelodau perth-

ynol i'r tri enwad yn arfer cyd-addoli yn Nghwm-terewy, plwyf Aberystrwyth

;

a bod y pedwar gvvr crybwylledig uchod, wedi ymuno â'r eglwys gymysgedig

hono. Barnu yr ydym, am na chawn ei enw yn mysg y rhai a fyddent yn

nghyfarfodydd y Methodistiaid, na fu Philip Dafydd ddim gyda hwy oU

;

ond fod John Powel yn dangos mwy o agosrwydd atynt, ac yn mynychu eu

cyfarfodydd, er ei fod yn llafurio fel gweinidog yn mysg yr Annibynwyr. Dy-
wedir ei fod wedi cael ei alw, yn y lle cyntaf, i weini yn Ebenezer, a lleoedd

eraiU yn y gymydogaeth ; ei fod ar ol hyny wedi myned i'r athrofa yn

Nghaerfyrddin ; a thrachefn i weinyddu i ryw eglwys yn Lloegr ; ac yu y
íl. 1761, ei fod wedi ymsefydlu yn Henllan, sir Gaerfyrddin. Wedi Uafurio

yno yn llwyddiannus am ysbaid pum' mlynedd, ddarfod iddo ddystewi yn yr

angeu, yn y fl. 1766, yn 46 mlwydd oed. Sefydlodd Philip Dafydd yn

Mhen-maen ; a bu yno, meddir, flyuyddau lawer, yn llafurio yn mysg yr

Annibynwyr.

Ond y mae hanes Morgan John Lewis yn wahanol. Ymddengys iddo ef

lafurio yn deithiol gyda'r Methodistiaid, mynychu eu cyfarfodydd, ac addef

ei hun mewn cysylltiad â hwy yn unig. Yn mysg manau eraill, deuai ar ei

dro i'r New Inn, plwyf Panteg ; a chan nad oedd ei gartref ond tuag wyth

miUdir o'r New Inn, gallem ddysgwyl ei fod ef yno mor aml ag un lle arall.

Yr oedd gan y Methodistiaid ymgrynhoad bychan yn y lle, er y fl. 1742, o

leiaf ; ond nid oedd ond bychan, yn yragynuU mewn t anedd, ac yn ddaros-

tyngedig i lawer o gyfnewidiadau. Nid oedd nifer y pregethwyr, yu y tymhor

hwn, ond bychan ; ac felly, anaml y byddai neb yn pregethu yn y lle ; eto

cyfarfyddent â'u gilydd i weddio ac adeiladu eu gilydd trwy ymddyddanion

crefyddol, dan olygiaeth cynghorwyr anghyhoedd. Ond tua'r fl. 1751, y
dygwyddodd amgylchiad a barodd radd o newidiad ar wedd pethau yn y
New Inn ; ac yn y modd canlynol y bu.

Yr oedd gweinidog duwiol yn y tymhor hwn, wedi bod dros rai blynydd-

au yn gweini yn eglwys blwyfol Llanfrechfa, o'r enw Mr. Evans ; ac wedi

bod yu foddion i ddwyn amryw o'i blwyfolion i wybodaeth y gwirionedd.

Ond ar ol ei farwolaeth ef, dilynwyd ef gan un gwahanol ei naws a'i synied.

Yr oedd yn y gynulleidfa rai yr oedd taflod eu genau yn deall camflas ; ni

* Parch. D. Morgau ar " Hanes Ymneillduaetb," tudal. 393,
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allai y rliai'n ddim dygymod â'r gweinidog newydd ; a phenderfynodd deg o

aelodau yr hen offeiriad güio o'u hen gartref, ac yraofyn am borfa raewn

maes arall. Yr oedd rhyw ychydig o bobl grefyddol, fel y dywedttyd, yn

arfer ymgynull yn y New Inn, lle oddeutu pedair milldir o Lanfrechfa ; ac â

hwy y gwnaethant eu meddyliau i fyny, i ymuno. Yr oedd y fath ychwaa-

eo-iad a deg o wi', a rhei'ny, fel y tybir, yn uwch eu sefyllfa yn y byd, yn

fywvd feirw i'r ychydig bobl druain dlodion yn y ISÍew Inn. Prynodd y

gwr hyn hen d Ued helaeth, ac ystabl yngln wrtho, am £30 ; trwy i chwech

honyut roddi pob un ei £5 tuag at hyny ; bellach yr oedd gwedd fwy aros-

01 a sicr ar vr achos. Yn yr adeilad hon, wedi ei threfnuso i'r dybeu, yr

arfent ymgynull hyny allan. Yr oedd hyu yn y fl. 1751; blwyddyn yr

yraraniad yn mysg y INIethodistiaid ; hlwyddyn y ciliodd Howel Harris oddi-

wrthynt ; a blwyddyn a barodd leihad ar yr offerynau, ac arafiad galarus ar

yr hoU achos.

Eto, er hyn holl, parhaodd yr eglwys fechan yn y New lun i ymgynuU at

eu gilydd i weddio ac ymddyddan ; a llwyddeut, yn awr ac eilwaith, i gael

pregethwr atynt ; ac mor aml a neb arall, mwynhaent weinidogaeth Morgan

John Lewis. Ymddengys fod gweinidogaeth y gi' hwn, nid yn foddhaol

vn unig, ond hefyd yn fuddiol i'r gynuUeidfa ; ac nid rhyfedd, gau fod pawb

yn cytuno fod Morgan John Lewis yn r da a duwiol, ac yn meddu ar

daleutau helaeth i gyflawni ei swydd. Ar ol yr ymraniad, yr oedd sefyllfa yr

achos yn y lle hwn yn fwy amddifad nag o'r blaen. Chwalwyd y mân eg-

Iwysi cymydogaethol yn mron i gyd, a safai eglwys y New Inn ar ei phen

ei hun, yn nghanol gwlad, y pryd hwnw, tra ymddifad o weinidogaeth

yr efengyl. Anhawdd iawn, ac anfynych iawn, y deuai neb bellach atynt i

weiuyddu bedydd a swpper yr Arglwydd, gan nad oedd Morgan John Lewis

eto ddim wedi ei awdurdodi i wneyd hyny.

Yn mhen rhai blynyddoedd, gan hyny, ar ol ymuniad y deg gr crybwyll-

iedig, tra y teimlai yr aelodau yn y New Inn eu hymddifadrwydd o weini-

dogaeth gyson, ac yn neillduol o weinyddiad y sacramentau; daeth ar eu

meddwl wneuthur ysgogiad arall, sef galw ar Morgan John Lewis i ymsefyd-

lu yn eu plith, a chael awdurdodiad arno i weini iddynt yn yr holl wasanaeth.

Ond yr oedd y pregethwr yn gwybod yn dda am drefn y Methodistiaid, ac

am eiddigedd yr offeiriaid ag oedd yn eu mysg, ua throseddau neb ar eu

hawl-freintiau hwy, y rhai a dderbyniasent urddau esgobawl ; a hawdd oedd

i'r eglwys yn y New Inn ddeall hyny hefyd, mai nid hawdd a fyddai cael

ganddo dori ei gysylltiad â'i frodyr, yn mysg y rhai yr oedd bellach wedi llafur-

\o tua 15 mlynedd. Penderfynasent, gan hyny, wedi ymgynghori yn bwyllog

â'u gilydd, ac wedi ceisio cyfarwyddyd yr Hwn a bîodd y gwaith, i anfou

dau genad i Langeitho, i osod eu cyn o flaen y Parch. D. Rowlands ; ac i

fs^chi am ei gynghor a'i gyfarwyddyd. Ynteu, wedi gwrando arnynt, a dwys

ystyried yr aragylchiadau, a'u cynghorodd i alw Moi-gan John Lewis yn wein-

idog iddynt, a'iordeiuio eu hunain trwy ympryd a gweddi, gan ddatgan y
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byddai i weddi y flpydd fod yn llawer mwy effeithiol na dwylaw un esgob dan

hauL* Anfonodd hefyd Iythyr at Morgan John Lewis i'w gynghori i gyd-

synio â'u cais. Hwn, mae yn debyg, oedd yr ordeiniad cyntaf a fii erioed

mewn cysylltiad â'r Methodistiaid.

Pelly ar ddydd Llun y Sulgwyn, yn y íl. 1756, ymgynullodd yr holl aelod-

au. Wedi darllen yn gyntaf ranau o'r gair, canu, a gweddio, adroddodd y
pregethwr grynodeb o'i gredo ar g'oedd y gynulleidfa. Ar olhyn, gofynwyd

am arwydd, gan yr eglwys, trwy godi ei deheulaw, i ddynodi ei dewisiad o

hono. Yna un o'r blaenoriaid a gyfododd ac a gyhoeddodd Morgan John

Lewis yn weinidog dros Grist, i eglwys y New Inn, ac i gymeryd ei gofal yn

yr Arglwydd. Y gweddiil o'r dydd a dreuliwyd mewn ympryd a gweddi

;

gan daer erfyn ar i gymeradwyaeth Duw gael ei roddi megys sêl wrth yr hyn

a wnaed, ac i gawodydd bendith ddisgyn ar y pregethwr a'r gynuUeidfa.

Mawr y cyffro a barodd yr ordeiniad hwn, nid yn mysg y Methodistiaid gy-

maint, ond yn mhlith Eglwyswyr, Annibynwyr, a Bedyddwyr, a " Ilawer o ddy-

eithrwch, chwerwder, anfrawdgarwch, a dirmyg," medd y gweinidog ei hun, " a

daílwyd arnom gan amryw ; ac fe'n gwrthwynebwyd yn gyhoeddus y cyfle

cyntaf a gafwyd, ond y mae y ffordd yr ydym ni wedi ei phroffesu, yn ym-

ddangos i ni yn fwy cydsyniol â threfn yr efengyl ; ac yn ateb y dyben yn

well, ar y dewisiad cyhoeddus, neu ordinasiwn gweinidogion. Dymunwn i'r

Arglwydd ein cynorthwyo bawb i gyd-oddef ein gilydd mewn cariad." Cod-

wyd y brawddegau hyn allan o'r Rhagdraith a osododd Morgan John Lewis

flaen Cyfí'es ei ffydd ; yr hwn a argraffodd, fel y gallai pawb weled, pa

egwyddorion a broffesai. Yr oedd hyn yn angenrheidiol, tybygid, gan gynifer

y chwedlau a ledaenid am dano, a chan mor ddisail oedd llawer o honynt.

Barnasai hyn yn augenrheidiol er mwyn rhoddi taw ar enllibwyr ; ac er mwyn
hysbysiad i'r sawl a allai ddymuno ymgysylltu o bryd i bryd, ag eglwys y
New Inn.

Fe ddywedir fod Morgan John Lewis yn gristion gwir ostyngedig, a bod

ei ddifrifwch yn fwy na chyffredin ; gan na chlywid 'm'ono ymron un amser

yn chwerthin. Edrychid aruo fel pregethwr yn fwy ei gymhwysderau na'r

cyôredin o'i frodyr ; mwy ei wybodaeth dduwinyddol, a mwy ei fedrusrwydd

a'i hyawdledd i gyfranu gwybodaeth i eraiU ; fel ag yr oedd yn sefyll yn un

o'r dynion enwoccaf yn ei ddydd, neu y mwyaf amlwg yn y weinidogaeth.

Fe fu yn offeryn i ddwyn Uawer o eneidiau at yr lesu yn nghymydogaeth y
New Inn. Tra y bu ef yn gweinidogaethu yn y lle hwn, fe deimlodd yr hoU

wlad mewn mesur mwy neu lai oddiwrth éi weinidogaeth, gan yr ymgasglai

dynion o'r wlad, bymtheg milldir o amgylch, i wrando arno. Ond nid oes

hir a roddwyd iddo ; a rhoddwyd terfyn ar ei wasanaeth i eglwys Dduw
mewn modd, a ymddengys i ni yn dra anamserol, amgylcbiad y mae yn an-

• Gwel Cyf. L, tudal. 448.
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hawdd i ni wybod paliara y caniatawyd iddo, gan yr Hwn y mae " yr agor-

iadau " ganddo, i gymeryd Ue.

Y bore Sabbotli diweddaf y bu ef yn pregethu yn y New lun, efe a aeth i

bregethu yn yr hwyr i d íferm, o'r neilldu i dref Pont-y-pool, S3f rhwng y

dref a Blaenafon ; ac o fewn müldir i'r dref. Lletyodd hefyd y noson hono

yn y t y buasai yû pregethu ynddo. Dranoeth, yn lled fore, a chyn i

Morgan Johu Lewis godi o'i wely, wele y boneddwr ag oedd berchen y

tyddyn yn ymddangos, a rhyw fath o filwr neu swyddog niilwraidd gydag ef

;

a chan gyfarch gr y t efe a ofynodd iddo :

—

" Pa le y mae y pregethwr a fu yn cadw cwrdd yma neithiwr ?
"

" O, Syr," atebai y gr, " y mae ef yn y gwely."

" Rhaid i ni," ebai y boneddwr " gael ei weled ; mae arnom eisiau cael

ymddyddan ag ef."

" Mi af fi, ynte," chwanegai gr y t, " i'w alw ef i hnwr atoch.
"

" O na, nid ihaid," ebai y gr boneddig, " ni a awn ato ef i'w ystafell

wely."

Gan mai efe oedd perchenog y tyddyn, ni thybiodd y tyddynwr yn gy-

mhwys ei rwystro, eto blin oedd ganddo y peth, rhag fod drwg yn cael ei am-

canu i'r pregethwr ; ar yr un pryd, barnai fod hyny yn beth tra annhebyg,

a chaniataodd iddynt fyned i fyny.

Wedi dyfod i mewn, tynodd y milwr ei gleddyf, a safodd wrth y gwely,

ac uwch ben y gweinidog, yr hwn oedd ar y pryd yn cysgu ; a chan godi y

cleddyf uwch ei ben, a waeddodd yn uchel, "Heretic, defiro !
" Ar hyn,

deflrôdd y gr duwiol ; a'r olwg gyntaf a gafodd oedd milwr a chleddyf

noeth wedi ei godi uwch ei beu, fel un ar fedr ei ladd yn y fan ! Yr oedd yr

olwg mor hyll, ac yn ymrithio iddo mor ddisymwth, a hyny ar ei waith yn

dyhuno o'i gwsg, a chyn iddo gael amser na seibiant i ymresymu ag ef ei

hun, chwaithach â' i elynion, nac i ymgadarnhau i gyfarfod â'r brofedigaeth,

fel y gallem ddysgwyl, os oedd teimladau dynol gan y pregethwr, y byddai

y cyffroad arnynt yn ddigon i ddadymchwel ei synwyrau, ac i ysgytio ei natur

o'i Ue ; felly hefyd y bu. Syrthiodd arno y fath fraw aruthrol, nes dyrysu ei

synwyrau ar y pryd. Ac er iddo ymddadebru i raddau ar ol hyn, eto nid i'r

graddau ag y'i galluogai i bregethu. Ymollyngodd ei natur, ac ni fu ynddo

nerth mwyach. Bu fyw, mae'n wir, am ysbaid blwyddyn ; ond yr oedd ei

gysur iddo ei hun, a'i ddefnyddioldeb i eraill wedieu colU yn llwyr, Ni pregeth-

odd byth mwy ar ol y noson grybwylliedig. O ran ymddangosiad, y gelyn a

gawsai yr oruchafiaeth. Y New Inn, a sir Fynwy, le a Chymru oll a gafodd y
o-olled. Bu farw yn nghanol ei ddyddiau, wedi gwasanaethu achos yr

efeno-yl mewn undeb â'r Methodistiaid tua 30 o flynyddau; a 15 mlynedd o

honyut yn benaf yn y New Inn.

Naturiol ydyw yr ymofyniad, pa beth a ddaeth o'r gr mawr digydwybod

hwn, ac o'r milwr ? Mae y meddwl yn naturiol yn dysgwyl " na oddefai

dialedd iddynt fyw," gan nad oeddynt amgen na dyniou Ilawruddiog. Ac mewn



PEN. V.] SmOEDD MAESYFED, BEYCHEINIOG, A MYNWY. 377

gwlad waraidd, fel yr eiddom ni, buasid yn dysgwyl fod rliyw sylw cyfreithiol

wedi bod ar yr achos : ond yn hyn y mae yr haues yn ddiífygiol. Nid oes

air am yr erlidiwr ar gael ar ol hyn. Yr oedd y fath ragfarn, y pryd hwnw
jn erbyn crefyddwyr, fel y gallasai mawrion y wlad anturio cyílawni unrhyw
sarhad arnynt, heb un perygl y gelwid hwy i gyfrif ; ac yn enwedig, gan nad
oedd neb yn mysg y crefyddwyr eu hunain yn meddu y cyfoeth, a llai na

hyny yn meddu y duedd, i ymliw â boneddwyr eu gwLid drwy gyfraith. Mwy
dewisol oedd ganddynt oddef cam, nag amddiffyn eu hunain trwy gyfraith.

Barnent mai eu lle hwy oedd bod yn ddyoddefus, modd y gallent, trwy hyny,
" ddarostwng anwybodaeth dynion ffolion."

Wedi i Morgan John Lewis gael ei analluogi fel hyn i wasanaethu y cysegr,

galwyd dau frawd, sef WiUiam ac Abram WiUiams, dau bregethwr, i gymeryd
ei le. Yr oeddynt eisoes yn perthyn i'r eglwys yn y iS'ew Inn ; ac yn arfer

cynghori eu cyd-ddynion. Urddwyd y ddau yn gyd-weinidogion i'r eglwys,

yn yr un dull a'u rhagllaenor. Ond nid hir y bu y ddau yn cyd-weini yu y
lle, cyn i bedwar o ddiaconiaid o gynulleidfa Aber, gerllaw Aberhonddu, sir

Prycheiniog, ddod i waered i'r jSl'ew lun, i geisio y gymwynas gan y brodvr,

o fenthyg un o'r ddau weiuidog, dros dymhor i Aber. Y rheswm am hyn,

oedd fod y ddwy gynuUeidfa yn honi yr un cyffelyb darddiad: mai trwy wein-

idogaeth Howel Harris, a'i gyd-gynorthwywyr, y cyfodwydyr achos yn Aber,

fel yu New Inn. Hefyd, pregethwyr y New Inn a fyddai eisoes yn arfer, yn
amser Morgan John Lewis, o ddiwallu cynulleidfa Aber. Caniatawyd iddynt

eu cais, a gollyngwyd William Williams i weini iddynt ; ac yn Aber yr aros-

odd dros weddill ei oes. Bu Abram WiUiams yn gweini i'r eglwysi yn y New
Inn a Bryn-buga, ysbaid 25 o flynyddau. Nid oedd yn meddu cymaint o

ddawn a'i ragÜaenor, eto yr oedd yn gristion cywir ei ysbryd a chyfrifol ei

amgylchiadau bydol, fel nad oedd yn pwyso dim ar yr eglwys am ei gynaliaeth.

Tr oedd hyn yn gysur ac yn anrhydedd iddo ef, ond yr oedd yn golled i'r

eglwys, am nad oedd " ei ffrwyth yn amlhau erbyn ei chyfrif." Yr oedd Mr.

Abram Williams yn arfer llafurio gyda'r Methodistiaid yn amser Howel
Harris, oblegid y mae ei enw i'w gael yn " Nghofnodau Trefecca," fel un o'r

cynghorwyr ar y maes yn y fl. 1744 ; felly, rhaid ei fod wedipara i lafurio o'i

gychwyniad cyntaf hyd ei farwolaeth, amser maith o tua 50 o flynyddau,

mwy neu lai. Cyrhaeddodd ddylanwad mawr ar yr holl gymydogaethau, a

pherchid ef gan bell ac agos, gwreng a boneddig. Nid oedd yn dal Uawer

undeb ag un corff o grefyddwyr, ond cymaint ag oedd, gyda'r Meíhodistiaid

yr oedd. Yr oedd pregethwyr y cyfundeb ar eu teithiau yn arfer galw heibio

i'r New Inn a Bryn-buga, a byddai y pwlpudau yno yn agored iddynt yn
wastad.

Am yr achos ynBryn-buga (Usk), tref fechan ar lan yr afon Wysg, ac o

fewn saith milldir i Bont-y-pool ; Mr. Abram Williams a fu yr offeryn i'w

gychwyn yno. Ond pa lewyrch bynag a fu ar y gwaith yn ei ddyddiau ef,

neu ar ol hyny, dywedir nad oes ond graddau bychain arno yn awr ; ac nid



378 TT-rTl/ HANESIAETH Y SIROEDD. [dOSB. VI.

rhyfedd, os gwir a ddywedir am y pwlpud yno, fod mwy o ddeddf ynddo

nag o efengyl.

Wedi symud Mr. "WiUiams i íFordd yr hoU ddaear, a gadael coíFadwriaeth

fendigedig ar ei ol, rhaid oedd ymofyn am olynwr iddo i fugeilio y praidd yn

y New Inn. Disgynodd y coelbren yn ebrwydd ar ddau bregethwr, a ddyg-

asid i fyny wrth draed Mr. Wüliams, y rhai oeddynt eisoes yn aelodau yn yr

eglwys, ac yn arfer cynghori eu cyd-ddynion. Y ddau hyn a alwyd ac a urdd-

wyd yn ol yr un cynllun ; eu henwau oeddynt Edward Prancis a Daniel

James. Am Francis y dywedir, " ei fod ef yn r doniol, ond nid gwiliadwrus

ei rodiad." Ymadawodd cyn hir o'r New Inn, ac ymsefydlodd dros dyrahor byr

yn Machynllsth ; ac wedi hyny yn Llundain, lle y gorphenodd ei yrfa. Ond

yr oedd Mr. D. James yn r bychan iawn ei ddawn gweinidogaethol, ond tra

sylweddol a gafaelgar mewn gweddiau, Yr oedd iddo nerth mawr gyda

Duw, a ffafr helaeth gyda'i bobl. Yr oedd ei arswyd ar annuwiolion ei fro

;

ffoent ar ffrwst, yn nghanol eu campau anfad ar y Sabboth, pan y canfyddent

ef yn dynesu atynt. Gan gynted y gwelent yr hen r a'r gaseg wen yn

dyfod, ymaith â hwynt mor gyflym â'r ewigod. Yr oedd y gweinidog hwn

hefyd yn arfer cyfathrachu â'r Methodistiaid, trwy roddi taith unwaith yn y
flwyddyn i ymweled â hwy ; ac er byred ei ddawn, yr oedd yn cael ei dderbyn

yn dra chroesawgar ganddynt. Yr oedd yn cael ei ystyried yn feddyg da

hefyd ; a theimlid y diffyg o hono, yn y wedd yma, yn fawr ar ol ei golli.

Ar ol ymadawiad Mr. Francis o'r lle, gwahoddwyd un Thomas Walters i

wasanaethu yr eglwys yn y New Inn. Pregethwr oedd hwn gyda'r Method-

istiaid, ac yn byw yn Mynydd-yslwyn. Yr oedd talentau Thomas Walters

yn odidog, ac ystyrid ef yn mlynyddau cyntaf ei weinidogaeth yn mhlith y

preo-ethwyr mwyaf poblogaidd ei wlad. Addefai Mr. Ebenezer Morris ei fod

ef yn ddyledus i Mr. Walters fel offeryn, am gynyrchu argrafíìadau crefyddol

dwysion yn ei fynwes ar ddechreuad ei grefydd. Ond yn mhen blynyddau

ar ol ymsefydliad Mr. Walters yn y New Inn, ymddengys iddo gael ei rwydo

i fesur mawr " gan ofalon y byd a thwyll cyfoeth," a cholli llawer yu ei ys-

bryd, ac yn ei dalentau ; a syrthiodd yr achos, mewn canlyniad, i wywdra a

diflaniad trwm. Yn y tymhor gwywedig hwn, dygwyddodd fod y Parch.

Ebenezer Morris yn dyfod ar ei hynt trwy y wlad, a mynai ymweled â'r New
Inn yn ei daith, yn un peth er mwyn gweled y gr y bu yn teimlo gynt mor

ddwys wrth ei wrando. Ond pan ddaeth, ni chafodd olwg ar y gweinidog.

Mewn gradd o syndod, a pheth siomedigaeth, gofynai Mr. Morris, pa le yr

oedd ? A'r ateb a gafodd, oedd, " Mae prysurdeb y byd wedi ei ddal."

" Drwo- iawn genyf hyny," ebe Mr. Morris, " coíiwch 11 ato yn serchog ; a

dywedwch wrtho, pe gwybuasai y teimladau a lochir genyf tuag ato ef, y

daethai yn sicr i fy ngwrando. Bydd yn dda genyf am dano byth am y

daioni a dderbyniais i drwyddo."

Mr. Walters oedd y cyntaf a nrddwyd yn y New Inn yn ol trefn yr An-

nibynwyr ; sef trwy gynorthwy gweinidogion. Nid oes amheuaeth na fu
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Mr. Walters o ddefnydd mawr yn y lle dros fl^^nyddoedd cyntaf ei arosiad, a

tlira y bu Mr. D. James, yr liwn oedd ar y pryd yn gynorthwywr iddo, byw.

Ond yn mben amser, dirywiodd petbau yn fawr yn y Ue", fel y dywedwyd

uchod; "cyffelyb bobl ag oíîeiriad," ac felly y parhaodd gwedd pethau hyd ei

ymadawiad. Yr holl amser y bu ef yn llafurio yn y New Inn, oedd 36 o

flynyddau. Ymddengys mai ysbryd y byd a fu fwyaf o niweid iddo. Ewyll-

ysiai ymgyfoethogi, a gwanodd ei hun â llawer o ofidiau ; ac nid arno ei hun

yn unig y disgynodd y niweid, ond yr eglwys hefyd a fu gyfranog yn y di-

rywiad. Am dano ef, dywedir, er maint a fu ei awydd am y byd, mai ei

siomi a gafodd ; a pha faint bynag o hono a gasglasai unwaith, cymerodd y

cwbl eu haden, cyn iddo ef farw. Ymadawodd â'r New Inn tiia phedair

blynedd cyn marw, ac ymunodd eilwaith â'r Methodistiaid, a bu yn pregethu

yn eu mysg, fel y gelwid arno, dros weddiU ei dymhor. Yraddengys iddo

gael gradd o adnewyddiad i'w ysbryd cyn ymadael â'r byd hwn, gan y dy-

wedir iddo farw yn orfoleddus iawn, gan ddiolch yn wresog am drysor gwell

yn y nef, na dim a fedd y ddaear hon. Cymerodd ei farwolaeth ef le yn y
fl. 1819.«

Ar ei ol ef gwahoddwyd Mr. David Williams, Merthyr, pregethwr gyda'r

Methodistiaid, i gyraeryd gofal y New Inn, ond ni chydsyniodd. Yna un

Beujamin Moses, gTÌeuanc o athroTa yr Annibynwyr, a fu yma am yr ysbaid

byr ddwy flynedd ; ond er Ileied yr amser, ymddengys ei fod yn Ilawn

ddigon, gan na ennillodd crefydd ddim oddiwrth ei esiampl. Yn y fl. 1822,

gan hyny, daeth gr ieuainc arall o athrofa y Neuaddlwyd ; sef y gweinidog

presenol, y Parch. David Davies, yr hwn ar ol mwy na 30 o flynyddau, sydd

yn abl i godi ei Ebenezer, a dywedyd gyda syndod, " Hyd yma y cynortbwy-

odd yr Arglwydd fyfi."

EISCA,

Mae rhai yn awr yn fyw a fu yn ymddyddan â hen bobl fuont yn gwrando ar

Howel Harris ei hun yn pregethu yn ardal Mynydd-yslwyn ; ac efe, raeddynt,

ydoedd y cyntaf a auturiodd wneuthur hyny. Yr oedd yma dwmpath yn agos

i eglwys y plwyf a elwid " Towyn Tudur." Yr oedd hen chwedi am y towyn

hwn, pe yr aethai neb i geisio symud y towyn hwnw yr aethai yn storm o

fellt a tharanau arswydus. Ar y twmpatli hwn, pa fodd bynag, y safai Howel

Harris i bregethu, ynghanol y campwyr cynulledig. Ychydig, meddir, oedd yno

yn gallu deall nemawr o faterion y bregeth ;
yn unig deallent fod y pregethwr

y bytheirio bygythion arswydus yn erbyn arferion anfad y wlad a'r oes, ac

yn dynoethi erchylldra y gylraabsantau a'r campau yn y modd mwyaf noeth-

lym a didrugaredd. Eöeithiai ei dduU yn ofnadwy ar y gwrandawyr, a

* Dyledus ydyw yr ysgrifenjdd am swtn yr adroddiad uchod i garedigrwydd gweiu-
idog presenol y New íun, sef y Parch. D. DàYÌes.
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thybient, gan faint eu harswyd, fod y ddaear yn crynu dan eu traed. Bu yr

ymweliad hwn o'r eiddo yn foddion i fwrw diflasedd ar lawer o arferion

bryntion y gymydogaeth. Clywodd fy ngohebydd,* hen lanwr yn dyweyd,

na chafodd ef ddifyrwch byth mwy yn chwareu y bêl ddu, er ei fod o'r blaen

yn un o benaethiaid y gamp. hyny allan, syrthiai y dychymyg arno, yn

enwedig os byddai yr haul wedi machludo, fod " y gr drwg " ei hun yn y

fan ; a phan y byddai y chwareuwyr yn gwaeddi " Col " yn un cwr, y byddai

" yr hen fachgen " yn gwaeddi yr un peth mewn cwr arall. Y dyb gyff'redin

gan drigolion y fro, oedd fod y gr a fu yn pregethu ar "Dywyn Tudur,"

wedi Uygad-dynu (witcho) y chwareu !

Yn raddol Iluosogodd y pregethwyr yn mysg yr Annibynwyr a'r Bedydd-

wyr, yn gystal ag yn mysg y Methodistiaid, a daeth pregethu mynychach i'r

ardal ; a hyny blith-dra-phlith gan y tri enwad, ond yn benaf gan y Method-

sitiaid a'r Annibynwyr ; a chyn hir adeiladwyd capel rhyngddynt, yr hwn a

ddefnyddid gan y ddau enwad fel y'u gilydd. Nid oes sicrwydd dros ba

faint amser y parhaodd yr undeb hwn ; ond daeth yr adeg, pa fodd bynag,

yr ewyllysiai y mwyafrif o'r aelodau gael rhyw weinidog neillduol i'w bugeilio,

yr hyn oedd o angenrheidrwydd yn dyrysu y cynlluu blaenorol o weithredu ; ar

hyn ciliodd y Methodistiaid i raddau oddiwrthynt ; ac i raddau mwy fwy, fel yr

oedd amser ac amgylchiadau yn eu dyeithro ; ac yn ol a allwn ni gasglu,

ddarfod i'r Methodistiaid goUi pob meddiant, yn y cymydogaethau hyn, mewn

canlyniad, am flynyddoedd lawer ;
gan nad yw y cynulleidfaoedd sydd gan-

ddynt yn awi', yn y broydd hyn, ond o gychwyniad diweddar ; oll, fe allai, o

fewn y ganrif bresennol.

Yn y tymhor boreol y cyfeiriwyd ato, ymadawodd tri o ddynion oddiwrth

y Bedyddwyr, o herwydd rhyw anghydwelediad rhyngddynt, o ba natur

nis gwyddom; enwau dau o honynt oedd Thomas Thomas a William Jones.

Un o gymydogaeth Risca oedd y trydydd, ond nid yw ei enw ar gael. Y tri

hyn a ymuuasant â'r ychydig Fethodistiaid ag ydoedd y pryd hwnw tua

chymydogaeth Eisca. Cymerodd Thomas Thomas dyddyn yn yr ardal, o'r

enw Cefn-byr ; ac yn fuan ar ol ei gymeryd, agorodd ei ddrws i dderbyn

pregethu i'w d. NeiIIduodd hefyd ystafell fechan ar nen ei d i gynal y
cyfarfodydd eglwysig ynddi, a thros dymhor yr oedd y Cefn-byr yn llety

pregethwyr hefyd. Aeth yr ystafell yn ebrwydd yn rhy gyfyng ; a chan fod

yn ngwaelod y tyddyn, d anedd heb fod neb yn preswylio ynddo, ymosododd

Mr. Thomas at y gorchwyl o adgyweirio hwn a'i drefnuso i gynal addoliad

ynddo : hyn hefyd a wnaeth ar ei draul ei hun. Nid ydym yn deall fod

Ilawer o wychder yn perthyn i'r adeilad hwn, gan mai gwiail plethedig a

gyfansoddai y pwlpud oedd ynddo ; eto hwn oedd y Ile a ddefnyddiwyd yn

gapel am dymhor hir. Dybynai y Ue h.wn yn benaf, os nad yn Ilwyr, ar wled-

ydd eraill am ei gyflenwi â gweinidogaeth yr efengyl
; gau nad oedd, y pryd

* Parch. Thomas EYans, Risca.
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hwn, hyd y deallwn ni, yr un pregetbwr yn byw o fewn y sir, oddieithr cyfrif

yr liwn a wasanaethai y New Inn, felly. Ond ceid gweinidogaeth rhai gwr
enwog i'r lle bychan hwn, megys y Parchn. W. William&i Pant-y-celyn ; a

Jones, Llangan ;
ynghydag amryw llai eu henwogrwydd, y rhai a ddeunt

drosodd yn benaf o sir Porganwg.

Bu yn Eisca, fel agosyn mhobman arall, lle yr ymsefydlodd Methodistiaeth

ynddo, adfywiadau rhyfeddol, yn enwedig yn y tymhor y cyfeiriwyd ato

uchod ; feallai mai yn y lle hwn y bu y cyffroadau mwyaf, o un lle yn y wlad

hon. Tn ysbaid un o'r tywalltiadau hyn y goddiweddwyd Edward Goslet,

Casbach ; a Henry Jones, Llaneirwg ; am yr olaf, Eisca oedd ei le genedigol

ef, a symud a wnaeth i Laneirwg i breswylio. Nid ydym yn deall y bu rhyw

erlid mawr ar bregethwyr, nac ar grefyddwyr, yn y parth hwn o'r wlad ; ar

yr un pryd yr oedd proffeswyr crefydd, a phregethwyr y Methodistiaid yn

enwedig, yn wrthddrychau llawer o wawd ac anfri. Pan ddechreuodd Henry

Jones, Llaneirwg, bregethu, yr oedd yn yr un ardal lanc, gwamal a gwagsaw,

o'r un enw ag ef. Hwn a ddywedai wrth ei gyfoedion, un Sabboth, y
medrai ef bregethu iddynt cystal a Harri o'r Dyffryn ; "paham," meddai,

" nad yw y naiU Harri cystal a'r llall ? " Yr oedd yn y fan a'r lle ryw hen

foncyff pwdr o dderwen ; a thybiodd Harri, y gallai yn gyfleus iawn ei ddefn-

yddio ar y pryd fel pwlpud ; a chan ddringo yn brysur i ben yr hen geubren,

efe a alwodd ar ei gymdeithion i wrando, gan fwriadu enniU gradd o glod

iddo ei hun, o herwydd ei fedrusrwydd, rhoddi difyrwch mawr i'w gym-

deithion, a bwrw anfri cyfatebol ar Henry Jones, y pregethwr. Ond troes y
" chwareu yn chwerw." Dygwyddodd fod y llecyn o'r pren lle safai y ffug-

bregethwr arno, yn rhy bwdr i'w ddal ; ac yn lle rhoddi mantais i'r dyhiryn

arddangos ei dalentau ysblenydd, goUyngodd ei safle dan ei draed, a Uyncwyd

y Uencyn i grombil y ceubren ; ac nid hyn oedd y cwbl, ond troes yr hen bren

yn fagl {trap) twyllodrus iddo. Derbyniodd ef yn lled hylaw i mewn, ond

ni fynai ar un cyfrif ei oUwng ef allan
; gan ei bwysau, ac ar y codwm, fe

fynodd le 1 fyned i lawr ; ond pan aed i geisio ei godi allan, nid mor hawdd

ydoedd, Gorfu iddo aros yno dros rai oriau, ac ni allai neb ei gael allan
;

ond trwy ymosod yn ffyrnig ar yr hen geubren â bwyeill, ac agor rliyw gy-

maint ar ei geudod, fe gaed modd i gael y carcharor yn rhydd. Dysgwyliasaiy

llanc y codasid ei enw i fri am ddarostwng y pregethwr, ond yn lle hyny,

syrthiodd i anfri cyffredinol, a galwyd ef byth wedi hyny, " Harri o'r Ceu-

bren !
" Effeithiodd y tro yn wahanol i'r hyn a ddysgwyliodd Harri, gan y

barnai y gwladyddion mai rhagluniaeth a fynai amddiffyn y pregethwr di-

niweid, a chosbi trahâ yr hwn a ryfygai wneuthur gwawd o hono.

Buan yr aeth y t anedd y pregethid ynddo yn rhy fychan ; a rhaid oedd

eilwaith ymofyn am eangach lle. Gyda'r amcan hwn aeth Mr. Thomas at ei

feistr tir, i ymofyn am ddarn o dir i adeiladu capel arno ; ac ymddengys fod

y boneddwr hwn, pwy bynag ydoedd, yn fwy tyner a rhydd mewn achosion

o'r fath na llawer o'i gydraddiaid y pryd hwnw ; derbyniodd y deisyfiad ya
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ystyriol, a ptarodd i Mr. Thomas ddefnyddio yr hen d y cynhelid moddion

ynddo eisoes, a'r tir oedd dano, i wasanaethu ei amcan ; ac y rhoddai efe ef,

ynghyd â gardd berthynol iddo, yn rhodd ac am byth ; a chwanegai, " Mae

dwy gollen ífrengig yn yr ardd ; tòr hwyut i lawr, a defnyddia hwynt at yr

adeiladaeth newydd." Aeth Mr. Thomas, tua thre' yn llawen, wedi cael ei

neges, îe, mwy nag oedd wedi ei ddysgwyl. Ond jt awyrgylch a dduwyd

yn fuan gan gwmwl tywyll ; bu farw y boneddwr yn ddisymwth, cyn iddo

gael amser i sicrhau y tir i'r dyben y bwriadwyd ef ; a rhaid oedd bellach,

oedi dros dymhor, cyn ysgogi yralaen ; o leiaf, hyd nes gwybyddid syniadau

yr etifedd. Yn mhen rhai misoedd, aeth Mr. Thomas at ei feistr tir newydd,

ac a adroddodd iddo addewid ei ewythr ;
gan erchi yn ostyngedig, os gwelai

ef yn dda, gadarnhau yr amcan ; ond os oedd Mr. Thomas wedi cael ffafr

gyda'r ewythr, gwrthodwyd ef gan y nai. Cynddeiriogodd hwn fod y fath

beth yn cael ei ofyn iddo ; ac yn fwy o lawer, pan ddeallodd fod pregethu

eisoes ar ei dir. Nid mor rhyfedd, ychwaith, oedd y fath ymddygiad, gan

fod wyneb y gr boneddig tua Ehufain, ac yn tueddu i lethu pob rhyw ym-

drech o'r natur yma yn y wlad, yn hytrach na rhoddi un wyneb i'w barhad.

y canlyniad fu, i Mr. Thomas, yn lle cael capel ar y tir, gael rhybudd i ym-

adael â'i dyddyn.

Yr oedd gan Mr. Thomas dyddyn bychan o'r eiddo ei hun. Yn yr am-

gylchiad, gan hyny, penderfynodd werthu rhan helaeth o anifeiliaid y tyddyn

mawr, a myned i drigo i'r tyddyn bychan. Yn y cyfamser gwnaeth y bon-

eddwr ei oreu i osod ei dyddyn i ddeiliad uewydd, ond ni chafodd fod

parodrwydd yn neb i'w gymeryd ; ac yn ei benbleth anfonodd at Mr. Thomas

i ddyweyd y gallai gael ei dyddyn yn ol ; ond i hyn nid oedd Mr. Thomas

yn foddlawn, oddieithr i'r boneddwr gadarnhau addewid ei hen feistr. Cyn-

ddeiriogodd hyn y gr yn fwy nag o'r blaen ; a dechreuodd chwilio am ryw

achles i ddrygu yr hen denant ar ei ymadawiad. I'r dyben hwnw, haerodd

fod rhyw ran o'r tir, ag oedd yn terfynu ar y mynydd, yn gauedig, pan

ddaeth Mr. Thomas i'r tyddyn ; a chan nad oedd felly yn awr, fod yn rhaid

iddo wneyd y goUed i fyny. Yr oedd hyn, meddir, yn berffaith anwireddus,

ond yr oedd ei ddylanwad ef, a drygioni dynion, yn ddigon i ddwyn tystiol-

aeth yn erbyn y tyddynwr, a bu raid iddo dalu can' punt cyn cael dyfod yn

rhydd o'i afael.

Ehoddwyd heibio y bwriad, o angenrheidrwydd, i adeiladu y capel yn yr

hen le yr arferid ymgynull, a barnodd rhai mai yn mhentref Eisca, y fan lle

y mae y capel yn awr, y buasai yn oreu ei adeiladu. I'elly y barnai Mr. T.

Thoraas a illiam Joues, a mwyafrif yr eglwys, ond yr oedd y trydydd

brawd, nad yw ei enw genym, yn awyddus am ei adeiladu yn uwch i fyny.

Ymddengys fod y ddadl am y lle yn bygwth attal mynediad y gwaith ymlaeu;

oud yn y cyfwng, bu farw y brawd gwrthwynebol, ac edrychodd y brodyr

eraill ar yr amgylchiad ya arwydd ychwanegol, y mynai Ehagluniaeth i'r
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capel fod yn y Ue y mae. Felly lieb ychwaneg o oediad, ymosodwyd at

ei godi.

Nid yw amseriad yr adeiladaeth yma genym, ond yr ydym yn dyfalu fod

capel Eisca yn un o'r rhai cyntaf, os nad y cyntaf oU a godwyd gan y Meth-

odistiaid yn y sir hon, heb son ara yr adeiladau sydd wedi llithro oddiwrth-

ynt i ddwylaw enwadau eraill. Fe fu yr achos yn Uewyrchus iawn yn y
gymydogaeth hon am flynyddau, ac oddiyma yr heidiodd y cynulleidfaoedd

sydd bellach yn addoli yn y Babell, y Gelli-groes, a Nazareth.

Gellir chwanegu am Mr. T. Thomas, ddarfod iddo yn mhen ryw gymaint

amser adeiladu t wrth y capel, at wasanaeth yr achos, a hyny ar ei draul

ei hun, ac heb fwriadu derbyn dim. drachefn. Ond gorfu iddo ynteu, fel

pawb eraiU yn mron, broíì blinder a siomedigaetb. Yr oedd ei amgylchiad-

au bellach, wedi eu gwaethygu, ac oedran a methiantwch natur wedi

ei orddiwes, fel y penderfynodd yr eglwys yn unfryd alw arno i ddyfod

ei hun i'r t a godasai i fyw, a rhoddi iddo ddogn wythnosol at ei gynaliaeth,

gogyfer â'r draul o godi y t, hyd nes y byddai y swm wedi ei dalu. Felly hefyd

y bu; a phan, meddir, yr oedd yn byw ar y gyfran wythnosol olaf, yr hon a wnai

y swm i fyny, bu farw. relly fe gafodd yr eglwys dalu iddo ef y draul yr

aethai iddo gyda'r t, a chafodd ynteu gynaliad cysurus tra y bu yn rhaid

iddo wrtho, a therfynodd ei angen ef, a dyled yr eglwys, ar yr un pryd
; y pryd

y symudwyd ei gorff ef i d ei hir gartref, a'i enaid " i'r t nid o waith llaw,

tragwyddol yn y uefoedd."

l' J' :
,

J
',

. PEN-Y-CAE.

Mae y Ue a elwir ar yr enw hwn yn gorwedd yn nes i'r mynyddoedd na

Eisca, ac yn awr yn nghanol gweithfaoedd mawrion glo a haiarn. Gyn
dechreu y gweithfaoedd hyn, nid oedd yma yr un achos crefyddol gan un

enwail ; ac nid oedd yr un capel yn hir wedi hyny, oddieithr nn bychan,

tra disylw, gan y Wesleyaid Cymreig, Yr oedd hefyd ychydig uifer

aelodau mewn undeb â'r Bedyddwyr yn agos i'r Tenni, yn wasgaredig yn y
gymydogaeth. Nid oedd y trigolion chwaith, cyu agov y gweithfaoedd, ond

teneu, ac ychydig mewn rhif. Ond nid oedd neb yn perthyn i'r Metbodist-

iaid. ünd yn ddiweddarach, pan oedd y gwaith glo a haiarn yn dechreu

sugno trigolion lawer i gyfaneddu y mynyddoedd hyn, dygwyddodd fod yn

eu plith bedwar o wr a fuont yn arfer gwrando y Methodistiaid, ac un o

honynt wedi bod unwaith yn aelod eglwysig. Teimlodd y gwr hyn awydd

cryf i gael ambell bregeth yn y Ue newydd, y daetheut iddo i gyfaneddu.

Llwyddasant hefyd i gael hyny, ac yn mysg eraill a fu yma, yr oedd y Parch.

D. Wilharas, Merthyr-Tydfil, yn un. Agorasant hefyd ysgol Sabbothol yu y
lle. Dechreuasant hefyd ffurfio trysorfa yu eu plith eu hunain, raodd y gall-

ent dalu traul ambell bregethwr a ddeuai atyut. Ond wedi crynhoi ychydig

swm at ei gilydd, cododd yr ymofyniad pwy o honynt a osodid ar hyu o
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orchwyl, sef i ddwyn y god, ac i gyfranu o honi. Honai y gr a fuasai yn

broffeswr unwaith, mai efe oedd gymhwysaf, gan ei fod ef yu fwy cyfarwydd

yn yr achos na ueb arall. Hwythau yr ochr arall a haercnt, fod y íì'aith o'i

fod ef yn wrthgiliwr yn anghyrahwysder ynddo yn hytrach ; a chan na fu ef

yn ffyddlon i'w ymddiried gynt, na ellid dysgwyl yn amgen oddiwrtho yn

awr. Felly " bu ymryson yn eu plith, pwy a fyddai mwyaf," a chwalwyd

yr ychydig farwor hyn, a diffoddodd yr amcan yn llwyr ar hyn o bryd, fel na

fu son mwyach am dano.

Ar ol y tymhor hwn, pryd yr oedd achos gan y Methodistiaid yn Nant-y-

glo, ac yn Cendl (BeaufortJ, fe ddaetli yr ychydig frodyr o'r lleoedd hyn i

agor ysgol Sabbothol yn Pen-y-cae. Llwyddasant hefyd i gael pregethu

achlysurol iddo. EnniIIodd y moddion hyn ychydig o dir ; daeth rhai i brofi

blas ar air Duw, a nerthoedd y byd a ddaw, ac i ymuno â'r brodyr yn y lle-

oedd crybwylledig. Yn y cyfamser, daeth yr hen frawd tra adnabyddus

hwnw, Owain Enos, i breswylio, neu yn hytrach i letya i'r gymydogaeth.

Gr ydoedd o sir Aberteifi, nid ymhell o dref Aberteifi ; hen grefyddwr
; yn

meddu ar gryn ddawn; Ilawnofywiogrwydd a gwaith; a Ilawn o hynodion priod-

ol iddo ei hun. Yr oedd yn hen gyfaill i'r Parch. Ebenezer Morris, ac wedi

arfer teithio llawer ar Ddê a Gogledd ; ac felly yn adnabyddus drwy yr holl

dywysogaeth. Pan ddaeth i'r gymydogaeth yma gyntaf, aeth i letya i'r

rhês tai a elwir y Sychffos.

Y pryd hyn nid oedd ond ychydig nifer o grefyddwyr yn yr holl ardal, ac

yn y rhês tai a elwid y Sychffos, nid oes sicrwydd fod cymaint ag un, heblaw

ef ei hun. Wrth gymeryd y llety, gwnaeth amod â gwraig y t, fod yn

rhaid iddo gael darllen a gweddio bob nos yn y teulu. Caniatawyd hyn

iddo ; a buan y cerddodd son am dano drwy y rhês tai. Dywedid fod rhyw

hen r òd iawn yn Iletya gyda hwn a hwn yn y rhês ; ac yr arferai efe

weddio bob nos yn y teulu, ar ryw awr bennodol. Sugnai y newyddion hyn

luaws bobl at y t erbyn yr awr weddi i wrando ; ac anturiai ambell un, mwy
cyfarwydd â'r teulu, ddod i mewn. Arferai ynteu, gyda darllen, esbonio ychyd-

ig wrth fyned yn mlaen. Un noswaith, dygwyddodd fod yn eistedd ar risiau

y llofft, lencyn yr hwn yr oedd iddo air o fod yn brif ymladdwr y fro hono. Yr
oedd Owain Enos, y noswaith hono yn darllen y bennod y mae hanes Dafydd

yn ymladd â'r cawr Goliath ynddi ; ac fel yr oedd yn darllen, a phawb yn

gwrando yn astud ar yr hanes, a'r paffiwr yn enwedig, am fod hyn, tybygai,

yn rhywbeth yn ei flbrdd ef ei hun, daeth y darllenydd at y geiriau, " a'r

gareg a suddodd i'w dalcen ef." Gyda'r gair cyffrodd teimladau yr yraladd-

wr, a neidiai ar ei draed gan waeddi, " Diaic erioed, dyna fachgen au gareg

a sling l
"

Mor fuan ag y llwyddodd Owain Enos i gael t iddo ei hun, a chael ei

deulu ato i fyw, ffurfiodd gymdeithas eglwysig fechan yn ei d ei hun. Caf-

wyd ystafell hefyd a elwid " Siop y Saer," i gadw ysgol Sabbothol a phreg-

ethu ynddi ar y Sabboth j a pharhaodd y wedd yma ar yr achos am rai
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blynyddoedd. Yr oedd y boneddigion a berchenogent y gwaith yn perthyn

i'r Crynwyr, ac wedi meddiannu yr hoU dir yn y gymydogaeth, a chan fod

amod rhyngddynt na chaniataent i neb adeiladu ar eu tir hwy, nid oedd

obaith gan yr ychydig grefyddwyr i gael lle i adeiladu capel ar law yn y byd.

Nid ydym yn deall fod nacâd y boneddigion y cyfeiriwyd atynt yn codi oddiar

un culni sectaidd, yu erbyn enwadau eraiU, a llawer Uai, oddiar wrthwyneb-

iad i ledaeniad yr efengyl, ond oddiar y cytundeb a wnaethent â'u gilydd fel

y cynllun goreu i ysgogi wrtho. Ond dygwyddodd fod darn o dir yn medd-

iant y gwladwr anrhydeddus Edmund Lewis, Ysw., Drysiog, yr hwn, er

cynyg i'w berchenog dair gwaith ei werth, ni fynai ar un cyfrif ei werthu,

am ei fod yn drefdadaeth ei henafiaid. Trwy hynawsedd y boneddwr hwn,

llwyddwyd o'r diwedd i gael tir i adeiladu capel arno ; hyn a wnaed yn y
fl. 1825. Aeth y capel hwn yn fuan yn rhy fychan i'r gynuUeidfa, a hyny

nid trwy adfywiadau grymus, a chynydd ebrwydd, ond trwy chwanegiad

graddol o flwyddyn i flwyddyn. Bu raid, gan hyny, helaethu y capel gy-

maint araU ; ac nid hir iawn o amser a dreiglodd heibio, cyn y bu raid adeil-

adu un araU. Felly, y mae yr achos wedi myned rhagddo dan radd helaeth

o Iwyddiant, er fod ei ddechreuad yn fychan, a diweddar mewn cydmariaeth,

eto y mae erbyn heddyw yn ddwy neu dair mintai.

PENNOD VI.

PARHAD O HANES METHODISTIAETH SIR FINWY.

CYHWYSIAD ;

—

CAS'NEWYDD-AE-WYSG—YMGYPARFOD YN Y BRAGDY—ADEILADU CAPELAU, A'U

COLLI—CYMDEITHASFA YN 1810—YMGYFARFOD YN " LLOFFT Y POBTY "—ED-
WARD GOSLET—METHODISTIAETH YN CAS'BACH—MISS B. EYANS, A R PARCH.
HENRY JONES, LLANEIRWG—MORGAN HOWELLS—EI DDWYS ARGYHOEDDIAD—
DECHREU PREGETHU YN 1815—EI BROFEDIGAETH YN ACHOS CAPEL CAS'-

NEWYDD—EI HYNODION, A'I BROFEDIGAETHAU—EI FARWOLAETH YN Y
FLWYDDYN 1852—HANES Y " ROCK."

cas'newydd-ar-wysg (Newiìorf).

Yn y fl. 1800, cynaUwyd cymdeithasfa yn y dref hon, y gyntaf erioed gan y
Methodistiaid. Y pryd hwn, nid oedd gan y cyfundeb un achos sofydlog yu

y dref, nac ond ychydig o gyfeiUion yn preswyUo ynddi; cadwyd yr oedfaon

cyhoeddus yn muarth y casteU, ac yr oedd Mr. Jones, Llang-'m, yn un o'r

pregethwyr. Yn fuan ar ol y cyfarfod hwn ymosodwyd ar gychwyn achos

sefydlog, a chafwyd ystafeU i gynal moddion ynddi
; yr hon oodd hen Fragd

CYrnoL III. 2 H
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wedi ei drefnuso ychydig i'r dyben
;
yn yr ystafell hon yr ymgynuUai y

Cymry yn gyhoeddus, ac yn eglwysig, am ryw dymhor. Yr oedd yma ar hyn

bryd tua 29 o aelodau eglwysig, ac yn cael eu blaenori gan Mr Henry

Evans, amaethwr, a Mr. Thomas Powel, " Crown."

Nid hir amser y bu yr ymgynuUiad yn y bragd, cyn i'r brodyr ddechreu

meddwl adeiladu capel i addoli ynddo ; nid oedd y draul i fod ond £300.

Galwyd yr addold hwn yn " Hope Chajjel" a dewiswyd y Parch. John

Rees, yn weinidog i'r gynuUeidfa ; ac addawyd iddo £200 yn y flwyddyn
;

swm yr oedd yr ychydig gyfeillion yn y lle yn gwbl analluog ei wneuthur o

tonynt eu hunain ; ond gan fod y pregethwr yn r poblogaidd, yr oedd nifer

wr fewn ac o faes i'r eglwys, yn tanysgrifio tuag at wneyd y swm i fyny.

Nid oedd y capel, pa fodd bynag, yn rhoddi boddlonrwydd i'r gynulleidfa,

er nad yw ein hysgrif yn hysbysu paham, a phenderfynwyd ei ail-adeiladu, a

chostiodd bellach £700.

Yn y fl. 1810, cynaliwyd cymdeithasfa yma drachefn ; ac yn mysg y pre-

crethwyr ar yr achlysur, yr oedd y Parch. Ebenezer Morris ; Thorpe, Bristol;

a John Thomas, Aberteifi. Ymddengys fod Mr. Ebeuezer Morris yn teimlo

yn amheus ynghylch cynaliad Mr. Eees, ac yn bryderus rhag iddo ddyfod i

brofedigaeth ; ac oddiar y syniadau hyn, pan roddwyd cyfleusdra iddo gael

ymddyddan â'r gweinidog, efe a ddywedodd wrtho, " John, mae arnaf ofn

eich bod yn godro gwartheg hespion, y rhai a fagant wynt ar ol hyu, ac y

cewch chwithau gwrdd â siomedigaeth."

Yn ol daroganiad Mr, Morris y bu ; canys yn fuan ar ol yr ymddyddan

uchod, deallodd Mr. Eees fod colofnau ei gynaliad yn dechreu siglo ; a gwel-

odd mai doethineb ynddo fyddai peidio pwyso gormod arnynt. Yr oedd Mr.

Ilees yn bregethwr sylweddol iawn a phoblogaidd hefyd
;
yn gyfarwydd yn y

ddwy iaith ; acyn arfer, yn achlysurol, o gyflawni angenion eglwysi ymddifaid

yn mysg y Saeson. Nid gvvr oedd ef, gan hyny, tebyg i aros gydag ychydig

bobl yn Cas'newydd ;
yn enwedig wedi cael prawf o anwadalwch ei brif

gyfeiUion, os ymagorai lle arall iddo. A lle arall a yraagorodd o'i flaen, yn

yr adeg, tybygid, yr oedd ei feddwl yn archolledig gan siomedigaeth : der-

byniodd wahoddiad oddiwrth ddilynwyr Whitfield, yn Eodborough, swydd

Gaerloyw, i ddyfod yn weinidog iddynt ; cydsyniodd ynteu â'r gwahoddiad
;

ac a fu YQ weinidog llwyddianuus a pharchus, yn y lle hwnw, dros nifer o

flynyddau. Oddi yno aeth i Lundain ; a bu yn weinidog ar y gynulleidfa yn

Croìon-street, hyd ei farwolaeth.

Ond i ddvchwelyd at Cas'newydd. Yr oedd y capel, yr hwn a gostiodd

£700, hyd yn byn yn meddiant y blaenor, Mr. H. Evans; yntau yn anftbdus

a ddyrysodd yn ei amgylchiadau ; a disgynodd y capel a'r cwbl, i afael ei

ofvnwyr, y rhai a'i gwerthasaut i'r Saeson ; felly, collodd y Methodistiaid eu

safle dros dymhor, a bu raid i'r ychydig nifer a safent yn ftyddlon dros eu

he<^wyddorion, fyned i ymofyn am gronglwyd arall. Tarawsant wrth ystafell

ag oedd yn dwyn cysylltiad â phobt, (paìcehouse), lle y buont dros ryw dym-
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hor yn ymgyûuU ; ond yr oedd yr ystafell hon yn un tra anghysurus, o her-

wydd gwres y ffwrn cysylltiedig ; eto yn yr ystafell ddiaddurn, a digysur

hon, y dechreuodd yr hynod Morgan Howells, bregethu. Ymadawsant dra-

chefn â'r ystafell hon, a chymerasant un arall yn yr hen gastell, am £8 yn y
flwyddyn o ardreth. Yn mheu rhyw gymaint o amser, codasant gapel yn y
castell, yr hwn a gostiodd iddynt £350, lle y buout yn addoli am bedair neu

bum' mlynedd. Yn yr adeg hon, yr oedd yr achos yn llwyddo, a golwg
siriol arno ; cymaint felly, nes oedd yr addold yn rhy gyfyng o le. Parodd

hyn anesmwythdra am le helaethach ; ac yn mhen amser penderfynwyd

adeiladu capel mwy. Yr oedd y ddwy iaith, tybygid, yn cael eu defnyddio

yn y capel hwn, a rhan o'r gynuUeidfa heb fedru Cymraeg. Dechreuodd y
rhan Gymreig, a'r rhan Sresonig o'r gynuUeidfa, gasglu tuag at adeiladu y
capel newydd

;
yr hwn, ar ol ei orphen, a alwyd " y Tabernacl." Anfonwyd

bellach, at y gymdeithasfa i ofyn gweinidog ar y gynuUeidfa, ond ni chaed

un. Gwrthododd y gymdeithasfa y cais ; ond ni ddywedir ar ba dir, nac

oddiar ba egwyddorion ; ond bu y nacâd, pa fodd bynag, yn achlysur i'r gr a

ddaliai y gweithredoedd am y tir, wrthod eu rhoddi i fyny ; a'r canlyniad a

fu i'r Methodistiaid golli y capel hwn hefyd ; a throsglwyddwyd ef i'r Annibyn-

wyr. Bu raid i'r Cymry, draohefn, droi allan, a meddwl pa fodd y caent addold
arall ; a meddwl hefyd yn ddiau, bellach, pa fodd i sicrhau y tir yr adeiladent

arno, yn y fath fodd, na elUd mor hawdd ei gymeryd ef oddiarnynt, o hyny allan

;

hyn hefyd a wnaed y tro hwn. Mae gan y Cymry gapel da eto yn Cas'newydd, a

chynulleidfa luosog yn gwrando. I dalu am y capel hwn y bu Mr. M. Howells,

mewn llafur yn teithio Dê a Gogledd, ac mor daer yn casglu. Ehoddir gair

am hyn yn yr hanes a roddir ymlaen am y gr tra nodedig hwnw.

EDWAllD GOSLET.

Edward Goslet a gyfriíìr y pregethwr henaf, ac ar lawer cyfrif, y pregethwr

hynotaf a fu yn mysg y Methodistiaid yn sir Fynwy. Wrth ddywevd mai
efe oedd yr henaf, rhaid cofio nad ydym yn golygu yr hen gynghorwyr a fu

yn cynorthwyo Howel Harris yn y sir hon ; megys Morgan John Lewis,

Morgan Jones, Abram Williams, ac eraiU, feallai ; ond y meddwl yw, mai
efe oedd y pregethwr cyntaf a ymddangosodd yn eu plith, yn yr ail gych-
wyniad a fu.ar Fethodistiaeth y wlad hon. Llithrodd yr ychydig aelodau a'r

ychydig gynghorwyr a fu rhwng y blynyddau 1740 a 1760, mewn undeb â'r

Methodistiaid, rhai i'r bedd, ac amryw at enwadau eraill o Gymry, neu o
Saeson, fel ag y bu y sir hon am ysbaid amryw flynyddau, heb gymaint ao-

un pregethwr yn y cyfundeb o'i mewn, ac heb gymaint ag un eglwys ar ei

enw. Yn y bwlch hwn y cododd Edward Goslet ; bwlch nad oedd ond
ychydig o grefyddwyr i'w caèl yn agos ato, a bwlch ,nad oedd ar gael ond
rhyw nifer bychan iawn o bregethwyr o un enwad yn efengylu o fewn y
wlad oll.
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Pe'i ganwyd ef yn mtlwyf Maclien, lle o fewn 6 milldir i'r gorllewin o

Cas'newydd, yn y fl. 1750. Ni clioffheir dim neiUduol am ei ieuenctyd, ond

ei fod wedi cael ei ddwyn i fyny i'r gelfyddyd o ôf ; ac o ran crefydd a moes-

au, ei fod ef fel pawb arall ymron, y pryd hwnw, yn holl amgylchoedd ei gartref,

yn berffaith amddifad o wybodaeth am Dduw, a chwbl ddiystyr o'i achos tra-

gwyddol. Yr oedd pregethu gan ryw enwad, yr Annibynwyr, tybygid, yn y

Groeswen, ger Caerphili, lle o fewn 4 neu 5 milldir i'w gartref ; acymddengys

fod hen weinidog y lle hwnw yn arfer ymweled â rhai manau eraill.

Denwyd Goslet, pa fodd bynag, gan ryw un, ac i ryw le, rai milldiroedd o'i

gartref, i wrando yr hen weinidog hwn ; a thrwy wrando arno, derbyniodd

saeth i'w galon. Daeth i ddeall ei fod yn bechadur, ac i ofni y canlyniadau

yn aruthrol ; daeth hefyd, yn raddol, i adnabod Crist a'i groes. Penderfyn-

odd yn fuan ymuno â'r gynulleidfa yn y Groeswen, yr hyn a gymerodd le yn

y íl. 1769, pan oedd ef yn 19 mlwydd oed.

Wedi ei ddeffro ei hunan am ei gyflwr, a chanfod pa mor ddiofal oedd

pawb o'i amgylch, teimlodd mai ei ddyledswydd oedd gwneyd a allai i leshau

ei gydwladwyr anwybodus a chysglyd. Dechreuodd alw amryw rai i bregethu

yn ei d ei hun, gan ddwyn eu traul ei hunan ; ac nid hir y bu ar ol ei dder-

byniad i'r eglwys, cyn iddo deimlo awydd i geisio rhoi gair o gynghor ei

hunan i'w gymydogion ; nid am y tybiai fod ynddo ef fedrusrwydd i hyny,

ond am y teimlai yr angenrheidrwydd i ryw un wneyd. Yr oedd Goslet

wedi peri gradd o gyffro yn ei ardal eisoes, trwy ei fod yn cynghori ac yn

rhybuddio ei gymydogion mewn dull pers»noI ; a chan hyny yr oedd mwy o

aeddfedrwydd i'w alw yn fwy cyhoeddus at y gwaith. Felly, ar ryw nos-

waith, pan na ddaeth y pregethwr a ddysgwyliwyd, ymaflodd rhai o'r hen

frodyr yn ei ysgwydd, gan ddyweyd yn iaith eu gwlad, " Mae yn rhaid i ti

bregethu Nedi." Ufuddhaodd ynteu i'r cymhelliad, a rhoes brofion diymwad

yn y fan, mai uid anfoddhaol gan Dduw oedd hyuy ; yr oedd hyn yn y fl.

1776, pan oedd efe yn 26 mlwydd oed.

Yr oedd Goslet wedi priodi chwe' blynedd cyn hyn, ac wedi cael gwraig

grefyddol hefyd ; un ag oedd yn debyg o fod yn gynorthwy iddo, ac nid yn

fliuder. Yn fuan ar ol dechreu pregethu, symudodd o Machen, ei le gened-

igol, i'r Cas'bach, trwy fod y drws yn ymagor iddo yno yn hytrach o ran ei

alwedigaeth ; ac yraa yr arhosodd bellach dros weddiU ei oes. Nid oedd yn

yr ardal hon chwaith ond caddug o dywyllwch ; nid oedd neb yu

meddwl am ei enaid ; ac nid oedd achos crefyddol gan un enwad am filldir-

oedd amgylch y Cas'bach. Teimlai Goslet a'i wraig, gan hyny, yn anniddig

iawn i sefyllfa mor ymddifad, a dechreuasant lygadu o'u hamgylch, ai nid

oedd neb yn yr holl fro o gyÖ'elyb feddwl, modd y gallent ymgynull at eu

gilydd, a cheisio adeiladu y naill y llall. Yn yr ymchwil a ganlyuodd, hwy

gawsant ychydig nifer o Pedyddwyr ac Aunibynwyr, y rhai fuont foddlawn i

gydgyfarfod â'u gilydd mewn cymdeithas eglwysig. Cadwyd y cwrdd hwn

yn Nghoed-Carnew, oddeutu dwy fiUdir o'i gartref. Y'r oedd yno ferch ieuanc
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o'r enw Miss B. Evans, a ddygasid dan argraffiadau crefyddol wrtli wrando

ar Mr, Jones, Llangan, Dafydd Morris, ac eraill. Ymunodd hon â hwy ya

y cyfarfod eglwysig, a hi oedd yr unig un a fernid o'r Methodistiaid yu y
cynulliad. Ryw bryd gwnaed cais ar gael gan Miss Evans ymuno yn gyf-

lawn â'r naill enwad, neu y Uall, ond hi a wrthododd am ei bod yn tueddu i

ymuno â'r Methodistiaid, ond cadwai hyn iddo ei hunan. Ar ryw achlys-

ur gofynodd Goslet iddi pa wrthwynebiad oedd ganddi i ymuno, a chafodd

yn ateb mai at y Methodistiaid yr oedd hi yn tueddu, gan mai dan eu

gweinidogaeth hwy y derbyniasai hi lesâd ; a'i bod yn bwriadu cynyg ei hun

yn Llangan. " Felly finau," ebe Goslet, " yno yr wyf tìuau am fyned."

Nid lle dyeithr oedd Llangan iddynt, gan eu bod yn arfer myned yn fynych

yno, yn enwedig ar Sabbothau cymundeb. Dangoswyd peth gwrthwynebiad

i dderbyn Goslet gan ei fod ef eisoes gyda'r Annibynwyr ; ond wedi deall

yn drwyadl ei deimladau, ei dderbyn a wnaed, nid yn aelod yn unig, ond yn

gynghorwr hefyd, gan ei fod eisoes yn cael ei gyfrif felly.

Bellach, cychwynodd gyfarfod eglwysig yn ei d ei hun ; nid oedd yn cyfan-

soddi y cynulliad, ond efe a'i wraig, Miss B, Evans, a dau eraill
; pump o nifer.

Ond er Ueied y nifer, ac er mor ddirwysg oedd y cycliwyniad hwn, ymddeng-

ys y byddai yma gyfarfodydd rhyfeddol ar rai acldysuron, y fath ag a wnai i'r

ardal adsain gan lef gorfoledd a mawl ; íe, yr oedd hyn mor nodedig ues cyn-

hyrfu gwrthwynebiad. Anfonodd y gwr a osodasai ei d a'i efail i Goslet

ato i ddyweyd, os llochai y fath gyfarfodydd didrefn a thrystfawr, y byddai

raid cyraeryd y Ue oddiarno. Bu raid, gan hyny, ymofyn am gartref arall i'r

arch, a chafwyd, dros enyd, gryn anhawsder i'w gael. Disgynodd ei Ue, pa fodd

bynag, yn Llaneirwg, tua dwy filldir o'r Cas'bach. Eel hyn y cychwynwyd

yr achos Methodistaidd yn Llaneirwg, y Ue, erbyn hyn, y mae cynuUeidfa luos-

og wedi ei chasglu, a chapel da wedi ei godi. Nid ydym yn gallu olrhain

hanes Goslet o hyn allan, ond i raddau tra anmherfí"aith. Pa fodd bynag,

aeth rhagddo, drwy g a gwên, i lafurio yn egniol yn y weinidogaeth, gau

weithio yn galed ar yr un pryd gyda'i alwedigaeth. Arweinid. ef, gan hyny,

i gerdded llawer ar foreu Sabboth, -weithiau o ddeg i ngain milldir, i gyflawni

ei addunedau Sabbothol, ac i ddychwelyd drachefn erbyn boreu Llun ya

gynar
;
gan na oddefai ei alwedigaeth iddo fod yn absennol ond ychydig.

Ehoes yr Arglwydd iddo íeddwl gwrol a chyfansoddiad cryf ; cymhwysodd yr

offeryn at y gwaith, a gwaith mawr a wnaeth. Bu yn foddion i blanu tair o

eglwysi, yn ei fro ei hun, sef yn y Morfa, Cas'bach, a Llaueirwg. Efe hefyd

a olygir fel tad MethodistiaetH y sir hon ; oblegid pan ddechreuodd ef breg-

ethu nid oedd ond efe o fewn y sir ; a mynych y dywedai yr hen ôf, gyda

mesur o ddigrifwch, "myfi yw y pregethwr mwyaf yn y sir." Y gwir oedd,

nid oedd oud efe ; efe, gan hyny, oedd y mwyaf a'r Ileiaf hefyd.

Yr oedd Goslet yn pregethu mewn amser yr oedd llywyddion y Methodist-

iaid, mewn Dê a Gogledd, yn fwy gwrthwynebol i gofrestru tai pregethu, ac

i drwyddedu eu pregeth-wyr, am y rhoddai hyny wedd ymneiUduaeth ar y cyf-
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undeb
;
parai hyn j-n achlysurol radd o anghyfleusdra, gan nad oedd nawdd y

gyfraith ddim wedi ei sicrhau i'r pregethwyr. Canfu Goslet, gan y bygythion a

fytheirid yn ei erbyn, ei fod mewn perygl, a phenderfynodd ymofyn am gael

ei drwyddedu. Aeth at gyfreithiwr, cymerodd hwnw ei achos i'r chwarter

Session, yr hyn, y pryd hwiiw, oedd yn angenrheidiol. Wedi hysbysu yr

amcan i'r Ynadon, galwyd am Goslet, a gofynwyd iddo :

—

" Pa beth ydych—ai ffermwr ai crefftwr ?
"

" Gôf, ydwj'f, Syr," oedd yr ateb.

" Heaven hless thee (y nef a'th fendithio)," ebe yr Ynad, gan ei wfftio fod

y fath un yn meddwl am bregethu.

" Amen," ebe Goslet, " dy fendith di a'r eiddo Duw a wna y tro." Felly

ei neges a gafodd, a diangodd rhag y ddirwy.

Cyfarfu â phrofedigaeth arall yn sir Frycheiniog, pan oedd yno ar daith

weiuidogaethol. Un noswaith ar ol yr oedfa aeth i ymweled ag un o'i ger-

aint yu y wìad. Ond pan ddaeth i'r t, deallodd fod ei berthynas wedi symud

i ardal arall; ac yn y t, yn Ue ei gâr, yr oedd dyn wedi ei ddal ^mforgery :

yr hwn, ar ei waith yn gweled Goslet yn dyfod i mewn i'r t, a waeddodd,
" Dyma'r dyn ag oedd yn gyfranog â fi yn -^ forgery ! " Ar hyn, ymaflwyd

ynddo yn y fan ; yuteu, mewn hunan-amddiffyuiad, a ddywedodJ, mai dyn

dyeithr oedd ef, ac ar ei daith yn pregethu drwy y wlad. Ar hyn, wedi clywed

mai pregethwr oedd ganddynt mewn dalfa, a ymddifyrent yn fwy o lawer yn

ei wawdio. Parhausaut i wneyd hyny ar hyd y nos, o wir ddireidi
;
gan eu

bod wedi cael digou o brofion fod ei hunan-amddiffyniad yn gywir ; ond

boreu dranoeth hwy a'i goUyngasant i ffordd. Myuai llawer iddo eu cosbi,

ond ni chydsyniai. Ennillodd Goslet air da gan ei holl frodyr fel cristion

diledryw, ac fel pregethwr tra defnyddiol. Y'^r nedd ei ymadroddion ai ystum

yn y pwlpud yn berffaith ddiaddurn, eto yn argoeli o feddwl cryf, ac egwydd-

oriou efengylaidd. Bu farw yn y flwyddyn, 1828 yn 78 ml. oed, a 52 o'i

weinidogaeth.

PARCH. HENRY JONES, LLANEIEWG.

Yr ydym yn dyfaiu mai y Parch. Henry Jones, Llaneirwg, oedd y pregeth*

wr cyntaf a gododd ar ol Edward Goslet. Dechreuodd bregethu yn y

fl. 1801, a bu farw yn y flwyddyn 1843, yn 71 mlwydd oed, Dechreuasai

grefydda yn 12 ml. oed, ac ennillodd air da gan bawb, a chan y gwirionedd

ei hun. Nid Uawer a wybu Cymru am dano fel pregethwr a deithiai lawer,

nac ychwaith fel un nodedig o amlwg o ran ei dalentau. Yr oedd yn fwy

nodedig am ei ffyddlondeb nag am ei dalentau. Dywedir na thorodd ef gy-

hoeddiad erioed ; a pheth dyeithr ac aüarferol oedd ei fod yn absennol o'r

cwrdd misol.
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Y PAKCH. MORGAN HOWELLS.

Yn nesaf o ran amser, mi a dybygwn, oedd y Parch. Morgan Howells, yr

hwn a fu farw yn Mawrtli, 1852, yn 56 mlw3''dd oed, ac wedi bod yn y
weinidogaetli 37 o flynyddau. Ni allwn, gan ddiffyg lle, roddi ond bras

hanes byr am y dyn tra hynod hwn ; a da genym chwanegu nad rhaid i ni

oíldio cymaint am hyny, gan fod " Cotiant " rhagorol am dano wedi ei gyf-

ansoddi yn gampus gan y diweddar Barch. Evan Morgan, Caerdydd
; yr hwn

a dâl yn ehelaeth i'r neb a'i darlleno. Ar yr un pryd, esgeulusdra gwallus a

fyddai myned heibio i r o'i fath ef, yn hanes y cyfundeb, gyda chrybwylliad

byr yn unig,

Brodor ydoedd o blwyf St. Nichohis, swydd Forganwg. Ganwyd ef mewn
t o'r enw Breach, yn y fl. 1794«, Yr oedd ei dad o'r un enw ag ynteu, yn

r crefyddol, ac yn aelod eglwysig yn hen gapel y Trehil ; bu farw pan nad

oedd ei fab ond 10 mlwydd oed, a gadawyd ef, a rhyw gymaint o waddol a

ddygwyddai iddo, mewn canlyniad 1 ofal boneddwr o'r gymydogaeth, o'r enw

Col. Lascells, Cotterell. Wedi iddo gael rhyw gymaint o ddysg, gosodwyd

ef, yn y íl. 1810, pan ydoedd yn 16 ml. oed, dan ofal crefTtwr yn y Cas-

newydd i ddysgu saernîaeth. rfurfiodd gyfeillach yn mhen ychydig amser

ag un WiUiam Lewis, yr hwn oedd yn fachgen ieuanc crefyddol, ac yn aelod

gyda'r Annibynwyr yn y dref. Trwy ddylanwad y cyfaill hwn arweiniwyd

Morgan Howells i Hope Cliapel, i wrando y Parch. John Eees, am yr hwn y
soniasom yn barod. Buan iawn y canfyddwyd cyfnewidiad yn y Ilencyn

;

newidiwyd ei chwaeth ; ciliodd oddiwrth ei gyfeillion ofer ; bwriodd hejjjio y
cardiau; dechreuodd ddarllen y Beibl, a thynodd arno ei hun wawd a sarug-

rwydd ; am y tybiai y sawl a'i gwawdient, ei fod yn rhy gynawn ; ond nid

oedd tymhestl ei gydwybod, ond megys yn dechreu. Trwy wrando Mr. Rees

draehefn fe'i pigwyd yn ddwysach o lawer, glynodd y saethau yn ei galon,

yr oedd pob difyrwch wedi cilio, ac nid oedd iddo orphwysdra na nos na

dydd. Terfynai ei deimladau ar anobaith Ilwyr, a'i synwyr ar orphwylledd

hollol. Eto, yn lle ceisio boddi ei drallod trwy foddion anghyfreithlawUj

'• fe ddycliwelodd at yr hwn a'i tarawsai ;
" mynychai foddion gras yn ddiwyd

;

a'r cyfleusdra cyntaf a gafodd, daeth i'r cyfarfod eglwysig, gan ymofyn am le^

yno. Disgynodd math o ddychryn ar yr eglwys wrth yr olwg arno ; nid

mewn agwedd gyffredin yr oedd. Yr oedd ei enaid o'i fewn mewn ing ofn-

adwy. Safai ar lawr y capel, codai ei ddwylaw i fyny, pryd yr oedd ei Iygaid

tua'r ddaear, a thorai allan mewn dagrau lawer, a wylofain tost, gan ddyweyd
•' I am a lost man ! " Cerddai y teimlad fel trydaniaeth trwy bob mynwes, a

dagrau lawer a ffrydient o gydymdeimlad â'r Ilanc teneu, Ilwyd, a thrallodedig

;

a chryfhâi y teiralad yn fwy fyth pan y crochlefodd, fel un ar ddarfod am
dano, yn ngeiriau y Salm, " Yr wyf yn ofni y disf/ynafi uffern ynfyioP

Ond i ba ddyben yr ymhelaethaf, digon yw dyweyd ddarfod ei dderbyn ya

groesawgar i fynwes yr eglwys, ya Äb^e Oha^el, ac ddarfod i'r gweiaidog,
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Mr. EeeSj fod yn ymgeleddgar iawn o hono, ac i'w feddwl ynteu ei hun gael

" cilfach a glàn iddi," allan o'r dymhestl ofnadwy a fu yn chwythu arno

Dyoddefodd lawer o wawd a pheth cam oddiwrth y teulu yr oedd gydag ef

yn byw, o herwydd ei grefydd. Yr oedd rhyw nifer o Gyrary, y pryd hwn,

yn arfer ymgynuU i lofft y pobt, i gadw ysgol Sabbothol
j ymgymysgai

Howells â hwy yn y gorchwyl, pryd yr oedd yn ddiwyd yn gwrando ar wein-

idogaeth John Eees. Dyma oedd cychwyniad ei yrfa grefyddol, " gr

"

oedd ef " a welodd flinder," yn mhob ystyr. Profodd lawer o chwerwder yn

ei fynwes ei hun, a chyfarfu â llawer o helyntion yn ei amgylchiadau bydol,

y rhai ni pherthyn i ni yn awr eu hoh'hain.*

Yn y fl. 1815 y dechreuodd bregethu. Yr oedd ar y pryd yn 21 ml. oed.

Ymddengys fod cryn aeddfedrwydd yn meddyliau y rhai a'i hadwaenent i

roddi pob annogaeth iddo. Yr oedd y Cymry erbyn hyn wedi ymneillduo

oddiwrth gynuUeidfa Seisonig, " Äy;e Chapel" ac yn ymgynull, fel y dywed-

wyd, yn " Lloff't y Pobt ;" ac nid hir ar ol hyn y bu Mr. Rees yno chwaith,

cyn iddo ymadael, fel y crybwyllasom o'r blaen, o'r Cas'newydd, a myned i

Rodborough. Yn y " Llofft " ddiaddurn uchod y cychwynodd IMorgan

Howells ar ei yrfa weinidogaethol ; a buan iawn y deallwyd fod yn perthyn

iddo elfenau gwir urddasol ; rhai wedi eu heneinio â'r olew santaidd, a hyny

i raddau mwy na llawer o'i gyfeiUion. Cyn pen ychydig flynyddau daeth i

fod yn un o'r dynion mwyaf poblogaidd a feddai Cymru. iNid ydym yn

wastad yn edrych ar boblogrwydd dyn ieuanc, newydd droi allan, yn llawn o

dâu a theimlad, yn un arwydd sicr o wir fawredd ; darfu am boblogrwydd

Uawüi'un mor ebrwydd ag yr ennillwyd ef, am uad oedd dim gwir fawredd yu

sail iddo. Clindarddach drain dan grochan oedd ; mawr y sn ; tanbaid

y ffagl, ond byr ei barhad : ond nid poblogrwydd o'r fath yma a fu yr eiddo

ef. Yr oedd hynodion yn perthyn iddo, mae yn wir, yn ei ystumiau, ei

wedd, a'i lais, ac yn nullwedd ei bregethau, ag a dynent sylw y werin, er na

wyddent yn iawn paham ; ac oni bai fod pethau sylweddol yn ei faterion, a

gwir ddifrifwch yn ei ysbryd, ciliasai ei boblogrwydd yn mhen ychydig amser

;

ond yn Ile hyny, parhaodd yn boblogaidd hyd ddiwedd ei oes. Yr oedd
" geiriau gwirionedd a sobrwydd " yn ei bregethau. Yr oedd ei enaid hefyd

wedi ei fedyddio yn ddwfn ag ysbryd yr efengyl; Uafuriai a darllenai lawer, a

pharodd argraff arosol ar feddyliau Ilawer a fu yn ei amheu ar y declireu,

mai " Mawr allu Duw oedd hwn."

Un o'r achlysuron a ddygwyddodd i ddwyn Mr. Howells yn adnabyddus

mewn Ilawer man yn y Gogledd, oedd ei waith yn dyfod trwy y wlad i gasglu

at gapel a godasid yu Cas'newydd. Bu hwn yn achlysur hefyd i Ogledd a

Dê ddangos eu tosturi at y pregethwr, ac o'r dylanwad oedd ganddo ynteu

ar ei gynuUeidfaoedd. Casglodd, yn y ddwy dalaeth, nid llai na £ 1300 o

* Gwel ei " Gofiant, gaa y Parch. E Morgan, Caerdydd," llyfr a dal yn ehelaeth
am ei ddarlleu.
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arian ; a gosododd yr achos yn y Cas'ne\vydd ar dir, o ran capel, nad oedd

achos ofui o'i herwydd mwy. Tr ydym eisoes wedi dangos pa helyntiou a

gyfarfu â'r Cj'mry yn Cas'newydd gyda'r capelau a godasent, fel na raid

ychwanegu. Yr oedd y capel bychan a godasid yn y Castell wedi ei werthu,

a'r capel mwy a godwyd drachefn wedi llithro i ddwylaw yr Annibynwyr

Seisonig, a'r Cymry heb le i addoli ynddo. Yr oedd rhyw angenrheidrwydd

wedi ei osod arnynt i godi addold ; a chodwyd addold, yr hwn a gostiodd

tua £ 1920. Buasai yn dda genym pe buasai ein defnyddiau yn rhoddi y

fantais i ni ddangos i'r darllenydd nad oedd dim modd osgoi dyled mor fawr,

heb i'r achos Cymreig goUi yn Uwyr o'r dref ; ond am yr angenrheidrwydd i

fyned i'r fath draul yr ydym yn ansicr. Gwyddom mai anhawdd ydyw

adeiladu mewn , tref fawr y fath ag ydyw Cas'newydd heb lawer o draul
;

ond pa un ai ni allesid gwneyd ar lai o draul, ac i aíeb y dyben, ni allwn

sicrhau. Hyn sydd sicr, bu llafur Morgan Howells, a haelioni a hynawsedd

y dywysogaeth yn fawr, i allu cyfarfod â'r ddyled ag oedd yn bygwth llethu y
pleidiau oedd dani.

Yr oedd Howells er yn blentyn yn cael ei ystyried yn un hynod ; heb fod

yn debyg i neb arall, na neb arall yn debyg iddo ynteu. ran ei dymher

yr oedd yn tueddu yn mhell i fod yn bruddglwyfus, a chryfhaodd y nodwedd

hwn arno fwy fwy hyd ddiwedd ei oes. Yr oedd o feddwl tra annibynol, ac

eto ni allai neb ei gyhuddo o falchder. Ffurfiai feddwl iddo ei hun, a rhedai

yn y cyfeiriad a gymerasai i eithafion, ond yn nghanol y cwbl, hawdd fyddai

canfod cywirdeb ei amcan, a difrifwch ei ysbryd. Yr oedd ganddo lawer o

bob synwyr ond synwyr cyffredin. Yr oedd ganddo lygad eryr mewu pethau

crefydd, ond yr oedd heb gallineb plentyn mewn mân achosion bywyd. Nid

oedd ynddo ddim medrusrwydd i drafod raasnach na chrefft. Yr oedd di-

niweidrwydd a diofalwch plentyn ynddo mewn llawer o bethau ; ac eto yr

oedd penderfyniad diblygu ynddo mewn pethau eraill.

Fel pregethwr hefyd yr oedd yn hynod. Yr oedd o gorffolaeth, canolig o

daldra, teneu ac eiddil, ond ystwyth a chyflym ei yfegogiadau. Nid oedd

dim yn ei wedd yn dynodi mawredd, " Gwan yn hytrach o ran presenoldeb y
corff, a'r ymadrodd yn ddirmygus." Eto yr oedd gwybodaeth yn dysgleirio

yn ei wedd, a gonestrwydd yn ei lygaid. Yr oedd ei lais yn wan, a'i iaith yn

fynych yn lled afrwydd, yn gymysgedig ag ymadroddion Saesoneg ; a sill-

ebiaeth y " Fro " yn amlwg ar y cwbl. Siaradai lawer weithiau am dano ei

hun yn y pwlpud, am wendid ei iechyd, neu deimladau ei feddwl, arferiad

pell fod yn ganmoladwy mewn pregethwr, yr hwn a ddylai golli ei hun yn

ei waith, a pheri i'r gynulleidfa golli y llefarwr yn ei fater, eto gallai ^RIorgan

Howells gyfeirio ato ei hun, heb groesi gweddeidd-dra
;
ymddangosai diuiw-

eidrwydd diledryw yn ei wedd, a pharotôai y bobl i wraudo arno yn fwy

astud. Ni allwn ymatal, er Ueied ein gofod, heb roddi un enghraifft o'r hyn a

soniwn am dano. Yr oedd un noswaith i bregethu yn Maesteg, swydd

rorganwg. Daeíh at ei gyhoeddiad, mewn poen dirfawr gan y ddannodd,
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Aeth i'r pwlpud, er hyny, a'r neísiad neu y ffunen am ei ben ; ac wedi i Mr.

Phillips ddechreu y cyfarfod iddo, safodd i fyny yn druanaidd iawn yr olwg

arno, a chan drefuu y cadach am ei ben, dywedai wrth y gynuUeidfa :
—"Alla'

i ddim pregethu i ch'i heno." Edrychai yn lled ddiflas, a'r cannoedd gwran-

dawyr a edrychent yn Iled syn ; ac ynteu yn tynu ei law dros ei ben, ac yn

teimlo ei ruddiau dolurus, yna dywedai, " Mae'r Tio I)onloureux a'r ddan-

nodd yn fy mlino yn ofnadwy ; mae pechod wedi myned i'm hesgyrn ; ni wn

i ddim p'am mae poen yn y dannedd yn fwy angherddol na rhyw ran arall,

03 nad am mai hwy fu gyntaf yn y camwedd pan yn bijta'r afal."

—

Yn Eden cofiaf hyny byth
Bendithion gollais rif y gwHth,— golhd fawr.

Syrthiodd fy nghoron wiw
;

Ond buddugoiiaeth Calfari

Ennillodd hon yn ol i mi,

Mi ganaf tra fwy' byw— Gogoniant !

*' Mae buddugoliaeth Calfari yn gwella'r Tic Douìoureux ! a'r ddannodd, a'r

cwbwl ! " Yna ymaflodd yn y cadach, a thynodd ef oddiam ei ben gydabrys,

a dywedai, " Dyna, mi a bregetha i ch'i 'nawr ; ac felly yn y fan, heb ganu

na dim, cymerodd ei destyn a phregethodd yn hwylus heb son am na phoen

na briw.*

Gr aml ei drallodion a fu Morgan Howells yn mron ar hyd gydol ei oes*

Yr oedd llawer o ddefnydd anghysur yn ei dymher a'i gyfansoddiad. Prudd-

glwyfus ei olygiadau ar bethau o'i amgylch, yn llawn o ofnau ynghylch amser-

oedd dyfodol ; difedr yn arolygiaeth ei aragylchiadau bydol ; lluosog ei deulu,

a gwanaidd ei iechyd. Ond yr oedd rhyw grefyddolder dihocced yn ym-

ddangos ynddo yn nghanol ei brudder a'i brofedigaethau, a barai argy-

boeddiad, mai "gr Duw" ydoedd; a barai dosturio wrtho yn fwy na

beio arno.

Nid hir a fu ei glefyd diweddaf. Yr oedd yn pregethu nos Percher, ac

yn marw y Sabboth canlynol. Yr oedd ei hyder yn Nuw ei lachawdwr yn

ddiysgog yn angeu. Hhoddwyd arwydd diymwad o'r parch a fynwesid iddo,

yn y nifer a ddaeth i'r lle ar yr achlysur o'i gladdedigaeth. Cyfrifwyd fod

30 neu 40 o bregethwyr, perthynol i wahanol enwadau yn yr orymdaith ; a

bod y dorf ar ei mynediad allan o Dredegar tua Chendl, lle y gladdfa, y
fwyaf a welwyd yn y lle erioed o'r blaen ar y fath achlysur; nid Uai meddir

na chwech neu wyth mil o rifedi. Pregethodd y Parchn. D. Charles, B.A.,

Trefecca ; ac E. Harris, Merthyr, ar yr achlysur yn nghapel Cendl ; a hir

iawn y bydd cof am y diwrnod galarus, pryd y gosodwyd gweddiüioa Morgan
Howells yn y briddell.

* Gwel ei Gofiant, tudal. 73, 74,
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I10CK.

Cj'chwynodd Methodistiaetli yn y lle a elwir ar yr enw " Tioch " tua'r

fl. 1824 ; mewn ystafell ardrethol ; ac yn yr ystafell hon y bu ei arosiad am

15 mlynedd, Ond wedi i'r arch fod yn y modd hyn, am hir amser rhwng

cortynau, penderfynwyd ei hanrhydeddu â chartref mwy arhosol, ac â thrigfa

mwy cyfaddas i'w hurddas goruchel. Gwnaed hyn hefyd mewn " amseroedd

blinion," gan yr agorwyd y capel yn yr wythnos gyntaf o Dachwedd, 1839 ;

sef yr wythnos ar ol y Sabboth byth gofiadwy y cododd y Siartiaid yn Cas'-

newydd, Yr oedd hwn yn adeg bryderus iawn, nid yn unig i'r wkd yn

gyffredinol, ond i Fethodistiaid yr ardaloedd hyn yn neillduol ; oblegid yr

oedd y terfysgwyr ar y pryd yn gwawdio y Methodistiaid yn erchyll, ac yn

bygwth tynu eu capelau am eu penau, o herwydd iddynt gilio oddiwrth y
terfysgwyr, a dangos eu hanghymeradwyaeth i'w hysgogiadau anmhwyllog.

Yr oedd cyfarfod i weddio yn cael ei gadw yn yr hen ystafell, ar y nos Sab-

both grybwylledig, pryd yr oedd nifer mawr o'r Siartiaid yn myned yn Uu-

oedd tua'r Cas'newydd, y rhai, ar eu ffordd, a alwent ar y trigolion i ymuno â

hwy, gan roi ar ddeall iddynt mai gwae i'r sawl a beidieut, Daeth amryw o

honynt at ffenestr a drws yr ystafell y cynelid y cwrdd gweddi ynddo, gan

lawn fwriadu dod i mewn, a thrwy drais orfodi y bobl i fyned gyda hwy, fel

y gwnaethent mewn llawer o gapelau eraill ; ond yn rhyw fodd ni allasant

roddi eu bwri&d mewn grym, Ar y pryd y cyrhaeddasant y drws yr oedd

yr hen frawd, a'r hen gynghorwr ffyddlon, Evan Eichard, yn gweddio ; ac

yn gweddió dros y siartiaid hudoledig eu hunain, ac yn taer erfyn ar i'r Ar-

glwydd yn ei drugaredd agoryd eu llygaid i ganfod eu camsyniad; a chyf-

addefodd un o honynt, wrth fy hysbysydd, fod gweddi yr hen frawd wedi

Uacio eu bwriad, a diffrwytho eu gryra, fel na allent wneuthur dim.

Yr oedd achos bychan yn cael ei gynal ery fl, 1817,yn/acío;y Cwmconog,

ac yn Argoed, gan Evan James, yr hwn oedd yn byw yno ar y pryd, ynghyd

8g eraill yn ei gynorthwyo. Ee ddangoswyd llawer o ffyddlondeb yn y Ue-

oedd hyn gyda'r ysgol Sabbothol, a dysgwyd llawer i ddarllen yr ysgrythyr-

au, mewn amser nad oedd ond ychydig yn medru cymaint a hyny. Ceid

yma ambell bregeth hefyd yn achlysurol, ond yr oedd yr ychydig enwau yn y
lle yn dal cymundeb â'r eglwys yn Gelli-groes, hyd y flwyddyn 1824. Ond
wedi cymeryd yr ystafell yn y *' Roclc," yn y flwyddyn hono, lle agosach

atynt a mwy cyfleus, naturiol oedd iddynt o hyny allan yragysylltu â'u gilydd

yn y " Itoch"

Ar ddechreuad yr achos yn y Ile hwn, bu y Parch. W, Eowlands, yn awr

America, yn ddefnyddiol iawn. Bu Wm. Goslet, cefnder i'r hen batriarch

o'r Cas'bach yn llafurus a gofalus iawn am y gwaith. William George hefyd,

gynt Drecastell, sir Frycheiniog, a fu yn flaenor ffyddlon a didderbyn-wy-

neb i'r ddeadell fechan. Teilwng ydyw crybwyll eto enw yr heu frawd Evan

Hichard. Yr oedd ef yn bregethwr ffyddlon ; ond yn fwy nodedig am ei
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ddawn a'i ysbryd fel gweddiwr, Yn hyn dywedir ei fod yn rliagori ar lawer

o'i frodyr. Bu farw yn ddisymwth yn mis Mai y flwyddyn hon 1855, a

thrwy ei farwolaeth fe goUodd y " Eoelc " yr unig bregethwr ag oedd yu

trigo yn yr ardal ; ac un hefyd a fuasai yn llygad ac yn arweinydd i'r praidd

yn y Ue.

Nid yw yr achos yn y " Rock " ond eiddil a bychan mewn cydmhariaeth
;

30 ydyw nifer yr aelodau crefyddol; tua 100 ydyw nifer deiliaid yr ysgol

Sabbothol, eto fe wnaeth y nifer bychan yma gryn orchestwaith, trwy dalu

tua 230, ddyled oedd ar eu capel. Gwnaed hyn trwy i bob un gymeryd

rhan o'r ddyled a'r llog arno ei hun
;
pob un yn ol ei amgylchiadau, ac fel y

bwriadai yn ei galon. Ymroes y cyfeillion yn iîyddlon at y gorchwyl, ac

wedi i bob un gasglu yr hyn a allai gan eraill, gwnaeth y diífyg i fyny ei

hunan, ac felly, gyda Uawer o sirioldeb fe ddygwyd yr amcan o Iwyr dalu y
ddyled i ben. Dywedir fod y gwrandawyr yn raddol yn cynyddu, a bod

golwg siriol a gobeithiol ar yr hoU waith,

ddiífyg defnyddiau, yr ydym yn gorfod terfynu ein hanes am y sir hon.

Deallwn fod cyfanrif yr aelodau yn y sir tua 1700
; yr eglwysi cryfaf ynddi

ydynt Caruo, Tredegar, Penuel, Cas'newydd, Nant-y-glo, Bethlehem, a'r

Brynmawr ; y rhai hyn gyda'u gilydd, a gynwysaut fwy na haner nifer aelod-

au y sir i gyd. Mae ynddi tua 25 o gyuulleidfaoedd, wedi eu crynhoi, gan

mwyaf fewn y blynyddau diweddaraf ; ac oll ymron, fel y crybwyllasom

eisoes, fewn y ganrif bresenol. Mae Ilawer, o'r cynulleidfaoedd Iluosocaf

yn y wlad, yn perthyn i'r dosbarth mynyddig o honi, trwy fod y gweithfa-

oedd mawrion mewn glo a haiarn, wedi cryuhoi lluaws mawr o bobl i bres-

wylio y dosbarth hwnw. ]\[ae poblogaeth y dosbarth wedi cynyddu yn

gyíiym iawn hefyd
;

parai y cynydd cyflym hwn ar y tngolion, fod yr alwad

am addoldai yn gyflym hefyd, a chafwyd mai cam â'r trigolion a fuasai oedi

eu cyfodi, er y buasai y cyfryw oediad yn arbed beichio y Avlad â dyled drom.

Ond tymhor gwyllt o adeiladu capelau, a fu yr haner canrif diweddaf, yn

mysg y j\Iethodistiaid, trwy y Dywysogaeth, ac felly yn ddiamheuol yn sir

Fynwy
; y wlad y bu ynddi gynydd prysur, a helaeth ar ei phreswylwyr, ac

felly ar ei hangen am addoldai. Gobeithiwn, pa fodd bynag, bellach, y ter-

fyna y tymhor, pryd yr adeiledir capelau dan ddyled ; o herwydd y bydd Ilai

angenrheidrwydd o hyn allan ; ac hefyd y cyfyd cynorthwy helaethach,

oddiwrth y cynulleidfaoedd presenol i gyfarfod a galwadau dyfodol ; ac ya

neiUduol y bydd arolygiaeth manwl ar y rhan yma o'r gwaith, fel na chafi'o

gwastraff na rhyfyg le i roddi ei droed i lawr, Mae yn perthyn i gyfarfod

misol, neu i Henaduriaeth y wlad hon, tua 25 o bregethwyr, o'r rhai y mae

10 yn ordeiniedig; mae yma, hefyd, yn agos i 100 o henuriaid j a deiliaid

yr ysgol Sabbothol yu 3,300.
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PEIF-LINELLAU TN HÁNES METHODISTIAETH YN
NHEEEYDD LLOEGE.

PENNOD I.

HANES LIYEEPOOL.

Ee mai am Eetliodistíaeth Cymni yn arbenig y proffeswn roddi lianes, eto

annlieLlwng fyddai cyfyngu yr lianes i'r diriogaeth Gymreig yn nnig,

gan i Eethodistíaeth ymledaenn dros ei derfynaii cyntefig ; ac mewn
cysylltiad â'r Cyrory, ymsefydlu mewn amryw ddiuasoedd a thi-efydd

Lloegr. Ei chartref cynhenid, mae yn wir, ydyw Cymru, lle yi- ym-
meiddiodd ac y blagurodd gyntaf ; ond wrth dyfu ac ymgadarnhau, hi

a estynodd ei changhenau dros afonydd Dyfrd-^Ty, Mersey, a Hafren.

Lle y mae rhai miloedd o Gymry yn eistedd yn gysurus dan ei chysgod,

ac yn llawen-fwyta o'i fErwyth. Tr oedd gan y cenedloedd paganaidd

gynt, dduwiau priodol i bob gwlad ; rhai, meddynt, yn briodol i'r mynydd-

oedd, a rhai i'r dyfl&ynoedd ; 'ie, duwiau gwahanol i wahanol deuluoedd.

Pa faiut bynag y tybid fod gallu eu duwiau yn eu dosbarth priodol,

addefìd ei fod yn coIE mewn dosbeirth eraül : nid feUy Methodistiaeth.

Dylasem ddyweyd, nid felly Cristionogaeth o'r hon y mae Methodistiaeth

yn ganghen. Er i'r planhigyn hwn gymeryd gwraidd yn y dywysogaeth

yn gyntaf, eto y mae mor gymhwys i Loegr, neu i America, ag ydyw i

Gymru. T mae yn tyfu yn mhob hinsawdd, ac yn ddefnyddiol i bob

cenedl.

Mae LÌYcrpooI yn fath o brif ddinas i Ogledd Cymru. Fe geir ynddi

luaws mawr o blant y dywysogaeth, ac iddi yr ymarllwys yn barhaus bobl-

ogaeth y mynyddoedd. Bernir fod yma gynifer o Gymiy ag sydd mewn
odid un sÌL'oedd Gwynedd ; a Uawer iawn o honynt jn anaUuog i ddeaU

Saesonaeg ond i raddau bychaiu, ac feUy yn naturiol ymlynu wrth hen
fam iaith eu gwlad. Ar jt \m pryd, rhaid cofio nad oedd nifer y Cymrj^

mwy na chyfanswm poblogaeth y porthladd hynod hwn, ond bychan mewn
cydmhariaeth, ar ddechreuad Methodistiaeth jmddo. Mac y dref wedi

cynyddu yn ddh'fawr mewn maiatioli, dylanwad, a phoblogaeth, o fewn y
60 mljmedd diweddaf. Nid Ilawer chwaith o Gymry oedd y pryd hwnw yn

y dref ; Uai o lawer nag ydyw eu nifer }ti awi', a Uai i gyfateb i nifer j
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trigolion nag sydd yn aTvr. Eto declireuasai rliai o hil Gromer dreiglo i'r

lle yn lled gynar, a lluosogodd y dyfodiaid fel yr oedd y dref yn ymgodi i

sylw a dylanwad.

Md oes hanes genym fod yn y dref hon ddim îlethodistiaeth Cymreig 80

ml}Tiedd jti ol Cychwj-nodd ar ei yi-fa yn rhai parthau o'r dywysogaeth

hanner can' mlynedd ymi-on, eyn iddo ymddangos gyiitaf yn Liverpool ; eto

fe ddaeth jma tuag 20 mlynedd cyn pob enwad Cymreig arall. Tua'r

fl. 1782, y dywedir i Pethodistiaeth Galfìnaidd Gymreig ddechi'eu ymgiya-

hoi yn y dref. Gwir fod yma ychydig enwau, a fuasent yn aelodau yn y
cyfundeb pan yn eu gwlad, yn aros ynddi cyn y flwyddyn uchod ; ond nid

oeddynt wedi j-mgiynhoi at eu gilydd, nac yn gwybod y naiU am y llall.

Mae enwau tri o'r cyfryw ar gael, sef, William Llwyd a Mary ei wraig,

y ddau o sii' Fflint ; a Grace Lewis, o sir Pôn. Tr oedd y tri hyn wedi

ymuno â'r Methodistiaid yn eu gwlad enedigol, flynyddau cyn dyfod i

Liyerpool, ac ar eu dyfodiad i'r di-ef estronol, ni wyddent am neb o gyffelyb

feddwl iddynt hwy ; a theimlent yn rhwymedig ar yr im pryd i ymuno â

rhyw enwad crefyddol o Gristionogion. Felly ymlynodd William Llwyd

a'i wraig wrth y Methodistiaid Saesoneg yn nghyfundeb John "Wesley, a

Grace Lewis hefyd di'os dymhor ; ond barnai yr olaf nad oedd yn cael lles

dan weinidogaeth y bobl hj-ny, ac ymadawodd
;
gan 5-msefydlu dan weiui-

dogaeth im Mr. Medley, gweioidog yn nghyfimdeb y Bedyddwyr. Teimlai

fwy foddhad yn ei syniadau athrawiaethol ; a derbyniai fwy fuddioldeb

yma nag a wnaethai yn y lle y buasai o'r blaen. Ond nid oedd y gweinidog

yn foddlawn i'w derbyn i gymundeb eglwysig, cr teimlo yn arghoeddedig

ei bod eisoes ya aelod yn eglwys ddirgeledig Crist. Ehaid oedd iddi

ymostwng i gymeryd ei thi'ochi, dan brofl^es o'i ífydd, er ddarfod ei thaenellu

eisoes ar gyflwyniad ei rheini. I hyn yr ymostyngodd hithau, gan na allai

foddloni bod heb gymundeb eglwysig.

Ar y dechreuad, bu llaw gan erlidigaeth a gorthrwm i ymlid rhai o'r

Methodistiaid o'u gwlad eu hunain, a llaw gan ragluniaeth yn eu harwain

i'r dref hon i ymsefydlu
;
gormes yr erhdwyr yn Nghjmiru a yrodd Owen

Thomas Rowland i Lerpwl, cyn bod un ymgiynhoad gan Fethodistiaid

yno, Bu y gi' h-s^Ti yn pregthu Cymraeg yn nghapel y Wesleyaid yn

Fitt Street, yr hwn oedd ar y piyd heb ci gwbl orphen. Gorthiymu

"William Llwyd a wnaed yn sir Fflint, i'w yru ynteu i Lerpwl. Amcan-

odd y gelyn ddiffodd y tân trwy wasgar y marwor, ond chwanegu y niweid

a wnacth. Wrth geisio llethu y gwaith da 311 sir Fflint, achlysm'wyd

ei gychwyniad yn swydd Lancaster—colled sir Ffliat a fu yn elw i

Lerpwl. Erüdigaeth ar grefydd-syj-r ai'dal y " Graig," lle yn sir Abertreifi,

rhwng Machynlleth ac Abcrystwyth, a yrodd John Llwyd a'i wraig i'r un

dref
;
gvvr ag a fu yn ffj-ddlawn dros Dduw a gwasanaethgar i Fethodist-

iaid, dros lawer iawn flynyddau ; a'r hwn sydd yn aros hyd heddyw, ond

sydd weithiau yn hen ac yn gyflaTTH ddyddiau.
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Ond tra yr oedd "William Llwyd gyda'r "Wesleyaid, a Grace Lewis gyd
â'r Bedyddwyr, daeth jv amser i osod sail jv adeilad FetlLodistaidd yn y
dref

;
yi' adeg i'r ychydig bersonau a ddygasid at grefydd drwy weinidog-

aetli y Methodistiaid yn JSrgîiymru, ddyfod yn adnabyddus o'u gilydd ; ac

ymgrynlioi y naül at y llall i gynal rhyw addoHad creíyddol, yn eu hiaith eu

hunain
;
yr oedd hyn, fel y dywedwyd, tua'r fl. 1782. Yr achlysur o hyn,

meddir, oedd i ddau ddjm ieuanc, y rhai oeddynt dan radd o bryder yn
achos eu heneidiau, gytimo â'u gilydd ar fore Sabboth i fj-ned allan o der-

fynau y dref, er mwyn cael cyfle i gyd-ymddyddan a chydweddio, heb

berygl cael eu haflonyddu. Gyda'r amcan hwn y cychwynasant ; ac erbyn

cyrhaedd cyffiniau y dref, canfyddasant fwthyn bychan mewn cloddfa

gerig, o'r tu cefa i le a elwir y Äíounf, yn yr hwn yr arferai y gweithwyr

gadw eu hofí'er. I mewn i'r bwthyn hwn yr aeth y ddau lencyn, gan

famu y caent yma berfí'aith seibiant ; ac yma y buant yn cyd-ymddyddan

a gweddio
;
gwelodd Duw hwy, a boddlawn fu ganddo eu gwaith ; a

rhoddodd y fath fwynhad iddynt hwythau ag a barodd iddynt ddyfod yno

di'achefn, a hyny dros amiyw Sabbothau, ynghyda dau o wr ieuainc eraill

gyda hwynt. Bellach, bu ymofyn yn eu plith, ai nid oedd o fewn y dref

neb, a fuasai yn profí'esu creíydd yn jSTghymru, â'r rhai y gallent gyd-ym-

gynghori, ynghylch y modd i gael lle i gynal rhyw foddion jn Gymraeg*

jTiddo. Ar hyn daeth i feddwl un o honynt fod "William Llwyd, y gT a

grj'bATj^llwyd uchod, yn Gymro, ac yn -r crefyddol hefyd
;
penderfyuas-

ant, gan hyny, fyned ato ; ac wedi cyi'haedd ei d, arllwysasant iddo eu

neges a'u teimladau. Llonodd yr hen r drwy ei galon ; a cheftiogodd

ou hamcan â'u holl egni
;
gwahoddodd hwynt hefyd y Sabboth canlynol i

ddyfod i'w d ef. T Sabboth hwnw a ddaeth, a chyfarfu y dynion hyn
íi'u gilydd, ynghyda rhyw nifer ychwanegol a wahoddasid ganddynt ; a

hwn oedd y cyfarfod crefyddol cyntaf a fu gan y Methodistiaid CaLfinaidd

Cymreig yn Liyerpool erioed ; oddieithr y cyfarfodydd a fiiasai eisoes yn y
gloddfa gerig. Yr ydym yn bamu fod Owen Thomas Eowland wedi bod

yn pregethu yn Gymraeg yn nghapel anorphenol y Wesleyaid cyn hyn
;

yr hon, os cywir ein dyfaliad, oedd y bregeth Gymraeg gyntaf, ar a

wyddom ni, a fu. yn Lerpwl erioed ; eto prin y gellid cyfenwi yr oedfa

hono ar enw y Methodistiaid, gan mai yn nghapel enwad arall y cedwid

hi, er mai un o'r Methodistiaid oedd y pregethwr. Tynwyd capel Fitt

Sfreet i lawr wedi hyny, ac adeiladwyd im ai'all mwy yn y fl. 1801
;
yr

hwn sydd yn aros hyd heddyw. Yr ydym jm. barnu mai oddeutu y fl.

1770, y bu Owen Thomas Eowland yn pregethu jma gyntaf ; os felly, yr

oeddhyny 12 mlynedd cyn yr ymgynulliad yn nh AYiUiam Llwyd. Mae

y gloddfa gerig, lle yr ymgyfarfyddai y gwr ieuainc, erbyn hyn yn

gladdfa y meirw,* ac yn un o'r gofygfeydd y mae y trcfedigion yn chwanog

o'u dangos i ddyeithriaid, ar eu gwaith yn ymweled iVr dref. Cyfarfod i

* St. James's Cemeteiy.
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weddio oedd j cyfarfod a fu yn nh William Llwyd
;
yngliylch deuddeg

oedd y nifer ynddo ; nid oedd jv ystafell ond beclian, tua phedair llath.

bob ífordd. Tr oedd t 'William Llwyd hefyd yn Fitt Street, nid ymhell

oddiwrth y lle y mae y Custom House yn bresenol
; y ddan a weddiasant

yn y cyfarfod oedd William Llwyd ei hun, ac un Owen WiHiara Arorgan,

meistr llong, o Fòn, a ddyg^rj-ddai fod yn y dref ai' y pryd. Wele yma
gychwyniad llethodistiaeth Gymreig yn Liverpool ; nid oedd jnna ond

golygfa isel ; tua 12 o bobl mewn ystafell t, pedair Rath ysgwar, lle yr

oedd dau o wr diymhongar yn gweddio ! Eto, o'r dechreuad bychan hwn

y cododd yi' achos grymus a ganfyddir heddyw gan y !Methodistiaid Calfin-

aidd yn y dref hon. " Careg a dorwyd wíV? a ìlaw,^^ oedd yma
;
yr hon

erbyn hyn " sydd fynydd mawr."

Oddeutu yr amser y dechreuodd y cyfarfodydd hyu, dygwyddodd i hen

bregethwr o sir Fôn, ddyfod i'r dref ar ryw neges fasnachol o'r eiddo
;
jt

hwn, ar ei waith yn cyfarfod â "William Llwyd, a ddywedodd wrtho fod rhyw
gymhelliad cryf anarferol ar ei feddwl, am gael pregethu im bregeth i'w

gydwladwyr, y Cymry, cyn dychwefyd o'r dref ; os gellid drwy ryw fodd-

ion gasgiu rhyw nifer o honynt ynghyd. Dywedai hefyd, y bu yn LerpArl

lawer gwaith o'r blaen, ar negeseuau y bywyd hwn, ond na theimlasai

gjmhelliad i bregethu i'r Cymry yno, erioed o'r blaen. Yr oedd y ffaith

fod y fath gymhelliad ar ei feddwl, ar y pryd yr oedd y cyfai"fodydd cry-

bwylledig newydd ddechreu, yn fath o gyd-gyfarfyddiad nodedig, a

theimlid ef felly yn ddiamheuol gan William Llwyd, a chan y pregethwr

ei hun. Gyda llawer o lawenydd, gan hyny, y derbyniwyd y cynygiad, a

phenderfynodd "Wüliam Llwyd i un o'r ddau, gydag ef ei hun, fyned o

amgylch y dref, bob un ei gylch, i hysbysu i'w cydnabyddiaeth y newydd
da ; ac i'w gwahodd i'r bregeth. FellT, ymgasgiodd rhyw nifer i d
"WiUiam Llwyd, nos dranoeth ; a chlywsant bob un, yn ei iaith ei hun, yn
yr hon y'u ganed, fawrion weithredoedd Duw.

Ond er fod rhyw gychwyniad fel hyn wedi ei roddi i achos crefyddol,

yn mysg y Cymry yn Liyerpool, nid oedd eto yr un pregethwr yn eu

mysg ; ac nid oedd yr tm gyfundrefn, hyd yn hyn, wedi ei ffurfìo i gael

gweiuidogaeth gyson iddynt. ISTid hir, pa fodd bjTiag, ar ol i'r ychydig

nifer ddechreu ymgasghi at eu güydd i gyd-weddio, y buont heb sefydlu

cyfarfod eglwysig hefyd ; a thrwy hyny gorffori yr ychydig nifer, a deiml-

ent radd o bryder ynghylch achos eu heneidiau, a llwyddiant teymas y
Cyfryngwr, yn eglwys broffesedig. Tn ebrwydd wedi yr jTngorfforiad

hwn, dechreuodd y dysgybUon ymoíyn am ryw hyybr i gael gweinyddiad

air ac ordinhadau Duw yn eu pHth ; a daethant yn fuau i'r penderfyniad

i anfon "Wüliam Llwyd i gyfarfod misol y cyfundeb, yn sir Fflint, i osod

achos y Cymry tlodion, ac amddifaid, yn Lerpwl, o flaen cyorychiolwyr

yr eglwysi cynuUedig yno ; ac i erfyn ar iddj-nt dostiuio wrthynt, ac anfon

rhyw rai i bregethu iddynt, mor aml a chyson ag y byddai modd
;
yn enw-
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edig ar y Sabbothau. Yr oedd WiUiam Llwyd yn rhy frwdfrydig am gyrhaedd

yr amcan i nacâu myned drosodd. Yr oedd ymddifadrwydd y Cymry yn y
dref fawr mor resynus, ac awydd y brodyr yn Nghymru mor Avresog i wneuthur

unrhyw gymwynas a allent iddyut, fel y cafodd y genad bob gwrandawiad, a

llwyddodd liefyd i gael pregethwr i ddyfod atynt bob trydydd Sabboth. Y
cyntaf a ddaeth yn ol y drefn hon, oedd Humphrey Owens

; yr ail, oedd

William Davies ; a'r trydydd, Eobert Prys ;* y tri o sir Eílint, ac yn pres-

wylio nid Uawer o filldiroedd oddiwrth eu gilydd. Parhaodd y gwr da hyn

i ddyfod, bob uu yn ei dro, tra parhaodd yr angenrheidrwydd i sefyll at y
drefn hon.

Nid oes genym nemawr o hanes y crefyddwyr borëol hyny ; ie, nid oes

euwau neb o honynt ar lawr ond WiUiam Llwyd a Grace Lewis. Am y
cyntaf y dywedir, mai gr ganedig yn mhlwyf Ysgeifiog, sir Fflint, nid yn

mhell oddiwrth Berthen-gron, ydoedd ; a muwr wrth ei alwedigaeth. Gan-

esid ef yn y fl. 1734, mewn amser tywyll ac anfanteisiol o ran moddion cref-

yddol yn yr hoU wlad. Ymunodd gyda'r crefyddwyr yn y Berthen tua'r fl.

1761 pan oedd yn 27 mlwydd oed; ac nid hir y bu mewn undeb â'r Cradocs

heb brofi anniddigrwydd ei hen gyfeillion. Gwasgwyd arno gan ei gydweith-

wyr
;
gwthient ef oddiwrtbynt, ac ni fynent iddo gael cydweithio gyda hwy ;

gorthrymid ef hefyd gan feistriaid y gwaith ; nes oedd ei le, rhyngddynt oll,

yn dra anghysurus. Wedi canfod nad oedd gorthrwm a gwawd ddim yn

tycio, rhoddwyd prawf ar hudoliaeth a gwên ; addawyd iddo gael goruchwyl-

iaeth, yr hyn a fuasai yn dderchafiad ac yn elw iddo, os efe a gydsyniai â'u

cais, trwy roi heibio ei benchwibandod crefyddol ; ond methu a wnaeth hyn

Lefyd. Parhaodd yn ddiddig i fyned rhagddo dan y cwbl am flynyddau, nid

llai nag 20 mlynedd ; ond o'r diwedd, tua'r íl. 1781, pan oedd yn 47 mlwydd

oed, ac yn berchenog teulu, daeth y gorthrymder i wasgu arno mor drwm,

nes bu raid iddo ymadael â'i wlad, er mwyn cael tamaid iddo ef a'i deulu.

Gr sefyllfa isel oedd WiUiam Llwyd, pan oedd yn Nghymru, ac wedi

dyfod i Liverpool, nid oedd ganddo am damaid o fara, ond llafur ei ddwylaw.

Bu dros dymhor yn gwneyd rhyw beth a allai gyda seiri llongau ; ond gan

na ddygwyd mo'no i fyny yn rheolaidd i'r grefl't hono, cododd anniddigrwydd

iddo barhau, yn mysg y seiri, y rhai oeddynt, y pryd hwnw, fel y maent eto,

yn dra eiddigeddus rhag i neb ddyfod atynt, ond trwy y drws priodol. Pelly,

bu raid i WiUiam Llwyd droi ei gefn ; ac ymddengys mai trwy gyniwair y
dref i werthu hosanau Cymru, yr enniUai efe ei damaid ar ol hyny ; a bu yn
foddlon gan ragluniaeth ei fendithio yn hyny ; cymaint o leiaf ag na fu arno

eisieu dim. Ymddengys fod yr hen r hwn, er nad oedd ei sefylifa fydol

ond isel a disylw, wedi ennill iddo ei hun radd dda, a dylanwad mawr yn
serchiadau y sawl a'i hadwaenent. Yn ei gladdedigaeth, meddant, yr oedd

yn agos i fil o bobl ; tyrfa anghyffredin ei maint, yn enwedig y pryd hwnw

;

* Edrycher dan sir Ffliut am haues y gwr hyni

Cyfrol III, 2 I
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tymhor nad oedd nifer y Cymry yn y dref ond ychydig mewn cydmliariaeth

i'r hyn ydyw yn awr ; a thyrfa anghyífredin oedd i ganlyn gweddillion dyn

nad oedd difn wedi ei godi i sylw oud ei dduwioldeb.

Soniasom eisoes am Grace Lewis ; ond dylid chwanegu, ddarfod iddi hi,

wedi clywed fod uifer o Gyrary wedi ymuno â'u gilydd, ac yn arfer cyfarfod

yn nh WiUiam Llwyd, benderfynu bwrw ei choelbren yn eu mysg, a mwyn-

hau eu breintiau. Daliodd ei hundeb â'r Bedyddwyr yn Byrom-street, ar yr

un pryd ; a pharhaodd i ddal cymundeb â'r ddwy eglwys dros ei hoes : a

pherchid hi yn fawr gan aelodau y ddwy. Bu farw yn y íl. 1793, a chladd-

wyd hi yn Ninas-y-meirw,* Low Hill ; ]VIr. Medley yn cyflawni y gwasanaeth

ar yr achlysur.

I ddangos fel yr oedd yr erlid yn Nghymru yn tueddu i wasgar y dysgybl-

ion, a thrwy arolygiaeth y Pen llywydd, yn gwasanaethu at ledaenu yr achos

crefyddol, gellir crybwyll un enghraiíft arall. Tua'r fl. 1767, ac oddeutu yr

un amser ag y diangodd Owen Thomas Eowland, y gôf, i Liverpool, y diang-

odd gr ieuanc arall, o'r enw Hugh Evan, mab Evan Dafydd, T'n-llan,

Penrhos-llugwy, Môn. Nid oedd y llanc ond 17eg oed, ar y pryd yr ymun-

asai â'r ychydig Pethodistiaid a gyfarfyddent â'u gilydd yn y Cerrig-IIithir.

Yn fuan ar ol iddo gychwyn ei yrfa grefyddol, cododd ystorm ar y crefydd-

wyr, oddiwrth berchenog y tyddyn yr oedd ei dad yn ei ddal
;
pryd y gorfyddid

i bawb o'r deiliaid yraadael â'u tiroedd neu â'u crefydd. Ac er na fyddai y

tyddynwr ei hun yn r crefyddol, eto digon fyddai i dynu y ddrycin yn ei ben,

os efe a lochesai neb o'r crefyddwyr dan ei gronglwyd, na gwraig, na phlentyn,

Parodd hyn i'r mab, er ieuenged ydoedd, gymeryd ei daith i Lerpwl, er mwyn
diogelwch i'w dad, a'i deulu. Nid oedd yn y dref yr un gynulleidfa Gym-

reig un math, fel y dywedwyd eisoes, ac ynteu, fel y gwnaeth William

Llwyd ar ei ol, a ymunodd gyda'r Wesleyaid Seisonig, am y tyrahor yr aros-

odd yn y dref. Wedi bod yma am ysbaid blwyddyn, ac i'r ystorm dawelu

gartref, dychwelodd Hugh Evan i'w fro ei hun, a bu yn cyd-Iafurio gyda'r

morwr, y crybwyllasom ei enw eisoes, sef Owen WiIIiam Morgan, fel dau

swyddog eglwysig yn y Waun-eurad, a'r Gell-bach, ara lawer o íiynyddau.

Eel y dechreuodd y gwrandawyr amlhau, aeth t W^iUiam Llwyd, yn Pitt-

street, yn rhy fychan i gyual moddion . cyhoeddus ; a bu raid, wedi dwy ílyn-

edd amser, o ddechreuad yr ysgogiad, edrych am le helaethach i addoli.

Mewn tref o'r fath hon, y mae anhawsder mawr ysgogi ymlaen gyda dim heb

rym arian. Nid oedd gan y cíefyddwyr borëol hyn ond cyfoeth bychan ; a

chan nad oeddynt eto yn adnabyddus ond i raddau bychain, nid oedd Ile i

ddyso-wyl Ilawer o gynorthwy oddiwrth eu cyd-drefedigion. Cawsant allan,

pxi fodd bynag, fod ystafell yn North-street, yn ngwaelod Daìe-street, a allai

wasanaethu eu hamcan dros ryw dymhor. Math o ystord oedd yr ystafell,

a ddelid gau r a arferai leta crwydriaid, a gwibiaid cardotaidd, yr hwn a

* Necropolis.
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adwaenid yn y dref wrth y llysenw, " Merchant Billy.^^ Oddiwrtli y Uysenw

hwn a roddwyd ar y gr y cymerwyd yr ystorfa ganddo, galwyd yr ystafell

bob yn ycuydig yn "' gapel Merchant Bìlhj" a'r bobl a ymgynuUent iddi, yn
*' hohl Merchant Bìlly'' Nid oedd dim ond cyfarfodydd cyiioeddus yn cael

eu cynal yn yr ystafell waelhon; cynelid y cyfarfodydd eglwysig fyth yn nh
William Llwyd ; ac felly i barhau, hyd nes yr adeiladwyd capel. Anrhyd-

eddwyd yr ystord gwael hwn, âg amlygiadau diymwad o bresenoldeb DuWj

lawer gwaith ; yr hwn, trwy hyny, a wiriodd yr hyn a addawsai, sef, " Yn

mhob man y rhoddwyf goffadwriaeth o'm henw, y deuaf atat, ac y'th fendith-

iaf." Dygodd dystiolaeth i air ei ras, a chwanegwyd amryw at nifer y dysg-

yblion, tra y dyddanid ac y cyfnerthid eu meddyliau i fyned ymlaen gyda'r

gwaith.

Wedi bod yn yragynull am ysbaid tair blynedd yn yr ystafell ddigyfrif hon,

cododd cyn trwm yn mysg y rhai a ymgynulleut i'r Ue, o herwydd ei wael-

edd a'i anghyfleusdra ; a chryfhaodd yr awydd yn gyfatebol i gael addold

gweddus a chyfleus. Yr oedd hyn yn y fl. 1787. Penderfynwyd gosod yr

achos ílaen y brodyr yn Nghymru, ac erchi eu cynghor a'u cynorthwy.

Gwnaed hyny, a derbyniwyd cyn y trueiniaid, ag oeddynt yn trigo yn mysg

dyeithriaid gyda thosturi a cliyd-ymdeimlad ; a chynghorwyd hwy i brynu

darn o dir yn nghwr uchaf Tall Mall. Ar ran o'r tir hwn, yn y ílwyddya

grybwylledig, adeiladwyd capel bychan 1 1 llath ysgwâr, gan adael tua'r un

faint o'r tir yn fuarth o'i flaen.

Yr oedd Mr. Charles, Bala, er ys blwyddyn neu ddwy cyn hyn wedi ym-
uno â'r Methodistiaid ; a bu ei lafur a'i ddylanwad ef yn eS'eithiol i gasglu ar

hyd Gwynedd y cyfryw swm a fu yn gymhorth mawr i'r brodyr yn y dref i

gyfarfod â'r draul a ddisgynai arnynt. Yr oedd y tymhor hwn yn adeg

bwysig ar Eethodistiaeth yn Liverpool. Yr oedd amryw o Gymry yn parhau

i ddyfod i breswylio i'r dref, a rhai o honynt yn grefyddwyr ; îe, yn grefydd-

wyr da a sylweddol. Blwyddyn neu ddwy cyn agoriad capel Pall Mall y
daeth gr ieuanc o ôf i'r dref, i weithio ei alwedigaeth, yr hwn, wedi hyny,

a ddechreuodd bregethu i'r Cymry, ac a fu mewn undéb â dyn ieuauc arall o

Baer, yn ddefnyddiol i fyned â'r achos yn ei flaen. Y cyntaf oedd Mr. Thomas

Edwards, a'r olaf oedd y Parch. Thomas Hughes ; enwau tra adnabyddus i

rethodistiaid eu hoes, a pheraroglaidd eu cofl'a i'w holynwyr hyd heddyw.

Gawn ddyweyd gair yn helaethach am y gwr hyn yn mlaen.

Tua'r amser yr agorwyd y capel daeth yma bregethwr i breswylio
; y preg-

ethwr cyntaf o Gymro a fu yraa yn trigiannu erioed. Gwehydd ydoedd o

Henllan, sir Ddiubych, John Davies wrth ei enw. Nid oedd y pregethwr hwn
yn feddiannol ar ddoniau lawer, ond yr oedd o ysbryd rhagorol. " Gr
duwiol a ífyddlon," y dywedir ei fod. Ac nid oes amheuaeth na fu ei lafur

fel pregethwr, ac fel prif olygwr a henuriad yr eglwys, o werth tra mawr
; yn

ystod yr amser byr a roddwyd iddo ef fyw. Nid hir a fu y tymhor, oblegid

eyn pen dwy flynedd, ar ol ei ddyfodiad i'r dref, y clafychodd i farw. Nid
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oedd ond dyn gwanaidd o iechyd a chyfansoddiad ar y goreu. Hunodd yn dawel

yn yr lesu, yn y fl. 1789 ; a chladdwyd ei weddiUion yn mynweut Sf. Faul.

Dengys y chwedl ganlynol pa fath oedd sefyllfa y crefyddwyr hyn, a pha

fath oedd eu hysbryd, ar y pryd yr oedd capel Pall Mall yn cael ei godi. Er

mwyn arbed pob traul a ellid ei arbed, ymroddai rhai o honynt i gludo y coed

a ddefnyddid ato, ar eu hysgwyddau, o'r lle y Uifid hwy i'r gwaith. Gwnaent

hyn yn mrig yr hwyr, wedi rhoddi heibio eu gorchwylion eu hunain. Fel

yr oedd tri o honynt, a John Davies y pregethwr, yn prysur gario y coed,

cymerwyd hwy i fyny fel dyhiriaid, ag oeddynt yn Iladrata eiddo nad oedd yn

perthyn iddynt ; a buänt dros ryw enyd yn y ddalfa, hyd nes y cafwyd sicr-

wydd o'u diniweidrwydd.

Blwyddyn o t/olled ac o e>mill, i Fethodistiaeth yn Lerpwl, a fu y fl. 1789.

Blwyddyn y torodd angeu yr unig bregethwr ag oedd yn preswylio yn y dref^

sef John Davies ; a blwyddyn y dechreuodd dau r ieuainc bregethu yn ei le.

y ddau hyn oeddynt Thomas Edwards, a Thomas Hughes ; rhoddwyd prawf

yu hyn, fel mewn aneirif amgylchiadau eraiU, fod Pen yr eglwys yn fyw, a

bod ei ofal ef am achos ei deyrnas yn parhau yn ddifwlch, a thrwy yr hoU

oesoedd.

Gr sir Ddinbych, oedd Thomas Edwards. Ganesid ef yn Llaneilian-

yn-rhos, yn y fl. 1756. Treuliodd ei febyd a'i ieuenctyd, fel y gellid dys-

o-wyl iddo wneyd, mewn amser nad oedd dim moddion gras yn yr holl wlad

;

ac er iddo gael rhyw ychydig o hyfí"orddiant yn nghanghenau dechreuol dysg-

eidiaeth, eto ni chafodd un cyfarwyddyd yn y pethau a berthynent i fywyd

trao-wyddol ; ond gadawyd iddo dyfu i fyny, fel ieuenctyd eraill ei wlad, yn

berfí'aith anwybodus am Dduw, ac am drefn yr efengyl. Gôf ydoedd o ran

creíft, ac ni arferai fyned i un math o addoliad, oddieithr yn achlysurol i

eglwys y plwyf ; ond gadawyd iddo ddilyn esamplau didduw ei oes, a thuedd-

iadau ei galon lygredig ei hun, a hyny yn ddiwarafun, hyd nes ydoedd yn

ddwy ar hugain oed. Yr oedd, bellach, wedi priodi, a'i wraig hithau oedd

mor ddyeithr i grefydd ag oedd ef ei hun. Yn y fl. 1778, clywodd sôn fod

o-\vr i bregethu mewn man lled agos i'w gartref, fe allai mai y Bryngwyn,

rhwng Abergele a'r Bettws, oedd y lle ; a theimlodd awyddfi-yd i fyned yno,

heb un amcan mewn golwg, ond boddhau ysfa chwilfrydig ei feddwl. Ond

Duw a feddyliodd yn wahanol
;
yn yr oedfa hono, clywodd a phrofodd bethau

cwbl ddyeithr iddo hyd hyny
;
ymaflodd argyhoeddiad yn ei gydwybod

;

llanwyd ei fynwes o fraw a thrallod ; ac er ceisio myned allan ac ymysgwyd

fel cynt, nid oedd dim yn tycio i roddi ymwared iddo o'i faich. Llawer nos-

on a dreuliodd mewn wylofain, a'i orweddfa a wlychwyd â'i ddagrau. Ei

wraig hefyd, yn Ile cydymdeimlo ag ef, a chwanegai ei faich, trwy ei Avawdio,

ac edliw iddo ei fod yn ynfydu. Ond ei bytheiriau a ddrylliwyd o'r diwedd,

a'i enaid a gafodd ryddid, trwy wrando ar bregeth gan y Parch. John

Eoberts, Llanllyfni y pryd hwnw. Pelydrodd goleuni i'w feddwl drwy ryw

air a ddywedwyd nes torodd ef allan i lefain o wir lawenydd. Daeth adref i
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Laneilian y noson hono, ond ni wyddai pa fodd ; a cliyrhaeddodd y t dan

ganmol â Uef uchel ; a pharodd hyn i'r wraig gwbl gredu ei fod yn wir an-

mhwyllog.

Yn ebrwydd bellach ymunodd â'r ychydig grefyddwyr a ddeuent at eu

gilydd i'r Bryngwyn, t a gyfaneddid, ar y pryd, gan hen grefyddwr, a ber-

thynai i eglwys Tan-y-fron, o'r eiiw Thoraas Eoberts. hyu allan fe'i cy-

frifid gyda'r dysgyblion ; ac fel hwythau, llafuriai' i wrando pregethau yn

mhob man o fewn ei gyrhaedd, tra y dyoddefai lawer o wawd oddiwrth ei hen

gyfeillion annuwiol, ac yn fwy na neb, oddiwrth ei wraig ei hun ; yr hon a

ymffrostiai fod Thomas, bellach, yn goddef iddi ddyweyd a gwneyd a fynai

iddo ac wrtho. Ei fwyneidd-dra, pa fodd bynag, a orchfygodd. Hithau

hefyd a enniUiwyd cyn hir iawn, ac a wnaed yn gysur i'w gr ac yn hardd-

wch i grefydd.

Nid oes genym ddim o'i hanes am ysbaid 7 neu 8 mlynedd ar ol iddo

ymuno â'r Methodistiaid, sef hyd yr amser y daeth ef i Lerpwl i breswylio,

yr hyn a ddygwyddodd yn y fl. 1785, neu 1786 ; ac yn y íl. 1789, fel y dy-

wedwyd, dechreuodd bregethu, Yr oedd yn gweithio ei grefft ar y pryd

mewn gefail angorion, lle yr oedd nifer o ddynion tra anystyriol yn cydweith-

io ag ef, y rhai a boenent ei enaid cyfiawa, o ddydd i ddydd, trwy wneyd

gwawd hono ef ; ac yn fwy o lawer, trwy eu difriad o enw ei Dduw. Ond
pan y'i difenwid, yr ydoedd yn bendithio : pan y'i herlidid yr ydoedd yn

dyoddef, a phan y'i ceblid, yr ydoedd yn gweddio.

Ei gydweithiwr gyda'r achos crefyddol oedd Thomas Hughes, yr hwn,

ar lawer cyfrif, oedd yn rhagori arno fel dyn ac fel pregethwr. Ganesid yr

olaf yn y Bala, yn y fl. 1758, ac felly yr oedd yn ddwy flynedd ieuengach na

Thomas Edwards. Cafodd ynteu radd o fanteision dysg yn elfenau darllen,

ysgrifenu a rhifo ; a dygwyd ef i fyny yn saer coed, yr un grefft a'i dad. Teiml-

odd rai argraffiadau crefyddol yn ei ieuengctyd, ond ni buont yn barhaus, ac

ynteu a ymoUyngodd i ddilyn difyrwch a champau ei gyfoedion, er ddarfod ei

gadw rhag rhyw eithafion gwrthun y rhedai eraiU iddynt. Yn nechreu y
fi. 1783, pan oedd yn 24 mlwydd oed, tra yr oedd yn achlysurol yn arfer

gwrando pregethu, dwyseiddiwyd yr argraffiadau crefyddol ar ei feddwl, a

pharhausant i effeithio arno, fel na allai ymysgwyd oddiwrthynt, na chael un

ymwared oddiwrth y baich ag oedd yn awr yn ei wasgu ; ond ryw bryd, wrth

wrando y Parch. Daniel Eowland, yn pregethu ar loan iii. 16, " Canys felly

y carodd Duw y byd, &c.," dattodwyd ei rwymau ; diangodd fel adeyru o

fagl yr adarwr. Ymunodd yn y fan â'r Methodistiaid yn y Bala, ac a fu yno

hyd yr amser y daeth i Lerpwl i fyw, sef yn y fl. 1787, pan oedd tua 29

mlwydd oed. Nid oedd yn bwriadu aros yn y dref hon ond am dymhor byr j

yn unig i berffeithio ei hunan yn ei grefft ; eto yma yr arosodd dros weddiU

ei oes ;
gan brofi tystiolaeíh yr ysgrythyr, " mai nid eiddo dyn ei fl'ordd, ac

mai nid ar law gr a rodio y mae Ilywodraethu ei gerddediad."

Yn yr amser yr agorwyd capel Pall Mall yr oedd yr achos bychan a gwsàâ,
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obeithiol arno. Yr oedd y Cymry a gyfaneddai y dref yn dechreu ymgrynhoi

i wrando
;
yr oedd ganddynt, bellach, le cyfleus i addoli

;
yr oedd nifer yr

eglwys yn chwanegu beunydd
;
yr oedd gan y dysgyblion ddau bregethwr,

gwir grefyddol yn aros yn eu plith ; a deuai o Gymru amrywiol enwogion i

ymweled â hwynt o bryd i bryd, fel uad oedd ar yr achos, mewn mesur, ddim

yn eisieu. Yn fuan iawn bu raid helaethu y capel trwy osod oriel (gallery),

un ar bob pen iddo. Bu hyn tua'r flwyddyn y dechreuodd T. Edwards a T.

Hughes bregethu ; sef 17S9, ac yn mhen dwy flynedd ar ol ei agoriad. Nid

oedd hyn chwaith ond cychwyniad y gwaith da. Y^n mhen deng mlynedd

drachefn, bu raid helaethu y capel eilwaith, trwy gymeryd i mewn iddo y
buarth ag oedd o'i flaen. Y tro hwn fe'i gwnaed i gynwys cymaint arall o

wrandawyr ag a gynwysai gynt.

Yr oedd yr achos yn parhau i gynyddu fwy fwy. Yr oedd ff"rwd y dy*

fodiaid i'r dref o'r dywysogaeth yn dal i gryfhau. Ac un peth ychwanegol a

barai hyn oedd, fod darpariaeth bellach wedi ei wneyd gogyfer â'r rhai a

deimhisant unwaith yn hwyrfrydig i ddyfod i'r dref, oddiar nad oedd ynddi

ddim moddion i'r Cymry. Yr oedd y rhwystr hwn weithian wedi ei symud;

yr hyn, ynghyd â lluosogiad y genedl yn gyffredinol, a barodd fod y Cymry

yn amlhau yn y dref, gyda chyflymder tra mawr. Gwnaeth erlidigaeth ya

Nghymru hefyd ei ran i chwyddo yr achos Methodistaidd yn Liverpool.

Cafodd rhai a fu yn dyoddef gorthrymder trwm yn ngwlad ei genedigaeth,

loches tawel yma. Eraill a yrwyd yma gan brofedigaethau bydol ; rhai dyn-

ion da, wedi colli eu gwaith, a theuluoedd lluosog ganddynt, a fuont dau

orfod i ymofyn am damaid o fara yn y lle prysur hwn ; eraiU a ddenwyd

yma gau eu perthynasau, trwy addaw iddynt sefyllfaoedd gwell a chyflogau

uwch. Yr oedd llongwriaeth y poithladd hefyd yn cynyddu yn ddirfawr

bob blwyddyn ; ac yn mysg eraill, ymwelai llawer o longwyr Cymreig â'r

dref ;
yr holl achosion hyn, a llawer eraill, a gydweithredent er amlhau nifer

y Cymry, a chryfhau yr achos crefyddol yn eu hiaith, o fewn y dref.

Diau fod llawer hanesyn dyddorol i'w gael, pe yr ysgrifenid ef am y dyfod-

iaid Cyrareig a ddaethant o bryd i bryd i breswylio y dref fawr hon. Ehai

a ddaethant yma me^n tlodi a than wasgfeuon trymion, ac a godwyd gan

Eagluniaeth i urddas ac esmwythyd. Ehai a ddaethant yma yn wylltion a di«

bris, ond a ddaliwyd ac a ddofwyd gan ras yr efengyl; a rhai wedi methu cael

llonyddwch gan eu huwchafiaid, i fwynhau rhyddid eu cydwybodau, gyda

chrefydd, a gawsant yma aneddle lonydd. Ond ni oddef ein gofod, mwy
na'n defnyddiau, i ni olrhain y cyfryw hanesion. Digon fydd i ni osod i

lawr un hanesyn, fel engraiö"t o lawer.

Yr oedd llanc o ôf yn byw yn Eglwys-fach, sir Aberteifi, wedi ei ddwyn i

fyny, fel Iluaws o'i gyfoedion, mewn anwybodaeth perff'aitham Dduw ac am ei

achos tragwyddol ei hun. Yr oedd ya ei wlad wraig a elwid " Betti Llanon,"

yr hon a gymerai arni ddywedyd tesni i'r sawl a ymofynent â hi. Arferai y
gôf, fel llawer eraill, yu enwedig meibion a merched ieuainc y wlad, fyned



PEN. I.] • TREEroD LLOEGR. 407

ati ; a phenderfynodd ef a gr ieuanc arull fyned ati, ar ryw Sabboth pen-

odol. Ond cyn i'r Sabboth ddyfod, dygwyddodd daro.wrth'lyfryn bychan,

dan y titl " Cas gan Gythraul.'" Prif gyriwysiad y llyfryn oedd ysgrythyrau

yn dynoethi drwg a pherygl dewiniaeth. Ar ei waith yn darllen darnau o

hono, brathwyd ei gydwybod ; a dychryn tost a'i meddiannodd. Ond heb gy-

meryd arno Liwer, gofynodd am fentliyg y llyfr, a chafodd hyny. Aetli tuag

adref o'r t íferra, lle y'i cawsai, gan ddj'wedyd wrtho ei hun, " Os ywy llyfr

hwn yn wir, gwae fi ! byddaf yn uífern, ni wn pa mor fuan ! ond gobeithio

mai y Methodistiaid sydd wedi ei ddyfeisio, er rawyn dychrynu dynion."

Penderfynodd hefyd, y raynai efe ei gydmharu â'r Beibl pan elai adref. Ac

yr oedd ganddo Peibl, Cydmharodd y llyfr a'r Beibl â'u gilydd ; a chafodd, er

dirfawr drallod i'w feddwl, fod pob gair ynddo yn ei le. Nid oedd dim yn

ei olwg bellach ond uDPern a dinystr ; oblegid ar y pryd, ni wyddai gyraaint a

bod Gwaredwr yn bod ! Y Sabboth a ddaeth, a'r cyfaill yn ífyddlawn i'w air

a ddaeth hefyd. Dygasai gydag ef geffyl i'w bedoli, ac wedi hyny i'w cario

at y ddewines,

Hysbysodd y gof yn fuan i'w gyfaiU yr hyn a welsai, a pha fath oedd ei

deiraladau. *' Pw, Pw," ebe y cyfaill, " llyfr y Methodistiaid ydyw."

Ewyllysiai ynteu gredu hyny ond ni feidiai ; ond cytunodd y ddau, ei gyd-

mharu â'r Beibl, a chawsant fod yr ysgrythyrau ynddo yn berlîaith gywir.

Gwelsant eu bod yn euog, a phenderfynasant ar unwaith losgi y cardiau

;

peidio rayned mwyach at y ddewines, ac ymadael yn llwyr a thros byth â'u

lien bleserau. Y nos a ddaeth, a'i dychrynfeydd gyda hi ; breuddwydiodd

y gôf fod y farn wedi dyfod
;
gwelai y Barnwr ; a chlywai ei ddedfryd yn

gorchymyn ei rwyrao draed a dwylaw, a'i daflu i'r tywyllwch eitliaf. Yna
dychymygai ei fod yn canfod rhyw wrthddrychau, megys cysgodau yn nesâu

ato. DeÖrodd a neidiodd o'r gwely mewn braw annirnadwy, a syrthiodd a^

ei liniau. Nid oedd ganddo weddi, ond yr oedd yn medru y Pader, a hon a

adroddai drosodd a throsodd ; ac ar ei liniau yr arosodd hyd y wawr dranoeth I

•* Pa fath bynag oedd y tro," meddai ef ei hun, " diflasodd Jact ar yr hen

bethau am byth."

Y'r oedd yn y gymydogaeth ychydig o Fethodistiaid, ond yr oedd eu hofn

bellach wedi disgyn ar y Uanc. Buasai gynt yn eu gwawdio, ac ofnai na

BÌaradai yr un o honynt ag ef yn awr. Yr oedd un o honynt yn brentis y
plwyf ; tybiodd, ond odid, y gallai anturio nesâu at hwnw. Ond ar ei waith

yn cyfarfod â hwnw, fe ganfu fod hwnw yn cilio oddiwrtho ; ac er iddo alw ar

ei ol, ni wrandawai, gan gwbl gredu mai o wawd y gwnai hyny. Pa fodd

bynag, cafodd gyfleusdra i ymddyddan â'r wraig a arferai olchi ei ddillad

iddo, i'r hon yr hysbysodd ei fwriad i fyned gyda hi dranoeth i'r capel»

•* Gwyn fyd na ddeuech," ebe hithau, " ond mi wn mai fy nhwyllo yí

ydych
; "—ond yr ccdd Jack o ddifrif. Tranoeth fe aeth gyda hi i gapel

Bhyd-y-felin, ger Aberystwyth j a bu hyn yn gychwyniad oes grefyddol i*y

gôf byny allan.
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Tra yr oedd yn ymwrando yn flinderog â theimladau ei fynwes, ac heb

wybod yn iawn pa beth a wnai, daeth galwad arno óddiwrth ei dad, a'r

Steward i ddychwelyd i'w fro genedigol ; fod yno d, a gefail, a gwaith iddo.

Yn yr adeg yma fe briododd, Yr oedd iddo, o'r lle newydd hwn, tua milldir

ífordd i Dre'r-ddôl, lle yr oedd capel gan y Methodistiaid, ac yn perthyn

iddo ychydig o grefyddwyr tlodion iawn. Yn ebrwydd ar ei ddyfodiad,

gosododd ei fryd i ymuno â hwy, ac aeth un diwrnod at ddrws y capel i'r

dyben hwnw ; ond dychryn a braw a'u rhwystrodd i mewn ; felly hefyd yr ail

waith ; ond y drydedd waith anturiodd i mewn, heb wybod beth oedd yn ei

aros. Cofiai ei bechodau gynt, a dysgwyliai íflangellau trymion gan y crefydd-

wyr, gan benderfynu dyoddef y cwbl ; ond, yn groes i'w ddysgwyliad, cafodd

dderbyniad parod a siriol, ac ynteu a ymunodd â hwy â'i holl galon.

Aeth y son am dano trwy yr ardal, a chyrhaeddodd y newydd i glustiau y

Steward, a chynhyrfodd yn aruthrol. Anfonodd air i'r crefyddwr ieuanc, fod

yn rhaid iddo ymadael â'i grefydd, neu ymadael â'i d, a'r efail, a'r cwbl, a hyny

heb ychwaneg o rybudd. Nid oedd dira i'w wneyd ond rhoddi ei ddodrefn

yn ebrwydd mewn ysgubor
;
ymadawodd â'r t a chollodd ei waith, a bu yn

galed ar y ddau dros ryw enyd. O'r diwedd gwerthasant yr ychydig eiddo,

a chyfeiriasant eu camrau i'r dref hon. Yr oedd hyn yn y fl. 1800, yn mhen

blwyddyn ar ol ail helaethu capel Pall Mall. Cafodd y gôf waith yn eb-

rwydd, ac yn fuan dangoswyd iddo fí'afr gan ei feistr, trwy ei osod yn arol-

ygwr ar y gwaith, a bu yn y gwasanaeth hwn am 24 o flynyddau ; ac yn yr

ail le, fe fu am 17 flynyddau, mewn ymddiried a pharch. Ennillodd ei le

hefyd gyda'r brodyr crefyddol. Cadwodd gyff"es ei obaith yu ddisigl. Gos-

odwyd ef yn drysorydd cyfi'redinol y cyfundeb yn y dref, yr hon swydd a

ddaliodd, hyd nes bu raid gan henaint ei gynorthwyo trwy osod un arall i

weithredu drosto. Jack y gôf, ydyw yr hybarch John Lloyd, llay-st.

Tua'r amser y daeth Mr. John Lloyd i'r dref, sef tua dechreu y ganrif

bresenol, yr oedd angenrheidrwydd yn galw am agor lle arall i'r Cymry i

addoli, yn nghr deheuol y dref. Felly, cymerwyd ystafell helaeth yn

Jamaica-st., i'r dyben hwnw, yr hon oedd tua milldir a hanner neu fwy, oddi-

wrth gapel Pall Mall, tua'r pen deheuol o'r dref. Wedi bod dros ycbydig

flynyddau yn ymgynuU yn yr ystafell, bernid fod yr amser a'r gynulleidfa yn

galw, ar fod capel yn cael ei adeiladu. Gwnaed hyn yn y fl. 1805, yn Bed'

ford-st. Yr oedd hwn yn gapel eang, yn 18 Ilath wrth 15eg.

Yr oedd 23 o flynyddau bellach wedi treiglo heibio er yr ysgogiad cyntaf

yr achos Cymreig yn Lerpwl, hyd yr amser yr adeiladwyd ail gapel y Meth-

odistiaid yn Bedford-at. Yn ystod y blynyddau hyn yr oedd prcjgethwyr

yn dyfod trosodd o'r Gogîedd a rhai o'r Deheudir, i weinidogaethu i'r Cymry
j

a hyny gyda llawer o ddiwydrwydd a ífyddlondeb. Ond nid oedd neb ond

offeiriaid eglwys Loegr a allai weinyddu y sacramentau, o fedydd a swpper

yr Arglwydd. O'r gweinidogîon hyny nid oedd yn Ngwynedd ond Mr.

Charles a Mr. Lloyd, y ddau o'r Bala j ac anmhosibl oedd i'r ddau byny gy-
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flenwi angen y cyfundeb yn Ngwynedd oU a threfydd Lloegr hefyd. I gy-

farfod â'r diffyg hwn, o leiaf dros ryw dymhor, trefnwyd i'r aelodau eglwysig

fyned gyda'u gilyd i eglwys St. James, lle yr oedd hen r tra syml a duwiol

yn weinidog y pryd hwnw, o'r enw Mr. Wise. Tma, gan hyny, yr âi Uawer

o'r Methodistiaid bob mis i gyfranogi o swpper yr Arglwydd, a hyny dros

gryn amser. Ac wedi marw Mr. Wise, aent drachefa i'r un dyben i Christ

Church, lle yr oedd gr duwiol o'r enw Mr. Shirley yn gweinidogaethu.

Wedi iddo ef symud o Liverpool, nid aeth y Cymry i un Ue arall, allan o'u

lleoedd eu hunain i ymarfer â'r sacramentau.

Yn y fl. 1816, dewiswyd Mr. Thomas Hughes gan goríF yr holl eglwys yn

y dref i gael ei ordeinio i weini yr ordinhadau arwyddol. Y pryd hyn, ac am
flynyddau lawer ar ol hyn, nid oedd y dewisiad hwn yn disgyn ond ar

nifer bychan o bregethwyr ; a hyn mae'n debyg oedd un rheswm paham na

alwesid ar y ddau frawd henaf fel y'u gilydd, at hyn o orchwyl. Yr oedd

gwahaniaeth mawr rhwng y ddau, a meddiannai un ragoriaethau na feddai y
Uall. Yr oedd T. Hughes yn rhagori llawer o ran ei wybodaeth duwinyddol,

treiddgarwch ei olygiadau, gwastadrwydd ei dymher, a chadernid ei bender-

fyniad. Llefarai lawer mewn fí"ordd o adeiladu yr eglwys, a chan yr eglwys

y gwerthfawrogid ei weinidogaeth yn fwy na cban y gwrandawyr cyfi'redin. Yr

oedd T. Edwards yr ochr arali yn llawn nior boblogaidd gyda'r gynuUeidfa

gyfl"redin ; ac yr oedd ei ddull o bregethu yn fwy agos, ac yn fwy awelog.

Tybid fod ynddo radd o blentynrwydd ac anwastadrwydd tymher, ac felly

nid oedd yn sefyll mor uchel yn ymddiried yr eglwys ag oedd T. Hughes ; a

chan y bernid, na ellid galw ond un o'r ddau i weinyddu y sacramentau, yr

oedd yn naturiol i'r dewisiad ddisgyn ar T. Hughes. Treuliodd Thomas
Edwards ei oes, pa fodd bynag, yn llafurus a fíyddlon iawn. Yr oedd yn
meddu llawer mwy o ysbryd cyfeillgar a rhydd, a mwy o awydd a chymhwys-
der, i dori allan i leoedd anial a newydd, nag y feddiannai ei gydweithiwr.

Pregethai Thomas Edwards gryn lawer yn mysg y Saeson, er nad oedd ond
sais digon trwsgl ; eto gan raor fywiog ei ysbryd, a chan uilioned ei amcan i

wneuthur daioni, perchid ef yn fawr gan y Saeson, a' hoff fyddai llawer o

honynt o'i wrando, Ymwelai yn fynych â'r Saeson yn Warrington, Euncorn,

a Chaer. Rhoddai dro yn fynych i wahanol ardaloedd y Goror; pregethai

yn Saesonaeg bob wythnos yn nghapel Bedfoìd-st,, yn mlynyddau olaf ei

fywyd. Meddai un am dano, " Byddai rhyw darawiadau hedegog, uchelaidd,

a thra ardderchog, yn ei areithiau yn fynych, ag oedd yn llenwi meddyliau ei

wrandawyr â syndod, ac yn eurhwymo i wrando yn astud arno." Efe oedd y
pregethwr cyntaf o'r Methodistiaid, a ymwelodd â goror Clawdd Offa, a hyny
rai blynyddau eyn ffurfio y Gymdeithaa Genadol Gartefol. Mae ei goffad-

wriaeth yn barchus hyd heddyw, yn mysg ei gydnabod, Saeson a Chymry ; ao

nid oes amheuaeth na fu ei weinidogaeth yn fendithiol i lawerodd. Bu farw

mewn heddwch yn Mai 26, 1825, yn 69 mlwydd oed. Yn ei anghladd pre.

gethodd y Parch. Dr. Eaífles, yr hwn oedd yu ei fawr hoffi, yu nghapel
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Beâfod-street, ar y geiriau, " Stephan, gr Uawn o ffydd ac o'r Ysbryd

Glun,— A. gwr bucheddol a ddygasant Stephau i'w gladdu, ac a wnaethant

alar raawr am dano."

Yn yr un flwyddyn ag y dewiswyd Thomas Hughes i gael ei ordeinio, sef

1816, prynwyd hen dai cysylltiedig â chapelPall Mall, a thynwyd y capel yn

llwyr i lawr, ac ail-adeiladwyd ef i gyd o'r newydd, ac yn llawer helaethach.

Ac er ei fod, bellach, yn adeilad eang yn 21 wrth 14|- Uath o faintioli, gydag

oriel helaeth ar ei dair ochr, ac yn Uawn o eisteddleoedd ; ac er fod y capel

arall helaeth yn y pen arall i'r dref, eto cymerwyd yr hoU eisteddleoedd yn y
capel newydd, a hyny cyn dydd ei agoriad. A buan iawn, gan lawned ydoedd,

a chan gynifer oedd yn ymofyn am le i eistedd, y gwelwyd yr augenrheid-

rwydd am drydydd capel. Yn y fl. 1824, gan hyny, cymerwyd capel yn

Great Crosshall-st., yr hwn a adeiladasid gan y Bedyddwyr, ag oedd ar y
pryd ar werth. Cytunwyd ar brynu hwn, ond gan y cyfododd dadl yn mysg

rhai o'r ymddiriedolwyr ynghylch ei werthiad i neb ond i Fedyddwyr, fel uad

ellid cael eithaf sicrwydd am hawl iddo, gollyngwyd ef drachefn i'r Bedydd-

wyr, a phenderfynwyd ar godi capel cwbl newydd. Hyny a wnaed yn Rose-

place. Agorwyd hwn ar ddydd Gwener y Croglith yn y fl. 1826. Costiodd

yraddoldhwn £2,100.

Yn fuan ar ol adeiladu y capel hwn daeth i'r drìef hon, yn gyntaf i'r ysgol,

ao wedi hyny yn arosol, y Parch. Eichard WiUiams. Yr oedd eisoes wedi

bod yn Wrecsam yn yr ysgol, ac oddiyno daeth i'r dref hon. Gr ganedig

ydoedd o Lanbrynmair, mab i bregethwr yno o'r un enw. Dechreuodd

bregethu pan yn 20 mlwydd oed, a bu yn Uafurio yn gyhoeddus yn y weini-

dogaeth am ysbaid 20 mlynedd; y 15 olaf o honynt a dreuliodd yn Liverpool.

Priododd ferch y Parch. T. Hughes, â'r hwn a bu yn cydlafurio am ysbaid

byr ; Avedi hyny nid oedd ond efe ei hun a Mr. John Jones, gynt o Castle-st.,

wedi eu gadael ymhlith y Methodistiaid, yn bregethwyr arosol yn y dref. Or-

deiniwyd Mr. Eichard WiUiams yn y Bala, yn y fl. 1835, ac o hyny hyd at

yr amser y galwyd am y Parch. Henry Kees i ddyfod yma i breswylio nid

oedd gweinidog arall gan y Methodistiaid o fewn y dref. Gwanaidd ei iechyd

ond grymus iawn ei feddwl oedd y Parch. K, Williams. Llafuriai lawer

yn y weinidogaeth, ac ysgrifenai lawer hefyd. Mae y llyfr a gyhoeddodd daa

yr enw " Y Pregethwr a'r Gwrandawr," yn brawf diymwad o nerth ei gyn-

neddfau, a manylrwydd ei ymchwiliad. Bu farw mewn cysur buddugoliaeth-

us yn y fl. 1842, yn 40 mlwydd oed.

Yn y fl. 1830 y dechreuodd Mr. John Roberts, gr ieuanc ganedig yn y
dref hon bregethu; yr hwn, trwy ddiwydrwydd a llafur canmoladwy, a gadwodd

yr iaith Gymraeg
; yr hwn hefyd sydd bellach er ei chychwyniad yn ysgrif-

enydd y Genhadaeth Dramor, a berthyn i'r cyfundeb.

Tua'r fl. 1836-37, y daeth y Parch. Henry Eees i'r dref i breswylio, ac yn

y fl. 1838, daeth ysgrifenydd hyn o hanes yma. Nid hir ar ol hyny daeth

Mr. Joseph WiUiaras yma i drigiannu.
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Parhaodd yr achos i fyned rhagddo. Yr oedd y dref yn parhau i gynyddu

mewn maintioli a phoblogaeth
;
yr oedd y Cymry hefyd yn lluosogi yn y dref

yn barhaus. Gwelwyd angenrheidrwydd yn fuan i agor Ile newydd mewn
rhan o'r dref yn nes i'r gogledd, yn Oil-st. ; ac wedi bod yno yn addoli am
ryw gymaint o amser, penderfynwyd ar egor Ile helaethach, nid yn mhell o'r

un gymydogaeth. Felly adeiladwyd y pedwerydd capel yn y dref, sef capel

BurUngton-st. Tua'r un amser dechreuwyd ysgolion Sabbothol, un yn TFindsor,

a'r Ilall yn Pembroke-st ; y ddwy raewn rhanau dwyreiniol o'r dref ; ac yn
mhen ychydig araser gwelwyd angenrheidrwydd ymofyn am le yn nghymyd-
ogaeth y ddau le hyn, i adeiladu arno ; Ile gallai y ddwy gynulleidfa gydgy-

farfod. Yraosodwyd at y gorchwyl yn egniol, ac adeiladwyd y pumraed capel,

sef capel Mulherry-st. Gwnaed hyn yn y fl. 1841. Dylesid dyweyd fod dau

gapel wedi cael eu hadeiladu yr ochr draw i'r afon yn y cyfamser, sef capelau

Birkenhead a Seacome. Adeiladwyd y cyntaf yn 1837 a'r olaf yn 1838.

"Wele, bellach, yn Liverpool, ac mewn cysylltiad â'r achos Cymreig yno, saith

gapelau, a phedwar o'r rhai'n wedi eu hadeiladu rhwng y blynyddau 1837

ac 1841. Agorwyd capel Burlington-st., yn Nghorphenaf, 1839. Ac nid hyn
oedd y cwbl, gan yr helaethwyd capel Bedford-st. yn y fl. 1841 yn chwanegol

at y lleiU.

Mewn tref o'r fath ag ydyw hon, Ile y mae yr iaith Saesonaeg yn fiynu

cymaint, ni ellid dysgwyl na fyddai Ilawer o blant y Cyrary yn tyfu i fyny yn
Saeson Ilwyr, a rhai eraill yn well Saeson na Chymry. Parai hyn i rai ym-
ofidio yn ddwys, wrth weled rhai teuluoedd yn ymranu, y rhan ieuengaf yn
myned at y Saeson, a'r rhan henaf at y Cymry. Yr oedd hyn yn anfanteisiol

i'r cyfryw deuluoedd ; a pharai iddynt yn fynych ddymuno fod lle Saesonig i

addoli gan y Methodistiaid yn y dref ; fel os byddai raid newid yr iaith, na

fyddai dim rhaid newid y cyfundeb hefyd. Yr oedd Ilawer un yn ein

cyLiuIIeidfaoedd, yn mysg y meibion a'r merched, wedi priodi i deuluoedd

Saesonig ; ond yn dadgan, ar yr un pryd, pe buasai genyra le Saesonig i

addoli yn y dref, mai i hwnw y dewisasent ddyfod. Hefyd, yr oedd cryn nifer

deuluoedd allan o'r Gororau, Trefaldwyn a Pflint, O'bryd i bryd, ynparhau

i ddyfod i'r dref i aros dros dymhor, neu i breswylio yn arosol
; yr oedd y

rhai'n hefyd yn cwyno yn drwm eu colled. Ac er fod yma luaws o leoedd

Saesonig yn gyfleus iddynt, eto, nid oeddynt, ar gyfrif egwyddor neu deimlad,

yn gallu nesu atynt ; a Uawer un o ddifi"yg gallu cartrefu yn un man arall, yn
myned yn Ilwyr ar ddisperod. Yr ystyriaethau hyn a'u cyff'elyb a barent fod

y priodoldeb.o gael capel Saesonig yn y dref, yn ymwthio yn awr ac eilwaith

i sylw ; ond yr oedd cryn wrthwynebiad yn parhau i'r fath anturiaeth, a

haerid yn gryf mai esgeulusdra y teuluoedd i ddwyn eu plant i fyny yn Gymry
oedd Avrth wraidd yr holl anghyfleusdra.

Pa fodd bynag, auturiodd rhai o wr ieuainc, a berthynent i gynulleidfa

Bedford, gymeryd ystafell, nid yn mhell oddiwrth y capel, a phenderfynu talu

ei hardreth eu hunain, er mwyn agor ysgol Sabbothol i'r plant gwylltion aQ
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anwar, ag oeddynt yn íiloedd yn cliwareu ar hyd yr heolydd : llwyddasant

hefyd uwchlaw eu dysgwyliad. Casglwyd i'r ysgol hon bob math ; rai gwyllt-

ion, budron, carpiog, ac anwybodus. Trwy lafur, diwydrwydd, ac amynedd,

gwareiddiwyd Uawer arnynt oll, a dygwyd rhai i broíi awdurdod y gair ar eu

cydwybodau, ac i ymostwng o'u bodd iddo. Cyn hir fe gasglwyd yma

gynulleidfa a chymdeithas eglwysig ; ac ymddangosai fod daioni mawr yn

cael ei wneuthur. Syrthiodd gradd o'r rhagfarn a ddangosid gynt yn erbyn

sefydliad o'r fath ; a barnwyd yn ddoeth, wedi rhai blynyddoedd o brawf yn

yr ystafell yn HílUstreet, adeiladu capel, lle y gallai y gynuUeidfa gael mantais

gyfleusdra gwell i addoli, a lle helaethach i wahodd eraiU iddo. Agorwyd

y capel hwn, sef y chweched gan y cyfundeb yn y dref, yu haf y fl. 1853.

Mae amryw wedi dechreu pregethu yn y dref hon yn mysg y Methodistiaîd,

ar ol y Parchn. T. Hughes a T. Edwards. Yma y cychwynodd y Parch.

WiIIiam Hughes, yn awr o Wrecsam, ar ei yi'fa weinidogaethol ; felly hefyd, Mr.

John Jones, Tithebarn-Street, yr hwn a fu dros rai blynyddau yn llafurio gyda'r

Annibynwyr, ond a ddychwelodd er ys rhai blynyddoedd yn ol at y Method-

istiaid. Ac fel y dechreuodd yn eu cyfundeb hwy, felly y terfynodd ei oes; a

hyny yn dra disymwth, pan yn dychwelyd adref, ar foreu dydd Llun o

Wrecsam, lle y buasai y dydd o'r blaen yn pregethu. A'r hyn sydd yn hynodi

y tro yn fwy ydyw, ei fod wedi cael ei arwain, a hyny yn groes i'w amcan

dechreuol, i bregethu y dydd o'r blaen, ar y gair, *• Amser fy ymddattodiad

i a neshaodd." Bu farw yn ngherbyd y rheilífordd, mewn ychydig o fynydau,

ar ol iddo eistedd ynddo. Yr oedd Mr. Jones yn r call, yn gristion profiad-

ol, ac yn bregethwr tra sylweddol.

Yma y dechreuodd Mr. T. P. Jones bregethu, yr hwn sydd, bellacb, yn

preswylio yn nghwr sir Pflint. John Davies oedd un arall a gododd yma :

gr gwael ei iechyd a gwanaidd ei lais ydoedd ; ni fu nemawr oddicartref, a

chan hyny ni ddaeth i amlygrwydd cyffredinol. Ehoes brawf diyrawad, yn

ystod y 15 mlynedd y bu ef yn pregethu, o ysbryd gwir gristion; un a fynai

wneuthur daioni, er ei fod yn llafurio dan anfanteision lawer. Bu farw ynghanol

ei ddyddiau, yn 43 ml, oed, yn y fl. 1853. Yn y dref hon hefyd y dechreuodd

un Mr. John Parry, yr hwn sydd yn aros heddyw, a Mr. Joseph Jones, yr hwn
sydd wedi symud oddiyma yn ddiweddar i Wrecsam i breswylio.

Dylid sylwi hefyd fod dau gapel Saesonig gan y Methodistiaid mewn ardal

o'r enw ScarÌ8brick, lle y mae achos wedi ei gychwyn bellach er ys blynyddau,

a hyny trwy lafur a than nodded yr eglwys yn Liyerpool. Yr un modd y
gellir crybwyll Garston ; lie o fewn pump neu chwech milldir i'r dref hon o'r

tu dehau iddi ; Ue y mae achos bychan wedi ei gychwyn yn lled ddiweddar.

Mewn cysylltiad â Liverpool yn fwyaf uniongyrchol y mae y ddau gapel sydd

genym yn Euncorn ; heblaw hyn oll, cynelir pregethu mewn rhan neu yn

hollol mewn tri lle arall, sef un yn Bootle, tua dwy filldir oddiwrth gwr gog-

leddol y dref ; un arall yn Prince Edtcin-street, o fewn y dref, yn Saesonig

;

a'r llall yn Crewe tua 40 miUdir o'r dref ar ffordd Llundain.
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Yn awr y mae saith o bregethwyr yn trigannu yn y dref, a tliua 30 o

ddiaconiaid. Y mae nifer yr aelodau o'r ddwy ochr i'r afon yn ddwy fil neu

fwy, " Mor gadaru y cynyddodd gair yr Arglwydd ac y cryfhaodd !
" Ddeng

mlynedd a thriugain yn ol, nid oedd ond rhyw gwmwl bychan megys cledr

llaw gvvr yn ymddangos ar awyr Fethodistaidd Lerpwl ; o hyny hyd yn awr

disgynodd yma lawer o gawodydd bendith. Nid oes amheuaeth na ddaeth

cannoedd, os nad miloedd rai, i wybodaeth y gwirionedd, trwy lafur yr eglwys

Pethodistaidd yn y dref hon, o'r dechreuad hyd awr. Dylid addef, ar yr un

pryd, fod llawer sydd yn cyfansoddi y canghenau eglwysydd hyn, wedi eu hennill

at grefydd cyn dyfod yma ; ac felly mae llwyddiant crefydd yn Nghymru, yn

enwedig yn Ngwynedd, yn troi allan yn Uwyddiant i eglysi Liverpool ; trwy

fod ífrwd gref o ddyfodiaid yn dylifo iddi yn barhaus. Nid oes genym

nemawr i'v/ ddyweyd am ryw adfywiadau cynhyrfus wedi bod yma er ys

blynyddoedd lawer. Dywedir wrthym y bu gradd o gyífro, y fath a welid

gynt yn Nghymru, yn y dref hon, tua deugain mlynedd neu ychwaneg yn ol

;

ond ni ellir cyfeirio at un adeg neillduol o'r fath yn ysbaid y 40 mlynedd

diweddaf.

Ni ddylid celu, pa fodd bynag, nad yw Seion yma ddim yn ddieppil.

Prin y mae Sabboth yn myned heibio heb fod rhyw rai yn ymgais am aelod-

aeth eglwysig ; ac yn achlysurol, fe fydd y nifer yn Uuosog. Dros flynyddau

lawer bellach y mae yn achos o ddiolchgarwch diffuaut, fod yr hoU eglwysi

sydd yn yr undeb, yn mwynhau cymaint o frawdgarwch a hedd
; yn enwedig

wrth ystyried fod yma ddynion o bob gwlad, gwahanol eu dygiad i fyny, a

thra amrywiol yn eu sefyllfaoedd, ac yn eu teimladau. Ac nid heddwch

marwolaeth mo hono ychwaith : mae perffaith dawelwch yn ambell eglwys,

am. fod yr holl aelodau wedi cytuno i gysgii ; ond trwy drugaredd, nid felly y
mae yma hyd yn hyn. Da fyddai fod y weinidogaeth yn fwy ei hawch, yr

argyhoeddiadau yn fwy dwfn, crefydd ysbrydol yn fwy ffynadwy ; ar yr un

pryd, dangosir yma lawer o ddiwidrwydd yn y gwaith, haelioni mawr at

achos yr efengyl, a chysonedd ac egni gyda phob rhan o waith y cysegr.

PENNOD IL

HANES MANCHESTER.

Dechueuodd yr achos crefyddol cysylltiedig â'r Methodistiaid yn Manches-

ter, oddeutu y íl. 1788, ryw bum' mlyncdd neu chwech ar ol ei gychwyn yn

Liverpool. Nid oedd Manchester y pryd hwnw, ond bechan a distadl wrth

y wedd sydd arni yn awr. Yn yr adeg grybwylledig, nid oedd nifer yr

addoldai a gynwysai oddiar ue/ain, yn awr y raaent yn 150. Eto, nid yw y
nifer hwn, er yr ymddengys yn fawr, ddim yn ddigon gogyfer a diwallu angen

pedwar can' mil o drigolion.
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Mae sail i feddwl mai ychydig iawn oedd nifer y Cymry a gyfaneddent y
dref hon y pryd hwnw, a'r ychydig hyny oeddynt, oll yraron, yn isel eu

hamgylchiadau ; a chan mwyaf yn ddyeithriaid i grefydd, " heb ohaith gan-

ddynt ac heb Dduw yn y byd."

Y gr a fu yn offeryu i roddi cychwyniad i Fethodistiaeth yn y dref hon

oedd un Edward Jones. Brodor ydoedd o Fôn, ac a fuasai yn ymdaith am
beth amser yn Liverpool. Yr oedd y gr hwn a gair da iddo am ei grefydd,

ac yn sefyll yn uchel yn nghyfrif y frawdoliaeth yno. Wrth weled ei blant

yn lluosogi, a deall fod y gweithfeydd cottwm yn Manchester yn lled

fywiog, efe a farnodd y gallai ei blant ddyfod yn gynt i ennill cyflog, a chynal

eu hunain yno, nag yn LiverpooI ; am hyny, penderfynodd symud yno gyda'i

deulu. Ond pan yr hysbysodd hyn i'w hen frodyr yn Lerpwl, bu aruthr

ganddynt ei fod yn llochi y fath fwriad ; honent mai oddiar wrthgiliad ysbryd

y cyfodai, a cheisient ei ddarbwyllo i roddi heibio y meddwl o adael y lle, yr

oedd yn mwynhau breintiau crefyddol, ac anturio i le y byddai raid iddo fod

yn ymddifad o honynt. I hyn yr atebai ynteu, " Pwy a yr na allaf fod yn

ofTer^n i grynhoi cynulleidfa o Gymry yn Manchester? a chychwyu achos

crefyddol yn ein hiaith ein hunain yno ?
"

Pa fodd bynag, symud i Fauchester a wnaeth. Wedi bod yno dros ryw

ychydig amser, yn nghanol estron-genedl, ac yn gwbl ymddifad o'r breintiau

a fwynasai gyda'r fath hoffder gynt, teimlai chwerwder y daroganiad a

draethasid gan ei frodyr yn Lerpwl. Yr oedd hiraeth am fwyuhau y breintiau

hyny ymron a'i lethu : ond yr oedd yn rhy ddiweddar, bellach, i droi yn ol.

A chan nad oedd wedi cyfarfod â dim siomedigaeth mewn pethau tymhorol,

meddyliodd mai yr uuig beíh a ddylasai wneuthur, oedd ymosod at y gwaith

gychwyn achos cyffelyb yn Manchester ag a adawsai yn Lerpwl, yn unol

â'i amcan bhieuorol. Felly dechreuodd ymholi a oedd dim Cymry yn y dref ?

Os ydoedd, ai ni ellid eu crynhoi at eu gilydd, i ryw d neu.ystafell i gyd-

addoli y Duw a'i gwnaeth, ar ddydd yr Arglwydd, a hyny yn eu hiaith

eu hunain.

Pel yr oedd un diwrnod yn cerdded yr heol, gwelai wraig a gwisg o wëad

Cymreig am dani ; a chan dybied oddiwrth byny mai Cymraes ydoedd, efe a

dorodd ati i ymddyddan, a deallodd yu ebrwydd mai cywir a fuasai ei dyb.

Hithau a'i cyfarwyddodd at ei gr, Eobert Owen, gwaith yr hwn oedd gofalu

am geffylau mewn ystabl, a'u porthi. Gwahoddodd Edward Jones y ddau,

sef Eobert Owen a'i wraig, i ddyfod i'w dý ef yn Pump-street, y Sabboth

canlynol, i gyfarfod gweddi Cymraeg. Eelly y gwnaethant, a chyda hwy yr

oedd rhyw ychydig ychwaneg o nifer ; a hwn oedd y cyfarfod crefyddol Cym-

reig cyntaf erioed, mae'n debyg, a fu yn ]\Linchester. Anhawdd ydyw myned

heibio i'r amgylchiad hwn, heb ganfod prawf ychwauegól o'r syniad, fod

canlyniadau mawrion yn aml yn codi o gychwyniad bychan. Eel y mae y
dderwen gref yn codi o'r fesen fach ;—fel y mae yr afon ddofn, yn cychwyu

o'r ffynnon fâs, felly y mae teyrnas Crist. Mae yr hedyu mwstard yn tyfu yn
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bren mawr ; a'r gareg a dorwyd, nid â llav/, yn myned yn fynydd mawr, ac

yn Uenwi yr holl ddaear.

Yn fuan ar ol y Sabboth crybwylledig, daeth o hyd i ychwaneg o Gymry, un

John Pritchrad a'i deulu, Simon Llwyd a'i wraig, yn nghydag un Eobert

WiUiams, am yr hwn y dywedir, mai gr Ued ffraeth ydoedd, " a'i fod yn

chwenych y blaen yn eu plith." Yr ychydig nifer hyn a'u teuluoedd oeddynt

ymron y cwbl a gyfarfyddent dros beth amser ar y Sabbothau, yn nh
Edward Jones. Symudodd y gr hwn cyn hir o I'uw.p-street i Duhe-üreet

Georgé's-road; a symudai y cyfarfodydd gydag ef. Ambell dro caent fenthyg'

capel bychan a berthynai i Fedyddwyr Seisonig, yr hwn a elwid y Cold

House, Wedi bod dros dymhor yn cyfarfod â'u gilydd fel hyn i ddarllen,

canu, a gweddio, ond heb neb i'w dysgu nac i bregethu yr efengyl iddynt,

cytunwyd ar i Edward Jones ysgrifenu deisyfiad am i ryw bregethwr o Gymru
ymweled â hwy, a chyfranu iddynt air y bywyd. Ond cyn iddo wneyd eu

cais, barnodd yn âddas anfon at eu hen frodyr i Liverpool, i'w hysbysu pa

beth a wnaethai, a pha olwg oedd ar yr ysgogiad
; gan osod allan awyddfryd

yr ychydig Gymry i gael clywed pregethu yr efengyl yn yr iaith a ddeallent.

Darllenwyd Uythyr Edvvard Jones yn Liverpool yn y cyfarfod eglwysig ; a

llawen iawn oedd gan y cyfeillion yno glywed y newydd. Yr oedd WiUiam

Davies o'r Golch, ger Treffynnon, yn dygwydd bod yn Liverpool ar y pryd,

ac yn clywed y llythyr yn cael ei ddarllen. Teimlodd awydd arno gydsynio

â'r cais, a chynygiodd ei wasanaeth. Derbyniwyd ei gynygiad yn llawen,

ac annogwyd ef i fyned. Yr oedd hi yn llawer mwy o beth myned o Lerpwl

iEanchester y pryd hwnw nag ydyw yn awr ; ond yno, pa fodd bynag, yr aeth

yrhenwdd tlawd,y Cymro cyntaf erioed a anturiodd i Fanchester i bregethu.

Wrth edrych ar yr ysgogiad, y pryd hwn, parod fyddai syniad cig a gwaed, i

ddyweyd am danynt fel Sanbalat am yr luddewon gynt, " Pa beth y raae y
Cymry gweiniaid hyn yn ei wneuthur ? " Mae eu nifer yn fychan a'u ham-

gylchiadau yn isel. Mewn ystafell ddisylw y maent yn cyfarfod, ac os cyf-

arfyddent mewn capel un benthyg fydd hwnw. Gwdd tlawd disylw ydyw y
pregethwr. Pa beth a ellir ddysgwyl oddiwrth y fath gychwyniad. Y cyfryw

oedd yr amgylchiadau, mae'n wir ; ac ar yr amgylchiadau yn fynych yr edrych

dynion fwyaf, " ond Duw a edrych ar y galon." Gwelai gariad dift'uant yn y
fynwes dan yr ymddangosiad o dlodi ;—canfyddai yn y trueiniaid hyn y peth a

ganmolid gan yr lesu yn y wraig a dywalltasai yr enaint ar ei ben ef, ac am yr

hon y dywedai, "Hyn a allodd hon hia'i gwnaeth." Osoeddy boblyn dlodion

a'u lle cyfarfod yn wael, yr oedd yno syched am air y bywyd, ac eneidiau yn

deheu am bresenoldeb Duw, Os oedd y pregethwr yn greadur na thybiai y
byd ddim yn werth sylw, eto yr oedd eiddigedd yn ei fynwes dros ogoniant

Diiw, a chyfraith gwirionedd yn ei wcfusau. Pregethodd y bregeth gyntaf

ar noson waith yn nh Edward Jones, a'r Sabboth canlynol yn y " Cold

HousE." Y testyn cyntaf oedd Salm xxxiii. 9 :
" Canys efe a ddywedodd

ac felly y bu, efe a orchymynodd a hyny a safodd."
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Ymhen ychydig amser, ymunodd un Thomas Prys, gr o Adwy'r-clawdd,

â hwy ; a gr arall, o'r enw Griffith Lewis. Cynelid y cyfarfod eglwysig, y

pryd hwn, yn nh Edward Jones, gan yr hwn yr oedd tri o blant, un mab a

dwy ferch,* y rhai a fyddent yn bresenol yn y cyfarfodydd ; o leiaf hyd y

pryd hwn. Pa fodd bynag, pan yr archwyd cael gan Griffith Lewis air o'i

brofiad, efe a wrthodai ddyweyd dim tra y byddai y plant yn cael eu goddef

i fod yn bresenol. Yr oedd Edward Jones yn ddyn pwyllog a llariaidd, ac

yu hytrach nag y cai ei blant fod yn rhwystr i neb, efe a'u harweiniodd i'r llofft

ucha'f (ganet) yn y t ; ac yn ystod y cyfarfodydd dilynol, caniatâi iddynt

fyned allan i'r heol, dros enyd, er mai nos Sabboth ydoedd. Deallid, bellach,

nad oedd caniatâd i neb ddwyn eu plant gyda hwy i'r cyfarfodydd eglwysig,

ond arweiniodd hyn, un teulu i brofedigaeth lem. Cyn hir ar ol yr amgylch-

iad uchod, pryd y gwrthodwyd y fraint i'r plant, ymunodd â hwyr a gwraig

o-refyddol, o'r enw Owen ac Elizabeth Hughes, gan y rhai yr oedd rhyw

uifer blant. Tra yr oedd y tad a'r fam un noson yn y cyfarfod eglwysig,

aeth geneth iddynt, oddeutu 10 ml. oed, i chwareu gerllaw y Dyfr-ffos (canalj,

ac yn ddamweiniol hi syrthiodd iddi, a chyn y gellid ei chael allan, yr oedd

yr eneth bach wedi boddi

!

Yr ail bregethwr a ddaeth i ymweled â'r praidd bychan hwn, yn yr anial-

wch estronol, oedd Robert Prys, Plas-winter, gerllaw Ehosesmor, sir Ffiint.

Cadwyd yr oedfa y pryd hwn yn TicUe-street, mewn garret yno ; nid oedd

yn yr oedfa hon ond 12 neu 15 o wrandawyr. Syraudodd Edward Jones

yn lled fuan o Piimp-street, i BlaMey-street, a chyd âg ef symudodd yr

achos crefyddol hefyd.

Yn mhen enyd o amser daeth gr o'r enw William Owen, gôf o ran ei

crrefft, i fyw i'r dref, o gymydogaeth Amlwch. Dywedir fod y gr hwn ac

Anne ei wraig yn " ofni yr Arglwydd yn fwy na llawer." Yr ydym yn dy-

falu fod yr achos Cymreig wedi dechreu yn y dref tua phum' mlynedd cyn

dyfodiad 'William Owen iddi, neu cyn ei osod ef yn ddiacon ar y gymdeithas

eo-lwysig. Yn y fl. 1812, yr oedd wedi ymadael o Mauchester, ac yn trig-

iannu yn Ngwrecsam, cyn iddo ymsefydlu yn ei blwyf, Llandegai
;
plwyf a

enniUiasai trwy wasanaethu ei amser yno fel gwyddorwas. Y WiIIiam Owen

hwn, tybygid, oedd y blaenor gosodedig cyntaf a fu gan y Cymry yn Man-

chester. Yr oedd ei wraig yn cael ei hystyried yn fwy awelog na'i gr, ac

enwedig yn moreu ei chrefydd ; ac nid anfynych hi a dorai allan i ganu, mol-

iannu, ie, a neidio. Drylliai ei thymerau yn Uymaid wrth wrando am gariad

Crist, ei ddyoddefiadau a'i angeu ; a rhoddai arllwysiad i'w theimladau, weith-

iau, mewn Ileoedd tra annghyuefin â'r fath afreolaeth. Pan oedd hi yn car-

trefu yn Môn, arferai hi, fel y Methodistiaid gan amlaf, yn ei hamser, fyned

* Enw y mab oedd Evan .Tones, yr hwn a fu ar ol hyn yn flaenor ûyddla-íyn, dros

lawcr blwyddyn. Mary oedd enw un o'r merched, yr hon oedd fam i Älr. Isaac Hughes,

cenhadwr i Aífrica ; a'r ILall oedd Elizabeth, gwraig Owen Jones, jx hwa a fu yn

pregethu ya y dref dros dymhor, ac a ymfudodd i America.
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i gymuno i eglwys y plwyf ; ac ar weinyddiad y swper santaiddj hi dorai

allan, nid yn anfynych i ganmawl y Gwaredwr yn gyhoeddus, er dirfawr

boen i'r offeiriad. Un tro pan y dygwyddodd yn y modd yma, gorcliymynodd

y person i'r clocbydd gymeryd yr efail gn ati, a'i gyni allan, neu ynte

rhoddi taw arni. Ond gan nad oedd hyn yn tycio gwysiwyd hi i ymddangos

o flaen yr esgob, pryd y gosodwyd hi ger eifron; cyfarchodd ei arglwyddiaeth

hi yn Ued sarug, gan ddyweyd, " Maent yn achwyn dy fod yn gwaeddi ac yn

neidio yn yr eglwys santaidd, fel dynes orphwyllog ; rhaid i ti beidio gwneyd

y fath beth eto, onide bydd raid i mi dy gosbi."

I hyn yr atebai hithau, " Ehaid iddynt hwythau beidio son am Grist ynte."

" Beth ! ai gwallgof wyt ti? " gofynai yr esgob.

Hithau a atebai yn yr hen ddarn pennill canlynol :

—

"Maent yn djrweyd ar hyd y frô,

Mae meddw 'wyf, neu o fy nghô,

D\vy 'n amheu dim nad medd-dod yw,
Ar felys win o seler Duw."

Ac ar hyn dechreuai guro ei dwylaw, a neidio, a moli Duw, yn ngydd yr

esgob a'r hoU foneddigion, nes oeddynt oU wedi eu meddiannu gan syndod, ac

yn barod i ofyn pa beth à ddichon hyn fod ? Yr esgob, pa fodd bynag, a'i

gyrodd hi ymaith yn lled gwta, gan sicrhau iddi os dygid hi i'w ydd dra-

chefn, dan yr un cyhuddiad, y cosbid hi yn ddiarbed. Yn fuan ar ol hyn

symudodd hi a'i gr i Fanchester. Bu fyw i oedran mawr, a bu farw yn

Nghymru, yn agos, os nad yn llawn can' mlwydd oed.

Y pregethwyr a ymwelent â Manchester, tra y cynelid y moddion dan

grongîwyd Edward Jones, yn Blaheley-st., oeddynt William Davies, Golch

;

Mr. Ellis, Wyddgrug ; WiUiam Lewis, Môn ; John Eichards, Bryniog,* ger

Llanrwst ; Edward Watkin, a Dafydd Cadwaladr. Yn y cyfnod yma y daeth

un Thomas Ogden i fyw i'r dref, yr hwn oedd yr ail ddiaeon a fu yn gweini

y swydd yn mhlith y Cymry.

Tua diwedd y fl. 1792, cymerwyd y garret yn TícJcle-street, Deansgate ;

ac yn mis Tachwedd, y flwyddyn hono, y bu Mr. John'Eyans, Bala, yn preg-

ethu yno. Yn yr un cyfnod daeth John Davies, Nantglyn, yma ; a than

bregeth o'i eiddo ar Esay i. 18, yr hon oedd dan lewyrch rhyfeddol, y dyg-

wyd Elizabeth, merch Edward Jones, i blygu ei gwddf i iau yr lesu. Oddeutu

yr adeg yma hefyd, y daeth un Hugh Jones a'i deulu, i'r dref i fyw. Gvvr o

gymydogaeth Amlwch oedd hwn, ac efe oedd y trydydd a fu yn gwasanaethu

swydd blaenor i'r eglwys Gymreig yn y lle.

Wedi eu bod yn ymgynull yn y garret grybwylledig, am ysbaid blwyddyn

neu fwy, fe'u tröwyd allan o honi, dan yr esgus eu bod yn gwneuthur gor-

mod o gyffro, ac yn cadw gormod o sn ; felly bu raid iddynt ymofyn am le

* Nid y John Richards cyntaf a fu yn Bryniog, ond yr]un a fu yn hyw yn Rhuddlan,
yn niwedd ei oes.

Cyfrol III. 2 K
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arall. Daethant o hyd i ystafell dan ryw weithd (cellar) yn ngwaelod

Fortland-street. Yu yr ystafell hon y bu WiUiam Davies, Golch, yn llefaru,

ar ei drydydd ymweliad â'r dref ; ond wedi ei oedfa ef ar fore Sabboth, clö-

wyd y lle i fyny, ac ni chaniateid iddynt fyned yno mwy. Buont dros beth

amser ar ol hyn, yn cynal moddion eilwaith, yn nh Mr. Edward Jones ; ond

yn agos i ddiwedd y fl. 1793, rhoes gr, o'r enw Mr. Hugh WiUiams,

gwneuthurwr oil cloth, fenthyg ystafell iddynt o'i fasnachd ef. Yr oedd

hon yn sefyll, yu nghymydogaeth Piccadilly ; ac edrychid ar yr amgylchiad

o gael yr ystafell hon yn bwysig, gan y caed gan Mr. Charles, Bala, ddyfod

trosodd ar ei hagoriad. Er hyny, nid cysurus iawn oedd yr ystafell, fel y gellid

dyso-wyl, gan gymaint y drygsawr a gyfodai oddiwrth yr olew-lîeiniau ; nid

oedd yr ystafell chwaith i'w chael ond bore a phryduawn Sabbothau. Bernid

mai rhv beryglus fyddai ei defnyddio pan fyddai raid wrth ganwyllau, rhag

y damweiniai tân ymgymeryd ynddi. Y nosweithiau, gan hyny, cyfarfydd-

ent mewn gwahanol dai, yn ngwahanol barthau o'r dref ; lleoedd y byddai

rhai o'r cyfeiUion crefyddol yn aneddu. Yr oedd Mr. Williams, yn dangos

cryn garedigrwydd at yr achos Cymreig yn ei wendid, trwy ei fod yn rhodd^

benthyg yr ystafell yn rhad ; a phan y dygwyddai fod pregethwr yn y dref»

acynpregethuyn yrystafell, fe'i gwahoddaiyngaredigi'w d ac at ei fwrdd.

Yr oedd ymweliadau pregethwyr â'r dref, yn y cyfnod hwn, yn anaral iawn.

Byddai y Cymry, weithiau, íis, neu ddau, neu dri, îe, buont gymaint a chwe'

mis olynol, heb gael un bregeth
;

yr hyn a eflFeithiai, o angenrheidrwydd, yn

dra niweidiol ar yr achos yn ei eiddilwch. Ai y bobl ieuainc ar y Sabboth-

au, naiU ai i wrando ar y Saeson, neu i rodiana yn segur'i gr y wlad, neu

ynte i gyfarfod â'u gilydd i yfed a chwedleua i'r tai tafarnau ; ac nid oes

amheuaeth na choUwyd llawer yn y modd hyn, o rai y gwelwyd unwaith ar-

wyddion tra gobeithiol arnynt.

Ond er mor anfynych ac anghyson y byddai pregethu yn y wareJioîise, ac

er cynifer a aeth ar ddisperod oblegid hyny ; eto, pan clywai eraiU' o'r Cymry

fod yno bregeth, hwy yradyrent yno yn lled gryno ; a rhyfeddol y grym a'r

awdurdod a gyd-gerddai â'r weinidogaeth. Pan y ceid oedfa hefyd, yr oedd

M yn efiFeithiol iawn, yn talu, megys am yr wythnosau, neu y misoedd llym-

ion a aetheut heibio. Yr oedd mwy o at-dyniad yn y weinidogaeth i ddenu,

nag oedd o wrth-darawiad yn nrygsawr y warehouse i darfu. Mae ambell un

eto yn fyw, ag sydd yn cofio Eobert Roberts, Clynog, yn pregethu ynddi, ar

ddydd Nadolig, yn y fl. 179-i, pan y cyfarchai y gynulleidfa gyda dwysder

ofnadwy, gan lefain, " bobl, ai rhaid oedd i mi ddyfod yma o Gymru, i'ch

gwneyd yn fwy aeddfed i dân uff'ern !
" Gyda'i gyfarchiad cerddai y fath

ddylanwad ag a feddiannai bob mynwes â braw ; teimlai y rhai caletaf eu bod

megys yn ngydd y Barnwr ; ofnent fod uftern yn ymeangu, ac yn agor ei safn

yn auferth ; a chwilient, mewn dychryn gwyllt, amrywloches i ddianc iddi.

Yn haf y fl. 1795, daeth Mr. Charles yma drachefn ; a'r tro hwn annogai y

Cymry i gychwyn ysgol Sabbothol yn y dref. Yr oedd hyn mewn amser yr
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ydoedd cryn wrthwynebiad, yn mysg yr hen bobl, i'r fath sefydliad ; eto

Uwyddodd Mr. Charles, gyda rhyw nifer, i geisio ei chychwyn. Fel hyn y
mae ysgol Sabbothol gan y Cyrary yn Manchester er ys Uawn 60 mlynedd.

Dechreuwyd hi mewn garret yn Jersey-street, yn nh un John Richards, gr
o Ddolgellau ; tuag wyth nen ddeg oedd nifer ei deiliaid ar y dechreu ; ac

nn Evan Jones, gr a aeth wedi hyny i Germani, oedd eu hathraw cyntaf ; a

John Ellis, Abermaw, oedd y gr a fu yn gyntaf neb yn eu holwyddori yn

gyhoeddus. Ond nid Uawer lewyrch a fu ar yr ysgol am ysbaid pedair neu

bum' mlynedd, a hyny, gan mwyaf,- o herwydd y rhagfarn a lochesid gan yr

hen bobl tuag ati. Ni chaniateid ei chadw yn yr un ystafell ag y byddid

arferol addoli ; nac i neb goUi dim moddion eraiU er ei dal i fyny. Hi fu

yn dyhoeni yn nychlyd, gan hyny, dros gryn dymhor, sef hyd nes y daeth

syniadau ei phleidwyr i drechu ei gwrthwynebwyr. Ac o'r fl. 1800 hyd ya

awi', y mae wedi ennill tir yn rhyfeddol.

Tua diwedd y fl. 1796, cymerwyd hen ystord yn YorJc-street dan ardreth,

i gynal moddion yuddo. Y cyntaf a fu yn pregethu yn yr ystafell hon, oedd

William Evans, Aberífraw ; a hyny yn Hydref, 1796. Yr oedd y lle hwn
yn Uawer mwy cyfleus a chysurus nag un lle a fuasai gan y Cymry o'r blaen,

yn y dref ; a'r canlyniad fu i'r gynulleidfa luosogi yn gyfatebol ; ac yn fuan

daeth yr ystord hwn drachefn i fod yn rhy gyfyng i gynwys y gwrandawyr.

Yn ystod y tair blynedd y bu y Cymry yn ymgynull yn yr ystafell hon, caf-

wyd rhai o'r pregethwyr amlycaf y dywysogaeth i ymweled â'u brodyr yma

;

a bu eu gweinidogaeth dan. arddeliad tra nodedig ; ac nid anfynych y byddai

y fath awdurdod gyda'r gwirionedd, ag a barai i bawb deimlo, ac i râi roddi

arllwysiad i'w teimladau mewn mawl a gorfoledd. Yr oedd uS'ern a'i hoffer

yn ymgynhyrfu hefyd
;
ymosodwyd ar y trueiniaid fel gwrthddrychau gwawd

a sarhad ; a bu raid iddynt ymofyn am nawdd y gyfraith wladol i'w hamddi-

ffyn rhag trais yr erlidwyr.

Tra yr oèddynt yn addoli yn y lle hwn, ymwelodd y Parch. John Evans,

New Inn, â hwy ;
yr hwn, wrth ganfod fod y gynulleidfa a ddaethai ynghyd

yn Uawer mwy nag a gynwysai yr ystafell, a archodd ar y bobl fyned allan

i'r heol, ac y pregethai efe iddynt yn yr awyr agored ; gwnaethant felly.

Safai y pregethwr ar y grisiau, i gyfarch y gwrandawyr ; ac wrth ddeall fod

yno nifer Saeson tuag ymylau y dorf, fel yn clustfeinio ai ni allent gael

achles yn erbyn y cyfarfodydd dyeithr hyn, efe a droai i'w cyfarch yn yr iaith

a ddeallent. Hwythau, bellach, a nesasant i wrando, gan arwyddo drwy eu

hastudrwydd, eu bod yn cael eu boddhau yn fawr. Ar ddiwedd y cyfarfod,

rhoes Mr. Evans emyn Saesonaeg allan i'w ganu, a chanfyddwyd, am y tro

cyntaf erioed, Gymry a Saeson, yn cyd-ganu yn hyfryd, fawl i Waredwr dynion.

Eel yr oedd nifer y dysgyblion yn lluosogi yn y dref, yr oedd eu hymddi-

fadrwydd weinyddiad bedydd a swper yr Arglwydd, yn cael ei deimlo yn

fwy, fel anghyfleusdra a cholled drom ; ac ar ddyfodiad Mr. Charles i ym-
weled â hwy, tua'r fl. 1797, bu edrych i mewn i'r achos hwn, gyda golwg ar
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vrneutliixr y diífyg î fyny. Mewn canljoiiad i'r drafodaeth hon, ymddyddan-

odd Mr. Charles ag un Dr. Bailie, g\vr parchedig yn gweini ar y pryd yn

eglwys St. James, gan ofyn iddo a fyddai efe mor garedig a gweinyddu swper

yr Arglwydd ar amserau i'r gynulleidfa ymddifad. Cydsyniodd yntau i

wneyd ; a gwnaeth hyny amryw weithiau ; ond ar y pummed neu y chweched

tro, torodd un Saráh Grreen allan i foliannu ; a meddiannwyd rhyw nifer o

rai eraill â'r un ysbryd, Yr oedd hyn yn olygfa na welsai y Dr. erioed ei

chyffelyb ; meddiannwyd ef â math o ddychryn, a gwrthododd ddyfod atynt

drachefn, gan haeru fod yr ymddygiad yn dynodi gorphwylldra trwm, ac yn

aflonyddwch mewn addoliad na ellid ei oddef. Ar ol hyn, cyíienwid y
diffyg hwn gan un Mr. Lewis, gweinidog Annibynol, a symudasai i Fanches-

ter Wrecsam. Gr crefyddol iawn a dysgedig oedd Mr. Lewis, ac a fu

yn athraw yn athrofa yr Annibynwyr yn Ngwrecsam dros flynyddau, ac yn

weinidog yn Mhen-y-bryn, yn y dref hono. Ar ei ol ef, caed gan un Mr.

Johnson, gweinidog eglwys Sí. George, St. George^s-road, ddyfod atynt i'r

uu dyben. Ar un achlysur o'r fath, pan oedd yr hen frawd Thomas Edwards,

Lerpwl, gyda hwy, ymollyngai y cyfeiUion i gana gyda gwresogrwydd rhy-

feddol, y pennill canlynol :

—

" Ni chollwyd gwaed y groes, erioed er dim i'r llaTn: ;

líi ddyoddefwyd angeu loes, heb ryw ddybenion ma\vr :

A thyna oedd ei amcan ef,

Ein d^-yn o'r byd i deyrnas nef."

Sylwai yr offeiriad ar wresogrwydd anarferol y canu, a chan droi at Thomas

Edwards, gofynai, " Atolwg, Mr. Edwards, pa beth y maent yn eu ganu,

gyda'r fath ddwys deimlad ? " Atebodd yntau yn y fan ; ac yu gwbl

ddifyfyr :

—

" The blood upon the cross, was never spilt in vain
;

The pangs of death were borne, some worthy end to gain
;

And liis cbief end and purpose was,

From earth to heaven to let us pass."

Ac yna, wedi amneidio ar y gynulleidfa am osteg, efe a atolygai arnynt ganu

y geiriau Saesonaeg, er mwyn y gweinidog. Felly y gwnaethant, ac yn y
gân yr ymunai yr offeiriad mor wresog a neb o honynt.

Tn y flwyddyn 1797, anfonwyd Eobert Owen yn genad dros y gymdeithas

eglwysig, i gymdeithasfa y Bala, i ofyn joi ostyngedig a thaer am gynorthwy

eu brodyr yn Nghymru i gael capel yn Manchester. Yr oedd yr achos, bell-

ach, wedi cynyddu cryn lawer, a chryn ffrwd o ddyfodiaid yn barhaus ddyfod

o Gymru i breswylio i'r dref, er mwyn cael gwaith, a'r angenrheidrwydd am

le helaethach, a mwy cyfleus i addoli yn dwyshau yn feunyddiol. Dechreu-

asid sôn am gapel er ys blynyddau cyn hyn, a chasglesid peth arian tuag ato

;

ond ni ddaeth yr amcan i aeddfedrwydd hyd yn awr. Pan y gosododd y
genad yr achos o flaen y brodyr yn y Bala, gofynodd John Evans iddo, pa
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un ai capel erbyn amser cyffredin, ai anghyffredin, oedd arno eisiau ? Ateb-

odd yntau, "Erbyn amser anghyffredin ;" gan argoeli ei fod ef yn dysgwyl

pethau mawr yn Manchester ; a chafodd fyw, medd yr hanes, i weled yn y
dref bethau mwy nag a ddysgwyliasai. Nid un capel gan y Cymry, ond

clmech, rhwng pob enwad ; a thri o honynt yn perthyu i'w enwad ei hun, a

welodd efe cyn iddo yraadael â'r byd. Llwyddodd, pa fodd bynag, yn ei

gais gyda'r brodyr yn Nghymru ; a phenderfynodd y gymdeithasfa i'r brawd

Eobert Eoberts, Clynog, fyned drwy ranau o'r Deheudir, i gasglu at y draul i

ac i Mr. Eichardson, Caernarfon ; a Mr. Charles, Bala, fyned trwy y Gogledd,

pob un ei ran, ar yr un neges. Casglwyd yn y Deheudir £93, ac yn y Gog-

ledd £106 ; fel hyn, erbyn dechreu y fl. 1799, yr oedd agos i £200 mewn
Uaw. Daeth Mr. Charles a Johii Evans, gan hyny, i'r dref, yn Chwefror y
flwyddyn hono, i gynorthwyo y brodyr mewn ffordd o rwyddhau yr amcan.

Sicrhawyd darn o dir, a gosodwyd y gwaith i Mr. T. Hughes, Lerpwl, i'w

ddwyn ymlaen ; a chaed gan un Mr, Barker, masnachwr cyfrifol yn y dref,

arolygu yr adeilad. Gosodwyd y gareg sylfaen gan y gr hwnw yn EbriU,

1799 ; ac agorwyd ef yn mis Tachwedd yr un flwyddyn, pryd y pregethodd

Mri. Robert Jones, Rhos-lan ; Robert Eoberts, Clynog ; T. Charles ; a John

Elias, yr hwn oedd yn ddiweddar wedi dechreu pregethu, Dyma'r capel

cyntaf, mae'n debyg, a fu gan y Cymry erioed yn y dref, sef capel Oa/c-st.

Ychydig cyn agoriad y capel hwn, yn hylrach, tua'r araser y gosodwyd ei

sail, y dychwelodd Mr. John Parry, Caer, i Gymru, wedi bod yn Mauchester

am chwe' mis yn yr ysgol. Yn ystod yr araser hwn, bu cryn adfywiad ar y
gwaith ; a phriodolid hyny, i fesur mawr, i wasanaeth a defnyddioldeb Mr.

Parry. Nid oedd, mae'n wir, ond dyn ieuanc 23 mlwydd oed; ac nid oedd

ond blwyddyn neu ddwy er pan ddechreuasai bregethu ; ac ni fu ei arosiad

yn y dref ychwaith, ond chwe' mis ; eto rhoddwyd gradd o ysgogiad i'r

achos trwy ei offerynoliaeth, Ymddengys ddarfod i Mr. Parry gael drws

mawr a grymus yn ea mysg ; bu unwaith yn ymadroddi am dair awr, a hyny

dan y fath ddylanwad, fel nad oedd ganddo ef na'i wrandawyr un dychymj^g

am yr amser ; ac ymddengys hefyd, ddarfod iddo lawn fwriadu dyfod i'r dref

i drigiannu, ond ddarfod ei luddias gan amgylchiadau.

Yn fuan ar ol ymsefydliad y gynulleidfa yn Oak-st., yn eu capel newydd,

dygwyddodd yn eu mysg amgylchiad tra hynod. Mae yn ddigon adnabyddug

fod y Cymry, fel pob cenedl prin ei manteision, a chyfyng ei gwybodaaeth,

yn dra ofergoelus ; ac yn neillduol felly cyn cyfodiad yr ysgol Sabbothol, a

sefydliad eu breintiau crefyddol
;
yr oedd rhai ofergoelus o'r fath yn mysg y

dyfodiaid yn Manchester ; ac i borthi y naws ffol, cymerai ambell hen fenyw

arni ddywedyd eu tesni i'r ieuenctyd, Arferid rhybuddio yr aelodau crefyddol,

yn ddwys a mynych, yn erbyn y fath oferedd penchwiban ; a chynghorid y
gynulleidfa yn gyhoeddus i roddi heibio "y pethau gweigion yma," ac i

ochel y fagl a osodai y gwrachod hyn i'w dal. û'r diwedd, dygwyd cyhudd-

iad gan ryw ferch ddibroffes yn erbyn hen wraig, a ddaliai berthynas â'i'
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eglwySj eî bod yn arfer dywedyd tesni yn y gwjìan dê ; ac yn derbyn arian am
hyny ! Yn y fan gosodwyd ymcliwiliad ar droed ; ac wedi i William Owen

y diacon, a brodyr eraill, gael lled sicrwydd fod y cybuddiad yn gywir, galw-

wyd yr hen wraig ymlaen i ateb i'r achwyniad. Yr oedd dwy ferch gerllaw,

wedi eu dwyn i'r cyfarfod eglwysig, i'r dyben o ddwyu tystiolaeth yn ei her-

byn, y rhai a gyd-ddywedeiit ddarfod iddi ddywedyd eu tesni hwy, a derbyn

tâi am hyny, Ond yr hen wraig a haerai mai anwiredd a ddygid yn ei her-

byn, a bod tystiolaeth y ddwy ferch yn berffaith gau ; ac ychwanegai, " Os

gwnaethum y fath beth, na fydded i mi siarad gair byth mwy !
" Ac fel yr

oedd y geiriau rhyfygus yn disgyn dros ei gwefusau, hi syrthiodd ar lawr y

capel mewn math o lewyg ; dadebrodd yn raddol o'r Uewyg, ond yr

oedd ei lleferydd wedi ei goUi, ac yn fud y parhaodd hyd ddydd ei marwol-

aeth ! Enghraifft ofnadwy o farn Duw yn erbyn rhyfyg a chelwydd—ond

nid y gyntaf ; anhawdd ydyw peidio galw Gehazi i gof, ynghyd ag Ananias

a Saphira, wrth ddarllen yr hanes.

Er mwyn dangos pa helyntion a gyfarfu â'r achos Cymreig yn y ddinas

fawr hon, gellir crybwyll amgylchiad arall, yr hwn a ddygwyddodd yn ystod

arosiad y gynulleidfa yn Oak-st. Ar ryw adeg gyffrous ar y weriu, pryd yr

oedd Manchester dan Iywodraeth filwraidd (martial lawj, cyhoeddwyd rhy-

budd swyddol, fod yn rhaid i'r holl breswylwyr fod yn eu haneddau erbyn

rhyw awr benodol yn yr hwyr, a hyny dan berygl dirwy neu gosb. Dam-
weiniodd, un uoson, fod y diaconiaid a rhai o'r brodyr wedi aros yn y capel

ryw enyd ar ol i'r aelodau ymwasgaru, ar ryw achos neu gilydd, perthynol i'r

eglwys. Canfu y milwyr oleuni yn y Ue, a chyrchent yn brysur ato ; a chan

guro wrth y drws dywedent fod yn rhaid iddynt gael dyfod i mewn. I mewn

y daethant, a dechreuasant ysbio pa beth a allasai fod yn myned ymlaen yn

y Ue. Daethant ar draws Ilyfr yr eglwys, lle yr oedd enwau yr aelodau, a

swm eu haddunedau at gynal y weinidogaeth yn eu plitb. Llyncasaut y dyb

yn y fan fod rhyw ffhcò gwladol, perthynol i'r Jacob'ms, yn cael ei gynal yn y

lle ; cipiasant y llyfr, a bygythiasant gymeryd y dynion i garchar. Ond wedi

peth ymresymu, boddlon fuont i'w gollwng, ar ol cymeryd enw a chartref

pob un, a thystio eu bod yn rhwym o ymddangos o flaen eu huwchafiaid ar

ryw awr benodol dranoeth. Ymddangos a wnaeth y brodyr, a gosodwyd

hwy dan arholiad mauwl a haerllug ; a rhaid fu cael rhai o fasnachwyr cyf-

rifol y dref, i ardystio mai pobl ddiniweid oeddynt, cyn y dychwelwyd iddynt

y llyfr, ac y gollyngwyd hwythau at yr eiddynt,

Bu y gynulleidfa yn defnyddio capel Oak-st. am 25 o flynyddau; ac er-

byn y fl. 182'i, yr oedd nifer yr eglwys a'r gynuUeidfa wedi lluosogi cymaint,

fel yr oedd eu pabell wedi myned yn rhy gyfyng iddynt, a rhaid oedd ymofyn

am estyn cortynau eu preswylfeydd. Penderfynwyd, gan hyny, werthu eapel

Oa/c-si. i gynuUeidfa o Eedyddwyr Seisnig, am £1,000 ; ac yn ei le adeilad-

wyd capel llawer helaethach yn Coojje/'-st., yr hwn a agorwyd ar ddydd

Hadolig, yn y fl, 1824, Costiodd yr adeilad hou ^^1,800, Ar yr un pryd ag
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yr ymgyuullid i'r capel newydd hwn, cedwid ysgol Sabbotliol, cyfarfod-

ydd gweddio, a phregetliu aohlysurol, raewn ystafell eang yn lled agos i'r

capel a werthasid ; ac er mwyn y gynuUeidfa ag oedd wedi ynigrynhoi yno,

prynwyd capel o'r diwedd gan y Wesleyaid Seisnig, yn Lees-st., yr hwn a
agorwyd ar y Sabboth cyntaf o'r fl. 1836 ; a defnyddiwyd y capel hwn am
ysbaid 14 o flynyddau, a fí'urfiwyd ymu ail ganghen eglwys, mewn cysylltiad

â'r fam eglwys yu Cooper-st.

Yn y fl. 1833, adeiladwyd y trydydd capel Cymreig, perthynol i'r cyfun-

deb yn Manchester. Codwyd hwn tua miUdir i'r gogledd o Cooper-st., ac

yn Salford. Agorwyd hwn yn Mawrth, 1833 ; a chynaliwyd pob moddioa
yn rheolaidd ynddo, hyd onid aeth yn rhy fychan ac anghysurus ; feily bu
raid adeiladu un mwy yn Rigley-st. Mae hwu yn d hardd a helaeth, a

chostiodd, ynghyd a'r t anedd cysylltiedig, yn agos os nad yn gwbl
£2,'ü00.

Tua'r fl. ISéS, barnwyd yn angenrheidiol wneuthur ysgogiad ychwanegol,

Barnai llawer o'r cyfeiUion nad oedd y capel yn Lees-st., a brynasid gan y
Wesleyaid, ddiin yn adeilad digon cref i fod yn gwbl ddiberygl i barhau yu
hir i'w defnyddio ; a than yr argraíf yma fe'i gwerthwyd eilwaith, a phryn-

wyd hen gapel OaJc-st. yn ol ; a symudodd y gynulleidfa iddo gyda chryn

ychwanegiad at ei rhifedi. Y ílwyddyu ganlynol, hefyd, penderfynwyd ym*
ofyn am le arall i ymgynull ynddo, heblaw y prif gapel yn Cooper-st. Yr

achos hyn oedd, fod ystordai uchel a mawrion yn cael eu hadeiladu o am*

gylch iddo, ac yn ei wneyd, gan drwst y fasnach, yn anghysurus i gynal

moddion ynddo ar ddyddiau yr wythnos ; ac yr oedd pob argoel y cynyddai

yr anghysur o flwyddyn i flwyddyn. Ymhen ychydig amser ar ol cychwyu

yr ymchwiliad, cafwyd allan fod capel a adeiladesid tua phum' mlynedd yn
ol gan Ysgotiaid perthynol i'r Covenanters, ar werth. Wedi edrych i mewu
i deilyngdod y cynyg, penderfynwyd prynu y capel hwn yn gystal a gwerthu

yr hen. Mae y capel newydd hwn mewn Ile iachus a chyfleus ar y ddinas,

sef Grosvenor sq^uare, ac yn adeilad helaeth a hardd ; ac yu cael ei lenwi â

chynulleidfa luosog. Tel hyn, o radd i-radd, y mae r achos Cymreig perth-

ynol i'r Methodistiaid Galfinaidd, yn y ddinas fawr hon, wedi cynyddu llawer

er y dechreuad, Bychan iawn oedd ei gychwyniad, yn y fl, 1788, a graddol

ac araf a fu ei gynydd dros lawer blwyddyn
;
yn awr, pa fodd bynag, er pob

anfanfais sydd iddo fel achos Cymreig yn nghanol Saeson, ac er pob rhuthr

a fu arüo, y mae yn dair mintai. Mae yn perthyn iddo rai teuluoedd o ddy-

lanwad a chyfrif ; raae yn gysylltiedig âg ef Ysgolion Sabbothol, yn y tri

chapel ; mae y tai addoliad, bellach, trwy fîyddlondeb a haelioni tra chan-

moladwy yn ddiddyled ; a dau bregethwr yn trigiannu yn y dref.* Cafodd

Methodistiaeth Manchester ei faethu dan uawdd enwogion Cymru, yn enw«

edigol enwogion Gwynedd. Heblaw yr hen dadau ffyddlawn, ojldoniau

* Parcht Owen Jöues, Wyddgrug, gynt } a Mr. T. 0. EvanSj
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bychain, megys WiUiain Davies, Golcli ; a Eobert Prys, Plas-winter ; a'u

cyffelyb ; rhoes Mr. Charles a John Evans, Bala, eu haden drosto. Cafodd

ei ddyfrhau â gweinidogaeth danllyd Piobert Eobeits, Clynog. Dros lawer o

flynyddau bu ymweliadau cyson Mr. Elias yn adgyfnerthiad iddo ; prin

y gellir enwi un o sêr dysgleiriaf Gwynedd, yn ystod yr hanner canrif diw-

eddaf, na chafodd achos y Cymry yn Mancenion, raddau o'u llewyrch. Bu

yma lawer Paul yn planu, ac Apolos yn dyfrhau, eto Duw yu ddiau a roddes

y cynydd.

Cododd yn yr eglwys hou amrywiol bregethwyr, y rhai a fuont mewn

mesur mwy neu lal yn wasanaethgar yn eu tymhor. Un o honynt oedd y

Parch. Eobert Griffiths, yr hwn a aeth, trwy rj^m amgylchiadau, at y Saesonj

ac am ddim a glywsom i'r gwrthwyneb, sydd eto yn gweini i efengyl Duw,

gyda pharch mawr, yn swydd Lancaster. Yma hefyd y dechreuodd Mr. John

Boberts, Bettws-Abergele, bregethu ; hefyd Mri. John Evans, Joseph Wil-

liams, yn awr o Liverpool ; Eichard Jones, brawd y Parch. Moses Jones, sir

Gaernarfon ; a T. C. Evans, yr unig un o'r hoil feibion a fagodd sydd yn

aros yn awr yn y dref. Bu yma amryw eraill yn trigiannu dros dymhor

;

megys Mri. Rowland Davies ; John Hughes, Treffynnon ; WiUiam Williams j

Hobert Williams, Aberdyfi, yn awr ; ac un Owen Jones, yr hwn a ymfudodd

i America. Yn ychwanegol at y cwbl, bu yma amryw eraill, yn aros dros

dymhor byr, wedi dyfod yma naill ai i ymofyn dysgeidiaeth, neu iachad

meddygol ; ac oll yn cyfranu yn ol eu medr at amaethiad yr achos crefyddol.

Un wr ieuainc Manchester hefyd ydyw y Parch. WiUiam Lewis, cenadwr

yn ]\Iryniau Cassia ; ac un a fagwyd yma ydyw Mr. Isaac Hughes, yr hwn a

aeth flynyddau yn ol i Affrica, dan aden Cymdeithas Genadol Llundain ; yn

olaf, er nad y lleiaf a fagwyd yma, ydyw y Parch. John Parry, athraw yn

athrofa y Bala. Ni oddef ein gofod cymaint ag enwi y diaconiaid a fu, ac y

sydd eto, yn gwasanaethu yn ffyddlaw n yn ol eu dawn ; ac er fod arnom

ylder enwi un heb «enwi y cwbl, eto, maddeuir i ni, feallai, grybwyìl enw

un, sydd yn awr wedi ei osod er ys hir amser yn y briddell ; ond" a fu dros

flynyddau lawer yn ffyddlawn a doeth, yn gwasanaethu swydd diacon ; sef

Î^Ir. Evan Jones, mab i'r Edward Jones a fu yn offeryn i ddechreu yr achos.

Edrychid ar Mr. Evan Jones, dros lawer blwyddyn, fel y golofn gryfaf i'r

achos Cymreig ; a pheraroglaidd iawn ydyw ei goffadwriaeth hyd heddyw.

îíifer cyfan yr aelodau yu y tri chapel, ydyw rhwng 600 a 7.00. Tua

chyffelyb nifer hefyd sydd o ddeiliaid yn yr ysgolion Sabbothol. Pa drugar-

edd mor fawr i'n cydwladwyr a arweinir gan amgylchiadau i breswylio yn

nhrefydd mawriou a gwylltion Lloegr, a bod darpariaeth grefyddol ar eu cyfer,

yn yr iaith a ddeallant, ac o'r fath a garai eu perthynasau yn Nghymru

iddynt ei gael.
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PENNOD III.

HANES CAEELLEON.

DECHREroDD Methodistiaetli yn ngwahanol drefydd Lloegr, y rhai sydd yn

cyffinio ar y dywysogaeth, yn lled agos i'r un amser, neu yn lled fuan ar ol

eu gilydd,

Cychwynodd yn Lîverpool yn y flwyddyn 1782.

„ Manchester yn y flwyddyn 1788.

„ Nghaerlleon yn y flwyddyn 1789.

„ Amwythig yn y flwyddyn 1797.

Nid oes Ue i feddwl fod dim amcan gwreiddiol gan y tadau Methodistaidd i

fyned tros derfynau Cymru, na thros derfynau eu hiaith ; ac nid oes i ni

feddwl ychwaith fod ganddynt benderfyniad i beidio. Nid oedd hyny eto, a

thros lawer o flynyddau dilynol, ddim wedi ymgymhell i'w sylw, fei nad oedd

raid wrth benderfyniad o blaid nac yn erbyn. Cododd yr ysgogiad hefyd,

nid oddiwrth y rhai a breswylient Gymru, mewn ffordd o dosturi at y sawl a

ymfudasent i drefydd Lloegr, ond oddiwrth yr ymfudwyr eu hunain, trwy

anfon at eu brodyr i Gymru, a thaer ddeisyfu cynorthwy.

Yr oedd rhyw nifer yn ymfudo o Gymru i Loegr, ac yn ymsefydlu yn

mysg y Saeson er ys oesoedd ; ond fel yr oedd Methodistiaeth yn ymledaenu

yn y dywysogaeth, yr oedd ambell un, a brofasai ddaionus air Duw, a nerth-

oedd y byd a ddaw, yn cael ei symud o wlad ei enedigaeth, ac yn ym-

sefydlu yn Lloegr ; ac yn enwedig yn y trefydd agosaf i'w wlad. Nid trefn

ddyncl, ond rhagluniaeth ddwyfol oedd a'r llaw benaf yn hyn. Bychan y
meddyliodd Uawer un, i ba ddyben yn arbenig yr arweinid ef o'i hen wlad, i

fysg estroniaid, y rhai na ddeallai eu hiaith ond yn dra anmherffaith ; ac nad

oedd yn eu mysg ddim i'w gymhell i aros, ond yr olwg a roddid iddo am
damaid o fara. Ac er mai y tamaid bara oedd yn ei blwg ef, yr oedd peth

mwy yn ngolwg rhagluniaeth ; a daeth yntau, o bosibl, i ganfod, cyn diwedd

ei oes, paham yr arweiniwyd ef mor bell o'i wlad, ac o gartref mor ymddifad

freintiau eglwysig.

Eel hyn y bu yn Liverpool a Manchester, fel y gwelsom ; ac fel hyn hefyd

y bu yn Nghaer. Arweiniwyd ryw ychydig nifer o bersonau, o wahanol

barthau o'í Gogledd, i'r ddinas hon, gyda'u gwahanol alwedigaethau
; per-

Bonau ag oeddynt eisoes wedi profi mesur mwy neu lai o flas ar yr efengyl,

Yn mysg y rhai boreuaf o'r fath, gellir enwi Hugh Llwyd, Ysw., a'i fam
j

William Jones, llifiwr j Mr. Evan Jones j Mr, Edward Griffiths j ac un

Gwen Evan8,

Merch oedd Mrs. Lloyd, mam y Mr. Lloyd uchod, a mam y Parch. Simon

Lloyd, B.A,, Bala, i Mr, a Mrs, Bowen, Tyddyn, gerllaw Llanidloes. Y'r
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oedd lii wedi bod mewn nrideb â'r Metbodistiaid o'i hieuetictyd, ac yn wraig

gallineb a gras mwy na'r cyíFredin. Wedi i'w mab Mr. H. Lloyd, ym-

sefydlu mewn masnacli yn Nghaer, ac yntau lieb wraig i arolygu ei d, daeth

ei fam ato ; a cliyd âg ef yr arosodd tra y bu lii byw. Bu Mrs. Lloyd, yn ua

o'r prif oíFerynau i roddi cycliwyniad, ac amaethiad hefyd dros dymhor, i Peth-

odistiaeth yn Nghaerlleon. Bychan y meddyliai Howel Harris, Richard Tibbot,

a Lewis Evan, hen dadau Methodistiaeth sir Drefaldwyn, mai un o'r bonedd-

igesau ieuainc a ddygid i fyny dan eu gweinidogaeth hwy yn "Tyddyn," a

roddai gychwyniad, ymheu 4U mlynedd, neu fwy, i gyffelyb achos yn Nghaer.

Eto, felly y bu ; ac yn hyn, fel mewn llawer o amgylchiadau cyffelyb, y
gwelwn y modd y mae rhagluniaeth yn gwasanaethu achos y Cyfryngwr.

Dechreuwyd pregethu yn Xghaer, fel y crybwyllwyd, yn y íl. 1789. Y
pregethwr a fu yma gyntaf, oedd Eobert Prys, Plas-winter ; un o'r pregeth-

wyr lleiaf ei ddawn, a mwyaf gwladaidd ei wedd, o neb yn ei oes. Cadwyd

yr oedfa gyntaf hon, ynghyda rhyw nifer ar ol hyny, yn nh un William

Jones, y Ilifiwr, yr hwn oedd yn byw ar y pryd, yn y Gorse-stachs, ond a

symudodd cyn hir i Liverpool i breswylio. Yr oedd Mrs. Lloyd yn wraig o

ddawn yn gystal a deall ; a hi a fu, nid yn unig, yn brif ysgogydd i gael gan

y Methodistiaid sefydlu achos Cymreig yn y ddinas, ond hefyd dros ryw

gymaint o amser yn amaethiad iddo. Cyfranai ei mab o'i feddiannau at ei

gynaliaeth ; a hilhau a roddai air o gynghor a chysur i'r ychydig aelodau

eglwysig a ddeuent ynghyd, mewn amser yr oedd yr achos yn isel iawn ei wedd,

a'r rhai a flaenorent gydag ef, yn ychydig eu rhif, ac yn isel eu meddwl.

Ar ol ymadael â'r " Goì'se-stacìcs," cadwyd rhai oedfaon yn nh Mr. Lloyd;

a thrachefn mewn ystafell perthyuol i'r hen Manchester Ilall. Yn mharlawr

Mr. Lloyd, pa fodd bynag, y cadwyd y cyfarfod eglwysig Cymreig cyntaf.

Yr oedd Mr. John Jones, Bodonolwyu, Môn, yn cadw un o'r rhai cyntaf yno;

a hyny yn y fl. 1791, pryd nad oedd y nifer ond pimp!^ Tua'r fl. 1793,

cafwyd bentliyg capel, yn Common Rall-st., perthynol i'r Wesleyaid Seisnig;

yn y Ue hwn cadwai y Cymry eu hoedfaon yn y cyfwng a fyddai i'w gael rhwng

yr eiddo y Saeson ; ac felly y parhaodd pethau am ysbaid tair blynedd. Yn
yr ysbaid hwn, bu gr ieuanc o'r twyf Edward Jones, yn wasanaethgar iawn

i'r gwaith; ond ymhen ychydig flynyddau symudodd o'r ddinas i Birming-

ham i fyw. Symudwyd drachefn yn Hydref, 1796, i oruwch-ystafell yn

SJioemaker's-row ; a chynaliwyd y moddion Cymreig yn yr ystafell hono, am
ysbaid wyth mlynedd, sef hyd 1804. Y swyddogion eglwysig ar y pryd,

oeddynt Mri, Evan Jones ac Edward Griffiths.

Yr oedd yr achos bellach, wedi hanfodi am ysbaid pymtheg mlynedd
; yr

oedd y gwrandawyr hefyd yn dechreu Iluosogi, a gwedd mwy sefydlog a

chadarn ar y gwaith. Yn yr adeg yma, sef yn y fl. 1798, dechreuodd Cad^

* Eu henwau oedd Mrs. Lloyd, a Mr. H. Lloyd j Gwen Evaüs } Evan Jones ; w
Edward Griffiths,
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ben W. Williams, bregethu, yr liwn pan y deiiai adref o'i fgr-deithiau a

psodai ei ysgwydd yn egniol dan y gwaith. Pregethwr arall a fu yma dros

dymhor oedd Mr. John Humphreys, Caerwys. Daeth yma yn yr un flwydd-

yn ag y dechreuodd Cadben WiUiams bregethu, sef 1798; a'i orchwyl ydoedd

arolygu yr argraíì'wasg Gymreig. Yn yr un flwyddyn hefyd, rhoddwyd an-

ogaeth i Mr. Johu WiUiams, mab i WiUiam Dafydd, Llanllyfni, i arfer y

swydd henuriad yn yr eglwys,

Yn y fl. 1804, gwnaed ysgogiad pwysig arall. Yr oedd yr oruwch-ystafell

yn lle anghyfleus i lawer o bobl ddyfod at eu gilydd iddi, a chodai awydd-

fryd cryf, mewn amryw o'r brodyr, i ymofyn lle helaethach a chymhwysach i

addoli. Yn y flwyddyu grybwylliedg, gan hyny, cymerwyd hen adeilad yn

Trinity-street, dan lease o 40 mlynedd. Tynwyd yr hen adeilad i lawr, a

chodwyd capel yn ei le o 12 Ilath wrth 6
;
gydag oriel ar un pen iddo. Ag-

orwyd y capel hwn ar ddydd Nadolig, ynyfl.. 1804 ; ac ar yr aohlysur, preg-

ethodd y Cadben WiUiams, a Mr. Arthur Jones, Bangor. Buwyd yn ymgy-

null yn y capel hwn am 16 mlynedd; a pharhaodd y gynulleidfa Gymreig i

luosogi, fel ag yn raddol i lenwi yr adeilad, yr hon ar y dechreu, a ymddang-

osai yn fwy na digon o faint,

Yn y fl. 1805, ymhen ychydig fisoedd ar ol symud i'r capel newydd, yn

Trinity-street, dechreuwyd yr ysgol Sabbothol. Nid oedd hon ond gwanaidd

iawn yr olwg arni ar ei sefydliad cyntaf ; deg o blant, a thri eraill wedi tyfu

i fyny, oedd yr hoil ddeilaid ag oedd ynddi dros ryw ysbaid. Oud fel plan-

higyn iachus, hi a gasglodd nerth wrth fyned rhagddi ; ac er ei bod bellach

yn 50 mlwydd oed, y mae eto yn sefyll yn gref ac iraidd, er nad oes onid un

o'r athrawon cyntefig wedi 6i adael ar y maes, sef William Eoberts, Ysw., yr

hwn sydd yn aros hyd heddyw.

Yn y fl. 1806, tua blwyddyn a hanner wedi agor y capel uchod y daeth y
Parch. John Parry i'r ddinas i drigiannu ; o'r hon y bu yn ddinesydd am ys-

baid 40 mlynedd, sef hyd ddydd ei farwolaeth. Ar y pryd y daeth Mr. Parry

yma i ymsefydlu, nid oedd yr un pregethwr Cymreig o fewn y ddinas, gydag

enwad yn y byd. Yr oedd Mr. John Humphreys, yr h^j'n, fel y dywedwyd,

a fu yma unwaith, wedi ymadael, ar ol pedair blynedd o arosiad ; ac yr oedd

Caer, er y fl, 1802, y flwyddyn yr ymadawodd John Humphreys, yn ymddi-

fad bresenoldeb un pregethwr Cymreig arosol o'i mewn
;
gan nad oedd

Cadben WiUiams yn gallu, o herwydd ei alwedigaeth fod yma ond achlysurol

Ar y pryd y daeth Mr. Parry yma, yr oedd gwedd obeithiol ar yr achos, er

nad oedd ond bychan. Tua 30 oedd yr aelodau pioffesedig; ond fe fu ei arosiad

ef yn y ddinas yn foddion arbenig i ddwyn yr achos gwan yn ei flaen.

Gr bynod yn ei oes oedd y Cadben WiIIiams. Yr oedd yn adnabyddus

yn mysg y morwyr fel cristion didwyll, ac fel pregethwr eft'ro a Ilwyddiannus.

Croesawid ef gau y mörwyr Cymreig fel cenad dros Dduw, yn mhob porth-

ladd y cyfarfyddent â'u gilydd. Nid oedd, y pryd hwnw, yr un pregethwr

Cymreig ya mysg y morwyr ond efe, o leiaf nid yw yr ysgrifenydd yn gwybod
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am yr un. Yr oedd bywiogrwydd a hynawsedd i raddau anghyffredin yn cydgy-

farfod ynddo. Nid oedd ei ddawn a'i wybodaeth yn helaeth, eto yr oedd yn

un cymhwys iawn i gyfarch ei gydforwjn.'. Yr oedd yn fwy cyfarwydd â'u har-

ferion, ac yn gallu pregethu iddynt yn fwy cymhwysiadol na neb arall.

Hwythau a hofFent ei wraudo, yn anad neb ; a dangosent iddo barch dau-

ddyblyg. Fe fu yn llafurio yn y modd yma am ysbaid mwy nag ugain mly-

nedd
; yn ddiwygiwr aiddgar ymhob man y rhoddid cyfleusdra iddo. Der-

bynid ef yn Nghaer hefyd gyda hoffder mawr ; a pha un bynag a'i cartref y
byddai ai oddi cartref, dangosai yr un awyddfryd i lesâu dynion. Parhaodd

yn ei lawn frwd-frydedd hyd ei fordaith olaf, yn mis Ehagfyr, 1819
;
pryd y

cyfarfu ag ystorm arswydus ar dueddau sir Gaernarfon, lle yr aeth yn llong-

ddrylliad arno, ac efe eu hun ynghyda'r hoU ddwylaw, oddigerth un, a goll-

wyd,* er dirfawi' goUed i'w deulu, ac i'r Uongwyr Cymreig yn gyffredinol.

Dywedasom mai yn y fl. 1806 y daeth y Parch. John Parry i Gaer i

aneddu. Mab oedd ef i Owen Parry, o'r Groeslon, plwyf Llanddwrog, yn

sir Gaernarfon. Ganwyd ef yn y fl. 1775, a chafodd amaethiad yn ei febyd

yn un o ysgoHon cylchynol Mrs. Bevau, ac wedi hyny mewn ysgol a gedwid

yn LlanUyfni gan y Parch. John Roberts, brawd yr enwog Robert Eoberts,

Clynog. Cafodd addysg yn yr iaith Saesonig, ac yn elfenau cyffredin

dysgeidiaeth yn ysgol un Mr. Wilson ; a thrachefn yn ysgol Mr. Eichardsou,

Caernarfon. Bu dros ychydig mewn ysgol yn Liverpool hefyd, er mwyn cy-

mhwyso ei hun i fod yn athraw ysgol. Ymsefydlodd, gan hyny, yn Mryn-

Siencyn yn Môn ; a bu yno yn cadw ysgol am ysbaid pum' mlynedd a hanner.

Tua diwedd y tymhor hwn hefyd y dechreuodd bregethu, sef yn Ehagfyr

1797, pan oedd yn 23 mlwydd oed. Mae yn deilwng o nodiad ddarfod i

TS'iUiara Dafydd, LlanUyfni, ddarogan ymlaen Uaw, am bedwar o wr ieuainc

adnabyddus iddo, y byddent yn bregethwyr, sef y Parchn. John Elias.

Eichard Jones, Wern ; Evaü Evans, Waun-fawr ; a John Parry. Daeth ei

ddaroganiad i ben; oblegid dechreuodd y pedwar bregethu o fewn tair blynedd,

mwy neu lai, i'w gilydd, a gwr nodedig yn eu hoes a fuont oU.

Wedi i Mr Parry fod yn Mryn-Siencyn dros y tymhor crybwylledig, ca-

fodd ar ei feddwl symud oddiyno ; a rhoes ei hun drachefn mewn ysgol yn

Manchester. Dychwelodd eilwaith i Fryn-Siencyn, ond ni fu ei arosiad

ond byr, oblegid fe ymadawodd yn Uwyr â Bryn-Siencyn yn niwedd y fl.

1799 ; ac wedi bod ar daith yn rhai o siroedd Cymr'u, efe a ddychwelodd i'w

hen gartef; a phenderfynodd fyned i agor ysgol yn Nghaergybi. Hyn a

wnaeth yn Chwefror 1800. Yr oedd Mr. Parry yn y cyfamser yn achub

pob adeg a roddid iddo i fyned o amgylch i efengylu yn ngwahanol siroedd y
Gogledd, a rhai o drefydd Lloegr ; ac mor ddiwyd y bu yn hyn, fel yn ol ei

dystiolaeth ef ei hun, ei fod, erbyn y Nadolig 1801., pedair blynedd ar ol

iddo ddechreu, wedi pregethu 640 o weithiau.

Gwel"OLBt;ÀD CniRü" amlonm 1820. Tudal. 239. , -
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Cyfarfu a damwain beryglus yn y fl. 1802. Yr oedd yn myned i Liver-

pool a Manchester i'r cyfarfodydd blynyddol a gedwid yn y trefydd byny yn

y Sulgwyn ; ac ar y bwriad hwn cymerodd ei fordaith i Lerpwl, ar ddydd
Mercher cyn y Sulgwyn ; ond y cyfryw fu y daith, gan wynt gwrthwynebus,

fel na chyrhaeddodd y porthladd hyd foreu ddydd Sadwru, a hyny tuag un
o'r gloch y boreu, pan y bu colled am y llong a'r llwyth. Suddodd y llong

yn mhen dwy awr ar ol iddo ef a'r lleiU oedd arni gael y làn.

Yn y fl. 180J-, priododd ferch ieuanc o sir Ftìint, sef un Catherine Bellis
;

nith i John ac Humphrey Owens, Berthen-gron, merch i chwaer iddynt ; ac

ymhen dwy flynedd ar ol hyny gwnaeth ei gartref yn Nghaerlleon. Yr oedd

Mr. Parry erbyn diwedd y fl. 1805 wedi bod yn pregethu wyth mlynedd; ac

wedi pregethu, yn yr ysbaid hwnw o amser, nid llai na 1819 o weithiau. I

ddangos yr anghyfleusdi'a y byddai y Methodistiaid y tymhor hwn dano,

gellir adrodd, y bu raid i Mr. Parry ddwyn ei gyntaf-anedig o Gaerfallwch,

ger Rhosesmor, i Laneurgain, tua thair milldir o fí"ordd, i gyfarfod y Parch.

John Williams, Lledrod, pan ar ei hynt drwy y wlad, i'w fedyddio ; a bu

raid aros am y cyfleusdra hwn chwe' mis o amser !

Afreidiol ydyw i ni geisio olrhain hanes Mr. Parry gyda dim manyldra,

gan nad ydym yn amcanu ysgrifenu cofiant iddo, ac yn enwedig gan fod

hyny eisoes wedi ei wneuthur.* Pe fu ei ymsefydliad yn y ddinas hono yn

ddiau yn foddion neillduol i gyfnerthu Methodistiaeth yno, pan yr ydoedd

eto yn fychan ac eiddil. Yr oedd ysgol Sabbothol wedi ei chychwyn, eisoes,

fel dywedasom, er ys blwyddyn, cyn i Mr. Parry ddyfod i fyw i'r ddinas ; a

chafodd hon amaethiad neillduol ganddo. Yr oedd ef wedi bod yn hir yn cadw

ysgol, ac felly yn gymhwysach i gyfranu addysg na'r cyff'redin o grefyddwyr

ei oes. Arferai, gan hyny, gyfarfod â'r athrawon ar foreuau Sabboth i'w

hyff'orddi; a thrwy hyny eu cymhwyso yn fwy i addysgu eraiU. Llafuriodd

Mr. Parry lawer gyda'r Saeson, yn ngoror Clawdd Off"a ; a chyda chyfundeb

y Parch. P. 'Oliyer, am yr hwn y cawn eto grybwyll gair yn fyr, heblaw ei

lafur rheolaidd yn ei gartref, ac o fewn cylch cyfarfod misol sir Pflint, yr hwn

y perthynai efe iddo. '

Ond nid trwy ei bregethau yn unig y gwasanaethodd Mr. Parry ei genedl,

ond fe wnaeth hyny, dros flynyddau lawer trwy y wasg. Yn y fl. 1818, fe

ddechreuodd gyhoeddi y cylchgrawn a elwid " Goleuad GAvyNEDD," yr hwn

ar gais y Deheuwyr a ahA^d ar ol hynyyn " Oleuad Cîmuu." Parhâoddy

misolyn hwn i ymddangos hyd y fl. 1830, pryd y gosodwyd " TRYSORrA "
y

cyfundeb dau olygiaeth Mr. Parry. Bu y " Drysorfa " dan ei ofal o hyny

hyd ddiwedd ei oes. Cyhoeddodd hefyd amryw o lyfrau eraiU, rhai bychain

cymhwys i fabanod, megys " Ehodd Mam i'w Phlentyn," a rhai mwy,

megys ei Esboniad ar " Llyfr y Proff'wyd Esaiah." Cyfarfu Mr. Parry ag

amgylchiad yny fl. 1823, a'i difuddiodd i fesur helaeth o'i gysur, ac i raddau

* Gwel y CoPiANT ganr tra adnahyddus â Mr. Parry.
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o'i ddefnyddioldeb ; trwy gael anwyd trwm i'w ben, wrth bregethu ar yr heol

yn nghymdeithasfa Llanfyllin, fel ag i drymhau ei glyw yn fawr ; a pharhâ-

odd hyn i'w ílino, i raddau mawr o hyny allan ; er iddo arfer pob moddion o

fewn ei gyrhaedd i'w symud.

Yn y fl. 1819, cymerodd ysgogiad newydd le yn y gwersyll Methodistaidd

yn Nghaer. Yr oedd y capel yn Triìiity-street, bellach yn cael ei lenwi, a

phenderfynwyd prynu lle yn Common Hall-street, i adeiladu capel newydd

arno. Hyny a wnaed
; y mae yn adeilad weddus a chyfleus ; ac yn y capel

hwn yr ymgynull y Cymry Methodistaidd hyd heddyw. Yn y fl. 1829,

dechreuodd dau r ieuainc yn yr eglwys hon ar waith y weinidogaeth, sef y
Parchn. Robert WiUiams, a John Jones, yr hwn sydd yn awr yn Wrecsam.

Dangosodd y brodyr yn y ddinas lawer o awyddfryd, i leshau eu cydwladwyr

y Saeson hefyd, trwy agor ysgolion Sabbothol mewn gwahanol fanau oddeutu

Caer, yn neiUduol yn Rossett, rhwng Gwrecsam a Chaer, a Saughall, o fewn

pedair milldir i'r ddinas ar y tu gogledd-orllewinol iddi. Yn y ddau le hyn

y mae achosion siriol yn parhau hyd heddyw. Ehoddwyd cynorthwy hefyd

mewn amryw fanau eraill, dros ryw dymhor, ac yn ddiweddar, fe wnaed hyny

yu Poìilton, lle y mae achos gobeithiol wedi ei sefydlu.

O'r hoU hen frodyr " a ddygasant bwys y dydd a'r gwres," nid oes yn awr

ond William Eoberts, Ysw., a Mr. John Williams. Mr. Parry hefyd wedi

arosiad hir, llafur ífyddlon, ac ymarweddiad gwastad, a alwyd oddiwrthynt

yn y flwyddyn 1846 ; wedi treulio agos i 71 mlynedd ar y ddaear, a 40

mlynedd o honynt wedi eu treulio yn Nghaerlleon. Teimlid galar trwm ar

ei ol, nid yn unig yn ei ddinas ei hun, ond yn y sir y perthynai i'w chyfarfod

misol ; îe, yn wir, trwy Wynedd. Nid llawer a deithiodd yn y Deheubarth

yn ystod y 40 mlynedd y bu ef yn Nghaer. Yr oedd meddwl Mr. Parry

wedi cael mwy o amaethiad na Uawer un o bregethwyr ei wlad, a daliodd ei

boblogrwydd fel pregethwr hyd ddiwedd ei oes. Bu yn pregethu ysbaid

maith, sef agos i 50 o flynyddau, ac yn ordeiniedig er ys 32 o flynyddau.*

Nis gellir rhoddi darluniad mwy cryno a chywir o'r gweinidog fí'yddlawn hwn,

nag a geir, gan y Parch. Eoger Edwards, yn y Dyddiadur, am 1847. " Yr

oedd yn i' o ysbryd rhydd, diragfarn, a thangnefeddus— o feddwl gwastad,

ac dymher gyfeiUgar—yn fanylaidd a threfnus yn ei holl arferion—yn ddi-

argyhoedd yn ei holl ymarweddiad—yn iraidd o ran ei brofiad ysbrydol

—

yn bregethwr efengylaidd, eglur, blasus, a defnyddiol—ac yn hynod o adeil-

adol yn y cyfeillachau eglwysig ; ac fel hyn yr oedd yn gymeradwy yn mysg

lluaws ei frodyr."

Mae yr achos crefyddol yn y ddinas yn parhau, er symud Uawer o'i ddeil-

iaid i fro marwolaeth ; îe, er ì lawer colofn gref syrthio. Ac wrth feddwl am

* Djwedir )ti ei Gofiaiit iddo gael ei ordeinio yn j fl. 1814. Barnu yr wyf fod vma
gam£rvmeriad. Yr oeddwn i yno ar y pryd, ac mai Mr. Ellis, Wyddgrug, ac nid
Mr. Parry oedd yn mysg y nifer a ordeiniwyd yn y flwyddyn hono. Nid oes genyf
oad fy üghof am y peth, a gwn j-u ddiau fod Mr. EUís yno.
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ein blaenoriaid, y rhai a draethasant i ni air Duw, a cheisio dilyn eu íFydd

gan ystyried diwedd eu hymarweddiad hwy ; ein cysur a'n gorfoledd ydyw,

fod "lesu Grist yr un, ddoe, heddyw, ac yn dragywydd." Mae yma ddau

weinidog cysylltiedig â'r Cymry yn aneddu yn y ddinas, sef y Parchn. Hobert

Williams, a John Jenkins, A.C. Yn yr eglwys hon hefyd y magwyd y
Parch. Eobert Parry ; yr hwn sydd weithian yn llafurio yn maesydd cenadol

Cassia, yn India y Dwyrain, neu ynte ar ei fordaith tuag yno.

PENNOD IV.

HANES AMWYTHIG.

Mae yn y dref hon hefyd, fel yn y trefydd marion eraill sydd yn terfynu ar

y dywysogaeth, luaw's o Gymry yn aros : wedi eu treiglo gan helyntion y byd

a throion rhagluniaeth i drigiannu yn mysg pobl estronol eu hiaith, ac mewn
Uawer o bethau, tra gwahanol eu harferion. Yr oedd yma unwaith weinidog

enwog yn eglwys Loegr, o'r enw Decourcy, gweinidogaeth yr hwn a sugnai

at eu gilydd biaws o bobl dda y dref i'w eglwys ; ac yn mysg y cymunwyr,

ceid ambell i Gymro gwladaidd o odrau sir Drefaldwyn ;
yr hwn a deithiai

yn mhell ar 40 miUdir o ffordd, rhwng dyfod a dychwelyd, i fwynhau

y wledd o swper yr Arglwydd, yn eglwys y duwiol Decourcy. Eto, nid

oedd yr un achos Cymreig yn y dref ar y pryd, nac am flynyddau lawer

ar ol hyny, na nemawr ddefnyddiau chwaith i'w fiTurfio.

Y cyfarfod crefyddol cyntaf, meddir, a gadwyd gan y Cymry yn y dref oedd

cyfarfod gweddi, yn nh gr o'r enw James Bates, asiedydd
;
yr hwn oedd

yn byw wrth y waliau, gerllaw y tr : yr oedd hyn yn nechreu yn y fl. 1797.

T ddau weddiwr ar y pryd oeddynt Thomas Jones, asiedydd ; ac Evan

Gwilym, gwehydd ; y cyntaf o Pachynlleth, a'r olaf o Lanfihangel
; y ddau o

sir Drefaldwyn. Yn yr haf canlynol, anfonodd y gwr uchod Iythyr i Gym-

deithasfa y Bala, i erchi ar y brodyr yno drefnu rhyw brfegethwr i ymweled â'r

ychydig Gymry oedd yn Amwythig ; ac i bregethu yr efengyl iddynt. Gwran-

dawyd eu cais ac anfonwyd un John Lewis, o Ddolgellau yno. Ar ei

ddyfodiad, cynaliwyd cyfarfod eglwysig, y cyntaf erioed, yn nh J. Bates.

Yr oedd yn bresenol bedwar o nifer, sef gr y t a'i wraig, a'r ddau r a

grybwyllwyd uchod. Yr oedd y cyfarfodydd hyn mor fychain a dirwysg, fel y

gallem ddysgwyl na thynasent sylw neb ymron ; eto, er Ileied oeddynt, cododd

gwrthwynebiad iddynt, fel ag y bu raid i r y t ymofyn am d arall i fyw.

Un tro pan y cynelid cwrdd gweddi yn y t, dringodd rhyw blant drwg o'r

dref i nen y t, a thaflasant gerig i lawr y simneu, i'r dyben o aflonyddu ar y

cyfarfod. Disgynodd rhai o'r cerig hyn, trwy ryw foddion, i'r t nesaf ato; yr

hwn oedd yn perthyn i'r un perchenog. Aeth gwraig y t nesaf, gan hyny, i

^chwyn wrth y meistr tir, ac yn y canlyniad fe orfu ar James Bates ymadael,
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Nid oedd eto yr un pregethwr wedi ymweled â'r fintai fechan ; ond yn

Nghorphenaf yr un ílwyddyn yr oedd Mr. Charles o'r Bala, a Eobert Eoberts,

Clynog, yn myned i Lundain, a'u íFordd yn gorwedd trwy yr Amwytbig

;

felly fe roddwyd cyfleusdra iddynt i bregethu i'r Cymry yno ar eu mynediad.

Cadwyd yr oedfa yn nh yr un gr fyth, yr hwu oedd bellach yn byw yn

Fraiikwell, wrth hen Bont y Cymry. lion, tybygid, oedd yr oedfa gyntaf y bu

pregethu Cymraeg ynddi o fewn y dref. Ar eu dychweliad o Lundaiii, fe fu

yr un gwr yn cadw cyfarfod eglwysig yn yr un Ue, ani cliwech d'r glocli y
boreu, yn y mis Medi canlynol.

Yn y gauaf dilynol, daeth yma ddau r i bregetnu am Sabboth, sef

Mr. Edward Grwalchmai, Llanwyddelan ; a Dafydd Edward, Bala. Y cyfryw

ydoedd y dechreu bychan fu ar Eethodistiaeth Amwythig. Ychydig iawn

oedd nifer y crefyddwyr, a phrinion iawn oedd eu breintiau. Aeth blwyddyn

a hanner heibio ar ol y cyfarfod gweddio cyntaf, heb iddynt gael gwrando ond

y pedv\'ar pregethwr a enwyd. Ond yn yr haf, 1798, pryd yr oedd cryn nifer

o filwyr Cymreig yn y dref, a gr crefyddol yn llywydd arnynt, sef Cadpen

Jones Euabon, daeth John Ellis o'r Abermaw, i bregethu i'r dref; a chan

fod y gynulleidfa ar yr achlysur hwn, yn llawer lluosocach nag arferol, a'r

t yn llawer rhy fychan, penderfynwyd cadw yr oedfa yn yr awyr agored

;

felly, allan, gerllaw hen Bont y Cymry, yn Frankwell, y cadwyd yr oedfa hon.

Yn y modd yma y dechreuodd y pregethu gan y Methodistiaid yn Amwythig.

Bellach, ar ol cychwyn yn y modd y dywedwyd, parhaodd y naiU bregethwr

i ddyfod ar ol y llall ; ar y dechreu, yn Ued anaml, ond wedi hyny yn fwy

cyson a mynych, fel yr oedd y cyfleusderau yn caniatâu ; a pharhaodd yr

achos i ymwreiddio a chryfhau fwyfwy. Eel yr oedd y breintiau yn ychwan-

egu, felly yr oedd y gwrandawyr a'r aelodau eglwysig yn lluosogi.

Ymadawodd James Bates o'r dref i fyw dros ysbaid un flwyddyn
; yn y

cyfamser, cedwid yr oedfaon mewn ysgoldd yn Golden Cross Passage, Hiyli-

street ; ond ar eì ddychweliad i'r t a adawsai flwyddyn yn ol, dychwelodd y
moddion hefyd i'w hen gynefin. Yn mhen blwyddyn ar ol hyny, daeth

Mr. Hugh Grifíìths, Baher-street, i fyw i'r dref, sef yn y fl. 1801 ;
yr oedd yr

aelodau crefyddol y pryd hwn yn wyth o nifer. Yn eu mysg yr oedd Enoch

Evans ;
yr hwn, yn ystod y flwyddyn grybwylledig, a ddechreuodd bregethu;

ond ni chafodd yr Amwythig nemawr o'i weinidogaeth, gan ddarfod iddo yn

mhen tua blwyddyn symud i'r Bala, ei le genedigol ; a'r Ue y cartrefodd o hyny

allan.

Tua'r fl. 1803, syraudwyd y moddion o d James Bates, i oruwch ystafell

ag oedd gerllaw. Cymerwyd hon o dan ardreth flynyddol o ddwy Gini, gan

un Mr. Morgan ; ac ynddi y buwyd yn ymgynull am ysbaid tair blynedd. Yn

y fl. 1805, symudwyd drachefn i hen gapel y Wesleyaid Seisnig, yn HilVs-lane,

yr hwn a gymerwyd dan ardreth o ddeg Gini yn y flwyddyn. Hen adeilad

fawr gandryll oedd y capel hwn. Rliaid oedd attegu ei nen â cholofnau

rhag iddo syrthio : eto yn yr adeilad hon y bu y brodyr yn addoli am ysbaid
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21 mlynedd ! Yn y flwyddyn 1826, pa fodd bynag, fe'i prynwyd, a thynwyd

yr hen gapel i lawr hyd ei sail, ac adeiladwyd un newydd, hardd a chyfleus

ar ran o'i safle.

Yr oedd Mr. H. Griffitbs wedi ei ddewis yn ddiacon, er y fl. 1806, i gyd-

weithredu â'r ddau ag oeddynt yn y swydd eisoes, sef David Jones a Thomas

Jones ; ac yn y swydd y mae Mr. Griffiths hyd heddyw ; wedi ei gwasanaethu

yn fl'yddlawn a diwyd am yr ysbaid o 50 o flynyddau ymron. Y mae bellach

wedi heaeiddio, ac yn mwynhau yr hyfrydwch, ef a'i briod, o weled fod

" ewyllys yr Ai'glwydd wedi llwyddo yn eu llaw " yn yr Amwythig
; gan eu

bod yn debyg o gael myned ymaith a gadael yr achos mewn amgen diwyg ar

eu hymadawiad, nag oedd arno ar eu dyfodiad. Ymadawodd un o'r henur-

iaid uchod, a bu farw y llall ; ac yn y fl. 1817, gadawyd Mr. Griffiths ei

hunan i weini swydd diacon ; a bu felly am ysbaid 13 o flynyddau.

Yn y^fl. 1818, bu farw un John Davies, gôf wrth ei alwedigaeth, yr hwn
a adawodd swm go fewr o arian yn ei ewyllys at adeiladu capel newydd, i

gael ei dalu ar ol marwolaeth ei weddw
;
yn y fl. 1840 daeth y swm hwnw i

law ; a bu hyny yn ymwared cysurus i'r gymdeithas oddiwrth y ddyled ag

oedd yn aros ar y capel.

Bu araryw o bregethwyr yn aros yn Amwythig dros ryw dymhor ; un cyn

Enoch Evans, ac amryw ar ei ol ; ac nid yw yn awr (1855) ddim yn amddi-

fad yn yr ystyr hwn. Y'u y û. 1803, bu un o'r enw Hugh Hughes, Pen-

machno, yma ; ond nid arosodd ond cwpl o fisoedd. Yn y fl. 1807, daeth

Mr. Owen Jones, sir Drefaldwyn, yma
;
yr hwn, er nad oedd wedi dechreu

pregethu ar y pryd, a fu yn dra defnyddiol er cychwyn ysgol Sabbothol yn jrr

hen gapel. Llwyddodd hefyd i roddi cychwyniad iddi, fel y gwnaethai mewn
manau eraiU ; ond ni bu ei arosiad yntau yn y dref ond ysbaid un flwyddyn ;

ac nid oedd yr ysgol Sabbothol ar ei ymadawiad ond gwanaidd iawn ; eto ni

syrthiodd yn llwyr i'r Uawr ; ond er pob rhwystr a digalondid, hi a barhaodd

ac a ymwreiddiodd, a daeth, cyn hir, i fod yn iraidd a ff'rwythlawn
; gan brofi

mai planhigyn Arglwydd y Uuoedd ydoedd, Tua'r fl. 1814, daeth gr ieu-

anc Adwy'r-clawdd i'r dref i'r ysgol, yr hwn oedd wedi decbreu pregethu

er ys ychydig amser
; yntau hefyd a ymadawodd fn fuan ; wedi aros ond

chwech wythnos o amser. Dychwelodd adref, dan ddifrod jt afiechyd, o'r

hwn y bu efe farw yn lled fuan. Hwn oedd y " John Ruglm ddmúol" y
sonir am dano yn hanes Adwy'r-clawdd.

Yn y fl. 1821, daeth y Parch. Henry Eees i fyw i'r Amwythig, yr hwn a

arosodd yma 15 mlynedd. Nid oedd ar ei ddyfodiad ond pregethwr Ued

ieuanc, a bu ei arosiad yn nystawrwydd neiUduedig yr Amwythig yn adgyf-

nerthiad nodedig i'r achos crefyddol yn ei ymddifadrwydd ; ac nid llai gwas-

anaethgar i'r pregethwr ieuanc ei huu. Cafodd fisoedd lawer o seibiant,

mewn dystawrwydd tawel, i yfed yn ehelaeth o ysbryd a syniadau y Dr.

Owen, a phuritaniaid eraill ; ac nid oes achos petruso dyweyd fod Meth-

odistiaid Cymru, ac yn neillduol Methodistiaid Gwynedd, ac yn fwy na'r

CYfÄOL in. 2 L



434 HANESIAETH Y SIEOEDD. [dOSB. IT.

cwbl Methodistiaid Lerpwl, yn ddwfn ddyledus i gyfeillion Amwythig ; ac i

Mr. a Mrs. Griffiths yn arbenig, am yr achles manteisiol a gafodd y pregeth-

wr ieuanc yn eu mysg. Ehaid oedd i Harri Ehys, Llansanan, wrth neillduaeth

dystaw yr Amwythig, cyn y gwnaethid ef yn Barch, Henry Eees, Liverpool.

Pan y daeth i'r dref, yr oedd yr aelodau eglwysig yn 38 ; ar ei ymadawiad,

yr oeddynt yn 58. Tra yr oedd yn yr Amwythig, ac yn y fl. 1827, yr or-

deiniwyd ef yn y Bala. Trwy hyn hefyd y chwanegwyd at freintiau yr

eglwys yn yr Amwythig ; a thrwy eu bod bellach yn meddu ar addold cyf-

leus a da, ac yn cael pregethu, a phob moddion eraill, gyda chysondeb, lluos-

ogodd y gwrandawyr a'r eglwys yn gyfatebol. Yn ngwyliau Nadolig, 1836,

ymadawodd Mr. Rees o'r Amwythig, a daeth i breswylio yn Liverpool.

Bu amryw bregethwyr yn aros dros ryw dymhor yn yr Amwythig, ar ol

ymadawiad Mr. Eees. Gellir enwi y rhai canlynol,—Parch. Hugh Eoberts,

Bangor
; yr hwn a ddaeth i'r dref yn y fl. 1839, ac a arosodd ynddi flwydd-

yn a hanner. Hefyd, Mrí. Owen WiUiams ; Griffith Jones ; David Davies ;

WiUiam Jones ; Eobert Jones ; William Hughes ; ac fe allai rhyw rai eraiU.

Yn awr, pa fodd bynag, y mae yn trigiannu ac yn llafurio yn yr Amwythig,

y Parch. Ebenezer WiUiams, Pen-y-bont, gynt
;
gwasanaeth yr hwn yn ddiau

a fydd o gryfhad ac amaethiad gwirioneddol i'r achos da.

PENNOD V.

HANES LLUNDAIN.

NlD yw yn ymddangos fod neb wedi cofnodi, gwahanol amgylchiadau yr

achos Methodistaidd yn y brif-ddinas, fel yr oedd yr amgylchiadau hyny ya

digwydd ; ac nid oes genym, gan hyny, ond crynhoi cymaint o'r hanes ag a

ellir, oddiwrth y bobl oedranus sydd eto yn fyw, o'r hyn a welsant hwy eu

hunain, ac o'r hyn a glywsant gan eraiU.*

Nid oes amheuaeth, pa fodd bynag, nad oedd araryw o'r Diwygwyr Cym-

reig yn arfer ymweled yn achlysurol â Llundain, er amser boreaf Methodist-

iaeth ymron, yn neillduol Howel Harris ; Daniel Eowlands ; a Howel Davies.

Yr oedd eu cysylltiad hwy â Whitfield, ac â'r diwygwyr Methodistaidd yn

Lloegr, yn eu harwain yn naturiol i ymweled yn achlysurol â'r brif-ddinas.

Sicr ydyw y treuliai Harris lawer o amser yno. Yn absenoldeb Whitfield,

disgynai cryn lawer o ofal y Tabernacl arno ef, yn neillduol ar ol i un Mr.

Cennick ymadael â'r diwygwyr, a myned at y Morafiaid. Mae ei enw yn

nghofnodau y cyfarfodydd a gynelid ganddynt yn y blyuyddau rhwng 1744

* Dyledus ydym am yr hanes uchod, ymron jti llwyr, i hynawsedd a diwydrwydd

y îarch. Owen Thomas, yr hwn a lafiuiodd gryn lawer i'w gasglu.
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a 1749. " Yn un o'r cyfarfodydd hyny a gynaliwyd yn Llundain, Ebrill 27,

1749, y mae y penderfyniad canlynol :

—

•Tod i Mr. Harris gymeryd arolygiaeth y Tabernacl, ac eglwysi eraill, yn mysg y
Saeson, ynghyda'r pregethwyr. A bod Mr. Whitfield yn addaw gwneyd cymaint a

allo i gryfhau ei ddwylaw, heb gyfyngu ar ei ryddid i fyned o amgylch i bregethu yr

efengyl gartref ac oddicartref."

Yn yr un cofnodau y mae yn ysgrifenedig fod gan y diwygwyr Saesonig,

yr oedd Harris yn eu mysg, le ardrethol yn Lambeth, i bregethu ; a bod

moddion yn cael eu cynal yno, dros ryw dymhor, am ddau o'r gloch bob

Sabboth. Hawdd ydyw dyfalu y byddai Harris yn pregethu yn fynj^h yma,

ac y byddai eraiU o'r tadau Methodistaidd yn achlysurol, ar eu gwaith yn

dyfod i weinidogaethu yn Llundain. Mae traddodiad sicr yn aros hyd heddyw,

y byddai Harris a Eowlands yn pregethu weithiau yn Gymraeg yn Lambeth

;

ac nid oes dim anhygoel chwaith yn y traddodiad
; gan fod lle pregethu gan

y diwygwyr yn y rhan hyny o Lundain, y mae yn bur debygol os oedd Cymry

ar gael yno, y byddai parodrwydd yn y gweinidogion Cymreig i'w cyfarch.

Hefyd, yr oedd cyfarfodydd llygredig, ar wedd fifatr, yn cael eu cynal bob

Sabboth gan y Cymry, y pryd hwnw, yn Lambeth ; a chan yr arferai y di-

wygwyr Cymreig, gymeryd mantais o'r cynuUiadau a gyfarfyddent mewn

lleoedd o'r fath yn Nghymru, nid oes un sail i feddwl yr esgeulusent hyny

yn " Ffair Lambeth."

Pa íFrwyth a gododd oddiar yr ymdrechiadau hyny sydd anadnabyddus ;

eto, sicr yw, pa ddaioni bynag a wnaed i bersonau neillduol, na fu eu

llafur yn efifeithiol i sefydlu achos parhaus yn Lambeth, nac yn un cwr arall

o Lundain, yn y tymhor bore hwn, Ond ymhen blynyddau lawer ar ol

hyny, sef tua'r fl. 1774, yr ymddangosodd rhyw gychwyniad bychan i achos

crefyddol yn mysg y Cymry. Yr oedd dau Gymro, Edward Jones, o Lan-

sanan, sir Ddinbych, a Grifiíith Jones, Pentre-ucha', sir Gaernarfon ; dau r
digon cyfiFredin, yn aelodau eglwysig yn nghyfundeb Whitfield yn y Taber-

nacl ; a'r ddau hyn a fu yr ofiferynau i gychwyn yr ysgogiad. Yr oedd Ed-

ward Jones wedi bod yn íìlwr, dros ryw dymhor, yn y Life Guards ; ac yn

mlynyddoedd diweddaf ei oes, yr oedd iddo wobron (pension), oddiwrth

hyny. Wedi ymadael â'r Guards, trodd i gadw tafarnd cyfiFredin ; ac wedi

hyny i gadw gwirod-d (gin-shop). Tegwch âg enw y gr, er hyny, ydyw

dyweyd fod ei d yn wastad yn nghauad ar y Sabbothau. . Darllawydd diod-

fain (small beer hrewer), oedd GriflRth Jones wrth ei alwedigaeth. Hynod

mai dau wr o'r fath, a ddefnyddiwyd i agor drws i'r efengyl gyrhaedd y
Cymro uniaith yn Llundain.

Nid oes eithaf sicrwydd, pa un oedd Edward Jones, yn arfer cynghori yn

achlysurol, pan yn mysg y Saeson
; y tebygolrwydd ydyw, ei fod. Gwyddom

fod amryw o'r fath yn cael eu gosod ar waith, gan y Methodistiaid, yn mysg

y Saeson, yn gystal ag yn mysg y Cymry ; a diau genym fod rhai o'r fath yn
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gysylltiedig â'r Tabernacl ; îe, yn wir, un felly oedd Howel Harris ei hun;

gr y bu a wnelo gyrnaint a Uywyddiad pethau yn mysg y diwygwyr. Ac

nid oedd Howel Harris, ond prin wedi cilio o'r maes trwy angeu, pan y
cychwynodd Edward Jones ar ei yrfa gyhoeddus ; oblegid yn y fl. 1774., yr

oedd wedi cyraeryd ystafell ëang ar y Uoíft gyntaf yn Cock4ane, Smiihfield, i

bregethu ynddi ; a chyn hyn yr oedd wedi bod yn arfer cynghori ei gyd-

genedl dros ryw dymhor, raewn gwahanol fanau ar hyd y dref. Yn yr ystafell

uchod, Edward Jones a fyddai yn pregethu, a Griffith Jones yn rhoi allan yr

hymnau, ac yn arwain y canu ; a'r ddau gyda'u gilydd, yn cyraeryd arolyg-

iaeth y cyfarfodydd eglwysig. Bellach, yr oedd y gwaith a gwedd mwy
rheolaidd a chyson arno ; a daeth cyn hir i fod yn achos Iled gryf a siriol.

Yr oedd gan Edward Jones fab-ynghyfraith, ja' hwn a elwid Capten Jones

;

yr oedd hwn mewn amgylchiadau cysurus, ac yn r o gyraeriad da hefyd
;

cymerai yntau ran fawr yn nygiad yr achos yn ei ílaen. Y gwr hyn, gydag

un Edward Parry, o sir Ddinbych, oeddynt yn cael eu hystyried yn brif

golofnau y gwaith. Arferai Edward Jones, bregethu weithiau, yn ei ddillad

milwraidd ; ond y mae yn araheus a wnai efe hyn ar ol cychwyn y sefydliad

yn Coch-lane ; tebycach ydyw, mai pan yr ydoedd mewn cysylltiad â'r

Tabernacl y gwnai efe felly. Ymhen rhai blyuyddoedd ar ol sefydlu yr achos

yn Coch-lane, dechreuodd un Mr. Erancis bregethu yn Lambeth, yn agos i

balas yr archesgob. Gr o'r Deheubarth oedd hwn ; yr oedd o amgylch-

iadau cysurus ; wedi cael dygiad da i fyny, ac yn feddiannol ar gryn dalent.

Yraddengys i Edward Jones daro wrth y gr hwn, ac i fath o gysylltiad gael

ei fiPurfio rhyngddynt. Pa hyd y parhaodd y cydweithrediad, nid yw yn

hysbys, nid yn hir, tybygid ; oblegid daeth i'r golwg yn lled fuan, pa faint

bynas: oedd ei dalent a'i gyfoeth, mai Iled fylchog oedd rhodiad Erancis ; îe,

" halogedig iawn," y dywedir " fod ei fuchedd." Eelly, torwyd pob cymun-

deb a chydweithrediad, rhwng Edward Jones a'i frodyr, â'r gr hwn, o hyny

allan. Parhaodd Erancis, meddir, er hyny, i bregethu, raewn cysylltiad â'r

Bedyddwyr, os oedd cysylltiad hefyd, hyd ddiwedd ei oes ; ond ni fu ei

Iwyddiant, fel y gdlid dysgwyl, ond bychan; ac ychydig iawn oedd y rhai a

gyrchent i wrando arno.

Yr oedd Edward Jones yn arfer rayned bob blwyddyn i Gyraru, a thrwy

hyny yn cael mantais i osod yr achos ieuanc yn Llundain o flaen y brodyr yn

y dywysogaeth ; a Ilwyddodd i gael pre^ethwyr o Gymru, un ar ol y Ilall, i

ddyfod i wasanaethu yr achos yn y brif-ddinas. Dywedir " mai un o'r rhai

cyntaf a ddaeth i fyny ar y neges hon, oedd Dafydd Cadwaladr ; wedi hyny

John Prytherch, Trecastell ; a thrachefn uu "Robert Evans, sir Ddinbych."

Nid oes amheuaeth nad y personau hyn, oedd y rhai cyntaf aaethantyno; ond

nid yn y drefn uchod, tybygem, yr aethant. Yr amser yr aeth Eobert Evans

i Lundain, oedd tua diwedd y fl. 1781, sef tua saith mlynedd ar ol cychwyn-

iad yr achos yn Coch-lane ; yr oedd hyn tua blwyddyn ar ol i Dafydd Cad-

waladr ddechreu pregethu. Yr ydym eisoes wedi dyweyd ar sail ein goheb-
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iaetli * mai Eobert Evans oedd y cyntaf erioed, o'r Cymry, a aeth i Lundain

oddiwrth y Methodistiaid i bregetbu, Dealled y darllenydd mai nid y cyntaf

chwaith yn mhob ystyr
; gan y bu Howel Harris, Eowlands, a Howel Davies,

yno, fealhìi 4Ü mlynedd yn flaenorol ; ond y meddwl ydyw, mai efe oedd y
cyntaf a aeth yno i wasanaethu yr achos Methodistaidd Cyrareig. Ac y mae

yn bur debyg mai Eobert Evans oedd y cyntaf, ar gyfrif ei oed, ac ar gyfrif

ei fod yn gydwladwr i Edward Jones. Yr oedd.Edward Jones yn anedig o

Lansanan, a Eobert Evans, o Lanrwst ; aó felly wedi eu geni o fewn tua 10

miUdir i'w gilydd. Nid oedd Dafydd Cadwaladr, ar y Uaw arall, yn y
flwyddyn 1781, sef y flwyddyn yr aeth Eobert Evans i Lundain, wedi bod

yn pregethu ond ychydig gyda blwyddyn o araser ; ac felly yr oedd yn un

tra annhebyg i fyned yn ebrwydd i Lundain. Ar yr uu pryd, nid hir iawn,

tybygid, a fu Dafydd Cadwaladr ar ol iddo ddechreu gweinidogaethu, cyn

'iddo ymddangos yn mysg Cymry y brif-ddinas. Bu marwolaeth ddamwein-

iol a disymwth Eobert Evans, trwy iddo syrthio oddiar y cerbyd, wrth

ddychwelyd adref o Lundain, yn brofedigaeth lera i'r ychydig G-ymry yno, a

fwynhasent ei lafur ; ac yn brofedigaeth i'r pregethwyr eu hunain auturio y
daith faithj rhag cyfarfod â'r un fath ddamwain, neu ryw ddamwain arall ; ac

er ndwyn lliniaru yr arswyd, penderfynodd y brodyr yn Llundain, ddwyn
traul pob pregethwr a ddelai i fyny, o fewn y cerbyd.

Ymddengys y byddai eífeithiau grymus iawn yn cydgerdded â'r weinidog»

aeth yn Cock-lane, cymaint felly ag y byddai gorfoleddu, îe, a neidio yn
dygwydd yn fynych yno ; a chymaint oedd y sn a'r cyffro ar yr adegau yma,

fel y troai y Saeson 1 mewn i edrych pa beth a allai fod j'no ; a synu yn ddir-

fawr a wnaent yn yr olwg a fyddai ar y Cymry, gan nad oedd ganddynt yr

un ddirnadaeth beth a allai fod wedi eu meddiannu. Oud fel y bu Saul gynt

yn mysg y proffwydi, wedi cael " calon arall," ac Ysbryd Duw wedi disgyn

arno, ond heb symudiad cyflwr, felly y bu gyda rhai o'r Cymry hyn. Troes

amryw o'r rhai uwchaf eu swn allan yn dra gwaradwyddus i grefydd. Yr
oedd y gynuUeidfa, pa fodd bynag, yn cynyddu yn raddol, a'r aelod eglwysig

yn amlhau ; a chyn hir o amser gwelwyd fod angenrheidrwydd am addold
helaethach a mwy cyfleus na'r un oedd ganddynt yma eisoes. Llwyddwyd
hefyd i gael Ue manteisiol gan y Goldsmith's Company i adeiladu capel arno.

Y lle oedd y Wüderness Row ; a'r flwyddyn yr adeiLidwyd ef, meddir, oedd

1785, sef un mlynedd ar ddeg arolcymeryd yr ystafell yn CooJc-lane, 4 blyn=

edd ar ol dyfodiad Eobert Evans yma i bregethu
;
yr un fiwyddyn ydoedd

hefyd ag y daethai Mr. Charles i undeb â'r Methodistiaid yn Nghymru.

Eyw bryd, ar ol adeiladu y capel, daeth un Daniel Jenkins, gr o sir

Âberteifi, i Lundain i breswyiio. Yr oedd y gvvr hwn yn fab-yn-nghyfraith

i'r enwog Daniel Eowlands, ac yn arfer pregethu. Yn mhen rhai blynyddau

wedi hyny, daeth yma hefyd r arall, o'r enw Thomas Thomas, yr hwn hefyd

• Cyf m., tudal. 187.
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oedd yn arfer pregethu. Nid oes sicrwydd am yr olaf, pa uq ai yn Llundain

y declireuasai bregethu, ai yntau yn y wlad cyn iddo ddyfod i fyny. Pa fodd

bynag, rhyngddynt cytunasant i ddeclireu achos yn Gravel Lane, mewn rhan

arall o Lundain, a elwir y Borough, a hyny mewn cysylltiad â'r achos yn

Wilderness Roio. Yr oedd y cyfarfod eglwysig yn cael ei gynal yn y Ue olaf

a enwyd am 9 o'r gloch bore Sabboth ; ac ar ol y cyfarfod aent i'r capelau

a'r eglwysi Saesonig i wrando ; naill ai i'r Tabernacl, neu i wrando Mr.

Eomaine, neu Mr. Newton ; neu i gapel Surrey i wrando Mr. HiU. Pan y
deuai Mr. Jones, Llangan, neu Mx. Charles, Bala, i gyflenwi diífygion Spa

Fields, aent yno, yn gynulleidfa gyfan ymron, i wrando. Yr oedd pregethu

yn Wilderness Roio, yn y prydnawn ac yn yr hwyr. Yn Gravel Lane, yr oedd

pregethu yn y bore, a chyfarfod i weddio yn y prydnawn ; ond yn yr hwyr

deuai y gynulleidfa i Wilderness Kow, i gyfarfod eu brodyr. Byddai naill

ai Thomas ai Jenkins, hefyd, yn arfer myned, bob yn ail Sabboth, i Deptford

i bregethu.

Yr oedd y gwaith yn y wedd yma yn ysgogi yn raddol ymlaen, ac yn ym-

gadarnhau. Ond ni chaniatawyd iddo hir dawelwch ; cododd tymhestl gref,

a bu yn galed ar yr achos gwan. Yr oedd i Mr. Jenkins ddwy o fercbed,

heb fod yn aelodau eglwysig ; ac ar ryw adeg priodwyd y ddwy chwaer gau

ddau frawd, o'r enw Thomas, y rhai oeddynt yn aelodau yn Wilderness Roio.

Nid oeddynt, meddir, ar y pryd, yn gwybod fod un reol benodol yn y cyf-

undeb yn gwarafun hyny ; ond diarddelwyd y ddau ; a'r oíferyn penaf yn

rhoddi y ddedfryd mewn gweithrediad oedd Edward Jones. Gwnaeth hyny,

fel yr ymddengys, oddiar fod penderfyniad o'r natur hyny wedi cymeryd Ile,

mewn rhyw gymdeithasfa yn Ngwynedd. Teiralodd y ddau frawd yn ddir-

fawr oblegid eu diarddeliad ; a digiodd y ddau bregethwr, Jeukins a Thomas,

gymaint, nes yr ymadawsant â'r cyfundeb ; a throisant yr achos yn Gravel

Lane, yr hwn oedd, gan mwyaf, dan eu gofal hwy, yn achos annibynol wrtho

ei hun, heb fod, bellach, mewn cysylltiad mwyach â Wilderness Row. Dyma,

meddir, oedd dechreuad achos yr Annibynwyr Cymreig yn Llundain. Yr

oedd rhai, pa fodd bynag, o'r aelodau yn Gravel Lane, yn cymeryd yr un

olwg ar y ddysgybiaeth ag Edward Jones. Ymwahanodd y rhai hyny oddi-

wrth eu cyfeillion ; a dechreuasant gynal moddion mewn rhyw hen ysgubor

yn Gravel Lane, fyth ; ond yn nes i'r afon. Yr oedd yma tua'r adeg yr ydym
yn son am dani, r ieuanc o sir Gaernarfon, wedi dechreu pregethu tua'r

fl. 1799. Ond ni fu gyrfa gyhoeddus y gr ieuanc yn faith; yn hytrach ni

chaniatawyd iddo, gan aíìechyd, bregethu, ond ychydig o weithiau yn Llundainj

bu raid iddo gilio i'r wlad. Griífith Jones oedd enw y gr ; a brawd ydoedd

i Mr. David Jones, Beddgelert, gynt, ond Lleyn yn awr. Ymwelodd y gr
âg ardaloedd Gwrecsara, wedi iddo ddychwelyd i'r wlad, lle y bu dros ryw dy«

mhor byr dan gronglwyd Mrs. Jones. Dysgwyliwyd y gallasai awyr y wlad

fod yn Ilesol i'w iechyd. Arferai bregetbu yu achlysurol yn y cyfamser ; a

of gan yr ysgrifenydd ei wrando yn fynych yn ystod ei ymdaitb yno. Ond
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gwaelu a wnaeth ei iechycì ; a bu raid iddo ddychwelyd i'w gartref yn sir

Gaernarfon, lle y bu farw.

Dyrys a therfysglyd iawn a fu helyntion Methodistiaeth yn Llundain, yn

y tyrahor y cyfeiriwyd ato. Hyd y 11. 1796, yr oedd wedi myned rhagddo

yn raddol, ac yn cynyddu yn barhaus. Yr oedd llawer o'r gwaith yn TFil-

derness Row, fel y gwelwn, yn disgyn i ddwylaw Edward Jones, a'r rhaa

fwyaf o'i lywyddiad yn crogi ar ei ysgwydd ef. Nid ei gymhwysderau ar yr

un pryd, a'i gosodasai yn y fath le pwysig gymaint, ond amgylchiadau. Ni
ellir gwadu ychwaith, nad oedd y gr yn lled hoff o'r flaenoriaeth ; ac yn
lled chwanog i ddefnyddio rhyw achlysuron a ddygwyddai, i ddangos mai

efe oedd feistr. Parasai y naws arglwyddaidd hwn etfeithiau drwg, yn llawer

cynt nag y gwnaeth, mae lle i gasglu, oni bai y dylanwad bendithiol a feddai ei

wraig arno. Un o sir Ddinbych oedd hithau, a gwraig synwyrol a chrefyddol

iawn y dywedir ei bod
j

gallai arwain ei gr, meddir, yn ddiarwybod iddo
j

ao felly yr oedd o wasanaeth dirfawr i'r achos. Ond y fam hon yn Israel a

fu farw ! Ac hebddi hi, nid oedd gan Mr. Jones neb wrth law i'w attal, ar

y naiU law, na'i gymhell ar y llaw arall j ac er mai nid y wraig oedd yn y
golwg yn ngwahanol helyntion yr achos j eto yr oedd yr hedd a'r cysur a

fwynheid yn fwy dyledus iddi hi nag a eUir yn hawdd ei amgyffred. Yn ol

ei dymuniad, claddwyd gweddiUion y wraig rinweddol hon, yn nghapel

Wildcrness Roio.

Yr oedd Edward Jones, bellach, mewn gwth o oedran, a chanddo yr tuag

17 mlwydd oed; ond er y gallesid dysgwyl y buasai dyddiau wedi dysgu

doethineb iddo, eto dangosodd yn bur fuan mai ofer a fu y manteision a

gawsai, gan iddo ddirywio yn drwm yn ei ysbryd ac yn ei rodiad. Y gwaith

hefyd, yr hwn oedd ymron yn hoUol dan ei iywodraethiad, a ddisgynodd i

wedd tra dilewyrch. Yr oedd yma, yn yr adeg, ferch ieuanc, o'r enw Misa

Prydderch
;
yr hou oedd o deulu cyfrifol, ond oedd trwy ryw foddion wedi

syrthio yn ei hamgylchiadau, ac ar hyn o bryd wedi ymgymeryd â'r

gorchwyl o wneuthur umbrellas. Ammododd Edward Jones ei phriodi hi !

Gwnaed pob darpariad gogyfer a hyny, gan fwriadu rhoddi yr ammod mewn
gweithrediad, nx ei ddychweliad adref o Gymru, Ue y, bwriadai fyned. I
Gymru yr aeth ; ond ar ei daith yno cyfarfu â gwraig weddw gyfoethog yn
8Ìr Gaernarfon, yr hon a briododd cyn dychwelyd adref ! Parodd hyn, fel y
gellid dychymygu, lawer iawn o siarad, a llawer o dramgwydd. Gosodid
ynfydrwydd, auwadalwch, ac anghyfiawnder, yn erbyn y troseddwr ; ac er

nad oedd Miss Prydderch, ar y dechreu, yn llochi un bwriad i amddiffyn eî

cham trwy gyfraith ei gwlad; nac yn wir, cymeryd un sylw neillduol o'r hyn
a gymerasai le, eto fe'i perswadiwyd hi gan y ddau frawd, Thomas, a ddiar*

ddelesid ganddo am briodi y ddwy chwaer, i ddwyu achwyniad cyfreithiol yn
ei erbyn. Profwyd yr achos yn Llys JFestmhister \ a chafodd y ferch ieuano

JËIOO iawn. Bu yr amgylchiad hwn yn waradwydd mawr i'r achos, ac yn
ddigalondid dirfawr i'r holl frawdoliaeth. Cyfansoddodd John Jones, Glan*
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y-gors, gâu wawdlyd ar yr aclilysur, yr lion a geuid am flynyddau ar hyd

íFeiriau Cymru ; a gwnaed enw Edward Jones yu warth diarhebol.

Oiid pa beth oedd i'w wneuthur ? Yr oedd gradd o ofn ar y brodyr gartref

i ymyryd â'r achos. Rhaid oedd i bwy bynag a ymosodai arno ddysgwyl

rhuthriad cyrch arno yn ol. Yr oedd rhyw nit'er hefyd yn ei bleidio
; gan

gredu iddo gael cam yn y Us, ac mai malais ac ysbryd ymddial yn ei wrth-

wynebwyr a barasi yr hoil gyuhwrf. Y'r oedd ei awdurdod yntau mor hollol,

fel nad oedd gau y sawl oedd yn teimlo yn wahanol ddim digon o wroldeb i

Befyll yn erbyn. Yn y cyfwng hwn fe ddaeth Mri. John Roberts, Llangwm,

a John Elias i fyuy, naill ai trwy anfoniad penodol y gymdeithasfa, neu ar

gylcb, i bregethu. Defnyddiwyd yr adeg i geisio symud y tramgwydd, ac i

wastadhau pethau, er mwyn gosod r achos crefyddol ar dir tebycach i

Iwyddo nag oedd ar y pryd. Felly ymaílwyd yn achos Edward Jones ; a

bu ymdriniaeth arno mewn amryw gyíarfodydd tra chynhyrfus ; a'r diwedd

fu, tori Edward Jones o bregethu. Oud nid oedd y troseddwr yn addef eu

hawdurdüd, a phregethu a wnai. Honai, mai nid hwynthwy a'i galwasai at

V gwaith, ac mai nid iddynt hwy y perthynai ei symud oddiwrtho. Fod ei

anfoüiad ef o le mor uchel nad oedd ganddyut hwy un awdurdod arno. Yr

oedd yn anffodus hefyd fod y rhwym-ysgrif (leasej am y capel, naill ai yn ei

feddiaut i'w chadw, neu wedi ei gwneuthur yn ei enw ; ac yn lle ymostwng i

gymeryd ei ddysgyblu ganddynt hwy, bygythiai eu troi hwynt oll allan, os

dywedent air yn ei erbyn ! Pa beth bellacli a ellid ei wneyd ? Y'^r oedd y

rhwyg mor fawr, fel nad oedd modd iddo ef â'r frawdoliaeth gydweithredu.

Rhaid oedd iddo ef neu iddynt hwy gilio. Hyny ni wnai Edward Jones, ac

felly, penderfynodd yr eglwys ymadael â Wildeniess-Row, a chymerwyd

ystafell arall yn Bunhill-ltow. Yn y lle hwn gan hyny yr ymgyfarfyddent,

gan adael y capel i Edward Jones, ac i'r ychydig bobl, (ac ychydig iawn

oeddyut,) a lyuent wrtho. Yr oedd y gwrandawyr i gyd wedi cilio ; ac nid

oedd o'r aelodau ond tua 12 yn aros gyda'u harweinydd.

Fel hyn parhaodd pethau dros rai misoedd. Y'r oedd y gynulleidfa yn

gyfan yn ymgasglu i Bunhill Row, a'r aelodau hefyd, oddigerth y nifer a

enwyd. Yr oedd TFilderness Row, yn y tymhor hwn, wedi ei droi yn diffeith-

der anghyfaneddol. Cafodd y gr mawr weled, nad oedd iddo lawer o gan-

lynwyr ; íbd ei ddylanwad yn llai nag a ddychmygasai ; ac, er fod yr addold

yn ei feddiant, nad oedd hwnw o nemawr werth i bregethwr heb wrandawyr

ynddo. Yn yr adeg hon daeth y Parch. Ebeueaer Morris i fyny yn ei gylch

i bregethu. Bhaid fod agwedd pethau ar y pryd yn oíìd trwm i'r gr
parchedig hwnw, a chwenychai yn fawr allu disgyn ar ryw foddion effeithiol

i lonyddu y derfysg, ac adferu tanguefedd a chysur. Y''r oedd y capel, yn

awr, yn meddiant uu na ddylasai fod ; a chorff y gynulleidfa mewn ystafell

na ddylasai hithau fod. Rhaid oedd cael y gynulleidfa i'r capel, a'r capel i'r

gynulîeidfa, ond pa fodd y gellid cael hyn o amgylch oedd yr auhawsdra : ond

ar hyn y gosodai Mr. Morris ei fryd. I'r dyben hwn, perswadiodd y
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gynulleidfa i fyned yn im llu o Bunhill Row, i'r capel, i geisio dyfod i ryw

ammodau ag Edward Jones ; â hyu y cytuoasant ; ac i'r capel y daethant.

Nid yw ein gohebiaeth yn hysbysu yn fanwl pa fodd y bu
;
yn unig dywedir y

bu ymryson dirfawr ar y dechreu ; ond naill ai yn y cyfarfod hwnw, neu ry

w

gyfartod canlynol, fe ddaethpwyd i ammodau heddwch. Addawodd Edward

Jones roddi heibio bregethu, yn ol penderfyniad blaenorol yr eglwys, hyd oni

chefíìd ail sylw ar yr achos. Ond yr oedd i gael bod yn aelod yn yr eglwys,

heb gymeryd un rhan yn Ilywodraethiad yr achos."

Ond er cytuno ar yr ammodau uchod, yr oedd yn anhawdd iawn cadw

Edward Jones yn ddystaw. Yr oedd Ilefaru a Ilywodraethu wedi gwreiddio

yn ddwfn yn ei natur, ac anmhosibl ymron oedd ei gadw yn ddystaw yn y
cyfarfodydd eglwysig ; a thra pheryglus, ar y llaw arall, oedd iddo anturio

siarad
;
yr oedd ei eiriau fel gwreichion yn disgyn i'r pylor. Yr oedd chwerw-

der cryf yn ei ysbryd ef, ac anniddigrwydd mor gryf yn mynwesau y bobl, fel

nad oedd gobaith am heddwch ond trwy gael gauddo ymattal yn Uwyr oddi-

wrth bob ymyriad cyhoeddus â'r gwaith. Ond tra yr oedd yr achos yn y

wedd brydeus yma, a phawb yn ofni mai parhau a wnai yr aunghysur,

daeth ymwared i'r eglwys drwy i Edward Jones, symud o Lundain i

Gymru i fyw. "Bu ei ymadawiad," fel y dywed ein gohebydd, " megys

bywyd o feirw i'r achos ; cynyddodd y gynuUeidfa, a lluosogodd yr aelodau."

Bellach, dewiswyd diaconiaid yu rheolaidd
; y rhai, erbyn hyn, a gaent lon-

ydd, heb ymyriad un terfysgwr, i weithredu yn ol rhyddid eu cydwybodau,

ac yn ol rheolau y cyfuudeb.

Wedi adferu heddwch i'r eglwys oddiwrth ymgyrchion terfysg, cafwyd

hamdden i ymosod at ryw waith da, a dueddai i adeiladu yr eglwys, ac i

wella y byd. Dyraa y pryd, gan hyny, y dechreuwyd yma ysgol Sabbothol

gyntaf ; a'r Parch. T. Jones, Llanpumpsant, a Iwyddodd gyda'r brodyr i

roddi cychwyniad iddi. Yr oedd hyn yn fuan ar ol dechreuad y ganrif

bresenol.

Ar ddechreu y fl. 1806, rhoddwyd gradd o ysgogiad adfywiol i'r achos

;

cymaint felly nes aeth y, capel yn rhy gyfyng i'r gyuuUeidía. Cyraerodd hyn

le yu misoedd cyntaf y íiwyddyn uchod. Yn y misoedd hyn yr oedd Mr. Elias

yn gwasanaethu ei dymhor yn Llundain, gweinidogaeth yr hwn a goronid ag

arddeliad anarferol, nes oedd y Cyrary a breswylient y Brif-ddinas yn cael eu

sugno yn lluoedd i Wilderness Row, i wrando arno. A rhwug yr heddwch

oedd oddifewn i'r eglwys, a'r wedd obeithiol oedd oddiallan, yr oedd calon

gan y bobl i weithio, ac ymosodasant yn egniol ar y gwaith o helaethu y t
addobad. Pregethwyd y bregeth olaf yn yr hen gapel gan Mr. Elias ar noa

Sul y Pasg, 1806 ; a chadwyd y cyfarfod eglwysig olaf nos Lun. Tranoeth

fe ddechreuwyd tynu yr hen adeilad i lawr. Symudodd yr holl gynulieidfa,

tra yr helaethid y capel i Snow Fields, yn y Borough, Ue yr oedd y gaiighen a

fuasai unwaith yn ymgynull yn Gravel Lane, yn ymgyfarfod yn rheolaidd.

Mae coffa hyfryd hyd heddyw am oedfaon rhyíeddol a gaed yn Snow Fielda,
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oddeutu yr amser crybwylledig. Un oedfa dra hynod, gan Mr. Elias, y nos

lau, wedi y Pasg y cyfeirwyd ato, a'r noson o flaen ei ymadawiad i Gymru.

Oedfa arall gan Mr. Llwyd, Beaumaris, a goronwyd mewn modd tra hynod, â

goleuni ac ag awdurdod anorchfygol. Yn y Ue hwn y dechreuodd William

Williams bregethu, a hyny tua'r amser y soniwn yn awr am dano. Dewisasid

ef yn henuriad neu yn ddiacon, ryw gymaint o amser yn flaenorol; ond pan

ocdd Mr. David Eees, Llanfynydd, yn Llundain, yn gwasanaethu ei ddydd-

gylch, fe ymaflodd Mr. WiUiams yn y gwaith o bregethu yr efengyl ; a

pharhaodd i wueyd hyny yn íFyddlawn a chymeradwy hyd ei fedd. Ordein-

iwyd ef yn Llangeitho yn y fl. 1827, a gorphenood ei yrfa íìlwriaethus yn y
fli. 1847, wedi bod yn pregethu ysbaid 40 mlynedd. Mae mwy o son am
gysondeb ei gymeriad, ac ymgysegriad ei ysbryd i wasanaeth ei Arglwydd,

nag sydd am un ardderchogrwydd yn ei ddawn, na dira grymusdsr neiUduol

yn ei bregethau.

Yn y fl. 1806 hefyd, a thra yr oedd helaethiad y capel yn myned yn mlaen,

y dewiswyd Mr. John Lewis i gymeryd rhan yn y flaenoriaeth ; ac yn yr un

flwyddyn, derbyniwyd Mr. James Hughes yn aelod eglwysig yr ail-waith.

Fe ddaethai i Lundain yn y fl. 1800 ; ac yr oedd, y pryd hwuw, mewn cy-

mundeb eglwysig ; ond fel llawer eraiU o'i gyfoedion, ar eu dyfodiad cyntaf i

drefydd mawrion Lloegr, efe a lithiwyd at oferedd ; ac yn y wlad bell, " efe

a dreuiiodd ei dda, gan fyw yn afradlawn." Diarddelwyd ef o eglwys Dduw,

a thros nifer o flynyddau efe a fu yn bucheddu yn annhrefnus. Ond yn y

fl. 1806, yn ystod yr amser yr oedd Mr. Elias yma yn gweinidogaethu, dy-

chwelodd yr afradlawn adref, a chroeshawyd ef yn Uawen i'w hen gartref.

Ymddengys iddo ddechreu pregethu yn mhen tua thair blynedd ar ol ei ail-

dderbyniad, a pharhaodd i bregethu o hyny allan. Yn y fl. 1816, fe'i hor-

deiniwd ef yn Llangeitho ; ac yn y fl. 1844, y bu efe farw. Yr oedd

Mr. James llughes yn dduweinydd da, ac yn bregethwr serchog ac eglur
; yr

oedd hefyd yn Fardd rhagorol, ac yn adnabyddus yn mysg y beirdd dan yr

enw ^' lago Trichrug." Y mae ei enw yn uchel fel ysgrifenydd, ac mewn
cysylltiad â'i " Esboniad AK Y Testament NEwroD," ac ar y rhan fwyaf

o'r "Hkn" fe fydd ei enw yn glodfawr tra bydd Cymry yn genedl. Fel

pregethwr, bardd, ac ysgrifenydd, yr oedd James Hughes yn rhagori. Nid

yw yn ymddangos iddo gymeryd llawer o ofal na llywyddiad yr achos arno
;

yn hyny yr oedd William WiUiams yn rhagori ; er y gallesid dysgwyl fod

mwy gymhwysder bugail yn Mr. Hughes trwy fod ei wybodaeth a'i ddawu

yn helaethach ; ond yn hyny ni ragorodd.

Dechreuodd y Parch. John Lewis bregethu tua'r un araser a James

Hughes, sef yn y fl. 1809, Ordeiniyd ef yn y Bala yn y fl. 1826, ond nid

hir y rhoddwyd iddo ef fyw ar ol hyny, gan y cawn ddarfod iddo gyraeryd ei

aden yn mis Tachwedd, 1829. Dyn llariaidd a bynaws oedd Mr. Lewis^ o

ysbryd addfwyn a Uonydd, ond nid o ddoniau ysblenydd. Ymddengys iddo
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gael codwm pan ar ei daith yn y Deheubarth, drwy i strap yr wrthdafi dori,

pan oedd yn disgyn oddiar farch ; a thrwy hyny ddarfod ei ollwng i syrthio,

a RÌweidio eí gefn.

Ond i ddychwelyd. Agorwyd capel Wüderness Row, ar ol ei ail-adeilad-

iad yn y fl. 1806
;
gweinyddai ar yr achlysur Mr. Hyatt, Tabernacl ; a Mr.

Hill, Surrey Chapel. Aeth yr achos ymlaen, bellach, dros íiynyddau, heb

ryw amgylchiadau cyffrous yn ei hynodi ; buwyd yn ymgynull yn y capel

newydd hwn am oddeutu 16 o flynyddau: ac yn y fl. 1822, adeiladwyd y
capel presenol yn Jewin Crescent. Mae llawer tymhestl Iled wyllt wedi

ymosod ar eglwys Jewin Crescent, yn ystod y 30 mlynedd a ddilynodd agor-

iad y capel. Cododd anghysur tra mawr yno unwaith, o herwydd i rai o'r

aelodau ymyraeth â'r cwestiwn ag oedd yn cyffroi y wlad ar y pryd, sef rhydd-

freiniad y pabyddion. Cyfododd aml destyn anghydwelediad ar ol hyny hyd

yn awr, yn neillduol yn achos yr aelodau a fyddai yn raasnach y llaeth. Am
yr amgylchiadau anghysurus hyny, nid oes gan yr ysgrifenydd ddim defnydd»

iau, na thuedd, i allu eu gosod yn deg a manwl o flaen y darllenydd, ac

hwyrach mai ychydig a fyddai y buddioldeb o wneuthur hyny, pe gallai.

Mae yn hyfryd, pa fodd bynag, i allu ychwanegu, íod y gwaith da yn parhau

i ymwreiddio ac i ymeangu yn y ddinas fawr, yn mysg ein cyd-genedl ; a bod

tangnefedd a diddigrwydd hyfryd yn flynu, bellach, er ys blynyddau.

Yn y fl. 1852, adeiladwyd* capel newydd yn WiUon 8quare, Islington.

Yr oedd ysgol Sabbothol, pregethu achlysurol, a chyfarfodydd i weddio wyth-

nosol, yn cael eu cynal yn y gymydogaeth, ychydig flynyddau cyn hyny.

Pregethid hefyd yn y " West End," ar brydnawniau Sabbothau, ac unwaith

yn yr wythnos, ynghyd â chyfarfod eglwysig yn wythnosol, er ys rhai blyn-

yddau. Yn 1849, dechreuwyd cynal gwasanaeth yno yn rheolaidd fel yn

Jewin Crescent, mewn capel a feddiennid dan ardreth. Yn awr, (1856), pa

fodd bynag, y mae capel lled helaeth, a thra phrydferth, yn caei ei adeiladu

a dysgwylir iddo fod yn barod i gael ei agoryd ar Sabboth y Pasg nesaf ; sef

yr amser y cynelir, er ys maith amser, bellach, gylch-wyl, neu gymanfa flyn-

yddol y Methodistiaid. Y mae pregethu cyson, ac eglwys fechan, mewn Ile,

yn y Borough, a elwir y Cambrian ; a Uochir y dysgwyliad y ceir lle cyn hir

i adeiladu capel cyfleus, a hyny mewn sefyllfa mwy manteisiol, nag y mae yr

addold presenol ynddo.

Tua'r fl. 1817, adeiladwyd capel yn Woolwich. Yr oedd y Cymry yn

lluosocach yno, tybygid, y pryd hyny ; ond yn awr, nid ydynt yn aml eu

rhif, ac o ganlyniad, y mae yr achos Cymreig yn y Ile yn wanaidd a nychlyd,

Bu pregethu am flynyddau yn Deptford, hen gartref y Parch. Jaraes Hughes
j

ond yn awr, o herwydd rhyw amgylchiadau anffodus, y mae y ganwyll yno

wedi diffoddi, Mae pregethu bob Sabboth hefyd, mev/n Ile a elwir "Poplar,''

rhwng y gahanol enwadau crefyddol, a'r achos hyd yma, yn ymddangos yn

dra siriol.

Wedi marwolaeth y Parch. William WiUiams, nid oedd un gweinidog yn
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aros gan y Methodistiaid, nac un pregethwr ychwaith, ond Mr. E,obert Owen.

Parodd yr yraddifadrwydd hwn, i'r brodyr edrych yn bryderus am weinidog

i ymsefydlu yn eu mysg ; ac wedi peth oediad, Uwyddwyd gyda'r Parch.

Owen Thomas, i gartrefu yn eu plith. Y mae wedi bod yno, bellach, er ys

amrvw flynyddau, a'i lafur gweinidogaethol, wedi cael ei goroni â chymerad-

wyaeth cyftredinol y cynuUeidfaoedd ; ac hefyd, yr hyn sydd fwy na'r cwbl,

â sel bendith y Goruchaf ei hun. Yma hefyd y mae yu cydlafurio âg ef dri

frodyr eraili, sef Mr. Eobert Owen, enw yr hwn a grybwyllasom eisoes, a'r

hwn sydd bellach yn oedranus, a Mr. Hugh Lloyd, yr hwn sydd hyd yma

yn treulio llawer o'i amser fel Citi) Missionary, a Mr. Eichard Davies, Yn

Llundain hefyd y preswylia y Parch. John Mills, cenhadwr at yr luddewon

;

yr hwn hefyd sydd o fewn cylch y cyfundeb, ac yn achlysurol yn gweiui i'w

gyd-genedl y Cymry,

Mae golwg siriol, heddychol, a llwyddiannus, ar yr achos yn Llundain
;

mwy felly, tybygid, nag a welsid arno lawer gwaith, os erioed, o'r blaen.

Nifer yr aelodau ydyw 589, a 17 o ddiaconiaid. Bendith anurhaethol i filoedd

(ìymry sydd yn dylifo yn barhaus o wlad eu genedigaeth i'r brif-ddinas, i

ganol cenedl o estron-iaith, ac i ganol myrdd dirif o hudoliaethau, ydyw

fod darpariaeth ar eu cyfer, yn iaith eu gwlad, i'w crynhoi at eu gilydd i

gyd-addoliyDuwa'u gwnaeth ; ac i ymofyn am yraddysg syddyn gwneuthur

dynion yn ddoethion i iachawdwriaeth. •

PENNOD VI.

HENADURIAETH SlEOEDD CAER A LANCASTER.

orNWYSiAD:

—

ACHLY3UE0N EI FFüRFUD—CYFUXDEB Y PARCH. P. OLIYER—CYNWYSIAD EI
THERFYXAU—Y CYFARFODYDD HENADURIAETHOL.

Y MAE y gymdeithasfa yn Ngwynedd yn cydnabod bellach, fod o fewn eì

harolygiaeth naw o goíForiaethau crefyddol, y rhai a adwaenir yn gyff'redin

wrth yr enw Cyfarfodydd raisol. Galwyd hwy felly oblegid mai yn fisol y cy-

nhelid y cyfarfodydd. Hyd yn ddiweddar mewn cydmariaeth, nid oedd ond

pumjp, pryd yr oedd siroedd Dinbych a Ffiint gyda'u gilydd yn un. Wedi

byny ychwanegwyd Liverpool a Manchester yn un arali, fewn llai na 44

raiynedd yn ol dattodwyd yr undeb ag oedd rhwng siroedd Fflint a Dinbych,

ac aeth pob un yn Henaduriaeth arni ei hun. Yn mheli ar ol hyny rhanwyd

siroedd Meirion ac Arfon yr ua raodd, Y mae y ddwy sir hyny bellach yn
cynwys dau gyfarfod misol, neu Henaduriaeth, bob uu. Gwnaed hyn oddiar

fod y ddwy sir hyny yn fawr ei maintioli ; ac mai tra anfanteisiol oedd i'r

brodyr o un pen fod yn bresenol yn nghyfarfodydd y peu arall ; a chyda

byny, yr oedd yr achos wedi cynyddu oymaint, a'i achosion mor lluosog, fel y
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profwyd mai rhy anhawdd oedd rhoddi trafodaeth deg arnynt yn ystod yr

ychydig oriau y byddai y cynrychiolwyr ynghyd. Pelly rhanwyd y ddwy
sir grybwylledig ; ac y maent yn aros hyd heddyw, bob un yn ddau gyfar-

fod misol henaduriaethol.

Yn ystod y 40 mlynedd diweddaf, yr oedd nifer o gapelau wedi eu codi, a

mân gynulleidfaoeddd wedi eu crynhoi, yn mysg y Saeson yn benaf, nad
oeddynt yn nghwlwra nn Henaduriaeth ; ond yn cael eu golygu fel nifer o

orsafoedd cenhadol ; a'u harolygiaeth yn disgyn, nid i gyfarfod o henadur-

iaid, neu gynrychiolwyr, dewisedig ganddynt hwy eu hunain, ond i'r Bwrdd
Cenhadol, cysylltiedig â'r Gyradethasfa Chwarterol. Ond gan fod vn an-

mhosibl i'r Bwrdd Cenhadol wneuthur dim mwy na chymeryd arolv?iaeth

gyffredinol yr holl faes cenhadol ; rhaid oedd ymdùmeà y pceim/cMad i fesur

mawr i gyfarfodydd eraill. Felly ymddiriedwyd gweinyddiad rhai manau i'r

brodyr yn Liverpool, ymddiriedwyd manau eraiU i gyfeisteddfod, cysylltiedio-

â chyfarfod misol sir T'flint ; a'r gweddill i gyíFelyb gyfeisteddfod cysylltiedig

â chyfarfod misol sir "Drefaldwyn. Hefyd yr oedd yr achos Cymreig yn
Liverpool yn meddu perfFaith hawl i weinyddiad ei achosion, ynddo ei hunan •

a Manchester yr un modd. Galwesid y ddwy dref, yn y blynyddoedd di-

weddaf, mae'n wir, yn gyfarfod misol mewn undeb â'u gilydd, ond nid oedd
hyn, nemawr fwy nag enw. Yn y cyfamser, chwanegwyd at y Ileoedd

Cyrareig dan arolygiaeth Liverpool, amrywiol leoedd eraill, gan mwvaf, vn
lleoedd Saesonig, sef dau gapel, un Cyrareig ac un Saesonig, yn Euncorn

;

dau gapel Saesonig yn ScarisòricÁ; ac un arall yn Garston fyn ychwanegol

at y ddau gapel Cyrareig yn sir Gaer). Yr oedd amryw fanaii eraiU, rhai

yn sir Gaer, raegys y Two Mills, a SaugJiall, a'r Ileill yn rhanau Saesonig sir

Fflint, megys Mancott, GolpJidin, Ewloe-green, a Phentre-moch, yn ysgoo^i

ymlaen, fel y gallent, dan ofal cyfeisteddfod brodyr yn Wrecsara a'i ham-
gylchoedd; ond ar yr un pryd yn dyoddef cryn lawer, o ddiífyg arolvgiaeth

manylach a mwy effeithiol. Felly hefyd yr oedd amryw fanau cyífelyb

iddynt yn ngodrau sir Ddinbych, Ile y siaredid yr iaith Saesonig.

Yn y fl. 1853, gwnaed cynygiad i gyflwyno i'r cyfundeb nifer o gapelau a

í
ehynulleidfaoedd, gynt yn perthyn i gyfundeb y Parch. PhiUip 01iver, M.A.,

Caerlleon ;
yr hwn gynygiad a fu yn achlysur i ddwyn trefydd Lloegr,

gorsafoedd cenhadol, a chynuUeidfaoedd OIiver, i gwlwm â'u gilydd, mwv
cydweddol ag egwyddorion Methodistiaeth, ac o dan arolygiaeth cyfarfod o

Henaduriaid, neu gynrychiohvyr yr eglwysi. Gan i ni grybwyll am gyfundeb

y Parch. P. OIiver, ac yn enwedig gan fod y capelau perthynol iddo gynt,

wedi eu derbyn bellach i undeb â'r Methodistiaid, gweddus fyddai, tybygid,

cyn myned ymhellach, osod hanes y cyfundeb hwnw yn fyr, o flaen v
darllenydd.

Yr oedd Mr. 01iver yn r boneddig, o haniad anrhydeddus, ac o sefyllfa

uchel, cymaint felly ag odid neb yn ninas Caerlleon. Dygwyd ef i fynv hefyd

mewn dysgeidiaeth cyfatebol i'w sefyllfa, a hyny gyda golwg ar iddo fod yn
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weinidog yn eglwys Loegr. Wedi gorphen ei efrydiaeth, derbyniodd urddau

esgobol ; a dechreuodd ei weinidogaeth. Nid oes lle i feddwl ei fod y pryd

hyn, wedi profi nemawr o argraffiadau crefyddol. Aeth i'r weinidogaeth,

fel Uawer eraiU, oddiar ei bod yn alwedigaeth a gyfrifid yn anrbydeddus, a

boneddigaidd ; ac yn cynyrchu, mewn Uawer amgylchiad elw a dylanwad

mawr. Bu Mr. Oliver, os ydym yn deall yn gywir, yn dàl curadiaeth dros

dymhor byr yn Chirton-Eeath, sir Gaer, tra yr ydoedd yn yr agwedd

aiighymhwys yma, o ran ei ysbryd ; ac yn dilyn esiamplau boneddwyr

cyfFredin ei wlad, o ran ei arferion.

Fe'i ganesid ef yn y fl. 1763 ; a phan oedd tuag wyth neu naw ar hugain

oed, ac yn gwasanaethu Duw nid adwaenai, goddiweddwyd ef ag afiechyd

trwm, eff"eithiau yr hwn a'i dilynodd dros weddiU ei oes. Bendithiwyd yr

oruchwyliaeth hon iddo. Dygwyd ef ato ei hun ; daeth i weled gwagedd y
byd, ac i deimlo gwerth duwioldeb. Teimlodd argyhoeddiadau dwysion, a

chafodd brofiadau hyfryd o ymwared. Llanwyd ei fynwes â thangnefedd yr

efengyl, a chynyrchwyd yuddo wir awydd i lesâu ei gyd-ddytiion. Wedi

iddo wella yn ddigonol, dechreuodd bregethu drachefn, yn amrywiol eglwysi

Caer, lle bynag y gwahoddid ef ; a deallwyd yn fuan, mai nid pregethwr

cyíTredin ydoedd. Gan y blas efengylaidd oedd ar ei weinidogaeth, a chan

ddifrifwch a dwysder rhyfeddol ei ysbryd, cerddodd son mawr am dano, ac

ymdyrai tyrfaoedd i'w wrando, pa le bynag y deallid ei fod i bregethu. Yr

oedd ei boblogrw^ydd yn cynyddu o Sabboth i Sabboth, nes y byddai yr

eglwysi yn cael eu gorlenwi. Ond hyn ni allai rhai ei ddyoddef. Grwgnach-

ent o herwydd yr anghyfleusdra a barai y fath dyrfaoedd, ac achwynent fod

ei weinidogaeth yu aflonyddu ar eu heddwch yn ddiachos. Yr esgob hefyd,

sef Dr. Cleaver, a ddangosodd ei anghymeradwyaeth, gan roddi attabad ar

ysgogiadau Mr. 01iver, trwy waharddiad caeth, na chaniateid iddo mwyach

bregethu yn yr un o eglwysi y ddinas. Yr oedd hyn yn fwy gorthrymus, gan

nad oedd neb yn gallu ei gyhuddo, o fod wedi dyweyd na gwneuthur dim, ag

oedd yn groes "i un erthygl, canon, na riibric, o eiddo yr eglwys." Yn unig

gosodid yn ei erbyn, ei fod yn achlysuro anghyfleusdra ac annhrefn, drwy

ddenu gormod o wrandawyr ar ei ol

!

Wedi ei attal fel hyn i w-neuthur daioni trwy bregethu Crist a'i groes i

bechaduriaid coUedig, dygwyd ef, er o'i anfodd, i benderfynu rhoddi arllwysiad

i farn ei gydwybod, a thuedd ei galon, mewn rhyw dduU arall. Yr oedd

hyn, tybygid oddeutu y fl. 1793. Yr oedd Mr. Charles eisoes wedi ymuno

â'r Methodistiaid er ys rhai blynyddau ; a'r achos Cymreig mewn cysylltiad

â'r Methodistiaid, wedi dechreu yn Nghaer hefyd. Arferai Mr. 01iver gan-

iatâu i niíer o'i gymydogion, a ddymunent hyny, gaeldyfodi'w d, ar yr awr

weddi ; hwythau, gan faint yr hyfrydwch a fwynhaent, a wahoddent eraill i

ddyfod gyda hwynt ; a chyn hir yr oedd ei barlawr yn rhy fychan i'w cynwys.

Agorwyd bellach ddrws y neuadd, modd y gallai y rhai a eisteddent yno

hefyd gael y fantais o'i glywed. Gwelodd y gr duwiol yn fuan fod llaw
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Düw yn ei arwain, ac ni fu yntau yn anfoddlawn. Felly fe ddeclireuodd
• feddwl am a^or lle mwy cyfleus i addoli ; ac yn mhen enyd o amser neilldu-

odd ei s:erbyd-d (coach'housé), ac a'i trefnusodd i'r dyben. Cynaliai addol-

iad bellach yn y Ue hwn bob Sabboth, ac yn aml yn yr wythnos ; a Duw
hefyd oedd yn cyd-dystiolaethu, trwy fendithio ei lafur yn helaeth. Cynvdd-
ai y gynulleidfa fwy fwy, fel y bu raid helaethu y capel, dro ar ol tro ; ac o'r

diwedd bu raid rhoddi oriel helaeth arno, a'i wneyd mor eang ag y cynwysai
fwy na mil o bobl ; eto yr oedd pob congl o hono yn cael ei lenwi yn dyn
bob Sabboth. Yr oedd hyn yn hynotach, gan fod y lle yn no-odrau y ddinas

ac yn rhan fawr o íìlldir allan o'i chanol,

Yr oedd cyd-darawiad nodedig yn yr amgylchiadau hyn i'r eiddo y tadau
Methodistaidd ; ac nid rhyfedd genym glywed fod cydymdeimlad bywioc a

eharedig yn codi rhyngddynt â Mr. 01iver. Yr oedd y Cymry crefyddol yn
Nghaer yn ymgymysgu yn arferol â gwrandawyr Mr. 01iver, ac vn cyfan-

soddi rhan ehelaeth o'i gynulleidfa ; dangosai yntau (Mr. 01iver) fesur mawr
serchogrwydd tuag atynt hwythau. Gan y byddai Mr. OIiver yn dechreu

y gwasanaeth boreol ymhell ar ol yr awr y dechreuai y Cymry yr eiddynt

hwy, yr oeddynt yn gallu cyrhaedd capel Mr. 01iver yn fuan ar ol i'r addol-

iad ddechreu, a hyny ar ol dybenu yr addoliad yn eu mysg eu hunain. Felly,

er mwyn cyfleusdra iddynt hwy allu dyfod i mewn yn eu hamser eu hunain,

heb aflonyddu y gynulleidfa, mynodd wneuthur drws bychan gerllaw y pwl-

pud, i fod yn benodol at eu gwasanaeth. Bendithiwyd ei weinidogaeth er

troedigaeth i rai o'r Cymry, ac er adeiladaeth i lawer o honynt. Yr oedd

Mr. 01iver, yn yr adeg hon wedi dyfod i gydnabyddiaeth â Mr. Charles ; a

chan y cyd-darawiad oedd yn eu hamgylchiadau, cododd cyd-ymdeimlad

neillduol rhyngddynt. Dygasid y ddau i fyny yn weinidogion yn yr eglwys i

wladol; bedyddiasid y ddau yn ehelaeth i ysbryd yr efengyl ; a dyoddefasai'

y ddau yn gyfi'elyb oddiwrth orthrwm a thrais eu huchafiaid eglwysig.j

Gallem ddysgwyl mai nid diystyr a fyddai dau o'r fath o helyntion eu gilydd
;

cododd cyfeillach wresog rhyngddynt ; ac fel yr oedd Ilesgedd corflPorol Mr.
01iver yn cynyddu, ac yn ei wneuthur yn fwy fwy analluog i weini i'w gynull-

eidfa, raor gyson ag y dymunai, ymofynai am gynorthwy Mr. Charles yn awr
ac eilwaith, fel y byddai yr angen yn galw. Yntau ni omeddai gais ei o-yfaill,

hyd y goddefai amgylchiadau iddo gydsynio ; a defnyddiodd hefyd ei ddy-

lanwad i gael gwr eraiU, o'r un ysbryd, i gyd-gynorthwyo. Felly, heblaw Mr.
Charles ei hun, bu Mr. Jones, Llangan ; Mr. Jones, Creaton ; a Mr. Ellis

Wyddgrug, yn pregethu i gynulleidfa Mr. OIiver, tra yr oedd y gr da ei

hun yn fyw. Nid hir, pa fodd bynag, y bu efe byw, ar ol iddo ymneillduo

oddiwrth y fam-eglwys ; saith mlynedd y caniatawyd iddo aros ar v maes •

lluddiwyd ef gan farwolaeth barhau ; oblegid yn y fl. 1800, pan nad oedd
eto ond 37 mlwydd oed, bu farw. Bu ei yrfa fer yn rhyfeddol o Iwyddian-

mis ; casglasai yn y saith mlynedd hyny gynulleidfa fawr at eu gilydd, a bu
yn ddiau yn otferyn i droi llaweroedd at yr Arglwydd,
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Yr oedd yn pertbyn iV gynulleidfa amryw o wr cyfrifol, y rbai oeddynt

yn alluog ac yn awyddus i ddysgu eraill hefyd ;
yn eu mysg y gellir enwi

Meistri Cawley, Churton Heath ; Simon Ralphs, Saighion ; Robert a Eichard

Littler, dau frawd, yn byw yn Tarvin. Yn y canlyniad, dechreuwyd ym-

wasgaru i amrywiol bentrefydd o amgyleh Caer, a sefydlwyd gorsafoedd

cenhadol bychain, i'r rhai y byddai y pregethwyr lleygaidd crybwylledig yn

cyfranu gair y bywyd, mewu undeb â Mr. 01iver.

Wedi marwoUieth Mr, 01iver, yr hwn a fuasai yn offeryn cychwyniad y

gwaith'; a thra y bu, a gyfrifid yn brif ysgogydd iddo, rhaid yw y byddai

gradd o gyfnewidiad ar ei weinyddiad. Gofalodd Mr. 01iver am dano cyn

ei farw, ac hyd y gallai, ar ol ei farwolaeth, drwy ei gyflwyno i ofal Mr.

Charles, a dau eraill o'i gyfeillion ;
gadawodd hefyd yn ei lythyr-cymun ei

d a'r addold cyfagos, dan yr yraddiried o fod iddynt ddwyn yr achos

crefyddol ymlaen yno. Yr oedd y lie, íel y dywedwyd, yn ngr dwyreiniol

y ddinas, sef yn Bonghton ; ac felly, yn anghyfleus i gorfl^ y dinaswyr.

Barnai Mr. 01iver y gallai symudiad yr orsaf fod ryw bryd yn fuddiol, os nad

yn gwbl angenrheidiol ; ac felly, caniataodd yn ei ewyllys, os bernid hyny yn

oreu, fod hawl gan yr ymddiriedolwyr i roddi yr etifeddiaeth yn Boughton

i'w frawd, ar yr ammod iddo yntau dalu swm penodol o arian am dani; modd

y gallai yr ymddiriedolwyr ddarpar addold arall yn Ue y cyntaf. Ymhen

rhyw nifer o flynyddau, o gynal yr achos yn Eoughton, fel yu amser Mr.

01iver, barnwyd yn oreu ei symud ; a chan fod capel mwy cyfleus, perthynol

i'r Wesleyaid, ar werth, fe'i prynwyd gan yr ymddiriedolwyr, a throsglwydd-

wyd eisteddle yr achos i'r capel hwuw ; enw y capel yw yr Octagon, oddiar

ei fod yn wythonglog ei ífurf.

Yn ystod rhai blynyddau ar ol marwolaeth Mr. 01iver, arferai amryw

weinidogion wasanaethu y gynuUeidfa hon, a'r canghenau yn y wlad perth-

ynol iddi, heblaw Mr. Charles ei hun. Ar ei gais ef deuai rhai o weinidog-

ion eglwys Loegr, y rhai, fel yntau, a lywodraethid gan egwyddorion rhydd,

i lenwi y pwlpud ; rhai o gyfundeb larlles Huntingdon ; a rhai o'r Cymry

ag oeddynt alluog i lefaru yn Saesoneg. Yn mysg y dosbarth cyntaf, yr

oedd Mr. Griffiths, Nefern ; a Mr. John Williams, Pant-y-celyn. Wedi y fl,

1813, sef y flwyddyn yr ymsymudwyd i'r Octagon, gwasatiaethid yr achos

gryn lawer gan Mr. Jones, Dinbych ; Jolm Evans, New Inn ; Mr. James,

Pen-y-blaen ; Mr. John Evans, sir Benfro ; a Mr. Lloyd, Bala. Yn achlys-

urol hefyd, arferai Mr. Richards, Caernarfon ; Charles, Caerfyrddin ; Thos.

líughes, ac yn neillduol T. Edwards, Lerpwl. Yn fwy diweddar, bu Mr.

Owen Jones, a'r ysgrircnydd, yn arfer cyflenwi gradd ar ddifl^'ygion y gynull-

eidfa, heblaw y gwasanaeth mynych a roddai Mr. Parry, Caer, i'r cyfundeb

hwn, yn enwedig yn y gorsafoedd a berthynai iddo yn y wlad,

Ond yr oedd cryn raddau o ansicrwydd yn gysylltiedig â'r cynorthwyon

hyn. Teiralid hefyd angen am weinidogaeth, neu fugeiliaeth fwy arosol yn y
lle ; a phenderfynodd Mr. Charles mai gwell i'r gynulleidfa oedd ymofyn am
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un neu ddau weinidog a fyddai yn awr yn sefydlog yn eu plith, Yr oedd
• rhan o wasanaetli eglwys Loegr, yn cael ei ddarllen yn mhob addoliad, ac

felly yr oedd ífurf y gwasanaeth yn mhlith y bobl hyn yn gyffelyb i'r hyn

ydyw yn Nghyfundeb yr larlles Huntingdon. At y cyfuudeb hwnw gan

hyuy yr edrychwyd am weinidog i'r bobl hyn. Mewn canlyniad i'r ysgogiad

hwn fe gafwyd y Parch. James Bridgman, a thrachefn y Parch. John Williams

i gymeryd gofal y cynulleidfaoedd yn y ddiuas, ac yn y wlad. hyny allan,

o leiaf, dros lawer o flynyddau, yr oedd y drafodaeth yn llai rhwng y cyfun-

deb hwn â'r eiddo y Methodistiaid, a hyny yn unig, o herwydd fod yr angen-

rheidrwydd yn llai. Nid oedd dim oerfelgarwch wedi cymeryd Ue, ac nid

oedd un trosglwyddiad o'r capelau wedi ei wneyd i neb arall. Eto gan mai

Saeson oedd y gweiuidogion, ac mewn undeb gweithredol â'r eiddo yr larlles ;

a chan y symudwyd Mr. Charles ymaith trwy farwolaeth ; ac i oes arall godi yr

hou nid adwaenai na Mr. OIiver na Mr. Charles, yr oedd rhwymyn yr undeb

rhwng y Methodistiaid â'r bobl hyn yn llacio gradd o flwyddyn i flwyddyn.

Eto nid oedd y cyduabyddiaeth a'r ymgymysgiad yn IIvvyr ddiflanu. Arferai

ambell un bregethu yn yr Octagon yn achlysurol drwy yr holl flynyddau

;

ymwelai ambell un hefyd â'r gorsafoedd yn y wlad
;
pregethai aml un o wein-

idogion y Methodistiaid yn eu cyfarfodydd chwarterol, ac yn neillduol yn

eu cymdeithasfa flynyddol, yr hon a gynelid am amser maith iawn ar Sul y
Drindod. Arferai eu gweinidogion hwythau hefyd ddyfod i gyfarfodydd y
Goror yn fynych, a bu rhai o'u pregethwyr lleygaidd hwy yn ffyddlawn iawn

yn diwallu augen ein gorsafoedd cenhadol ninau.

Yn ystod y 35 mlynedd y bu y ddau weinidog crybwylledig yn bugeilio

yr achos, syrthiodd yr achos, yn y ddinas ac yn y wlad, i ddirywiad trwm

;

ac er nad oedd un gwyrni mewn athrawiaeth, na bai mewn buchedd yn cael

ei osod yn erbyn y g\vr da, eto cododd gradd o anniddigrwydd yn mysg y
cynuUeidfaoedd i'w bugeiliaeth, o herwydd y bernid fod eu gweinidogaeth

yn aneS"eithioI. Yr oedd colofnau cryfaf yr achos yn coUi oddiar y maes, y
naill ar ol y llall, ac nid oedd iddynt olynwyr ; bu raid rhoddi i fyny amryw
o'r gorsafoedd yn y wlad, naill ai o herwydd diffyg Ilafurwyr, y rhai oeddynt

yn syrthio o un i un i'r bedd, neu o herwydd bod y draul yn ormod i'w dal

i fyny. Ehoddwyd amnaid i'r gweinidogion gan gyfeisteddfod y cyfundeb,

fod eu gwasanaeth yn aneffeithiol, ond gan nad oedd un bai i'w roddi yn eu

herbyn, a chan eu bod hwythau bellach, wedi ymsefydlu o ran cartref a theulu

yn y ddinas, nid hawdd oedd ganddynt ymadael, a rhoddi eu Ile i fyny ; ao

yn enwedig, gan fod iddynt rai gwr da a chyfrifol yn sefyll yn ffyddlawn o'u

hochr. l'mhen rhai blynyddau, ar ol i'r anniddigrwydd uchod ymddangos,

rhoes uu o'r gweinidogion, y diweddar Barch. John Williams, ei le i fyny

;

ond y Uall a barhaodd am flynyddau i weini fel cynt. O'r diwedd, yr oedd

y gweddill o brif golofnau yr achos yn meirw
; yr oedd yr eglwys yn Ueihau.i

a'r gynulleidfa yn teneuo, a'r anniddigrwydd yn cryfhau, fei y gwelid yn am-

Iwg fod yn rhaid gwneuthur rhyw ysgogiad. Yn y cyfwng hwu penderfyn-

CyFROL III. 2 M



450 HANESIAETH Y SIROEDD. [dOSB. IV.

odd y cyfeisteddfod alw gweinidog arall ; a disgynodd y coelbren ar y Parch.

\Yilliam Evans, gynt o sir Benfro
;
gweinidog yu mysg y Metliodistiaid, ac

ar y pryd, yn genadwr yn y Gelli, sir Frycheiniog. Ymhen ychydig ar ol

ei sefydliad ef yn yr Octagon, galwyd y Parch. Owen Howells, gynt o Gaer-

fyrddin, gweinidog arall o'r cyfundeb, i gymeryd gofal yr eglwysi a'r cynull-

eidfaoedd yn y wlad*

Trwy y eymudiadau hyn, dadebrodd yr achos i raddau ; adfywiodd y cy-

nulleidfaodd, a lluosogodd y gwrandawyr ; ar yr un pryd, yr oedd yr achos yn

gyffredinol wedi disgyn i gryn lesgedd, a theimlai y cyfeisteddfod radd hel-

aeth anhawsder i gario y gwaith ymlaen, heb ei osod ar sail wahanol i'r un

a fu. Yr oedd yr hen golofnau, oU ymron, wedi meirw, ac nid oedd gj'^maint

ag un aelod o'r cyfeisteddfod gwreiddiol a osodwyd gan Mr. Charles yn fyw,

ond Mr. Ealphs, Saighton
;
yr oedd yntau, bellach, yn hen ac yn gyflawn o

ddyddiau, yn terfynu ar 80 mlwydd oed. Teimlai y gr da hwn yn dra

phryderus, cyn ei ymadawiad, i weled y cyfundeb, y buasai cyhyd o amser yn

dal perthynas âg ef, wedi ei osod ar sail fwy cadarn ; ac mewn undeb â rhyw

gyfundeb o bobl grefyddol ag a allai fod yn gyfnerthiad iddo. Nid oedd ond

dau gyfundeb ag y buasai yn naturiol iddo droi atynt ; un ai y Methodist-

iaid, ai cyfundeb yr larlles
; yr oedd gweinidogion y cyfundeb diweddaf wedi

bod yn hir o amser yn troi ymhlith y bobl hyn, a'r Methodistiaid i'r un

graddau wedi ymddyeithro ; eto yr oedd yr achos wedi gwaelu yn drwm dan

fugeiliaeth y gweinidogion hyny ; ac erbyn hyn yr oedd dau o weinidogion y
Methodistiaid wedi eu sefydlu yn eu lle. Ac heblaw hyn, yr oedd meddwl yr

henafgwr crybwylledig yn tueddu yn fwy at y Methodistiaid, gan fod y ddau

gyfundeb yn addef yr un fath darddiad, yn dàl yr un egwyddorion a rheolau

dysgyblaethol, pa rhai a gyfansoddwyd gan Mr. Charles ; a chan fod cymaint

gymdeithas wedi bod rhyngddynt ar y dechreu, felly, ar y cyfrifon hyn, daeth

y cyfeisteddfod, i'r hwn y perthynai ysgogi yn y mater, i'r penderfyniad i

gynyg yr Odagon, a'i ganghenau, i'r Methodistiaid, i fwynhau eu breintiaUj

ac i fod yn ddarostyngedig i'w trefniadau fel eglwysi eraill y cyfundeb.

Felly, yn Medi, 1853, daeth dau genad i gymdeithasfa Bangnr i ddodi y
cynygiad yn ífurfiol ger bron ; ac mewn canlyniad cyfarfu dirprwywyr yu

Nghaer, i ystyried yr achos yn ei wedd grefyddol a chyfreithiol ; a disgynwyd

i'r penderfyniad o dderbyn cynulleidfaoedd Mr. 01iveri'r cyfundeb, wediy ceid

sicrwydd, fod hyny yn unol â dymuniad yr eglwysi hyny, a bod y capelaui gael

gael eu trosglwyddo yn feddiant i'r Melhodistiaid, wedi cael allan fod hyny yu

cydfyned â chyfraith y wlad ; mae hyn, gan hyny, bellach, wedi ei wneuthur.

Gosodasom y bras hanes uchod am gyfundeb Mr. 01iver, fel y gallai y
darllenydd ddeall pa fath a fu yr achlysur o ymgorfforiad yr Henaduriaeth a

berthyn i siroedd Caer a Lancaster.

Mae yr Henaduriaeth hwn yn cynwys eglwysi a safent yn wreiddiol ar

wahanol dir ; a phob dosbarth o honynt arno ei hunan. Y cyntaf ydyw yr
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eglwysi Cymreig yn Lloegr, nad oeddynt eisoes mewn undeb ag un cyfarfod

misol Cymreig, sef, yr eiddo Liverpool, Birkenhead, Seacombe, Manchester,

a Euncorn. Yr ail ddosbarth a gynwysai yr hoU orsafoedd cenhadol Seisonig,

o Wrecsam yn y dehau, hyd Scarisbriclí yn y gogledd :—sef,

Scarisbrick. Mancott. "\

Scarisbrick Bridge. GolfTtyn. I
gj^, j-g^jjj^

Windsor, Liverpool, Pentremoch. j

Garston. Ewloe-green. J

St. John's, Euncorn. Poulton, sir Gaer.

Two Miils, sir Gaer. Eossett.

Saughall, ,, Burton. > sir Ddinbych.

Holt, sir Ddinbych. Bethlehem. 3

Glan-y-pwll, „ Summer Hill, "\

BowlingBank, „ Crabtree Green, I

5;^ Ddinbych.
Bethel, „ Tabernacle,

j

Bank-street, Wrexhám. Glan-yr-afon. )
Sion, sir Fflint.

Y rhestr uchod oll oeddynt yn orsafoedd cenadol
; y trydydd dosbarth a

berthyn i'r Henaduriaeth ydyw, y cynulleidfaoedd a fu yn perthyn i gyfundeb

Mr. 01iver, sef yr Octagon, Caer ; Ebenezer, yn Waverton; Tarvin, Delamere,

Saigliton, a CotehrooJc.

Mae y tri dosbarth uchod yn cyfansoddi yr Henaduriaeth. Mae fewn y
cylch uchod tua 40 gapelau, lle y pregethir Cymraeg neu Saesonaeg, heb-

law rhai tai neu adeiladau dan ardreth. Mae yn y cylch hwn tua 18 o breg-

ethwyr a gweinidogion, a thua 3,200 aelodau eglwysig. Mae y nifer fwyaf,

o'r eglwysi a gynwysir ynddo hefyd yn orsafoedd cenadol, ac yn analluog,

hyd yma i ddwyn y cyfan draul y'u cj'naliad. Am y rhai hyn yr ymrwyma y
Bwrdd Cenadol, i sefyll yn gynorthwy i'r Henaduriaeth, pryd y golygir yr Hen-

aduriaeth yn gyfrifol i'r Bwrdd Cenadol am weinyddiad y cynorthwy hwnw.

Nid oes yr un ymgorfiforiad yn perthyn i'r cyfundeb ag y mae cymaint amryw-

iaeth defnyddiau yn ei gyfansoddi ag sydd yn cyfansoddi yr Henaduriaeth. Mae
yma rai eglwysi hen a chryfion; ond y rhan fwyaf ydynt ieuainc a gwanaidd; ar

un llaw, y mae y Gymraeg yn unig yn ffynu, a'r Saesonaeg ar y llall. Edrych-

wn i un cyfeiriad, a chawn gynulleidfaoedd cryfion, wedi eu crynhoi gan y
tadau yn y modd arferol ; mewn cyfeiriad arall, y mae cynulleidfaoedd

wedi eu mabwysiadu i'r cyfundeb, ac nid wedi eu magu ganddo ; mewn
, cyfeiriad arall, y mae lluaws gynulleidfaoedd bychain, wedi eu crynhoi dan

ofal, a thrwy lafur y Gymdeithas Genadol Gartrefol. Llanerchi ydyw y
rhai'n wedi eu harloesi yn nghanol dyrysni gwyllt ; gerddi bychain wedi eu

cau allan o'r cyt-dir llwm ; dolydd tlysion, yn nghanol y crasdir diffaith.

;Mae y llafurwyr yn yr Henaduriaeth yn amrywio ran eu hymrwymiad ; rhai

jydynt genadau i'r Bwrdd Cenadol ; eraill, ydynt fugeiliaid eu cynuUeidfaoedd

;

ieraiU, ydynt efengylwyr teithiol a chynorthwyol. Lle y mae cynifer amryw-

iaethau, gwelir mwy augenrheidrwydd am arolygiad yr Henaduriaeth i'w

cylchu ; fel y gellir eu hennill yn raddol i fwy gysonedd a chydffurfiad ; a
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gwelir yr angenrheidrwydd am raddau belaethach o ddoethineb a baru, i allu

iawu drefnu yr achosion tra àmrywiol a ddygir ger brou.

Cynelir cyfarfodydd yr Henaduriaeth, hyd yma, unwaith bob deiijìs. Yr

amgylchiad hwn, sef cynaliad y cyfarfodydd yu ddau-fisol, a fu yu achlysur,

gydag ystyriaethau e'raiU, i alw yr ymgorfforiad hwn yn Henaduriaeth, ac

nid fel yn Nghymru, yn Gyfarfod riiisol. Gyda'r golygiad fod yr enw
arferol yn anmhriodol, baruai rhai y dylesid cael enw gwahanol ar y
cyfarfodydd hyn ; enw i ddynodi eu natur, yn hytrach na'u hamser ; ac am
hyny rhoddwyd yr enw Henaduriaeth ar yr ymgorftbriad, i ddynodi mai

Henuriaid yr eglwysi, yn bregethwyr a diaconiaid, sydd yn ei gyfansoddi.

Mae cyfarfodydd yr Henaduriaeth wedi cael eu cynal yn rheolaidd bob

deu-fis hyd yn hyn. Cynaliwyd y cyntaf yn yr Octagon, yn mis lonawr 1854,

ac yn ngwahanol orsafoedd y maes Henaduriaethol o hyny hyd yn awr.

Ni pherthyn i ni helaethu yr haues am yr Henaduriaeth yn fwy mauwl,

gan ein bod eisoes wedi rhoddi hanes rhai o'r lleoedd cryfaf a berthyn i'r

ymgorfforiad, yn yr hanes > roddwyd am drefydd Lloegr ; a chan y daw y
gorsafoedd eraiU dan ein sylw, yn yr olwg a roddir eto ar y Genadaeth

Gartrefol, afreidiol a fyddai ychwanegu.

PENNOD YII.

T GENHADAETH GAETRErOL.

Ni a •welsom, "wrth olrhaiu hanes siroedd Cymru fod gweinidogaeth yr

efengyl •wedi yniwthio ar hyd ac ar led y dywysogaeth, i raddau mawr
iawn, yn ystod y ganrif ddiweddaf ; a bod ysgolion Sabbothol wedi cael

eu sefydlu yn y trefydd, y pentrefydd, a'r cymoedd, niferi mawr iawn, ar

ddiwedd y ganrif o'r blaen, ac ar ol dechreuad y ganrif hon. Gyda

chynydd Methodistiaeth y bu adfywiad giymus ymhlith yr enwadau eraill

yn Nghymru ; a rhwng pob enwad, p' oedd gwybodaeth ysgrythyrol yn

ymwasgaru, i bob eongl o'r wLid. Tr oedd yr hen gampau llygredig yn

syrthio, a gwedd hyfryd, cwbl wahanol i'r un a welsid ar y genedl ar

ddeehreuad y ganrif ddiweddaf, yn ymddangos ar y weiin yn gyífredinol.

Ond yr oedd trigolion y cyfíìniau rhwng Cymru a Lloegr, yn aros yn gwbl

yn yr un agwedd ag y buasai eu cyn-dadau ynddi er ys oesoedd. Ganmai
Saesoneg a ddeallent, nid oedd y diwygwyr Methodistaidd, y rhai oeddynt,

gan amlaf, yn Gymry uniaith, ddim yn alluog i'w cyfarch. Gadewid hwy,

gan hyny, heb aflonyddu ar cu cwsg, gan neb ; esgeulusid amseroedd eu

hanwybodaeth gan bawb
;
gadewid iddynt fynod yn eu ôyi'dd eu hunain.

Yr oedd y broydd breision ac eang a breswylient }ti berífaith ymddifaid o

wybodaeth am Dduw; pawb yn troi at ei elw ei hun o'i gr ; miloedd ar
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filoedd o'r werin, lieb ddarllen gair o'r Beibl erioed; tylwytbau laweroedd heb

glywed gair o efengyl yn eu hoes ; eisteddent mewn ty^-j-llwch a chysgod

angeu ; ie, }T oedd godrau rhai o'r sú'oedd Cynu'eig jTi yr agwedd yma.

Ac nid yr oeddynt yn yr agwedd resynus yma, ond y maent, lawer o hon-

ynt, felly eto : edrycher ar odrau Brycheiniog, a ílaesyfed yn enwedig

;

chwilier i ansawdd trigolion sú' Drefaldwyn yn y parthau sydd yn terfynu

ar sir Amwythig
;
ymofyner i hanes preswylwyr cyffiniau isaf siroedd

Dinbych a Fflint ; a cheir prawf fod y trigolion, yn y rhanau Seisonig o

honynt, y rhai sy'n ymylu ar sir Gaerlleon, yn aros hyd heddyw yn

g^lyb i'r hyn oedd trigolion Cymru cyn dyfodiad yr ysgolion Sabbothol

i'w plith.

Edrychid ar y gwastad-dir eang a bras sydd yn jrmestyn i'r d-^yraiii

oddiwrth odrau y siroedd Cymreig, cyn belled ag y gwel llygad, a hyny o

fôr Bristol i'r afon Mersey, gyda thosturi ac eiddigedd, gan lawer ciistion

Cymreig
;
gan wynfydu na allasai y trigolion Seisonig gael yr un fath fan-

teision crefyddol ag a fwynheid gan y Cynuy. Tr oedd aml un yn Neheu-

barth Cymru, yn Uosgi gan awyddfryd i anfon yr efengyl, ac i sefydlu

ysgolion Sabbothol yn mharthau Seisonig sir Benfro, ac yn mras-diroedd

Mynwy a Brycheiniog ; "íe, yn Maesyfed dlawd. Yn y Gogledd, hefyd,

yr oedd m^mwes llawer gr i Dduw yn eiddigeddu, na allesid tori dros

Glawdd Oífa, a goresgyn gwlad y Sais, yn enw yr Hwn a orchymynodd

fyned i'r holl fyd a phregethu yr efengyl i bob creadur. Ond ar ffordd yr

amcau hwn, yr oedd llawer o anhasderau
;
yr oedd y broydd breision

hjTi yn gauedig gan ddiofalwch perífaith ; ac i'r Cymi'o yr oeddynt yn gau-

edig gan iaith nid adwaenai ; nid oedd athrawon i'w cael yn ddigon galluog

yn yr iaith i agor ysgol Sabbothol ja. mysg y trueioiaid anwybodus : a phe

buasai ambell un o'r fath, nid oedd neb (efallai yn eu plith hwy eu hun-

ain) yn barod i agor ei ddrws i'w derbj-n
;
ychydig hefyd oedd nifer y

pregethwyr a fedrai draddodi eu meddwl yn rhwydd yn Saesoneg ; ac yr

oedd yr alwad am eu gwasanaeth, gan leied oedd eu nifer, a chan luosoced

oedd y drysau agored yn mysg eu cydwladwyr Cymreig, fel na allent, heb

drais ymron, fyned at neb ond eu cyd-genedl eu hunain. Yr ochr arall,

nid oedd neb o'r Saeson crefyddol yn cyffroi nemawr yn yr achos ;
felly,

rhwng marweidd-dra y Lloegriaid, ac anhawsderau y Cymry, yr oedd

preswylwyr y broydd cyffiniol hyn, yn cael eu gadael trwy y blynyddau

yn gwbl ymddifaid o air y bywyd ; 'ie, yr oeddynt Aredi bod yn yr un cyf-

Iwr gresynus er ys oesoedd. Yr oedd yma d addoliad gan yr eglwys

wladol, mae'n "wir, ymhob plwyf, ond nid oedd ond ychydig iawn yn

cyrchu iddynt ; a hj-ny o herwydd y rheswm gresynol, nad oedd dim yn

gwahaniaethu yr athi'aw oddiwrth y bobl, ond y swydd oedd ganddo, a'r

elw a dderbyniai. Ychydig oedd o efengyl yn y pregethau, ychydig o

gysondeb oedd yn y fuchedd ; a llai o dduwiolfrydedd oedd yn y galon,

nag ddim
; y canlyniad oedd fod naws cristionogaeth wedi ci golli,

er fod jí enw yn aros,—bywyd crefydd wedi difìanu, er fod ei
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ffurfìau ar gael
;
yr oedd y Uygad yn ddrwg, a'r hoH gorff oedd }-u dy-

wyll ; a clian fod y goleuni, neu a ddylasai fod felly, yn dyv\'yllwclL, pa

faint oedd y tyTvyllwch. r

Tr oedd ambell i gTÌstion ag oedd yn byw gerllaw y terfynau

Seisonig, yn poeni ei enaid cyfìa-wn, o her-srydd cyflwr gresynol y
trigolion ; ac yn llosgi gan awydd duwiolûydig iV lleshau ; oddiar

yr awyddfryd li'svn, tua'r fl. 1808, cafwyd gan p- hybarch Thomas Ed-

wards, Lerpwl, addaw Sabboth neu ddau, i íyned allan i'r maes mawr
h.vm, i bregethu allan yn yr awyr agored, ar heolydd rhai o'r pentrefydd

ag ydynt yn ei fritho. Yr oödd y gr hwn-w yn llawn o ysbryd cenadol,

ac yn gwbl barod i gyfarch y Saeson, er mai trwsgl ddigon oedd ef ei hun

yn yr iaith. Cof gan yr ysgrifenydd, y fìntai a droes allan un Sabboth, ya

yr haf, gyda'r pregethwr, tuag wyth neu naw o nifer, pob un ai' ei farch

;

a bachgenyu ieuanc gan bob un wrth ei ysgîl, er mwyn rhoddi grym yn y
canu. "Wedi cyfarfod yn "Wrecsam, cychwynodd yr orymdaith ddyeithr

hon, tua Bangor-is-y-coed ; ni welsid, mae'n debyg, er dechreu y byd yr

un fìntai o'r fath, ac yn troi allan ar y fath neges, a than y fath amgylch-

iadau. Dychj-myger gweled wyth neu naw, neu ychwaneg o geffj-lau,

pob un yn cario dau, yn troi allan ar fore Sabboth
; y cwbl yn Gymry, a

rhai honynt heb fedi'u nemawr o ddim ond Cymi-aeg ; ac yn wynebu

gwlad y Sais, i gyhoeddi iddynt ar yr heol, newyddiou da yr efengyl ; a

pha beth a feddylid am danynt r Llawer un ar y ffordd a ymofynai gyda

gradd o syndod, pwy yw y rhai hjrn r ac i ba le yr ânt ? ac yn enwedig,

wrth ddyfod i mewn i'r pentref, yr oedd mvj fyth o sylw, a phob un yn

ymofyn â'i gymydog, pwy a allai y dyeithriaid hyn fod, a pha beth ydoedd

ei neges î

Cyrhaeddasom Fangor erbyn naw o'r gloch y bore; disgynasom ollmewn

t tafam ynghanol y pentref. Weâi rhoddi y ceffylau i ofal yr ostler,

mynegwyd i -ät y t beth oedd eüi neges, a gofynwyd iddo a roddai efe

ganiatâd i'r pregethwr sefyll wrth fur y t ; ac a roddai efe fenthyg cadair,

neu ystol, iddo i sefyll arni
;
gan hysbysu hcfyd y darfyddai yr oedfa cyn i

wasanaeth y llan ddechreu ; ac y byddai yn angenrheidiol iddo ddarpar

tamaid o fwyd i'r holl fìutai, am yr hwn, wrth gwi's, yr oedd iddo gael ei

dâl. Pa beth bynag a feddyhai y tafamwr am cLu hamcan, a pha faint

bynag a allai ei wrthwjTiebiad fod i ddefnyddio ei d i'r fath ddyben, yr

oedd yn gweled nad oedd darpar ar gyfer cynifer o geífylau, ac arlwy i

gynifer o bobl, ddim i'w wrthod ; deallai ar unwaith fod yma elw i'"W

gael, a pharai gobaith yr elw, neu j-nte ryw egwyddorion uwch, i'r gr
roddi yn rhwydd y cais a ofynid ganddo. Felly, y gadair a ddygwyd

allan, a'r fìjitai a safai yn àim 'o'i hamgylch, gan ddechreu eanu. Dealled

y darllenydd, nad oedd dim hysbysiad ymlaen llaw wedi ei roddi i'r pen-

trefwyr ; ond y canu oedd y moddion a fwiiadwyd i alw y trigolion ynghyd

;

ac yr oedd lleisiau 15 neu 20 o bobl, yn sefyU yn nghanol pentref bychan

yn ddigou cryfìon i gyi-haedd pob t o'i fewu. Ar ein gwaith yn canu,
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grrelem r pentrefwp: yu codi i ddrysau eu tai, ac yn dechreu ymofyn beth

a allai hyu íbd r Rhai a nesaent atom, eraill a safent oddiyma draw, gan

chwerthin neu siarad â'u gilydd ; ond wedi i'r canu ddarfod, esgynai yr

heu bregethwr ar yr ystol, a chan edrych o'i amgylch, efe a amneidiai â'i

law ar y bobl a safent o hii-beìl, i nesau ymlaen ; a dywedai, nad oedd dim

achos i neb ofai, mai ceisio eu lles yr oeddem, ac os deuent yn agos a

gTTrando, y caent gyfleusdra i farnu drostynt eu hunain.

Wedi darllen a gweddio, cymerai y canu le drachefn, ac yn raddol yr

oedd y gjTiulleidfa jm chwyddo ; rhyw rai yn antuiio dyfod yn ddigon

agos, leiaf, i allu clj'wed ; dilynai eraill eu hesampl, ac erbyn dechreu

y bregeth yr oedd yno ya agos i ddau cant o bobl, yn ystod y bregeth

yr oedd golwg lled chwith ar lawer iawn o'r gwrandawyr. Siaradai

rhai, a chwarddai eraill
;
grwgnachai un, paham y deuai yr estroniaid hyn

i aflonyddu arnynt hwy ? un arall, a alwai amo i fod yn ddystaw : y tryd-

ydd, a ddywedai, gyda mawr I, mae gwdr bob gair a ddwedai y pregeth-

"wr; llawer o'r gwi'andaw^T, pa fodd bynag, a safent yn llonydd, ac a

roddent glust o wrandawiad astud i'r hyn a draddodid ; ac ambell un a

roddai argoelion ei fod yn teimlo yn ddwys o dan y bregeth. Gofalodd

Mr. Edwards derfynu crbyn amser gwasanaeth yr eglwys sefydledig ; wedi

rhoddi ar ddeall i'r gwrandawyr, nad oedd ef a'i frodyr ddim yn elynion

i'r eglwys, ond eu bod yn pregethu yn gyson â'i herthyglau
;
gan eu hannog

oll i fyned yn gyson i'r addoliad ynddi, a'u hysbysu ei fod ef a'r rhai oedd

gydag ef, yn bwriadu mjTied eu hunain i'r gwasanaeth y bore hwnw.

Felly, ar ddiwedd yr oedfa, aethom oll i'r Uan ; ac ar ddiwedd y gwasau-

aeth, dychwelasom i'r tafarnd, ac wedi cael lluniaeth, cychwynasom dra-

chefn, gan fwriadu cynal oedfa yn y prydnawn yn TFori/ienbury, pentref o

fewn ychydig filldiroedd i Faugor. Mae y pentref hwn yn fwy nodedig, am
mai geiilaw iddo y mae y Broad-oa/c, hen gartref yr hynod a'r duwiol PhiHip

Henry, lle magwyd yr esboniwr hyglod Matthew Henry; ac oddi yma aeth-

om i Overton erbyn yr hwyr. Yn y Ue hwn yr oedd yn amlwg fod yno am-

ryw yn mysg y gwrandawyr, ag oeddynt wedi treulio y dydd yn y dafarn

;

ac i'r graddau yr oedd y ddiod feddwol wedi effeithio arnynt, i'r un graddau

yr oedd eu hafreolaeth yn ymddangos
;
prin y gellid gostegu dadwrdd rhai o

honynt, ac attal y lleill rhag ymwthio drwy y gynulleidfa at y pregethwr

;

eto, er hyn oU, cafwyd llawu cymaint o seibiant ag a allesid ddysgwyl, yn y

fath le, ac oddiwrth y fath dylwyth. Ar ol yr oedfa hon, trodd pawb eu

hwynebau tua chartref. Y cyfryw oedd y cais cyntaf, a wnaed gan neb o'r

Methodistiaid erioed, i efengylu i drigolion Goror Clawdd Oífa ; ond nid hwa

oedd yr olaf. Rhoes Mr. Edwards, daith arall neu ddwy, i ardaloedd eraill,

ac efi"eithiodd y teithiau hyn, os nad ar y bobl yr oeddid yn ceisio eu Ueshau,

ar y rhai a wnaeth yr ymwehad ; cawsaut hwy ohvg drymach ar agwedd y
trigohon diofal nag oeddynt wedi ei ddysgwyl gael ; taniwyd mynwesau rhai

â mwy eiddigedd yn eu hachos, a grymuswyd eu penderfyniad i ddyfeisio
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rhyw foddion i anfon atynt, neu o leiaf, at rai o honynt, lioll eiriau y fuch-

edd hon.

Treiglodd rhai blynyddau heibio, er hyu oll, cyn y flfurfiwyd y " Gym-
DEiTHAs I Ledaenu Gwybodaeth Tsgrythyeol yn mysg trigolion

GoROR Claaydd Offa." Yr oedd rhyw gychwyniad bychan i'r gwaith

wedi ei wneuthur gan ryw bersonau yn ardaloedd Gwrecsam a'i chyíRniau,

cyn ffurfio y Gymdeithas, trwy agor ysgol Sabbothol mewn man neu ddau.

Ond yn y fl. ]813, y rhoddwyd fi'urf cymdeithas ar yr ysgogiad ; raewn

cyfarfod blynyddol yn Ngwrecsam y gwnaed hyny, pryd yr oedd Mr. Charles,

Bala ; a Mr. Elias, Môn ; ac eraill, yn bresenol, Yn fuan, bellach, agor-

j
wyd amryw leoedd i gadw ysgolion Sabbothol, ac i bregethu ynddynt. Yn

I

mysg y lleoedd boreaf, gallwn enwi y rhai canlynol ;—Bersham, Crabtree-

;
green, Talwrn, Gwersyllt, Llai, a Eossett.* Gwanaidd ac eiddil iawn oedd

;

yr olwg ar y gwaith y pryd hwn. Ychydig iawn oedd nifer y pregethwyr a

bregethent yn yr iaith Saesoneg ; Mr. EUis, Wyddgrug ; Mr. Parry, Caer
;

a'r ysgrifenydd, a geid amlaf ar y maes ; ceid cynorthwy achlysurol hefyd

oddiwrth rai o'r brodyr a berthyuent i gyfundeb Mr. 01iver, Caer ; sef Mri.

Cawley a Ealphs, ac eraill. Yn aehlysurol ymwelai y Parchn. E. Eoberts.

Ehos ; John Humphreys, Caerwys ; a John Jones, Treffynnon
;
ynghydag

ambell un arall o sir Eflint, â'r lleoedd bychain oedd bellach yn agored.

Dangosodd Mr. Daniel Jones o Wrecsam, lawer o ffyddlondeb dros y gym-

deithas drwy flynyddau cyntaf ei ffurfiad. Eiddigeddai John Williams, Llan-

eurgain, lawer dros y rhan yma o waith yr Arglwydd, a thrv\-vddo ef yn

benaf y cychwynwyd yr achos yn Mancott, Golftyn, a Phentre-moch. üan-

gosodd Mrs. Jones o Wrecsam, lawer o garedigrwydd at y ganghen hon o

waith yr Arglwydd. Ond erbyn heddyw nid oes nemawr un yn fyw ag oedd

yn cychwyn y genadaeth hon, Y maent oll, oddigerth ychydig o lofíìon,

eisoes wedi ei symud o'r golwg.

Yn ngodrau sir Drefaldwyn hefyd, gwnaed yr un fath ysgogiad ar ran ar-

daloedd tywyll yno, yn y rhai yr oedd yr iaith Seisonig yn benaf yn ffynu.

Tr oedd y diweddar Barch, Owen Joues a Eichard Newell yn mysg y rhai

cyntaf ar y maes. Eelly hefyd y diweddar Barchn. Dauiel Williams, Tregynon
j

ac Huraphrey Gwalchmai
;
ynghyda'r Parch. David Morgan, Trallwm. Yn y

rhanhon o'r maes cenadol y bu y Parch. WiUiara Hughes, yn awr o Wrecsam,

yn Uafurus a Uwyddiannus, ynghydag amryw frodyr eraill. Ehenir y maes

cenadol ar dueddau sir Drefaldwyn, yn bresenol yn dri dosbarth,

—

Y DosBARTH Cyntap,—dan ofal y Parch. Johu Pugh. Mae yn y dos-

barth hwn clri chapel, a phregethu hefyd mewn dau d anedd.

Yr Ail Ddosbarih,—dan ofal y Parch. Owen Jones. Mae yma hefyd

üìi cliajìel, a dau le eraiU i bregethu.

* Y cwbl honynt, ra amgylchoedd Gwrecsam,
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Y Trydydd Dosbarth,—dan ofal y Parch. J. Eichards. Mae pedwar
capél yn y dosbarth hwn, a thri eraill o leoedd pregethu.

Yn y tri dosbarth y mae yn awr 263 o aelodau eglwysig ; 1600 o wran-

dawyr; a 1036 o ddeiliaid yn yr ysgol Sabbothol.

Afreidiol ydyw dywedyd fod amryw o frodyr heblaw y rhai a enwyd yn
llafurio ar y maes hwn, ac yn eu plitb, ambell un heb fedru ditn ar yr iaith

Gymraeg. Y brodyr a fyddant amlaf yn pregethu yn y cylchoedd uchod

ydyut y Parchn. D. Morgan, Trallwm ; a John Herbert, Drefhewydd
; yn

nghyda Mri. John Davies, Llanfair ; a Richard Baxter.

Rhwng y dosbarth hwn o'r maes cenadol, a'r dosbarth gogleddol o hono,

y mae cryn fwlch, yn cynwys mwy nag ugain milldir o wlad, Ue nad oes, hyd

yma, yr un orsaf genadol, er fod ynddo gymaint o angen gweinidogaeth yr

efengyl ag un Ue. Dywedasom eisoes fod y rban gogleddol hwn o'r maes,

dan aden sir Pflint, ond yn awr wedi ei irapio i'r Henaduriaeth Seisonig.

Mae y dosbarth hwn yn cynwys tua 24 o orsafoedd cenadol ; 1 8 o ba rai yn

meddu ar gapelau, ar lleill yn dai neu ystafelloedd ardrethol. Mae yma
hefyd amryw o bregethwyr ar wedd cenadon, megys Mri. W. Hughes, a

Joseph Jones, Wrecsam ; W. Smith, Eossett ; J. Meredith, Scarisbrick ; ac
j

eraill, mewn rhan. Mae yn y maes hwn amryw frodyr yn gwbl Seisonig eu
'

hiaith, megys Mri. Jonathan Davies, Bowling Bank ; W. Smith, Rossett ; !

J. Meredith, Scarisbrick ; a W. CIarke, Suttoii. Yr olaf hwn, wedi bod am
flynyddau yn weinidog parchus gyda'r Annibynwyr Seisonig, ond a arweiniwyd

gan amgylchiadau i ran o'r maes cenadol ; ac wedi dyfod yn gydnabyddus ag

egwyddorion a dysgyblaeth y Methodistiaid, a'u calonog gymeradwyo, a

gyflwynodd ei hunan yn wirfoddol i'r Henaduriaeth. Cafwyd ynddo bob

boddlonrwydd ar ei gyflwyniad cyntaf, ac hyd heddyw y mae cymeradwyaeth

uchel hono fel cristion diledryw, ac yn meddu llawer o gymhwysderau i

fod yn wasanaethgar i achos y Cyfryngwr yn y rhan yma o'r maes.

Dylid crybwyll hefyd, fod amrywiol orsafoedd, sydd yn gynwysedig o fewn

cylch yr Henaduriaeth Seisonig, wedi eu sefydlu yn benaf dan aden y cynulleid-

laoedd Cymreig yn Liverpool ; megys y ddwy orsaf yn Runcorn ; y ddau gapel

yn Scarisbrick, a'r un a godwyd yn Garston. Pe ddisgyn traul cynaliad y
gorsafoedd hyn ar yr eglwysi Cymreig yn Liverpool, a mawr y fl'yddlondeb

a'r haelioni sydd wedi ei ddangos hyd heddyw. Yn Runcorn y mae cynull-

eidfa Gymry, cynwysedig gan mwyaf o forwyr, yrhai a ddeuant i'r porth-

ladd hwnw ar eu hynt; ac ar araserau y maent yn lluosog. Yraa yn benaf y mae

y Parch. John Jones yn Ilafurio. fewn tua chwe' blynedd yn ol, daeth capel

arall yn Runcorn i feddiant y cyfundeb, sef St. John's. Cyfodwyd hwn mewn
cysylltiad â chymundeb larlles Huntingdon, ac yn y cysylltiad hwnw yr ar-

osodd am ysbaid 30 mlynedd mwy neu lai. Bu gwedd siriol a Ilwyddianuus

ar y gwaith yn y lle hwn am rai blynyddau ; ond yr oedd yn ddiweddar wedi

llaesu llawer, ac yn dirywio fwyfwy ; fel o'r diwedd fod yn rliaid iddo sefyll yn

llwyr, oddieithr ysgogi i ryw dir a chysylltiad newydd. Nid oedd cwbl ddy-
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eithrwch rhwng y lle hwn â'r Methodistiaid o'r dechreuad. Yr oedd y
Methodistiaid wedi cyfranu rhyw gyraaint tuag at ei adeiladu ar y dechreu

;

arferai yr hybarch Thomas Edwards, Liverpool, bregethu ynddo yn fynych
;

ac ar ol hyny, galwyd amryw o weinidogion y cyfundeb, ar amryw achlys-

uron i weini i'r gynulleidfa
;
yn nghyda hyn, yr oedd yno uu, a hwnw

yn cymeryd rhan lled flaenllaw gyda'r gwaith, wedi ei fagu gyda'r Method-

istiaid ya Wrecsam, ac yn llochi syniadau uchel am y cyfundeb. Parodd

yr ystyriaethau crybwylledig i'r brodyr yn y lle, droi eu golwg, yn eu penbleth

a'u pryder, at y Methodistiaid i ymofyn ymwared. "Wedi dwys ystyried yr

achos, a chael cydsyniad y Bwrdd Cenadol, prynwyd y capel gan y brodyr yn

Liverpool, a throsglwyddwyd ef drwy weithred gyfreithiol i fod yn eiddo y

corff. Cafwyd gan y Parch. WiUiam Roberts, gynt o Gaergybi, gyraeryd

gofal y lle, a bu yno yn llafurio gyda graddau helaeth o Iwyddiant a chymer-

adwyaeth hyd y fiwyddyn hon, 1855
;
pryd yr ymfudodd ar gais yr eglwys

yn New York, i wasanaethu yr achos yn ngwlad y Gorllewin.

Mae yn perthyn i'r Genadaeth Gartrefol rai gorsafoedd pellenig, y rhai ni

chrybwyllwyd eto am danynt ; megys Dublin, Tremeirchion, Birmingham, a

Bilston. Sefydlwyd yr achos yn Dublin ar gais, ac i leshau y morwyr a

fyddent yn arfer troi yno gan dywydd, neu i ddybenion masnachol. Mae yn

y Ile hwn gapel bychan a th. Fe ymgynuU ynddo nifer o Gymry ag sydd

yn preswylio yn y ddinas fawr, yn nghyda'r morwyr a ddygwyddo fod yn y
porth. y Parch. Ellis Foulkes, gynt o Amlwch, sydd yno er ys blynyddau

rai yn gweinidogaethu. Mae arolygiaeth yr orsaf yma yn ngofal cyfarfod

misol Môn.

Gorsaf Gymreig hefyd yw Tremeirchion. Mae y lle hwn yn sefyll yn sir

Fflint, rhwng Treffynnon a Llauelwy, mewn parth o wlad ag oedd wedi ei

hesgeuluso i raddau mawr, gan bob enwad crefyddol, Yr oedd y preswylwyr

yn aros, gan hyny, mewn agwedd, cyô'elyb i Gyraru oll, cyn y diwygiad

Methodistaidd. Eai blynyddoedd yn ol, pa fodd bynag, agorwyd ysgol

Sabbothol yn yr ardal, ac adeiladwyd capel bychan yn gaulynol i hyny; eto

yr oedd yr achos yn isel a nychlyd. Anhawdd oedd cael moddion cyson i le ar

gîl fel yr oedd hwn, a Ue yr oedd pob analluogrwydd i gynal addoliad gyda

harddwch ac effeithioldeb. Yn y cyfamser, prynwyd cyfran helaeth o'r ardal

gerllaw y capel hwn, gan y Pabyddion
;
gyda'r dyben o sefydlu Coleg Jesuit-

iaid yn y Ue, i ddwyn offeiriaid ieuainc i fyny i'r urdd hono o babyddion ; ac

i sefydlu ysgol gyffredin i blant y gymydogaeth. Deallwyd fod yn amcan

arbenig yn y symudiad hwn, ennill safle arosol yn Nghymru ; ac enniU rhai o'r

Cymry i fod yn offeiriaid y babaeth ; a llawer o'r genedl i fod yn ddysgyblion

i'r grefydd hono. Ofnwyd, gan gymaint oedd anwybodaeth trigolion y fro, a

cíian faint oedd ystryw yr estroniaid hyn, a chan gymaint yr aníantais a brofid

i gynal moddion cyson ac effeithiol yn y capel bychan, y buasai yr ardal yn

disgyn yn rhwydd i afaelion y grefydd gau hono. Ofnid hyn yn fwy, gan y
canfyddid fod cryn wychder a rhwysg yn perthyn i'r Coleg, a bod trysorau
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helaeth yn rhyw le i borthi y sefydliad ; a bod bwriad penderfynol, trwy bob

gwerth a gwobrwy, ddenu y trigolion, yn eu crynswth, os gellid, i ymollwng

i'w dysgeidiaeth. Eiddigeddai cyfarfodydd misol Dinbych a Fílint yn fawr

yn yr achos, gan íod yr ardal yn terfynu ar y ddwy sir; a theiralai y brodyr

ar bob llaw, yn annigonol eu hunain heb gynorthwy y Bwrdd Cenadol, i

gynllunio moddion effeithiol i wrthweithio y drwg. Bernid yn angenrheidiol

cael cenadwr i'r ardal i gyfaneddu, modd y gallai gymeryd gofal yr achos yn

ei wendid ; a bernid hefyd y dylid cael ysgol ddyddiol yn y lle, fel na osodid

y trigolion dan gymaint temtasiwu i anfon eu plant i'r sefydliad arall. Gyda'r

amcanion hyn mewn golwg, penderfynwyd ar anfon y brawd Mr. W. 0.

WiIIiams, gynt o Fôn, i'r lle
;
gan osod yr orsaf hon o fewn cylch y Genadaeth

Gartrefol. Mae Mr. WiUiams wedi bod yn yr orsaf hon bellach er ys amryw

flynyddau, yn cadw ysgol ddyddiol, ac yn gofalu am yr achos crefyddol yn ei

wahanol ranau. Boddhaol ydyw chwanegu fod ei lafur yn y gwahanol

gaughenau o hono, wedi ei goroni â mesur helaeth o Iwyddiant. Nid ydym
chwaith wedi deall fod y sefydliad Jesuitaidd hyd yma, wedi effeithio nemawr

ar sir Fílint, nac yn wir ar gymydogaeth Tremeirchion, er arfer o'r deiliaid

bob ystryw a allent, trwy degwch gwen, a geiriau denu, i hudo y bobl i'w

rhwyd. lihoddir i'r plant eu dysg yn rhad ynddo; ac yn ychwanegol at y ddysg,

fe'i gwobrwyir â dülad ac â rhoddion. Anfonir meddyg y sefydliad i ym-

weled â chleifion yr holl ardal a'i derbynio ; a rhydd ei amser a'r c^'ffuriau yn

rhad ac am ddim. Prynir pob fferm yn y gymydogaeth a ddygwyddo ddod ar

werth, a gosodir hwy i denantiaid a fyddo yn ddigon ystwytb, wrth gwrs, i

roddi y flaenoriaeth i babyddiaeth, trwy fynychu y gwasanaeth crefyddol, ac

ymrestru o blaid y grefydd Eufeinaidd. Ar y llaw arall, arferir llawer o gyf-

rwysdra yn hyn oll, mewn modd i gelu yr amcan goreu y gellir
;
gan wybod

yn ddiau, fod llygaid Ilawer arnynt, a gwilio manwl ar eu hysgogiadau. Ym-

welodd y Parch. James Williams, cenadwr y Methodistiaid yn Ffrainc, â'r

sefydliad pan oedd ef yn y wlad ychydig o fisoedd yn ol. Cymerwyd ef fel

brodor o Ffrainc, yn iaith yr hon wlad yr oedd yn ymddyddan. Dangoswyd

iddo bob sirioldeb a pharch, yn ddiau ar y dyb ei fod ef yn ffafriol i'r babaeth.

Wedi iddo weled cymaint o'r sefydliad ag a allasai ddysgwyl, hysbysodd i'w

arweinydd, er syndod aruthrol iddo, mai i brotestant ac i Gymro yr oedd ef

wedi dangos cymaint o sirioldeb. Cyn ymadael, gosododd Mr. WiUiams

arno yn Iled hyf, gan ddyweyd, " Mae genych chwi sefydliad gwych yma,

Syr, ac yr ydych yn cael perffaith lonyddwch a rhyddid, dan Iywodraeth

brotestanaidd i ledaenu eich egwyddorion, ac i arfer eich defodau crefyddol
j

pryd na oddefir i mi, yn eich gwlad babaidd chwi, ledaenu y Testament

Newydd, na chymaint a thraethodyn bychan, na fydd y swyddogion gwladol

yn ymaflyd ynof ac yn fy nirwyo, neu yn fy ngharcharu 1 A ellwch chwi,

Syr, eglurhau i mi pa fodd y mae mwy o ryddid gwladol a chrefyddol, mewn

gwledydd protestanaidd nag sydd yn y rhai pabaidd,—yu y gweldydd y

Uedaeair ac y darllenir y Beibl, nag yn y rhai y gwaherddir ei ledaenu a'i
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ddarllen ? " Gyda hyn dangosai y grboneddig radd o anesmwytlider an-

niddig, a brysiai, bellach, i roddi pen ar ymddyddan mor aígas, a chan oblygu

yn brysur uuwaith a dwy, dangosai y drws i'r ymwelydd, gan ddyweyd,

" Good morniuf/, Syì' !
"

Cyfeiriwyd Uafur y Genadaeth Gartrefol i rai llanerchi trwy amgylchiadau

lled hynod ; amgylchiadau yr oedd mwy o lais rhagluniaeth nag oedd o drefn-

iad dynol ynddynt. Y fath yn neillduol oedd yr amgylchiadau a agorodd y
drws i Scarisùric/c. Ardal yw hon, tua 15 milldir o'r dref hon, Liverpool,

tua'r gogledd. Ardal y mae cryn gymysgedd o Eglwysyddiaeth a Phabydd-

iaeth ynddi ; ac felly wedi bod er ys oesoedd. Nid hawdd fyddai dyweyd

pa un yw yr amlaf a'i eglwyswyr a'i pabyddion. Pa un bynag y mae y ddau

sefydliad wedi gadael yr holi barth yraa o'r wlad mewn tywyllwch, fel y fagddu,

am grefydd a'i gwrthddrychau
;
pawb o'r trigolion yu cytuno i ymddiofalhau

ynghylch eu heneidiau, ac i ymroddi yn egniol i geisio y byd yn ei gyfoeth

a'i bieserau. Yr oedd y parth yma o'r wlad yn berffaith ddyeithr i'r Method-

odistiaid, a'r Methodistiaid iddo yntau. Nid oedd ynddo prin un Cymro ya

aneddu, ac o bob man o amgylch Liverpool, Scarisbrick oedd yr ardal

fwyaf annhebyg i fod yn orsaf genadol ; eto y mae yn yr ardal hon yn awr

ddau gapel wedi ei hadeiladu, a chenadwr ieuanc yn byw.

Yr oti'eryn i ddwyn Methodistiaeth i'r ardal anghysbell, a hanner-babaidd

hon, ydoedd gr ieuanc, o'r enw Eichard Sephton. Brodor o'r wlad houo

ydoedd, ac wedi ei ddwyn i fyny yn ffurfiau a defodau eglwys Loegr, fel ei

henafiaid oll. Yr oedd ei dad yn r gwladaidd, a diddysg ; tra anwybodus

am grefydd, a chwbl wrthwynebol i bob newydd-deb ynddi ; eto yr oedd yn

berchen cryn lawer o'r byd. ^Yedi i'r mab Eichard dyfu i fyny, dygwydd-

odd iddo un diwrnod gantod rhyw fisolyn, o'r enw " T/te Christian Petmy

Magazine," ar lawr y t. Pwy a'i dygodd yno nis gwyddai, ac nis gyr eto

;

na plia fodd, Cododd ef, modd bynag, a darllenodd ef. Yr oedd crybwyll-

iad ynddo am Whitfield, pa fodd y bu ef yn ddefnyddiol i dynu i lawr hen

gampau llygredig Lloegr, ac y defuyddiwyd ef yn ofteryn i ddwyn llaweroedd

o'i gydwladwyr i wybodaeth y gwiriouedd. Effeithiodd y darlleniad ar y
lleucyn fel ag i godi awydd ynddo i wybod mwy am y pregethwr hynod y
darlleuasai fel hyn yn ddamweiniol am dano. Parodd hyn iddo siarad â hwn
ac arall am Whitfield, ac yn mysg rhai o'i gydnabyddiaeth yn y dref hon, lle

yr arferai ddyfod bob wythnos i'r farchnad, fe ddaeth ar draws llyfr o breg-

ethau Whitfield. Cafodd ei fenthyg, a chyda chryn awyddfryd íé'i darllen-

odd, y cyntaf erioed yn ddiau o'r fath. Yr oedd y syniadau a draethid yu y
pregethau hyn yn newydd iddo ; a rhai o houynt yn rhedeg yn groes i'r syn-

iadau a glywsai efe yn awr ac eilwaith gan oö'eiriad y plwyf. Gan fod

cadwedigaeth ei enaid bellach yn dechreu ymgymheil i'w feddwl yn ei bwys-

igrwydd, teimlai yn anesmwyth, am nad oedd yr ofleiriad a Whitfield yn
cytuno. Honai yr olaf mai trwy ffydd ac nid trwy weithredoedd y ddeddf

yr oedd i ddyn gael ei gyfiawnhau gyda Duw, ond y cyntaf a ddywedai,
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ond i ddyn wneyd a allai, trwy ymgadw yn ddyfal ~ at yr eglwys,

a byw yn fucheddol, y byddai yn sicr o gadwedigaeth, Gan nad oedd
Sephton yn galhi cysoni y dywediadau hyn, a chan na allai ymdawelu
ychwaith heb ryw eglurhad helaethach ar y mater, efe a benderfynodd fyned

at y person a gofyn iddo ei ddad-ddyrysu. Yr oedd ei benbleth hefyd yn fwy,

ami iddo ddeall fod geiriau yn yr epistol at y Eufeiniaid, at y rhai y cyfeiriai

"Whitfield, yn berfifaith gyson â'r hyn a ddarllenasai yn y pregethau.

At y person yr aeth, a chan fod y Ilanc wedi ennill gradd o ífafr yn
ngholwg y gr parchedig eisoes, trwy ei fod yn fwy dyfal yn y gwasanaeth

na Ilawer, mwy cyson el rodiad, ac yn blaenori gradd gyda'r canu, efe a

gyfarfu â derbyniad mwy siriol a chroesawgar. Buan y dechreuodd adrodd

ei neges, gan ofyn yn ostynedig i'r gr urddssol egluro iddo pa beth oedd

fíydd ? Gofynwyd iddo yntau yn ol, Pa Iyfrau a fu ef yn eu darllen. " Preg-

ethau Whitfield," oedd yr ateb. " Enthusiad oedd Whitfield," ebe y person,

na roddwch eich calon ar ddim a ddywedo."

" Ond y mae Paul, syr, yn dyweyd yn gyfîelyb iddo," ebe y Ilanc.

" Nid rhaid i r ieuanc dichlynaidd fel chwi," atebai y person, " drafferthu

ac ymddyrysu gyda phethau o'r fath hyn. Mae eich cymeriad chwi yn ddi-

achwyn arno, ac nid rhaid i chwi boeni eich hun. Yn hytrach cymerwch

eich byd yn llaw^en, heb ymlwytho yn ormodol fel hyn â phryderwch na

pherthyn i chwi. Pe buasai y wraig i mewn, archaswa arni chwareu tou i

chwi ar y Piano."

Yna tynodd Goeg-lyfr (Jeü-hooh) i lawr, gan ei estyn i'r Ilanc, a dyweyd

y gallai darlleniad Ilyfr o'r ^ath fod yn wasanaethgar i ymlid ei bruddglwyfni

ymaith. Yr oedd gwagsawrwydd y fath ymddygiad yn gyfryw na allai

Sephton lai ua theimlo ei anmhriodoldeb'; a chyda chyrnaint o foesgarwch ag

a allai gael ar y pryd, efe a wrthododd y llyfr, a gadawodd y t.

Parhaodd a dwyseiddiodd pryder y gr ieuanc ynghylch ei achos tragwydd-

ol hyny allan. Ymddyddanai lawer â'i fam ynghylch pethau crefyddol, a

gweddiai lawer gyda hi. Nid oedd neb arall yn y teulu a allai gydymdeimlo

ag ef ; ond parod yn hytrach oeddynt i wawdio ei ddwysder, ac i'w hwtio am
ei ynfydrwydd. Daeth yn gydnabyddus, drwy drafodaeth fydol, ag un o

henuriaid y Methodistiaid yn y dref hon, a thrwy hwnw â'r ysgrifenydd ; a

bu hyny yn foddion i'w ddwyn i fwy o gydnabyddiaeth ag eraill o'r cyfundeb

yn ol Ilaw. Yn fuan wedi ei ddifrifoli gan bryder am ei achos tragwyddol,

daeth i dosturlo wrth ei gymydogion diofal a chysglyd; a rhyw ddiwrnod yn

y maes cododd ymofyniad yn ddisymwth yn ei fynwes, " Ai ni allaf trwy ryw
foddion eu Ilesâu ? " Gan fod ei fryd wedi disgyn ar y fath amcan, nid hir

y bu cyn meddwl y gallai gasglu rhyw hanner dwsin ynghyd i gegiu y t, os

caniateid iddo, a'u dysgu i ddarllen ; a'u cyfarwyddo yn ol ei allu, yn mheth-

au yr efengyl. Hyny a wnaeth a llwyddodd yn mhell tu hwnt i'w ddysgwyl-

iad. Llanwyd y gegin, nes cyfodi grwgnach o herwydd yr anghyfleusdra.
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Symudodd i'r ysgubor, a chynyddodd deiliaid yr ysgol, nes oeddynt yn dri-

ugain a mwy o rifedi.

Dylid cofio nad oedd y gr ieuanc hyd yn hyn, erioed wedi bod ei hun

mewn ysgol Sabbothol ; uad oedd ganddo neb i'w gynorthwyo, yn y llafur

nac yn y draul ; fod ei deulu, oU ond ei fam a'i chwaer, yn dra gwrthwyneb-

ol iddo ; ac nad oedd eto wedi cyrhaedd ei hun ond graddau bychain o wybod-

aeth a phrofiad, nac mewn cymdeithas eglwysig gyda neb. Nid yn fynych y

cafwyd neb mewn amgylchiadau cwbl gyffelyb ; ond er maint ei anfanteision,

nid oedd yn ymoUwng dim gyda'i amcan goruchel. Wedi bod yn cadw yr

ysgol dros ryw gymaint o amser yn yr ysgubor, fe ymofynodd trwy ryw rai

o'i gyfeillion crefyddol yn y dref hon, a'i ni allai gael neb yno i bregethu ; ac

yn gydsyniol â'i gais, anfonwyd yno y Parch. Thomas Joues, yr hwn ar y

pryd oedd ar fedr cychwyn i'r India yn genadwr ; a hon oedd y bregeth

gyntaf a fuasai yn y gymydogaeth gan neb o'r Methodistiaid erioed. Yr

oedd y tymhor yn prysur nesâu, pa fodd bynag, ag y byddai raid wrth yr

ysgubor i ddybenion y tyddyn, a mawr oedd penbleth yr athraw yngliylch yr

ysgol Sabbotliol, sef yn mha le y cedwid hi o hyny allan. Nid oedd un t
bellach yn ddigon helaeth i gynwys ei deiliaid, pe buasai rhyw un yn foddlon

i'w roddi i'r dyben ; ac nid oedd yr un adeilad arall o fewn y gymydogaeth

a wnaethai y tro. Tra yr oedd Sephton yn syn-fyfyrio pa beth i wneyd, dis-

gynodd ei lygad ar hen adeilad gandryll cysylltiedig â beudy, adeilad yr arferid

unwaith roddi y certi dani, ond yr hon oedd bellach yn ddiddefnydd. Tyb-

iodd ynddo ei hun y gelîid, gydag ychydig draul, drefnuso ac adgyweirio y lle

hwn i ateb y dyben. Yn llon ei feddwl, ac yn llawn o'r bwriad, gofynodd

genad ei dad i ymosod at y gwaith ; ond atebwyd ef yn gwta, nad allai roddi

caniatâd iddo heb grybwyll y boneddwr ag oedd bia y tyddyn.

Yr oedd yma anhawsdra newydd. Pabydd o broffes ac o deulu oedd y
boneddwr ; ac nid oedd lle, prin i obeithio, y ceid y cyfryw ganiatâd ganddo.

Ond pa beth a wnai ? anhawdd iawn oedd ganddo roddi yr ysgol i fyny
;

yr

oedd efe ei hun wedi cael blas arni, a phrofion eisoes fod eraiU wedi cael lles

drwyddi, ac aruthr ganddo a fuasai iddi syrthio. Ond pa beth oedd i'w

wneuthur ? dim ond ymwroli a myned ei hun at y gvvr boneddig a gofyn ei

ganiatâd. Nid esgeulusodd chwaith osod ei gyn o flaen yr Hwn y mae

calonau pawb yn ddarostynedig iddo, ac erchi ei nawdd a'i arweiniad. Pelly

yn grynedig aeth i'w ffordd, a chafodd gyfleusdra i osod yr achos o flaen y
gr mawr.

" Mae lluaws mawr o blant tlodion, Syr," ebe efe, " diddysg a didrefn, yn

yr ardal, heb fedru darllen y Beibl, nac un Ilyfr arall ; ac nid oes neb yn

ymofyn am eu henaid. Yr wyf, Syr, er ys ychydig amser yn ol, o dosturi

atynt wedi dechreu ysgol i'w dysgu ar y Sabbothau. Cadwyd hi ar y
dechreu yn nh fy nhad, ac wedi hyny yn yr ysgubor ; ac yn awr fe fydd eisiau

hono. Mae adeilad gerllaw, a ddefnyddid yn gysgodle certi, yn ddiddefn-

ydd ; a da fuasai genyf, Syr, os rhoddwch ganiatâd i mi i adgyweirio hono i'r
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dyben." Gyda parodrwydd annysgwyliadwy, fe ganiatâodd y boneddwr iddo

ei gais ; a chanmolodd ef am ei ofal dros blant tylodion y fro ; "ewch yn
mlaen," ebe fe, " gyda'r aracan daionus, a rhoddaf fy ngair, na chaiff neb

aflonyddu arnoch. Cewch goed genyf hefyd i drefnuso yr adeilad !

"

Yr oedd hyn yn fwy nag a ddysgwyliasai. Cydnabu gyda boddhad mawr
fod ei weddi wedi ei hateb, a bod ei lafur dan nodded rhagluniaeth. " Efe

a ddiolchodd i Dduw ac a gymerodd gysur." Yr oedd, bellach, wedi cael gair

y gr mwyaf yn yr hoU wlad o'i blaid. Tynerodd hyn beth ar ei dad ; a

pharodd ymroddiad llwyrach yn y llencyn ei hun. Taclusodd yr adeilad a

dygodd arno draul o £35 ; heblaw ei lafur ei hun, gwaith y ceffylau, a choed

y boneddwr. Llawen oedd ganddo gael lle cyfleus ac arosol i gadw yr ysgol,

ond yr oedd cyfarfod â'r draul yn ei lenwi â phryder dwys. Yr oedd bellach,

trwy gynghor ei gyfeillion yn Liverpool wedi ymuno â chynulleidfa o Annibyn-

wyr yn nhref Ormskirk, tua thair miUdir neu ychwaneg o'i gartref. Yn yr

eithaf, ni allai ddysgwyl ond ychydig gynorthwy oddiwrth y gynulleidfa hono,

gan nad oedd ganddi ond ychydig o allu, a llai o ewyllys. Yr oedd ei dad

hefyd wedi cyfyngu arno yn ddiweddar, oddiar y dyb ei fod yn gwario y cwbl

a roddid iddo i gael Uyfrau a phethau anghenrheidiol i'r ysgol. Yr oedd

y meddwl bod mewn dyled yn ei boeni yn drwm ; ac yn fwy o lawer, am y
byddai methu cyfarfod â'i ofynion yn achlysur i ddwyn anfri ar ei grefydd, a

rhwystr i'r achos a ddechreuasai.

Tra yr oedd yn ymddyrysu yn y benbleth hon, ac yn ol ei arfer, yn gosod

ei achos o flaen yr " Hwn a ddichon wneuthur yn dra rhagorol," cyfarchodd

ei dad ef, un diwrnod, gan ddyweyd, " Eichard, yr oeddwn yn bwriadu rhoi

haidd yn y darn tir, y fan a'r fan ; ond yn Ue hyny, mi a'i rhoddaf i ti, am
eleni i wneyd a fynech ag ef, a bydd ei gynyrch i ti yn lle arian poced." Diolch-

odd y llanc am yr addewid, a gwelodd fod iddo obaith am gyfran o'r ddyled

a dynasai arno ei hun. Gwrteithiwyd y tir fel arferol, trwy orchyrayn yr

hen r, a phlanwyd cloron (potatoes) ynddo. Dealled y darllenydd mai

gwlad hynod am gynyrchu tatws ydyw y wlad hon, er mwyn cyfarfod â

marchnadoedd Liverpool a Manchester. Yr oedd cynyrch y darn tir wedi

ei fwriadu o'r dechreuad gan y llanc i dalu traul yr ysgold, ac felly ya
gysegredig i'r Arglwydd. Appeliai yn hyn at Lywodraethwr y byd am fodd

i ddwyn ei achos yn mlaen.

Yn mhen ryw dymhor, disgynodd llygad yr hen r ar yr egin tatws, a

chanfu fod ynddynt obaith cnwd toreithiog, a gofynodd i'r mab, "Eichard,

beth a wnêist ti i'r darn tir accw. Mae accw obaith cnwd auarferol. Ti c^ei,

yn ol yr olwg sydd, gan' mesur oddiarno !
" Aeth yno, ymhen rhyw enyd o

amser drachefn, ac adroddai ei syndod eilwaith, " Ni welais y fath gnwd ar

dir erioed. Ehaid i ti ranu y cynyrch gyda dy chwaer ; fe fydd o hono gant

a hanner o fesurau !
" Yr oedd yr hen Avr, yr hwn oedd yn tynu tua 80

mlwydd oed, wedi gweled llawer yn ei ddydd ; eto yr oedd heb weled cy-

ffelyb gnwd erioed. Mynai fod y Uanc wedi gwneyd yn rhy eofn ar y gwrtaith

;
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ond wedi deall na fu gan y mab ddim llaw yn hyny ollj fe fynai iddo ranu yr

elw â'i chwaer. Ond nid boddlawn oedd Richard i wneyd byny y tro hwn, gan

fod ganddo amcan neillduol iddo ; ac wedi appelio at yr addewid a roddasai

ei dad, cafodd y cwbl iddo ei hun. Yu yr amser priodol codwyd y tatws a

chafwyd fod yno, rhwng mân a mawr, dros ddau gant o fesurau, a hyuy

oddiar ycliydig mwy na hanner erw o dir. Gwerthodd y llanc y cynyrch a

derbyniodd í:21. lOs. o arian am dano
;
yr hyn, gydag ychydig gynorthwy a

dderbyniodd, a roes fodd iddo dalu y ddyled !

Bellach, a thros ryw dymhor, deuai y gweinidog, yr oedd Sephton mewn

cymundeb ag ef, unwaith yu y mis i bregethu yu y lle; a thwy ddirfawr ymdrech

y llanc yn eu gwahodd, deuai 80 neu 100 o bobl i wrando. Yr oedd yr

ysgol hefyd yn flodeuog. Cyn hir o amser aeth y lle yn rhy fychan i'r

ysgol drachefn ; ac ymosododd yntau eilwaith at ei helaethu. Costiodd yr

helaethiad hwn iddo £40. I gyfarfod â'r draul fawr hon, fe roddwyd iddo

ífafr yn ngholwg dwy gynulleidfa ag oeddynt bellach yn adnabyddus o'i ym-

drechiadau ; a chasglwyd rhyngddynt hanner y swm
; y gweddiU a wnaed i

fyny trwy ei roddion ei hun, a chyfraniadau personol caredigion yr efengyl.

Ýr oedd yma, bellach, addold bychau, glân a chlyd, ond cwbl ddiaddurn;

yr oedd deiliaid yr ysgol yn amrywio o 80 i 120 o rifedi, ac yr oedd lle i

oddeutu 150, neu ychwaneg, i wrando pregethau. Addawsai Eichard Sephton,

wrth ofyn cyfraniadau at yr helaethiad diweddaf, y gwnai ei oreu i gael preg-

ethu amlach i'r lle ; bu yn ddyfal hefyd, i gael hyn, trwy osod yr achos ger

bron amryw o gynuUeidfaoedd heb fod ymhell o'r lle ; ond nid oedd y drws

yn ymagor
;
yr oedd y gweinidog a ddeuai unwaith yn y mis, hefyd, wedi

rhybuddio na oddefai ei iechyd iddo barhau. Yr oedd gogwyddiad cryf yn

meddwl v Ilanc o'r dechreu at y Methodistiaid Calfinaidd, oblegid â hwynt y
daethai gyntaf yn gydnabyddus, fel pobl grefyddol ; a'u gweinidogion hwy

a wrandawsai gyntaf : yr oedd hen weinidog yu Southport hefyd wedi ei

annog yn gryf i gyflwyno ei hunan yn hoUol i ofal y Methodistiaid, fel y
bobl debycaf i estyn eu nawdd drosto.

Yn yr adeg yma daeth i'r dref hon (Liverpool), a galwodd ar yr ysgrifen-

ydd; ac wedi clywed ei hoU helynt, addewais osod ei achos o fiaen y brodyr;

yn y canlyniad, anfonwyd yr ysgrifenydd yno i bregethu, a chyfaill gydag ef

;

ac wedi dychwelyd, adroddasom yr hanes, a phenderfynwyd yn unfrydol, mai

ein dyledswydd ydoedd gwrando ar yr alwad, a pharotoi rhyw foddion i gyf-

arfod ag angen y Ue, gan gwbl gredu alw o'r Arglwydd ni i efeugylu yn y
Uanerch dywell hon o'r wlad. Ond cyn cymeryd yr anturiaeth hon arnynt,

barnwyd yn addas osod yr achos o fiaen y cyfundeb yn nghymdeithasfa Din-

bych ; derbyniwyd yr adroddiad yno gyda sirioldeb a difrifwch ; a rhoddwyd

cadarnhad uufrydol, gan y gymdeithasfa, i'r hyn a wnaethid gan y brodyr yn

Liverpool ; ac annogaeth i fyned ymlaen gyda'r cynlluniau a osodid ger

bion.

Mae Scarisbriclc wedi bod yn orsaf genadol mewn undeb â'r Methodist-
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iaid er ys mwy na 13 o flynyddau, sef er oddeutu y fl. 1842. Er y pryd

hwnw hyd yu awr, y mae dau gapel wedi eu codi, y ddau ar dir yr un bon-

eddwr ag a roes ei nodded dros yr ysgol Sabbothol ar ei ehychwyniad. Mae y
gr anrhydeddus hwn wedi dangos llawer o garedigrwydd tuag at yr ysgog-

iad hyd yma, ar amrywiol achlysuron ; nid yn unig trwy roddi rhwym-ysgrif

am y tir, oud hefyd trwy gyfrauu, mewn dull anuniongyrchol, at godi yr

adeiladau ; a rhoi ar ddeall i ryw bleidiau a fynent orthrymu, na oddeíìd

iddynt wneyd hyny. Mae caredigrwydd y boueddwr hwn yn fwy nodedig, o

herwydd ei gysylltiad (teuluol o leiat') âg eglwys Ehufain ; ac o herwydd nad

oes un enghraiö't ar gael iddo ymddarostwng erioed i edrych yn foddhaol ar

achos cyíielyb o'r blaen. Anhawdd ydyw peidio canfod fod rhyw law ddir-

gelaidd gan Ly\vydd y byd yu hyn oU, ac nad oes diffyg moddion nac offer-

ynau aruo byth i ddwyn ei amcauion goruchel i ben.

Mae ysgol ddyddiol yn cael ei chadw yn un o'r ddau gapel, ac ysgol

Sabbothol yn y ddau, ynghyda phregethu cyson ar y Sabbothau. Mae amry

w

frodyr wedi bod yn Ilafurio yn yr ardai hon, o'r dechreuad hyd yn awr .

megys y Parchn. Jaraes Donne, yn awr o Langefni; Griífith Parry, Caernar-

fon ; y diweddar Hugh Lee, LiverpooI ; John Jenkins, M.A., Caer ; "William

Smith, Eossett ; ac yn awr y mae yn aros yno, Mr. Meredith, gr ieuanc a
ddaethai yno o sir Faesyfed. Yn y wlad dywell hon, lle mae cymaint o farw-

eidd-dra dideimlad ynghylch crefydd a'i holl wrthddrychau ; Ue y mae ofer-

goeledd wedi bod dros gyhyd o amser yn teyrnasu yn fuddugol; a Ue y mae
cymaint o ragfarn yn erbyn pob peth newydd, ac yn enwedig yn erbyn pur-

deb mewn barn a buchedd, ni allwn lai na dysgwyl ilawer o anhawsderau.

Y mae Eichard Sephton, er y cwbl, yn parhau yu ff'yddlawn gyda'r gwaith •

mae yr ysgol Sabbotbol yn gwasgar goleuni gwybodaeth ysgrythyrol ymysg
ugeiniau lawer o ieuenctyd yr ardaloedd ; mae anibell uu, yn awr ac eilwaith

yn argoeli fod y gwirionedd yn mynu ei tfordd i'r galon ; ac yn eu niíer rai

yn ymuuo â'r eglwys fechan yn y Ue.

Mae traul flynyddol y Gymdeithas Gartrefol, yn ei toll gano-henau

uwchlaw £800, heblaw y swm a gesglir yn y gorsafoedd eu hunain. Mae y
draul yn fawr, mae yn rhaid addef; ond pan y cofiom fod yma tua 50 o
orsafoedd, Ilawer o honynt eto yn weiniaid, ymhob ystyr, a dyled yn aros ar

y Ileoedd addoliad, ni all fod ond tua £16 o draul yn flynyddol yn disgyn ar

bob un at eu giiydd ; a phan y cofiom fod ymatua 3000 o ddeiliaid yr ysgol
Sabbothol yu derbyn addysg ysgrythyrol bob Sabboth ; a thua tíOOO o breswyl.

wyr y parthau hyn yn cael gwraudo geiriau y bywyd tragwyddol bob Sabbolh*

a channoedd rai, heb amheuaeth, wedi derbyn bendith gan Dduw, vn ystod y
blynyddau y mae y gymdeithas hon wedi bod yn Ilafurio, digyn ydyw, fod
cymaint o arian yn cael eu gwario j ni wariwyd arian erioed i ddyben mwy

CyrEOL in. 2 l
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anrhydeddus, a boddhaol gan Dduw. Mae siroedd Gwynedd, a rhai o drefi

Lloegr, wedi bod yn dra chanmoladwy, a flfyddlon yn yr achos yma, er ys

llawer o flynyddau, yn cyfranu yn haeliouus iawn ; ac yn arbenig felly, sir

rôn a Liverpool. Yn ddiweddar, yraddengys fod y gobaith yn cryfhau y

ceir llwyr ddilëu y ddyled drom ar yr addoldai yn y Gororau, a thrwy hyny

arbed cryn swm yn flynyddol, yr hwn a delid mewn Uog arian, a fenthyciasid

i'w codi. Gofidus yw ychwanegu fod rhai ardaloedd, hyd heddyw, yn

dyoddef yn drwm, o ddifíyg cenadon yr efengyl yn preswylio ynddynt ; a

thra y byddant yn aros yn y cyfryw sefyllfa ymddifad, nid oes lle i ddysgwyl

nad dihoeni y bydd y gwaith mewn gwendid a nychdod.

BIEMINGHAM A BILSTON.

'î'mddengys fod cais wedi ei wneuthur tua'r fl. 1826, i ffurfio achos crefyddol

yn yr iaith Gymraeg, yn Birmingham, a bod cyfraniadau arianol tuag at ei

godi a'i gynal wedi eu cael gan y rhai a flaenorent yn yr achos ; ond, trwy

ryw foddion neu gilydd, erthylu a wnaeth yr ymgais. Yn y flwyddyn uchod

bu y diweddar Barch. John Elias, yn pregethu yn y dref, yn nghapel yr hy-

barch Mr. James, yn Carr's Lane ; yr hwn amgylchiad a roes achlysur i'r

ysgogiad crybwylledig. Yr oedd o fewn y dref nifer o Gymry yn awyddus i

fwynhau addoliad a gwasanaeth crefyddol, yn iaith eu hen wlad ; amryw o

honynt wedi bod mewn undeb eglwysig â rhyw enwad o gristionogion yn y
dywysogaeth, ond heb fod felly wedi dyfod i Birmingham ; eto yr oedd rhai

yn mysg yr hoU uifer, tua 22 meddir, o bersonau, mewn undeb â rhai eglwysi

Seisonig y dref
;
ymgrynhodd y Cymry hyn at eu gilydd, heb ymbwylliad

digonol, tybygid ; ac heb fod ychwaith dan nawdd un cyfundeb o bobl gref*

yddol ; a rhai o houynt, fel yr ymddeugys, yu fwy eu sêl na'u doethiueb, ac

yn fwy eu hawydd i wneuthur sôn am danyut eu huuain, nag oeddynt i eangu

teyrnas yr lesu ; ac yn y brwdfrydedd hwy a agorasant le bychan i addoli

ynddo yn Rea-street; ond fel Uawer anturiaeth anaeddfed arall, ni Iwyddodd

;

a chyn amser hir, yr oedd yr hoU drafodaeth wedi llwyr ddiflanu.

Mae Cymro o genedl, a Cbymro anmherffaith o iaith, yn weinidog parchua

yn y dref hyd heddyw, ac wedi bod felly er ys Uawer o flynyddau, sef y Parch.

John Jones,* yr hwn sydd weinidog yn nghyfundeb yr larlles Huntingdon.

Mae y gr parchedig hwn wedi dangos Uawer o dyner deimlad tuag at y
Cymry; ac wedi eu cynorthwyo ymhob ymgais teg i godi achos crefyddol i'r

Cymry, yn eu hiaith eu hunain ; ond yr oedd yn wrthwynebol i'r cais cyntaf

a wnaed, sef yr un crybwylledig uchod, gan ei fod yn argyhoeddedig, fod

gormod o wedd anmhwyllog a direol ar yr anturiaeth : nid oedd prawf fod y
pleidiau a'i gwnaent, eu hunain yn rhai gwir grefyddol ; ac ni chafwyd cymer-

adwyaeth na chefnogaeth yr un enwad crefyddol yn sel wrtho. Nid rhyfedd,

* Mab ydyw i'r diweddar Barch. Thomas Jones, Caerfyrddin.
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gan hyny, i Mr. Jones ymgadw yn glir oddiwrtlio, gan deimlo ~ yn sicr mae

methu a fyddai raid iddo. Ac t'elly hefyd, fel y crybwyllwyd, y bu.

Ond am yr ail ymdrech a wuaed,—yr ymdrech sydd wedi llwyddo i fesur

ehelaeth iawn ; am hwn yr ysgrifena Mr. Jones fel hyn :
—" Ar y llaw arall,

tybiwyf fod yr ymgais presenol wedi codi yn deg oddiar arweiniad rhaglun-

iaeth. Pan y dechreuwyd adeiladu Uysd y dref, daeth nifer o grefi'twyr

Cymreig ataf, sef seiri coed a cherig, i ddatgan nad oedd eu gwybodaeth o'r

iaith Saesoneg y fath ag y gallent gael adeiladaeth wrth wrando gweinidog-

aeth Seisonig ; barnwyf fod o honynt tua 30 o aelodau crefyddol, ynghyda'u

teuluoedd. Ymddangosai i mi fod eu cais am gynorthwy yn llais ataf oddi-

wrth Dduw ; ac er na arferaswn bregethu yn Gymraeg erioed, gan i mi adael

Cymru pan yn 16 mlwydd oed, eto, mi benderfynais, trwy gymhorth, i geisio

cynal oedfa yu Gymraeg, ar brydaawn Sabboth, ya ychwanegol at yr oedfaon

Seisonig a gedwid yn flaenorol.

" Yr oedd y cais anaeddfed blaenorol, i ffurfio cynulleidfa Gymreig, wedi

fy ngosod i fesur ar fy ngocheliad ; am hyny ni chaniatawyd i neb gymeryd

rhan gyhoeddus yn y gwasanaeth crefyddol, ond y sawl ag oeddynt yn aelod-

au rheolaidd
;
yr oedd y rhai'n oll, oddigerth dau neu dri, yn perthyn i'r

Methodistiaid Calfinaidd. Gorphenwyd adeiladu Uysd y dref ; ac ymadaw-

odd amryw o'r gweithwyr, ac yn eu plith, lawer o'r Cyrary ; eto, er hyn,

mi gefais fod genyf gynulleidfa o 30 i 40 o Gymry, a bernais mai fy nyled-

Bwydd oedd parhau i gadvy yr oedfaon, hyd nes yr ymgasglai nifer digonol, i

fl'urfio achos Cymreig ar ei ben ei hun. Yr amcan hwn a ddygwyd o amgylch

yu gynt, trwy ddyfodiad Mr. Edward Price, pregethwr awdurdodedig ymysg

y Methodistiaid Calfinaidd, i breswylio i'r dref. Disgjfnodd y gwasanaeth

Cymreig, bellach, arno ef, mor fynych ag y byddai cyfleusdra ganddo. Yn y
» 1839, yr oedd fy nghyfeillion Cymreig yn teimlo eu bod yn ddigon cryfion

bellach, i agor lle bychan iddynt eu hunain ; a hyny a wnaethant yn Easÿ

Eow, gogyfer a phen Great-Charles-street ; ond gan y daeth eisieu y Ue ar y
perchenog i ddybenion eraill, y maent er yn ddiweddar, yu arfer ymgyuuLI

mewn ystafell yn Cambridge-street.

" Gyr pawb p'a mor anghyäeus ydyw y cyfryw ystafelloedd i gynal

addoliad ynddynt ; ac nid sn fydd gan ueb os appelia Cymry y dref hon at

eu cydwladwyr am gynorthwy i adeiladu capel, i sefydlu addoliad parhaus a

eefydlog yuddo, yn eu hiaith eu hunain. Derbyniwyd yr appêl gyda siriol-

deb, a chyfranwyd yn ehelaeth gan eu cydwladwyr yn y dywysogaeth, ac yn

rhai drefydd Lloegr, tuag at adeiladu y capel newydd ; nid llai awm na

£201 189. 4c.

" Teilwng hefyd o'i ddywedyd yw, nad ydyw y Methodistiaîd Calfinaidd

byth yn aríer dwyn costau eu capelau o flaen dynion haelionus, ond a fyddo

yn eu cyfundeb eu hunain ; ond tybiant, mewn amgylchiad o'r fath ag ydyw

hwn, fod ganddynt ryw hawl ar gydymdeimlad eu cydwladwyr, y rhai sydd

wedi casglu cyfoeth ya y rhan hon o'r deyrnas ; ac ynghyda'r cyfeülion



468 HANESIAETH Y SIUOEDD. [dOSB. IV,

Seisonig hyny, y rhai y dichon fod Cymry yn eu gwasanaeth, neu heb hyny,

y rhai ni allant lai na gwybod pa mor werthfawr, i'r gwrandawr, ydyw fod

mawrion weithredoedd Duw yn cael eu mynegi iddo mewn iaith a ddeallir

ganddo.

" Prif amgylchiadau yr achos hwn, gan hyny, ydynt y rhai hyn :—Mae

angenrheidrwydd am gapel Cymraeg yn Birmingham
;
yn enwedigol i'r bobl

ieuainc sydd yn dyfod yma o Gymru. Bydd yr addoid hwn y dadleuwyf

drosto, dan arolygiaeth a gofal uniongyrchol, y Methodistiaid Calfinaidd;

felly, os yw neb o'r cyfeiUion y daw y cyfarchiad hwn i'w dwylaw, yn cymer-

adwyo athrawiaeth a dysgyblaeth y corff adnabyddus hwnw o gristionogion,

gallant fod yn sicr y setìr atynt yn eífeithiol yn y lle sydd yn awr yn cael ei

adeiladu."

Arwyddwyd,
TacJiwedd l^eg, 1841. JoHN JoNES

T cyfryw ydoedd cyfarchiad ysgrifenedig y gr parchedig uchod, pan oedd

yr adeilad y cyfeirir ati yn cael ei chodi. Yr oedd y gareg sylfaen eisoes

wedi ei gosod er Hydref 2Üfed, gan Mr. Jones, ynghydag eraiU yn perthyn

i'r Methodistiaid. Mewn cyfarfod a gynaliwyd yn ddilynol, mewn ystafell

cysylltiedig â chapel Mr. Jones, Ue yr oedd tua 80 o bersonau wedi ymgasglu

i yfed tê, rhoddwyd diolchgarwch o'r fath gwresocaf iddo, am ei lafur diíiino

gyda'r achos Cymreig, a'i sêl a'i diriondeb tuag ato, er pan y'i dechreuwyd.

Gorphenwyd y capel mewn amser priodol, a bu y Cymry yn ymgynuli i

addoli ynddo dros ryw dymhor. Ond troes allan, ymhen rhyw nifer o flyn-

yddau, ei fod yn sefyll ar íTordd rhyw reilífordd, a rhaid oedd rhoddi yr adeil-

ad ì fyny i'r cwmni, am ei lawn werth. Wedi ei werthu, prynwyd Ue arall,

ac adeiladwyd capel prydferth a thri o dai; raae y cwbl yn awr yn glir oddi-

wrth ddyled, ac yn cynyrchu swm blynyddol i gynorthwyo yn nghynaliad yr

achos, Tra dyledus ydyw y cyfundeb, neu yn hytrach Cymry Birrainghara a

Bilston, neu y ddau, i'r Parch. Edward Price, am osod yr achos ar y tir y
mae yn awr arno ; trwy ei ddirfawr lafur, a'i sêl, y casglwyd yr arian, neu y
rhan fwyaf o honynt, i adeiladu y capel cyntaf ; a thrwy ei ofal a'i ddiwyd*

rwydd y caed t mor gyfleus i addoli ynddo yn awr. Teg hefyd ydyw

chwanegu, fod ffyddlondeb a brwdfrydedd mawr a chanmohadwy, wedi cael

ei ddangos gan y Parch. D. Morgan, Trallwm, tuag at yr un amcan. Mae
golwg tra siriol ar yr achos Cymreig yn Birmingham ; nifer yr aelodau ydyw

85, a chynifer a hyny a mwy yn yr ysgol Sabbothol.

BILSTON.

Mae y Ue hwn yn gorwedd o fewn tua 12 milldir i Birming-

ham, niewn rhandir llawn o weithfaoedd glo a haiarn ; ac felly, yn lloches i

lawer b weithwyr, y rhai a sugnir yma, o lawer cyfeiriad, gan obaith taraaid

fara. Ymysg y cannoedd a'r miloedd syud yn gweithio yn y mu-glodd«

iau hyn, y mae rhifedi mawr o Gymry ; dywedwyd fod nid Uai na 1500 o
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nifer ychydig o flynyddau yn ol. Paa ddaeth hyn yn adnabyddus, codai

awyddfryd cryf yn mynwesau caredigion yr efengyl, i gynllunib rhyw foddion

i ddwyn yr efengyl atynt, yn yr iaith a ddeallent. Ni oddef eia gofod i ni

fanylu ar y gwahanol foddion a ddefnyddiwyd i ddwyn yr amcan hwnw i ben,

yn unig, dywedwn ddarfod gwneyd hyny ; ac y mae yn awi-, ac er ys blyn-

yddau bellach, gynulleidfa o Gymry yn ymgasglu at eu gilydd yn yr ardal

estronol hon, i wrando gair y bywyd. Mae yma gapel cyfleus hefyd, wedi

ei adeiladu, eglwys o 60 o aelodau wedi eu chrynhoi, ac un pregethwr, Mr.

Hichard Jones, yn eu gwasanaethu, mewn cysylltiad â'r achos yn Birming-

ham. Dyledus ydyw y cyfundeb am y wedd sydd ar y gwaith yn y lle hwn,

i'r Parchn. D. Morgan, Trallwm ; ac E. Price, gynt o Birmingham, yn neill-

duol, am eu llafur eguiol i gael pregethu i'r lle, a chapel i bregethu ynddo.

Er ys blynyddau, bellach, cyflenwir y pwlpud yn y lle hwn, gan y pregethwr

cartrefol, mewn cysylltiad â'r gr dyeithr a wahoddir o bryd i bryd i

weini yn y capel Cymraeg yn Birmingham.

CENADAETH GAETREFOL T DEHEUBAETH.

Tmddengys fod rhyw ysgogiadau tuag at leshau trigolion tywyll sydd yn

byw ar gyffiniau siroedd y Deheudir, wedi cymeryd Ile, rai blynyddau cyn fl"urfio

y Genadaeth Gartrefol fel cymdeithas. T Ile cyntaf y disgynwyd arno, fel

maes, Ilafur oedd Pen-y-bont, sir Faesyfed ; Ile yw hwn oddeutu pum' miU-

dir, mwy neu lai, i'r gogledd oddiwrth Efynnonau Llandrindod
; y mae yn

sefyll ar fin y brif-ffordd sydd yn arwain o Lundain i Aberystwyth, trwy

Henffordd, Kington, a Ehaiadr-ar-wy. Tr hyn a barodd ymosod ar y Ile

Lwn ymlaenaf, ac yn anad un ardal arall, mewn cyffelyb agwedd, oedd ym-

weliadau y Parch. David Charles, Caerfyrddin, â Efynnonau Llandrindod.

Wrth ganfod sefyllfa trigolion y parthau hyn, o ran anfoes ac anwybodaeth,

ynghyda'u hymddifadrwydd perffaith o íanteision yr efengyl, teimlai y gr
duwiol dosturi dwys tuag atynt, ac awydd cryf i'w lleshau. Dan ddylanwad

y teimladau hyn dechreuodd syn-feddwl pa fodd y gellid dwyn y fath amcan

dymunol o amgylch ; ac fel cychwyniad i'r gwaith da, aeth ei hunan amryw-

iol weithiau, tra yn ymdaith yn Llandrindod, i Ben-y-bont. Trwy ymddy-

ddan â rhai o'r trigolion, cafodd allan fod yno ddrws agored, a barnodd mai

nid anhawdd fyddai ffurfio math o orsaf genadol yn yr ardal.

Ar ei ddychweliad adref, amlygodd ei syniadau i'w gyfeillion ; hwythau a

gytunasaut yn siriol a chalonog â'r amcan, ac a ymosodasant yn dd'oed ar

drefnu rhyw foddion i roddi yr amcan mewn gweìthrediad. T cenadwr

cyntaf a anfonwyd yno, oedd gr o sir Gaerfyrddin, o'r enw Mr. George

Griffiths, Llandeilo
;
yr oedd hyn tua'r fl. 1S19—20; ond ni fu arosiad y

ceuadwr yn y lle ond byr. Ar ei ol ef, anfonwyd y Parch. D. Morgan, yn

awr o'r Trallwm; bu ef yma am ysbaid blwyddyn, fel " llef un yn llefain

yn y diffaethwch, parotowch ffordd yr Arglwydd." Ar ei ol yntau, daeth y
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Parch. D, Howells, yn awr o Abertawe; bu ef yma dros amryw flynyddau,

yn llafurio yn Uwyddiannus. Yn ystod ei arosiad ef yma, a hyny yn lled

fuan ar ol ei ddyfodiad, yr adeiladwyd capel yn yr ardal, sef yn y fl. 1822.

Yn y lle liwn y bu y Parch. Ebenezer WiUiams, yn awr o'r Amwythig, yn

llafurio yn hir o amser. Efe, tybygid, a fu yma hwyaf o neb, nid llai, meddir,

na 15 mlynedd ; a cheir profion lawer, a diymwad, na fu ei lafur, yn Mhen-

y-bont, a'r ardaloedd cymydogaethol, ddim yn ofer yn yr Arglwydd. Mae

yma gymdeithas eglwysig gref, bellach, ac yn hunan-gynaliol, er ei bod yn

aros hyd heddyw, dan ofal ac arolygiaeth y Gymdeithas Genadol. Bu Mri.

Charles, Caerfyrddin ; llichards, Tregaron ; 0. Jones, Gelli ; a Gwalchmai,

Llanidloes
;
yn wasanaethgar iawn i'r achos yn y lle hwn ; yn enwedigol ar

ei gychwyniad, a hyny cyn fod un Gymdeithas Genadol wedi ei fí'urfio. Y
pryd hwnw, yr oedd traul y cenadwr, adeiladaeth y capel, a phob traul arall,

yn cael ei ddwyn ymron yn hollol, gan haelioni ychydig o bersonau.

Y lle nesaf, yr ymosodwyd arno, oedd Clifford, yn sir Henffordd, a'r

Gelli (Eay), yn sir Erycheiniog. Yr oedd yn Clifford ryw weddillion yn

aros gynulleidfa un INIr. Ah'idge, gweinidog yn nghyfundeb yr larlles Hun-

tingdon, yr hwn a fu yn Uafurio ar un tymhor yn y lle. Trwy ryw rai o'r

cyfryw y cafwyd drws agored yn y lle hwn i sefydlu gorsaf genadol ; y cenad-

wr cyntaf a anfonwyd yma, oedd y Parch. Thomas PhiUips, yn awr o Hen-

ffordd ; mae y Ue hwn yn gysylltiedig â'r Gelli. Ar ol Mr. PhiUips, bu

yma amrywiol genadau yn llafurio, sef Mri. Eees Havard ; W. Evans ; O.

Howells ; E. Williams ; ac yn awr, M. Williams.

Buwyd yn llafurio, fel y dywedwyd, yn y manau crybwylledig, am ysbaid

rhai blynyddau, cyn sefydlu Cymdeithas Genadol y Deheudir. Hon a sefydl-

wyd yn rheolaidd yn y fl. 1826, tua 13 o flynyddoedd ar ol sefydlu un

gyffelyb yn y Gogledd. Yn ol un o reolau sylfaenol y gymdeithas, yr oedd

maes ei llafur i gynwys siroedd Maesyfed, Brycheiniog, a Mynwy, sef yrhan-

au amddifaid o honynt ;
ynghyda rhanau Seisonig siroedd Morganwg, Caer-

fyrddin, a Phenfro. Wedi pedair blynedd o lafur jm y meusydd crybwylledig,

ni a gawn adroddiad o'i gweithrediadau, sef yn y fl. 1830 : dyfyniad o hono

a rydd oleuni ar yr ymdrechion a wnaed yn ystod y blynyddau cyntaf hyny.

" Wrth gyhoeddi hanes y Gymdeithas o flwyddyn i flwyddyn, yr ydys yn

cael ein galw i wisgo ein galar-wisgoedd, trwy fod rhai o bleidwyr goreu y
sefydliad yn colli oddiar y maes, ar galonau pa rai y gorphwysai ei hachos

nos a dydd ; ond er colli rhai o'i phleidwyr goreu, y mae yn amlwg fod Priod

Sîon eto yn fyw, ac yn llwyddo y Gymdeithas hon yn ddiweddar yn fwy am-

Iwg nag erioed o'r blaen.

" Dechreuodd y Gymdeithas hon ei gweithrediadau yn Mhen-y-bont, joi

sir Faesyfed, fel cwmwl bychan yu derchafu o'r mor ; Iledodd oddiyno ymlaen

i Lanfihangel, Maesyfed Newydd, a Ileoedd eraill, o fewn y sir hono ; oddiyno

i'r Gelli, yn sir Prycheiniog ; Clifford a BriUey, yn sir Henffordd j disgyn-
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odd rhai o'r defnynau yn Grosmont, yn sir Fynwy ; ac erbyn hyn, y mae y
•cwmwl wedi ymledaenu, a'r gwlith-wlaw yn disgyn ar ranau Seisouig siroedd

Caerfyrddin a Phenfro ; sef yn Lacharn, Pendine, a Begeley ; ardaloedd oeddynt

hyd yn ddiweddar, agos gan syched a mynydd Gilboa, o ran gwlith a gwlaw

efengyl y tangnefedd.

"Mae gan y Gymdeithas yn bresenol, bump o genadau i'w cynal ; aphed-

war gapelau heirdd a chyfleus wedi eu hadeiladu yn hollol ar' ei thraul ei

hun, ynghydag amryw o dai anedd wedi eu troi a'u cymhwyso at bregethu yr

efengyl, a chadw ysgolion Sabbothol ; heblaw Iluaws o dai ffermydd, yma ac

acw, ar hyd yr ardaloedd, yn agored i dderbyn cenadon Duw, a'r rhai a'u

gwrandawant, fel y gwelir yn nghorff yr hanes."—Y cyfryw oedd gwedd y
Gymdeithas yn y fl. 1830.

Parhaodd y Gymdeithas i ymeangu yn raddol, o ran maes ei llafur o

flwyddyn i flwyddyn, ac erbyn y fl. 1847, yr oedd ganddi 27 o gapelau wedi

eu codi, heblaw amrywiol orsafoedd heb gapelau ynddynt ; 14 o genadau

cyson ; heblaw amryw frodyr eraill a roddent gynorthwy achlysurol i'r gwaith.

Erbyn hyn yr oedd rhif yr aelodau yn 601 :—^y
gwrandawyr yn 4,050 ; a

deiliaid yr ysgol Sabbothol yn 2,533.

O'r flwyddyn 1847 i waered, y mae gradd o gynydd wedi bod yn y gor-

safoedd ag oeddynt eisoes mewn meddiant, ond o herwydd bychander y gronfa

arianol, nid yw wedi gallu goresgyn tir newydd. Mae rhai o'r gorsafoedd

wedi gallu gwneyd beb gynorthwy y gronfa, a'u henwau, gan hyny, wedi

colli o'r rhestr ddibynol. Mae ychydig o gapelau wedi eu codi er y fl. 1847,

ond nid Uawer ; eraill wedi eu helaethu, a Ilawer o'r ddyled oedd yn aros,

bellach, wedi ei dileu ; ac mewn amryw fanau y mae ychwanegiad ymhob
ystyr.

Tmysgnoddwyr penaf y Gymdeithas ar ei chychwyniad, yr oedd y Parchn.

D. Charles; Eb. Morris; Eb. Richards ; Mri. G. Harris ; a Lewis, Bank,

Llandeilo. Cofl'heir yn anrhydeddus am wasanaeth fíyddlon, dros flynyddau

lawer, y swyddogion canlynol :—Mri. Harris, Caerfyrddin ; Watkins (y tad

a'r mab), Aberhonddu ; Jones, Llanymddyfri ; D. Charles, Trefecca ; ac E.

Eoberts, Aberystwyth. Ehoddir enwau* y rhai a fuant hwyaf yn Ilafurio fel

cenadon ar ei maes ; mae rhai o honynt yn aros yn ngwasanaeth y Gym-
deithas hyd yn awr. Mae traul flynyddol y Gymdeithas dros J6500.

* Parch. T. Phillips. Parch. T. Ashford.

„ T. Havard. „ Williain Powell.

„ Rees Havard. „ K. Lumley.

„ W. GriíSths, Gower. „ W. Williams, Pendine.

„ Wm. Llewelyn. „ D. Jones, Rhaiadr.

., John Davies. „ Eb. WiIIiams, Pen-y-bont.

„ Rice Jones. „ W. Williams, Abertawe.

„ E. Davies. „ W. Evans, Caer.
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BYE-OL¥G AE FETHODISTIÁETH ÂMEEICA.

PENNOD I.

HANES METHODISTIAETH TALAETH NEW YOKK.

CTNWTSIAD :

—

HANES BOREá.F Y CYMRY—DOSBARTH STEtJBEN—BENJAMIN DAYIES—W. T. WIL-

LIAMS—D. STEPHENS—DINAS NEW YORK.

NiD oes henafiaeth lawer yn gysylltiedig â Methodistiaeth Calfinaidd yu

America; nid oes ond oedran gr er pan ddechreuodd. Yr oedd Methodist-

iaeth wedi cychwyn ei yrfa yn Nghymru er ys oddeutu 60 mlynedd cyn fod

un sefydliad cyffelyb yr ochr draw i'r Werydd. Ond er nad ydyw yn hen, y
mae wedi cynyddu yn ddirfawr mewn amser byr ; ac yn neillduol o fewn yr

20 mlynedd diweddaf ; rhaid addef, ar yr un pryd, fod llawer o enniU cref-

yddol America, wedi codi oddiar golled crefyddol Cymru ; gan mai ymfud-

wyr, ac nid brodorion, sydd yn cyfansoddi lUiaws mawr o'r eglwysi Method-

istaidd y Gorllewin dir. Y mae yn destyn llawenydd, pa fodd bynag, fod

cynifer o'n cenedl, er gadael eu gwlad, a holl freintiau eu hen gartref, yn

cyjneryd eu hegwyddorion crefyddol gyda hwynt, ac yn eu rhoddi mewn
gweithrediad yn ngwlad eu mabwysiad.

Ond er nad yw Methodistiaeth Calfinaidd ddim wedi oesi er ys amser

maith yn ol, yn America, y mae lled sicrwydd fod lluaws mawr o ymfudwyr

wedi croesi yno o froydd Cymru er canol y ganrif ddiweddaf ; ac i niferi o

honynt ymsefydlu yn Nhalaeth Pennsylvania, ac oddiaragylch i ddinas Phil-»

adelphia. Pel prawf o hyny, cyfeirir at le yn swydd Uelaware yn y Dalaeth

hono, yn cael ei alw y " Dyífryn Mawr " yn Gymraeg ; ac yn ychwanegol,

traddodir i ni fod gwasanaeth crefydd yn cael ei ddal i fyny yn eu mysg yn

yr iaith Gymraeg ; ac fel prawf fod crefydd yn lled ílodeuog hefyd yn eu

plith, dywedir fod ganddynt gynifer a phump o weinidogion Cymreig ;* a

hyny, meddir, mor gynar a'r fl. 1722 ; sef tua 15 mlynedd cyn geni Method-

istiaeth ; mae yno eglwys yn awr, yn dwyn enw Cymreig. Yn 1724, dy-

wedir ddarfod argraffu Mynegair Ysgrythyrol, yn Gymraeg, o waith gwein-

idof, o'r enw Abel Morgan, gr ganedig yn sir Aberteifi. Cyhoeddwyd y

llyfr dan nodded un o brif ynadon y Dalaeth, o'r enw Dafydd Llwyd, i'r un

llyfr yr oedd rhagymadrodd wedi ei ysgrifenu gan un Johu Cadwaladr. Nid

oes sicrwydd i ba enwad y perthynai y gwr hyn ; ond i ba un bynag, y mae

cwbl sicrwydd ddarfod iddynt hwy, neu eu holynwyr, golli eu hen iaith yn

* Eu henwau, meddir, oeddynt Euoch Morgan ; Elisha Thomas ; Jenkin Jones :

Benjamin Griffiths ; a John Davies.
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llwyr, fel na fu addoli yn yr iaith Gyraraeg mwy, dros flynyddau lawer. Yr
amser cyntaf, y cawn hanes am un eglwys Gyraraeg yn y Dalaeth hon, ar ol

y tymhor boreu crybwylledig, oedd yn y fl, 1796. Yr oedd yr eglwys hon
yn gyfansoddedig o nifer cyfartal o Fedyddwyr, Annibynwyr, a Methodistiaid

Calfinaidd ; ac un Morgan Rhys, Bedyddiwr, yn weinidog iddi, Ysorifena

y Parch, William Rowlands, fel hyn :
—" Wrth olrhain dechreuad yr achos

crefyddol mewn rhai manau eraill (heblaw y Ile uchod), ceir fod yr eo-lwysi ar

y cyntaf yn gynwysedig o'r tri enwad yn gyffelyb i'r un flaenorol ; ac, mewu
llawer o fanau, yn gynwysedig o'r ddau enwad Annibynwyr a Methodistiaid.*

Eithr yn gyffredin, yn y cyfryw amgylchiadau, yr oedd y gweinidogion car-

trefol yu perthyn i'r enwad blaenaf ; ac mewn canlyniad, unrhyw berchenoo--

aeth, megys capel, &c., a ddelai yn eiddo y gynuUeidfa hono, fyddai, yn
ngwyneb pob ymraniad, yn cael ei roddi i fyny iddynt hwy, a'r Methodist-

iaid yn ail-ddechreu o newydd, Nis gallaì lai na ddygwyddai felly, obleo-id

ni ddaethai yr un pregethwr na gweinidog, perthynol i'r enwad olaf, i'r

America, am flynyddau lawer ar ol y Ileill ; ac hyd yn nod am dymhor, wedi

i'r cyfundeb Calfinaidd ddechreu ymneillduo a sefydlu yn eglwysi wrthynt

eu hunain."

Ymddengys ddarfod i ryw nifer bychan o Gymry fyned trosodd, ac ym-
sefydl'i yn Steuben, Talaeth New York, tua'r fl. 1785 ; ond nid oedd eu nifer

yn ddigonol iddynt allu rhoddi cychwyniad i un achos crefyddol yn eu hiaith

eu hunain, am dymhor maith ; ac fe aliai nad oedd nemawr o grefyddwyr

yn eu plith. Ond yrahen deuddeg ralynedd, ar ol y cyfnod uchod, sef yn y
fl, 1797; aeth ychwaneg o Gymry drosodd, ac yn eu plith yr oedd rai

pregethwyr, Bellach, dechreuasant ymgynuil at eu gilydd i addoli ; cadwent

gyfarfodydd i weddio, weithiau yma ac weithiau acw, pryd nad oedd gan-

ddynt un Ue arosol a sefydlog. Yn y fl. 1801, aeth mintai arall o Gymry

drosodd i Steuben, ac yn eu plith r o'r enw John G. Roberts
; yr oedd y

gr hwn yn r crefyddol, ac yu fuan wedi myned trosodd dechreuodd bretr.

ethu i'w gyd-genedl. Ymhen ychydig araser, ar ol iddo ddechreu ar ei wein-

idogaeth, sef yn y fl. 1805, ymgorfforodd yr ychydig enwau yn y Ile, yn

eí^lwys reolaidd ; dewisasant John G. Eoberts yn weinidog, ac un Wiliiam

C. Jones, yn ddiacon. Codasant hefyd gapel bychan, diaddurn, o gyff coed

(log-house) ; ysgrifenasant hefyd gyffes eu flfydd, a rheolau dysgyblaeth ; ac

aethant i gyfamod eglwysig â'u gilydd, Llosgodd eu capel yn yr un

flwyddyn ag y gwnaed ef, ac ail-adeiladwyd ef yn well ei ystum, yn ystram-

d (frame-ltouse)

.

Afreidiol, tybygem, ydyw gosod erthyglau eu cyffes ger bron y darllenydd,

digon ydyw datgan eu bod yu gyson â'r hyn a broffesir yn gytfredinol gan y
Methodistiaid yu Nghymru,

* Rhag ail-adrodd, dealled y darllenydd, mai y Methodistiaid Calfinaidd a feddylir

yn y gwaith hwn, pan y crybwyliir y gair Methodistiaid.
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Nid oedd eto un undeb neiUduol rtwng y gynulleidfa hon a'r Methodist-

iaid ; a hyny o herwydd nad oedd eto ond un ; ar yr un pryd, yr oedd rhai

o'r gwr blaenaf yn yr ysgogiad, yn proffesu ymlyniad wrth y cyfundeb
;
ac

wedi bod yn aelodau, neu yn swyddogion ynddo, yn yr hen wlad. Yr oedd

yma un iiliam G. Pierce, yr hwn a fuasai yn aelod gyda'r Methodistiaid

cyn eu ymfudiad i America, yr hwn a alwyd yn y fl. 1806, i fod yn ddiacon,

ac yn y ílwyddyn ganlynol i bregethu. Yn y wedd yma y safai y gwaith,

yn mysg y Cymry am flynyddau, heb uemawr gyfnewidiad o bwys. Ond yn

y fl. 1820, adeiladwyd y capel y drydedd waith ; ac yn awr o gerig, ac nid o

goed fel o'r blaen. Nid hir, ar ol hyn, tybygid, yr ymddangosodd gradd o

anghydwelediad ar faterion o athrawiaeth a dysgyblaeth ; ac yn y fl. 1824,

yragorphorodd rhyw nifer, a goleddent syniadau cyffelyb i'w gilydd, yn gynull-

eidfa wahanol, yn mhlwyf Eemsen, dan yr enw Methodistiaid Calfinaidd

;

adeiladasant gapel hefyd, yn yr un flwyddyn, lle y cynelid cyfarfodydd i

weddio, ac ysgol Sabbothol. Y bregeth gyntaf a draddodwyd yn y capel

hwn, oedd ar y dydd laf o Awst, gan y Parch. W. G. Pierce ; ond hyd yma

nid oedd un ymraniad oddiwrth gynuUeidfa Steuben wedi cymeryd lle, er fod

elfenau yr ymraniad yn brysur ar waith, Gan nad oedd nemawr olwg y

gellid cartrefu yn heddychol yn Steuben, ciliodd uu Mr. James Owen, un o'r

diaconiaid, yn hoUol ; a dilynwyd ef gan eraill, y rhai a ymunasant â'u gil-

ydd yn nghapel Pen-y-caerau, plwyf Eemsen. Yr oedd yn eu mysg un

Benjamin Davies, yr hwn oedd wedi dechreu pregethu yn Steuben er ys tua

6 mis cyn yr ymraniad ; y gr hwn, gan hyny, a fu yn gweini i'r gynuUeidfa

hon ;
yr hwn hefyd, o herwydd yr angenrheidrwydd yr oedd y gynulleidfa

dano, a alwyd i weini yr ordinhadau o Fedydd a Swper yr Arglwydd, ymhen

ychydig araser ar ol iddo ddechreu pregethu
;
yn y fl. 1826, y bu hyn. Yn

y flwyddyn ganlynol, adeiladwyd capel Pen-y-graig, ar y brif-'ffordd o Uttica

i Boonville ; a chapel y Nant, ynghydag ysgold yn Fmich-road. Y'n y fl.

1828, cynaliwyd y cyfarfod cyntaf, o gynrychiolwyr y cynulleidfaoedd, ar

wedd cyfarfodydd misol Cymru ; a chedwir y cyfryw gyfarfodydd, o hyny

hyd heddyw, bob pedwar mis. Dechreuad bychan, mae yn wir, ydoedd ; nid

oedd ynddo ond un pregethwr o eiddo y Methodistiaid, ynghyda swyddogion

y tair eglwys ; eto gosodwyd sail y gyfundrefn sydd yn parhau hyd y dydd

hwn.

Yn y fl. 1829, daeth pregethwr arall, y cyntaf a ddaeth erioed o Gymru

i'r parthau hyn o'r America, sef y Parch. WiUiam T. Williams ; îe, y cyntaf

a ddaeth drosodd i un parth arall, oddiwrth y Methodistiaid. Bu ei ddyfod-

iad, meddir, o sirioldeb a budd mawr i'r achos, mewn gwendid ac ymddifad-

rwydd. Yn y flwyddyn ganlynol, rhoddwyd cychwyniad i achos Methodist-

aidd yn nhref Utica, trwy i nifer o aelodau perthynol i'r eglwys Annibynol

gilio oddiwrthi, ac ymffurfio yn ganghen fechan mewn undeb â'r Method-

istiaid.

Yn y fl. 1828, daeth y Parch. .D. Stephens drosodd. Gr oedd hwn o
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sir Aberteifi, ac yn bregethwr rheolaidd yn ei wlad cyn iddo ypifudo i'r wlad
bell. Yr oedd ei ddyfodiad yn argoeli yn dda i Fethodistiaeth. Wedi iddo

ddyfod drosodd, aeth i Pennsyhania, a bu yo gweinidogaethu dros ysbaid

dwy flynedd gyda'r Presbyteriaid Seisonig, yn mysg y rhai y derbyniodd

ei gyílawn urddau gweinidogaethol. Yn y fl. 1830, symudodd i'r sefydliad

Methodistaidd yn ardaloedd Steuben. Gvvr ieuanc duwiol a defnyddiol iawn,

meddir, oedd D. Stephens, Bu ei weinidogaeth yn y wlad fel cawodydd ar

laswellt. Anrhydeddwyd ef i fod yn ofi'eryn i roddi ysgogiad adfywiol i'r

gwersylloedd bychain. Gan ei fod yn gyfarwydd ar yr iaith Seisonig, ac yn
weinidog cymeradwy yn eu mysg, yr oedd iddo fantais na feddai y Cymro
uniaith mo'ui

;
yntau a ddefnyddiodd y fantais i osod sefyllfa y Cymry o flaen

y Saeson ; a chasglodd, meddir, rai miloedd o ddoleri, yn eu plith, tuag at

adeiladu addoldai i'w gydgenedl. Yn ei amser ef, a thrwy ei ddylanwad, a'i

lafur ef ynneiUduoI y cafwyd capel o feini yn Utiea ; capel hardd, ac mewn
lle cyfleus yn y dref. Ond ni fu gyrfa Mr, Stephens ond ber, oblegid yn y
fl. 1834, sef pedair blynedd ar oì ei ddyfodiad i'r dalaeth hon, fe'i symudwyd
ef i d ei hir gartref, er dirfawr alar i'w gyfeillion.

New Yoek.

Ymddengys mai oddeutu yr un amser, ac yn gyffelyb i'r un dull, ag y
dechreuodd Methodistiaeth yn Nosbarth Steuben, y dechreuodd befyd yn

ninas Neio Yorh. Gellir dyweyd mai yn y fl. 1828, y ganwyd Methodistiaeth

Calfinaidd yn y ddinas fawr hon. Nid nad oedd Methodistiaid yn y ddinas yn

fiaenorol i'r amser hwnw, ond hyd y flwyddyn uchod arferent gyd-addoli

gyda'r Annibynwyr fel y gwnaethent yn Steuben ; a pha anesmwythder bynag

a allai fod yn eu teimladau, o herwydd athrawiaeth neu ddysgyblaeth yn

flaenorol, nid yw yn ymddangos i'r anesmwythder hwnw dori allan, i un

gweithrediad ymarferol, hyd y fl. 1828. Ynyr adeg hon anfonodd yr aelodau

ymneillduedig hyn air at eu brodyr yn Steuben i ardystio eu bwriad i ym-

gyfenwi ar yr un enw, ac i ymfl'urfio i'r un cynllun â hwy
; gan ddymuno cael

eu derbyn a'u cydnabod yn yr undeb.

Dygwyddodd yn yr adeg grybwylledig, fod gweinidog o'r enw John Hnghes,

gr ganedig o Gastell-nedd, sir Forganwg, wedi dyfod trosodd. Tr oedd y
gr hwn wedi ei ddwyn i fyny, neu o leiaf, wedi bod yn aelod gyda'r Meth-

odistiaid yn Nghymru, ar ei gychwyniad gyda chrefydd
; yr oedd hefyd,

bellach, wedi bod bedair blynedd, yn athrofa larlles Huntingdon, ac wedi

bod yn gweini yn un o'r capelau perthynol i'r cyfundeb hwnw, am fwy na

blwyddyn, ond yn awr wedi lanio yn Neio York. Ar ei ddyfodiad, ymwasgodd

at yr ychydig Fethodistiaid ag oeddynt i'w cael y pryd hwn yn y ddinas, a

bu yn dra llafurus a defnyddiol yn eu plith, yn cychwyn yr achos yn y
ddinas.
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Ehoddir hanes yr eglwys Pethodistaidd yn New York mewn llyfr a g:y-

boeddwyd yn y ddinas fl'ynyddau yn ol, yr hwn hancs a roddwyd yn yr iaith

Saesoneg, ond a Gymreigir fel h}^ :

—

" Yn ysbaid yr araser yr oedd y Parch. James Davies, yn gweini i'r Cymry,

ffurfiwyd eglwys yn New Yorh ar gynllun yr Annibynwyr ; ac yn fuan wedi

hyny ymneillduodd y Methodistiaid CalSnaidd, tuag ugain neu ddeg-ar-

hugain o rifedi, ac ymffurfiasant yn eglwys wrthi ei hunan : cymerodd hyn le

yn y fl. 1828. Gweinidog cyntaf yr eglwys hon oedd y Parch. John Hughes,

yr hwn, wedi hyiiy, a fu yn weinidog o'r eglwys esgobyddol, yn swydd Oneida;

ond yn awr wedi dychwelyd at y Methodistiaid ; ar ol ei yraadawiad ef gwein-

yddwyd i'r eglwys gan y Parch. Shadrach Davies, yr hwn yn wreiddiol a

fuasai yn weinidog i eglwys Annibynoì, yn sir Forganwg.

" Yn y fl. 183fi, ymfudodd y Parch. William Rowlands, Blackwood, sir

Pynwy, i'r America, ar wahoddiad yr eglwys hon, yr hwn sydd wedi bod yn

cyflawni swydd gweinidog iddi hyd y dydd hwn, oddigerth ryw dair blynedd.

Tn y tair blynedd hyny cyflenwid ei le ef gan y Parch. John H. Evans.

Mae y gynuUeidfa yn awr yn ymgasglu mewn adeilad o'r eiddynt eu hunain,

yn Heol Allen^ ychydig ddrysau i'r gogledd o Heol Grand. Bhif aelodau yr

eglwys ydyw, oddeutu chwe' ugain. Maint yr adeilad a ddefnyddiant ydyw,

62 troedfedd o hyd, wrth 25 troedfedd o led. Oud y mae yn fynych yn rhy

gyfyng, gan fod y gwrandawyr yn lluosog."

Ar ol cyhoeddi y Uyfr y codwyd y dyfyniad uchod o hono, y mae cyfnew-

idiadau eraiU wedi cymeryd Ue yn raysg Methodistiaid Neio York. Wedi arosiad

o 15 mlyuedd neu fwy yn y ddinas, arweiniodd amgylchiadau fel ag i dueddu

Mr. Rowlands i ymadael â New York, ac ymsefydlu yn Rome, yn Nhalaeth

New York ; ac yn ei le, llwyddwyd yn y flwyddyn 1855, i gael gan y Parch.

"\Yilliam Roberts, gynt o Gaergybi, ac wedi hyny o Runcorn, i ymfudo yno
;

ac i gymeryd arolygiaeth yr eglwys Fethodistaidd yn y ddinas fawr. Deallwn

fod golwg siriol a gobeithiol iawn ar yr achos yn bresenol ; a bod yr ymgy-

nuUiad i'r capel Cyraraeg yn ychwanegu; ac arwyddion, ar hyn o bryd (1856),

y bydd raid helaethu lle eu pabell, ac estyn cortynau eu preswylfod.

CONSTABLEVILLE.

Dechreuwyd yr aehos yn y Ue hwn yn y fl. 1839. pryd y daeth yraa amryw
deuluoedd o sir Ddiubych. Yr oedd amryw o honynt mewn undeb eglwysig

â'r Methodistiaid yn eu hen wlad ; ac un o'r pethau cyntaf a wnaethant, ar eu

dyfodiad i'w caitref newydd, oedd ymosod at godi allor i addoli eu Duw.
Cawsant fenthyg capel gan y Saeson y Sabboth cyntaf, a benthyg pregethwr

gan y Cymry Wesleyaidd, sef Mr. Thomas Roberts. Bu y g\vr hwn yn

pregethu iddynt amryw droiau yn y Ue uchod, ac yn Collinsville hefyd. Aeth

y son am yr ysgogiad i glustiau y brodyr yn y rhanau eraill o'r Dalaeth ; a
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daeth amryw o honynt, y naill ar ol y llall, i gyfranu iddynt air y bywyd;

ac ni fu eu llafur chwaith ddim yn ofer. Yr oedd teulu Cymreig yn byw yn
Collinmille er ys chwe' blynedd cyn byn ; ac yn y fl. 1840, daeth rhai eraill

i breswylio yno ; felly dechreuwyd cadw ysgol Sabbothol, ambell oedfa, a

chyfarfodydd gweddio. Yn y fl. 3 851, &urtivvyd cyfarfod misoi, yr hwn a

gyneiir yn ei gylch hyd heddyw. Yn y fl. 1842, daeth M.v. Edward Rees,

gynt Ffestiniog, i breswylio yma, a bu o wir wasanaeth i'r achos. Wedi
bod yn ymgyuuU dros dymhor raewn ysgoldy cytt'redin, codwyd yma gapel

cysurus. Yu y fl. 18i9, daeth y Parch Tliomas Wilüams i fyw i ColUnsviUe

;

yr hwn le sydd bellach yn oisaf flodeuog ar faes Methodistiaeth y Dalaeth,

gan ei bod yn rbagori o ran nifer yr aelodau ar ConstableviUe. Mae canghen

arall wedi tarddu o'r un wreiddiol, yr hon a elwir Tug Hill.

PENNOD 11.

HANES METHODISTIAETH TALAETH OHIO.

CTNWY8IAD :—

EDWAED JONES, CINCINATTI—EI DEITHIAU AR HYD AC AR LED Y DALAETH—COP-
NODAU YR EGLWYS GYMREIG YN CINCINATTI—ANHAWSDERAU A PHERYGLOJî
TEITHIO, GAN EDWARD JONES—" BRYMAU CYMRY "—WILLIAM PARRY, GYNT O
DREGYNON—GRANVILLE—NEWARK—YSGOGIADAU METHODISTIAETH YN SWYDDI
JACKöON A GALLIA—ROBERT WILLIAMS O FON—Y GYMDETHASFA OYNTAF YN
OHIO—SEFYDLIADAU CREFYDDOL Y DOSBARTH—COULPORT, AR LAN YR OHIO

—

TANWER—PALMYRA.

Y PREGETHWii cyntaf o gymundeb y Methodistiaid Calfinaidd a ymwelodd

â'r Dalaeth hon oedd, Dafydd Stephens, am yr hwn y crybwyllasom eisoes.

Daeth trosoddyn y fl. 1828 ; a'r lle cyntaf yr ymwelodd ag ef oedd Piltsburgh,

yn Nhalaeth PennsyLvania. Bu yn foddion i adeiladu capel yno, ar enw

Methodistiaid Annibynol. Yn yr addoldy hwn yr ymgynullai rhyw nifer o'r

tri enwad, Annibynwyr, Methodistiaid Calfinaidd a Wesleyaidd. W^edi peth

amser ymwelodd Mr. Stephens, â dinas Cincinatti, Ue yr oedd perthynasau

iddo yn byw ; a theithiodd i fanau eraill o'r Dalaeth, cyn dychwelyd i ym-

sefydlu yn ardaloedd Steuben.

Ar ol ymweliad D. Stephens â Cincinatti, daeth y Parch. Edward Jones

yma. Gr ydoedd hwn o ardal Aberystwyth, Deheudir Cymru, ac a ddaeth

trosodd trwy gydsyniad cymdeithasfa Llangeitho, yr un amser ag y dychwel-

odd y Parch. Benjamin Davies, sef yn Tachwedd, yn y fl. 1831. Ar ei daith

fe bregethodd y brawd Edward Jones mewn gwahanol fanau yn America
j

sef, Neio York, Älbany, a Steuben. Cyrhaeddodd Pittsburgh. Pennsylvania,

tua lonawr, 1832. Yr oedd yr hin yn Ilym iawn, pedair troedfedd o drwch o

eira ar y ddaear, a hwnw wedi rhewi yn galed, ac mewn llawer man yn

lluwchfeydd dyfnion. Y dull y teithiai, gan hyny, oedd mewn llithr-gar, neu gar-

llusg (sleighj, yr hwn a lusgid ar byd wyneb yr eira caled gan bedwar cefFyl,
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Gan anwastadrwydd y tir a'r Uuwchfeydd, yr oedd ysgogiad y Uithr-gerbyd,

fel yr eiddo llong ar donau y môr ; ac weithiai dymchwelai drosodd. Gwnaeth

felly unwaith pan oedd Edward Jones yn ddo, eto heb niwaid i neb. Yn y
daith hon hefyd yr oedd iddo 13 milldir o lyn £rie i'w groesi. Parai y
meddwl am groesi y llyn hwn, ar yr iâ, bryder mawr i'r teithiwr, cyn cychwyn

arno ; a pharhaodd y pryder a'r ofn i raddau ehelaeth nes y cyrhaeddodd y
làn arall yn ddiogel. Ar ei waith yn lanio yn Pittaburgh, fe deimlodd awydd

i gauu,

—

Angel ein Duw a dry yn gylch,

O amgylch pawb a'i hofnant
;

Ceidw ef hwynt ; a llawer gwell

îía chasteíl j-w eu gwarant.

Arhosodd Edward Jones yn Fittsburgh tua thair wythnos, i bregethu i'r

gynulleidfa Gymreig yno. Yr oedd eisoes wedi teithio dros 400 miUdir i'r de-

orllewin o Steuben, ac er bod yn daer arno aros gyda'r Cymry yn Fittsburgh,

yr oedd yn ei fryd fyned yn mhellach yn yr uu cyfeiriad. Cychwynodd, gan

hyny, tua Palmyra ond gan na chafodd yno ond dau neu dri o deuluoedd

Cymreig, aeth rhagddo nes cyrhaedd Cincinatti ; wedi teithio eilwaith 500 o

filldiroedd. Nid oedd yma chwaitb ond naw o Gymry crefyddol, ac o'r naw

nid oedd ond un wedi bod yn perthyn i'r Methodistiaid yn Nghymru
; yr

oedd un hefyd yn perthyn i'r Bedyddwyr, un i'r Wesleyaid, a'r gweddill yn

Annibynwyr ; ac yr oeddynt oU, ar y pryd, mewn cymundeb eglwysig gyda

gwahaiiol enwadau crefyddol Seisonig y dref ; ond yu arfer, er hyny, gynal

rhyw foddion yn Gymraeg. Y"r oedd yno un gr o'r enw Ebenezer Davies, gr
o ardal y Wyddgrug, sir Fflint, ac yn bregethwr yn mysg y Wesleyaid, yr

hwn yn achlysurol a bregethai iddynt. Bu y brawd hwn yn cydlafurio yn

y lle â'r brawd Edward Jones, am rai blynyddau ar ol hyn. Y cyfryw ydoedd

yr ysgogiad cyntaf gogyfer a ífurfio achos Methodistaidd yn y lle hwn, ac yn

wir yn Nhalaeth Ohio mewn un man. Yr oedd yr olwg, fel y gellir deall, yn
dorcalonus iawn. Yr oedd tros 900 milldir i Steuben, y sefydliad cyffelyb

agos atynt. Ychydig iawn ar y pryd oedd nifer y Cymry, a llai oedd nifer y
rhai crefyddol o honynt ; ac nid oeddynt hwythau chwaith ddim o'r un enwad

crefyddol, nac yn Ilochi yn gwbl yr un syuiadau : eto, yn mlaen yr aeth y
gwaith. Lluosgai nifer y Cymry yn feunyddiol. Enynwyd ynddynt awydd-

fryd i ymgorflfori gyda'u gilydd, ac i ymroddi i lafur gyda phob moddion a

welsid ganddynt yn llwyddo yn hen wlad eu tadau.

Tua diwedd mis Mawrth 1832, cymerodd Mr. Edward Jones d at

gadw ysgol ddyddiol, a defnyddiwyd yr un ystafell i gadw ysgol

Sabbothol. Bychan iawn oedd dechreuad hon hefyd. Ni ddeuai iddi

yn fynych ond pedwar neu bump o rifedi, eto ymdrechwyd i'w chadw ymlaen;

yn awr y mae y fechan hon wedi lluosogi yn chwech ysgol Gymreig, rhwng

yr holl enwadau crefyddol. Cyfarfu yr ychydig frodyr a fu yn offerynol i gy-

chwyn y gwaith â gradd o anfri, as aflonyddwch, Yr oedd y wedd ar yr achos
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mor anwiw ac eiddil, fel y tybiodd rhai becbgyn anwar y Ue, y gallent, heb un
perygl, aflonyddu ar y moddion a gynelid yn yr ystafell. Ymgasglent at eu

gilydd, a lUichient gafod o gerig ar y tô, fel ag i derfysgu y gynuUeidfa, ar adeg

y byddai pregeth yn y Ue. Temtid hwy i wneyd hyn, tybygid, trwy fod yr

ystafeli yr ymgynullent iddi mor fechau, 5 llath wrth 4, a thrwy fod y
moddion mewn iaith na ddeallent. Pa fodd bynag, bu raid i rai o'r brodyr,

er rawyn rhoddi attalfa ar y sarhad, fyned rhai o amgylch i ymliw â rhieni y
dyhiriaid hjny, a rhai eraill i sefyll fel gwylwyr oddiallan yn amser moddion

;

ac felly yn raddol fe ostegwyd yr aflonyddwch yn llwyr. Pel hyn, mewn
gwaeledd a llesgrwydd mawr y bu yr achos, dros ryw dymhor, ar y dechreu

;

yr oedd y gofal ymron yn Ilwyr yn disgyn ar y brawd Edward Jones, ond fe

gafodd ras i fod yn ffyddlawn ; ac fe gafodd y fraint hefyd i weled fod

ewyllys yr Arglwydd yn Uwyddo yn ei law. Ymhen tua blwyddyn a hanner,

fe gafwyd capel newydd, a gosodwyd yr achos ar ffurf mwy rheolaidd a

threfaus.

Cofìiodau symudiaäau yf eglwys Fethodistaidd yn Cincinatti o'r fi, 1833,

hydyfi. 1851.

" 1832, Mehefin 4ydd. Ymgorffolwyd yn eglwys
; y pryd hwn rhifedi yr

aelodau oeddynt 12. Ychwanegai y rhif yn gyflym, trwy fod dau neu dri o

bersonau ar y tro yn ymuno yn fynych, ac ar un tro, daeth un-ar-ddeg gyd-

a'u gilydd, heb fod un o honynt wedi bod yn proffesu crefydd o'r blaen."

" 1833, lonawr 22ain. Penderfynwyd ymgyfenwi ar enw y Methodist-

iaid Calfinaidd o hyn allan ; er hyn fod rhyddid i aelodau enwadau eraiU

gael cyd-addoli, cyhyd ag y parhaent yn foddlawn i athrawiaeth a dys-

gyblaeth y Methodistiaid."

" Chwefror 13eg. Penderfynwyd adeiladu capel yn Heol Harrison."

" Mawrth 12fed. Caniatawyd i David Rosser, gynt o fro Morganwg,

ddechreu pregethu. Sylw.—Yr oedd yn y ddinas honr o Gymro tra char-

edig ei dymher, a thra swynol ei gymdeithas, yr hwn a sugnai luaws o Gymry

ato ar y Sabbothau, gymaint ymron ag a ddeuai i'r addoldiad Cymreig.

' Tueddwyd y gr hwn i ddyfod atom,' medd yr ysgrifenydd, ' a dilynwyd ef

gan ei gymdeithion hefyd, fel y chwyddodd ein cynulleidfa gymaint, nes

oedd yr ysgoldy yn rhy fychan i'w chynwys ; ar hyn gwahoddodd y gr ni

i'w d ef, Ue y buom yn ymgynull nes yr agorwyd y capel.'
"

"Mehefin lleg a'r 12fed. Ordeiniwyd Edward Jones, mewn cyfarfod a

gyhoeddasid i'r perwyl. Gwnaed hyn ar gais y gynulleidfa yn y Ue. Y
gweinidogion a gymerent ran yn y gwasanaeth hwn oeddynt y Parchn. Evan

Martyn, o blith y Presbyteriaid, ac Evan Williams o blith yr Annibynwyr

;

y ddau wedi bod yn efrydwyr yn athrofa Neuaddlwyd, yn yr un amser ag

Edward Jones."
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" Gorphenaf 14eg. Agorwyd y capel newydd gan y brodyr cartrefol."

" Awst lOed, Dewiswyd dau o frodyr i fod yn flaenoriaid, neu yn ddia-

coniaid, yr eglwys, y tro cyntafi sef Tboinas Parry ac Abraham Evaus."

" Medi laf. Penderfynodd yr eglwys i gyd-gyfranogi o swper yr

Arglwydd, ar y Sabboth canlynol, pryd yr oedd yn 27 o rifedi."

" 1838, Mai. ymadawodd y brodyr y Wesleyaid â ni, gan ymgorffoli yn

eglwys wrthynt eu hunain. Ond ni pharhausant felly ond am ychydig amser."

" 1840, Awst. Ymadawodd y brodyr yr Annibynwyr, gan ymgorffoli yn

eglwys wrlhynt eu hunain yr un modd."

" 1845. Gwerthwyd y capel yn Heol Harrison, am ei fod bellach yn rhy

fychan ; ac adeiladwyd un newydd yn nghanol y ddinas, yn Heol College. T
mae hwn yn gapel o briddfeini, ac yn 62 troedfedd o hyd, a 42 troedfedd o

led. Agorwyd ef yn Hydref yr un flwyddyn
; yn yr hwn yr ymgynullir hyd

yn bresenol (1851).

" 1846. Ymadawodd y brodyr y Bedyddwyr, gan ymgorffoli wrthynt eu

hunain.

" 1847. Adeiladodd y Methodistiaid gapel bychan arall, o goed, yn ninas

Comngton ar yr ochr arall i'r afon Ohio, ag sydd i Cincinnati yr hyn ydyw

Biikenhead i Liyerpool. Bu pregethu, cyfarfodydd i weddio ac ysgol Sab-

bothol yn cael eu cynal yn y Ue, er y fl. 1834, ond nid yn gyson hyd nes yr

adeiladwyd y capel.

" 1848. Ar ddechreu y flwyddyn hon, yr oedd rhif yr eglwys hon yn 133

gyfiawn aelodau. Yn y flwyddyn hon hefyd, y daeth Hugh Edward Rees,

yma o Gyraru, yr hwn oedd yn bregethwr yn y cyfundeb ; ond nid hir y bu

cyn ymadael, ynghyda rhyw nifer o'r aelodau a ymlynent wrtho. Yn y fl.

1850 y bu hyn.

Er mwyn i'r darllenydd aìlu ffurfio drychfeddwl priodol am yr anhawsderau

cysylitiedig â chychwyniad Methodistiaeth yn Nhalaeth Ohio, rhoddwn swm
yr hyn a ddywedir, gan y Parch. Edward Jones, Cincinatti, am ei deithiau

yn y wlad fawr hon, mewn adeg yr oedd teithio yn anghyfleus os nad yn

beryglus :

—

"Yn mis Mai 1832, ymwelais, am y tro cyntaf oll, â Paddy's Eun, y
sefydliad nesaf i ni, i'r gogledd. Yr oedd yn y Ile hwn amryw o Gymry,

gwresog dros eu hiaith, a charedig at eu cenedi, yn preswylio. Y^r oedd

ganddynt gapel o briddfeini, ac eglwys wedi ei ffurfio, yn cynwys Methodist-

iaid ac Annibynwyr. Cynalient y moddion cyhoeddus yn y ddwy iaith, dan

arolygiaeth eu gweinidog y Parch. B. W. Chidiow, A.B. Y daith nesaf oedd

i Pittsburgh, ac yn ol ; ei d^yben arbenig oedd casglu arian i leihau y ddyled

oedd ar ein capel newydd, sef y capel cyntaf oU a berthynai i'r Methodist-

iaid Calfinaidd yn yr ochr yma i fynyddoedd mawrion yr Aleghany. Yn y



PEN. II.] HANES AMEB.ICA. 481

fl. 1834 y bu hyn, ac ar gais y brodyr yn Pittsburgh; gan eu bod yn awyddus

i gael cyfnerthiad i drefnu a rhwyddhau rhyw bethau perthynol i ddygiad yr

achos yn ei flaen. Yr oeddynt wedi ymgyfenwi ar enw y cyfundeb

eisoes er y fl. 1833. Yr oedd W. D. Morgan wedi dechreu pregethu yraa,

a phregethwr arall wedi symud yma o Botsville ato, sef WiIIiam James. Or-

deiniwyd y ddau frawd hyn ar y pryd, am fod un o'r ddau yn bwriadu

myned i le arall i lafurio. Y pryd hwn hefyd y cafodd Edward Blunt gan-

iatâd i ddechreu pregethu.

" Y daith nesaf a gymerais oedd yn y fl. 1834, yn mis Medi. Un o ddy-

benion y daith hon hefyd oedd casglu at ddyled ein capel, ar hyd gwahanol

drefydd y Dalaeth,oddiyma hyd CoIumbus,prif eisteddle Ilywodraeth y Dalaeth,

113 filldiroedd i'r gogledd-ddwyrain o Cincinatti. Yr oedd yn Columbus

ar y pryd hwnw rai Cymry yn preswylio, a David Eosser, yr hwn a ddechreu-

asai bregethu yn y flwyddyn flaenorol yn Cincinatti, yn cydlafurio â gweinid-

og Annibynol i gynulleidfa fechan o'r ddau enwad, fel y gwneid yn fynych

yn mysg Cymry gwasgaredig America. Ar yr achlysur (o fy nyfodiad) cynal-

iwyd cyfarfod pregethu, fel cymanfa fechan j a bechan ydoedd, gan fod yr

ysgold bach yn Ilawn ddigon ei faintioli i gynwys y nifer o'n cydgenedl

ag oedd yno. Mewn cyfarfod neillduol, ymddyddanwyd â brawd o'r enw
Gabriel Davies, gynt o'r Bala, yr hwn a arferai gynghori ychydig mewn
conglau ymddifaid ; ac yn y canlyniad archwyd iddo barhau ; ond ni oddef*

wyd iddo wneuthur hyny yn hir, gan ddarfod i angeu luddias iddo ; ond cyn

ei symud cafwyd tystiolaeth foddhâol ddarfod iddo ryngu bodd Duw. Aeth*

um ymhellach, tua 36 miUdir i'r dwyrain, a phregethais rai gweithiau ar

' Fryniau y Cymry,' ger Newark; a dychwelais trwy Columbus, a Portsmouthj

tref ar lan yr afon Ohio ; ac wedi hyny gyda'r agerdd-fâd 115 milldir i

Cincinatti yn fy ol.

" Yn Hydref 1835, aethum daith bellach fyth. Ar y daith hon pregethais

yn gyntaf yn Columbus ; wedi hyny aethum i Harríson TownsJd^, ger

Granville, Ile yr oedd rhai Cymry newydd drigiannu. Oddiyma aethum i

dref Granville, ac i 'Fryniau y Cymry,' ac i Newarlc; y cwbl, ond y Ile cyntaf,

yn yr un sir. Yr oedd ein brodyr ar ' Fryniau y Cymry ' wedi ymgyfenwi

erbyn hyn ar enw y cyfundeb. Ar yr adeg bresenol, gan hyny, mewn cyfar»

fod eglwysig, fe ddewiswyd swyddogion i'r eglwys ; ac mewn cyfarfod arall,

priodol i hyny, fe ymddyddanwyd â'n hanwyl frawd, WiUiam Parry, gyda

golwg ar iddo gychwyn pregethu. Ar yr un achlysur cefais gynorthwy ein

hoff' frawd W. D. Morgan, o Pittsburgh, trwy ei fod bellach wedi dyfod yn
agos i fyw. Tranoeth cymerwyd tir i adeiladu capel, yr hwn y mae y brodyr

yn ymgynull ynddo hyd heddyw.

" Ar fy nychweliad arosais dros y Sabbath yn Columbus. Troes oddiyno

i'r gogledd, hyd sefydliad Cymreig Radnor TotonsMp ; Ile yr oedd rhai Cymry
wedi ymsefydlu, a hyny mewn lleoedd hynod o firwythlawn. Cefais y fraint

bregethu yma i gynulleidfa fechan, gymysgedig o'r ddau enwad, dan ofal

CyFROL III. %
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gweinidog Annibynol o'r enw Parch. James Daries ; ac ar y Sabboth i gy-

nuUeidfa o Fedyddwyr, y rhai oedd dan ofal y Parch. T. Stephens, brawd i'r

D. Stephens y soniais o'r blaen am dano. Cychwynais o'r Ue hwn ar foreu

dydd Mawrth mewn pedairolfen, ag oedd yn myned tuag ' Old Üreek,' Ue yr

oedd hen sefydliad Cymreig, ond yn awr yn cyual moddion crefyddol yn yr iaith

Saesonig. Wedi pregethu yma un noswaith, cychwynais i ffordd yn Ued foreu

dranoeth ar fy nhraed, am nad oedd cerbyd i'w gael y diwruod hwnw. Erbyn

yr hwyr yr oeddwn wedi cyrhaedd t tafarn ynînghanol gwlad. Bellach, yr

oeddwn yn flinedig, a da oedd genyf gael eistedd a chael Uuniaeth, gan

obeithio bod wedi jTuddadebru erbyn y boreu. Ond tra yr oeddwn yn ymloni

íèl hyn, canfyddwn fod llygaid gr y t wedi duo gan gleisiau, a theimlwn

ddaroganau ofnadwy yn saethu i'm mynwes, rhag fy mod wedi disgyn i ganol

dynion anhywaith a drygionus. Treuliais y noson hono dan iasau dychymyg-

ion, a methais er maint fy mliuder a chysgu yn esmwyth drwy y nos. Ond mi

a'i profais yn well na'm hofnau, oblegid ni ddygwyddodd i mi ddim niweid.

" Yr oedd yn ddiwrnod gwlyb dranoeth. Bwriadwn gyrhaedd Palmyra

erbyn y Sabboth, 252 o filldiroedd o Cincinatti, yn ol y cynllun a roddwyd

yn flaenorol i lawr. Yr oedd pob duU o drafaelio, oud cerdded, o'r Ue yr

oeddwu, i dref Worcester, yn rhy ddrud i mi j a rhaid oedd i mi gyrhaedd y
dref hono yn ystod y dydd, neu o leiaf cyn gorphwyso y nos, onide ni allwn

gyrhaedd Palmyra erbyn y Sabboth. Cychwynais, gan hyny, er maint y
gwlawogydd. Yr oedd ymi'ysonfa galed yn fy mynwes, pa un ai gorphwys a

wnawu i'r gwlaw fyued heibio, ai ynte, ymroddi er pob anhawsder i gadw at

y cynllun gosodedig. Y teimlad a ddywedai fod ' Prairie ' mawr o'r blaen

yn llawn llaiJ a thj'llau ; oud yfarn a atebai ' Gwir, ond os arhosi, fe fydd

y Uifogydd wedi chwyddo yr afon di'os ei cheulenydd, a'i dyfroedd wedi

gorchuddio yr hoU fro, fel na elli fyned rliagot
; y mae yn beryglus aros.' FelJy,

ymlaen yr aethuin i fyny i'r rhiw, ac av hyd y jffordd trwy goedwig ; ond yn

fuan yr oeddwn fel Jacob, yn gloíf o'i glun, gan flinder, a charai fy esgid

wedi tori, yr hyn a'i gwnai yn anhawdd i mi fyned ar hyd ífordd ddofn a

cUeilyd. Yr oedd bellach, yn dechreu hwyrhau a thywyllu ; a thra yr oedd

fy ofnau yn dechreu fy anesmwytho, mi welwn ddyn yn dyfod allan o'r coed

fy ol, i'r fí'ordd ; a daliwyd fi â braw, gan mor anghyfanedd oedd y lle,

mai ymosod arnaf a wnai, a fy lladd yn ddiatreg. A hyny yn ddiau a allasai

yn hawdd ei wneyd heb un perygl y daethai y weithred byth i'r golwg. Ym*
lusgais, gan hyny, trwy y Ilaid i'r ochr arall i'r fí"ordd, er mwyn gallu ei

wylio yn fwy manwl ; ond wrth geisio myned trwodd, mi gloffais o'r glun

arali, a thorodd carai yr esgid arall. Felly, yr oedd yr anhawsder i gerdded

yn fwy, a'r gallu yn Ilai ; rhyfedd yr ystum oedd arnaf, bellach, yn ceisio

ymlusgo ymlaen. Ymhen enyd, pa fodd bynag, gwelwn oleuni o fy mlaen,

fel goleuni tai anedd ; a theiralwn yn y fan yr hen ymrysonfa yn ail-enyn

ynof, pa un a awn ymlaen, hyd nea cyrhaedd y dref, yn ol y bwriad, ai ynte

ymofyn am lety yu un o'r tai gerllaw.
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" Yr oedd cael gorphwys yn ymgymliell yn rymus i'r teimlad ; ac o'r

braidd na thaerid wrthyf mai rhyfyg ynof fyddai anturio dim ymhellach, cyn

cael cysgu a gorphwys ; yr ochr arall, yr oeddwn yn deall oni chyrhaeddwn

i y dref y noson hon, y collwn y cerbyd bore dranoeth. Ehoddwyd terfyn

ar y petrusder, trwy yr amgylchiad hwn fel arwydd,— os cawn gareiau i fy

esgidiau, ymlaen yr oeddwn í fyned ; onide, ac os llety a gynygid i mi, yr

oedd i fod yn amnaid i mi i orphwys. Careiau, pa fodd bynag, a gafwyd,

a rhwymwyd fi trwy y ddeddf a osodais arnaf fy hun, i fyned rhagof. Yr

oedd gwedd chwithig arnaf, a da oedd ei bod yn nos, rhag y sylw a dynaswn

arnaf fy hun j rhwng y cloffni a gawswn, a'r llaid oedd ar fy niUad, yr oedd-

wn yn wrthddrych gwir resynol. Ond yr oeddwn o'r diwedd yn dynesu at

y dref ; ond cyn myned iddi, 'ie, tra yr oeddwn enyd oddiwrthi, tybiais yn

angenrheidiol wneuthur cais ar lanhau gronyn arnaf fy hun. Diosgais, gan

hyny, fy Ilodrau, a'm hosanau, a golchais hwynt yn yr afon, sydd ger y dref,

oddiwrth y llaid oedd yn glynu wrthynt, a gwesgais hwy eilwaith yn y fan

;

ac felly yr aethum i mewn i'r dref. Cefais bob tiriondeb ar law y gwest-wr

y lletyais yn ei d ; a chan fod llaw ddaionus fy Nuw gyda mi ni chefais

ddim niweid. Teimlwn, bellach, yn dra diolchgar am fy arwain i'r pender-

fyniad a wnaethum, pan ddeallais fod y cerbyd yr oeddwn i fyned ynddo

dranoeth yn cychwyn cyn dydd. Trwy ymlusgo i'r dref yn yr hwyr o'r

blaen, gan hyny, mi ellais achub y cyfle i fyned rhagof yn ddioedi, ac felly

yn abl cyrhaedd Palmyra erbyn y Sabboth.

" Wrth ddychwelyd oddiyno tuag adref, ar hyd ffordd arall, tröais i sefydl-

iad arall yn siroedd Jackson a Gallia, ar gais rhai brodyr oedd newydd

ddyfod yno o Gymru. Yr oedd yma rai Cymry, er y fl. 1818 ; a'r pregethwr

Methodistaidd cyntaf a ymwelodd â hwynt, oedd David Eosser
; yr oedd

hyny yn y fl. 1834. Yr amser yr ymwelais i â'r Ile, oedd yn Tachwedd 29,

1835, pryd yr arosais dros ddau Sabbath, ac y cefais y fraint o weini swper

yr Ai'glwydd i'r brodyr, y tro cyntaf erioed yn Gymraeg, yn y Ue hwn. Dydd
Llun, ar ol yr ail Sabboth, hebryngwyd fi ar geffyl gryn bellder o ffordd tua

chartref ; rbaid oedd i mi deithio y gweddiU o'r ffordd ar fy nhraed, hyd nes

cyrhaedd yr afon Ohio. Wedi i mi gyrhaedd o fewn naw milldir i'w glàn,

mi gollais y ffordd mewn coedwig ; a chan ei bod yn dechreu tywyllu, fel na

allwn wybod y cyfeiriad, wrth na haul na chwmpawd, bum yn crwydro yn ol

ac ymlaen, fel un wedi Ilwyr ddyrysu. Ond wedi taro wrth ffrwd o ddwfr,

mi a ymroddais i'w dilyn ; ac felly fe'm dygwyd eilwaith i'r Ue y coUaswn y
ffordd ar y cyntaf ; ond er i mi ddychwelyd yn ol fel hyn, yr oedd yn beth

anhawdd iawn i ddyn dyeithr allu cadw y ffordd ar ol cael ei phen ; a choll-

ais beth arni wedi hyny
;
yr oedd yn rhaid i mi fyned trwy goedwigoedd

mawrion, a hithau yn dywyll, fel y syrthiodd digalondid a llwfrdra meddwl

arnaf; ac ofnais yn fawr rhag y dygwyddai i mi fel y dygwyddasai i rai

eraill, íe, i rai Cymry, sef fy llarpio gan fwystfilod. Er cased oedd genyf y
6ÔU am y " cyÛiU hirion," yx oeddwn ar byu o bryd, yn gwir ddymuno f
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mod yn berchenog ar im o honynt ; ond ofer oedd y dymuniad ; nid oedd

genyf ddim ond cyllell-bin (penhiife) fechan, yr hon a agorais ac a'i cariais

felly yn fy llaw, rhag y daethai arth ueu lew i'm cyfarfod. Prysurais, îe,

rhedais mor gyflym ag a allwn, ai hyd y íFordd, a hyny mewn dychryn mawr,

hyd nes y daethum allan o'r coed ; a hawdd ydyw i'r darllenydd ddychymygu

pa mor dda oedd genyf ddyfod allan o'r goedwig i dir agored, a deall fy mod
yn dynesu at làn yr Ohio. Ond bu yn galetach fyth arnaf wedi cyrhaedd

yr afon ; daethum at d ar lan y dwfr, a chefais ganiatâd gan ei breswylydd

i aros ynddo dros nos. Trowyd fi i ystafell lle y gadawyd fi dros amser

maith wrthyf fy hun ; a chan nad oedd yr un t arall yn agos iddo, disgyn-

odd arnaf ddychryn mwy ofnadwy drachefn, fod y teulu wedi cilio er mwyn
parotoi at fy Uadd

; yr hyn a fuasai yn eithaf hawdd ei wneyd ; a hyny heb

i'r weithred ysgeler ddyfod byth i'r golwg, trwy fy mwrw, yn rhwym wrth

gareg i ddyfnder yr afon fawr. Ond y tro hwn hefyd, bu yn well arnaf na'm

hofnau ;
' Ceisiais yr Arglwydd, ac efe a'm gwrandawodd ;

gwaredodd ü

hefyd o'm hoU ofn.'
"

Naturiol i'r darllenydd ofyn, wrth ymwrando â helyntion y teithiwr, paham

na buasai yn rhag-drefnu ei deithiau yn well, ac yn parotoi yn amgen gogyfer

ag anhawsderau a ellid eu rhagweled. Yr ateb goreu i hyn ydyw , fod y
brawd uchod dan angenrheidrwydd i deithio yn y modd rhataf, gan y buasai

y draul o'i gludo yn disgyn yn rhy drwm arno ef ei hun, ac nid oedd cynorthwy

lawer i'w ddysgwyl oddiwrth y rhai yr aethai i'r daith er eu mwyn, trwy nad

oeddynt gan mwyaf, ond dyfodiaid newydd dirio yn y wlad ; a'u rhifedi

hefyd yn ychydig. Yr oedd yn rhaid i'r ymdeithydd brysuro i gyrhaedd pob

lle yn yr adeg appwyntiedig, rhag iddo gael yr afon Ohio, ar hyd yr hon yr

oedd i gael ei drosglwyddo 100 milldir o ô'ordd, fod yn llawn iâ cyn iddo ei

chyrhaedd ; a rhag hefyd iddo goLi ei le o ran ei alwedigaeth. Ymddengys

fod sefyllfa y brodyr sydd yn llafurio yn y weinidogaeth, trwy eu diwydrwydd

eu hunain, a bendith rhagluniaeth, wxdi gwella llawer yn ystod yr 20 mlyn-

edd, sydd wedi treiglo heibio, er y pryd hwnw ; ac hefyd y mae rhifedi y
Cymry yn Uawer mwy, a'u hamgylchiadau yn llawer gwell.

" Mae yn syndod mawr i mi," ysgrifena Edward Jones, " weled y fath

gyfnewidiadau yn y Dalaeth hon (Ohio). Pan ddaethum i ddinas Cincinatti

yn 1832, nid oedd yr un canal wedi ei dori o fewn y Dalaeth, nac un brif-

ffordd wedi ei charegu, a Uawer Uai ífordd haiarn. Y pryd hwnw, nid oedd

y trigolion yn y ddinas hon ond tua 26,000 ; yn awr y maent yn 124,000 ;

y tai yn wych, a'r eglwysydd yn ysblenydd ; a ffyrdd cyffredin i bob lle, a

ffyrdd haiarn ar hyd ac ar led y wlad, fel ag y mae moddion cludiad yn Uawer

iawn cyflymach a rhatach."

Bryniau y Cymey.

ìíi fu achos gan y Methodistiaid yn y sefydliad hwn hyd y íl. 1834. Y''
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oedd yma Gymry, ryw nifer, yn preswylio ílynyddau cyn hyuy, a moddion

crefyddol yn cael eu cynal yn Gymraeg ac yn Saesonaeg, yn benaf gan y Eed-

yddwyr, gyda rhyddid i'r aelodau a wahaniaethent yn eu barn, gael mwyuhau
gweinidogaeth y Presbyteriaid yn achlysurol. Dechreuwyd achos y Method-

istiaid yn y fl. 1834 ; rhoddwyd trefn fwy gorfiforedig arnynt yn y flwyddya

ganlynol ; ar yr achlysur, rhoddwyd caniatâd i WiUiam Parry, gynt o Dre'-

gynon, swydd Drefaldwyn, i ddechreu pregethu. Penderfynwyd hefyd, ar

adeiladu capel ; ac ar ol ei orphen fe'i galwyd ar yr enw Saron, yn dynodi

prydferthwch hyfryd y fro y mae yn sefyll ynddi. Bendithiwyd gweinidog-

aeth William Parry, fel ag y bu cryn ychwanegiad at yr eglwys yn y fl. 1837 ;

yntau a neillduwyd yn gyflawn i'r weinidogaeth yn y fl. 1838, gan faint oedd

ymddifadrwydd yr eglwys yn Saron o weinyddiad y sacramentau.

Gkanvillb.

Mae y dref hon o fewn tair milldir a hanner i'r gorllewin o Saron. De-

chreuwyd cynal moddion Cymreig yn y lle hwn, yn nh un Jenkin Hughes,

câr i'r diweddar Barch. James Hughes, Llundain, tua'r haf, 1835. Lluos-

ogodd y Cymry yn y dref, ar ol hyny ; ac yn y 1842, codasant gapel, gan

ymgorS'ori yn eglwys reolaidd, a dewis dau r, sef John Jones, a William

Williams, gynt o sir Drefaldwyn, i'w blaenori. Symudodd y Parch. William

Parry hefyd yma i breswylio.

Newark.

Mae y dref hon tua thair miUdir i'r dwyrain o Saron. Ar ol i rai Cymry

ddyfod i fyw i'r dref, agorodd un Timothy Winston ei d, i gynal moddion

crefyddol ynddo ; mab ydoedd hwn i hen ddiacon ífyddlon yn ei dymhor, yn

Nhref-castell, sir Prycheiniog. Aeth y t ymhen rhyw amser yn rhy fychan,

a chynaliwyd y moddion, ar ol hyny, mewn ysgold ; corfí'orwyd yr eglwys

yn 1339, a chodwyd capel yn 1840. Chwythodd awelon cryfion o ymrysonau

dros y cynulleidfaoedd hyn, am ysbaid amryw flynyddau. Ynyfl. 1841,

daeth Hugh E. Bees, yma i fyw ; ac yn fuan ar ol ei ddyfodiad, cododd yr

anghydwelediad ; a symudodd oddiyma yn y fl. 1848, i Cincinatti. Yn y fl.

1852, daeth y Parch. Jos. E. Dayies yma, yr hwn a ymfudodd i'rwlad hon o

Ddeheudir Cymru, ac a ddechreuodd bregethu yn Nhalaeth Pennsylvania

;

oddiyno symudodd i Palmyra yn Ohio ; a thrachefn i Newark, Ile y mae wedi

bod yn gwasanaethu yr efengyl hyd yn hyn. Dywedir fod yr achos yn y lle

hwn yn ymadnewyddu, a bod gwell golwg arno yn awr nag a fuasai arno

ery fl. 1841.
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ySGOGIADAU METHODISTIAETH YN SWYDDI JACESON A GALLIA.

Tmddengys fod Methodistiaeth wedi llwyddo ac ymeangu yn y dosbarth

hwn o'r wlad, gymaint, os nad mwy, nag un rhan arall o'r America. Tuag

úgain mlynedd yn ol, nid oedd yma un sefydliad gan y cyfundeb o un math

:

pryd y mae yn awr 10 o orsafoedd, lle y cyuelir moddion gras yn yr iaith

Gymreig ; a lle y mae eglwysi wedi eu flfurfio, yn cynwys gyda'u gilydd tua

550 aelodau. Yn y dosbarth hwn hefyd y mae chwech o frodyr yn arfer

pregethu, a thua 30 neu ychwaneg, o ddiaconiaid.

Daeth i'r cymydogaethau hyn ryw nifer o deuluoedd Cymreig i ymsefydlu

mor gynar a'r fl. 1817 ; ond nid oeddyr un o honynt yn dwyn dim perthynas

eglwysig â'r Methodistiaid Calfinaidd. Yn y fl. 1835, pa fodd bynag, daeth

pedwar neu bump o deuluoedd drosodd o sir Aberteifi ; ac un teulu o sir

Drefaldwyn; ac a ymsefydlasant yn y fangre hon. Daethai hefyd ddau

deulu eisoes yma o Pittsburgh ; ac yr oedd y teuluoedd hyn, gan mwyaf, os

nad oU yn perthyn i'r cyfundeb. Yn fuan, bellach, yn y fl. 1835, dechreu-

asant ymgrynhoi at eu gilydd i addoli Duw eu tadau, trwy gyual cyfarfodydd

i weddio, ac i ddarllen gair Duw ; ond hyd yma nid oedd ueb yn eu plith yn

arfer cynghori eu cyd-greaduriaid yn gyhoeddus. Yn y gwanwyn, 1836,

ymwelodd y Parch. Edward Jones, Cincinatti, â hwynt, a chynorthwyodd

hwyut i ymffurfio yn gymdeithas eglwysig, ac i osod John E. Evans, gynt o

Dre'gynon, sir Drefaldwyn, a William Evans, gynt o'r Penant, sir Aberteifi,

yn henuriaid. Yn fuan ar ol hyn, daeth un Edward Blunt, yr hwn oedd yn

arfer pregethu eisoes, i drigiannu yn eu plith ; arosodd gyda hwy dros

dymhor, gan bregethu a gweini yr ordinhadau iddynt, hyd nes yr ymadawodd

oddiyma i Coalport. Bu y gr hwn, meddir, yn llafurus a defnyddiol, tra y
bu yma ; ac wedi hyny dros ysbaid rhai blynyddau ; ond yn y diwedd, ym-

adawodd â'r cyfundeb, fel na chyfrifwyd ef mwyach gyda'r Methodistiaid.

Yn y flwyddyn hon hefyd (1836) yr adeiladwyd y capel cyntaf
; yr hwn a

alwyd yn " Moriah ;" capel bychan ydoedd, o gyfíìon coed naddedig, tua 24

wrth 20 troedfedd o faint, ynghanol yr anialwch. Er Ueied oedd ei faint

barnem y byddai yn ddigon ei faintioH, o leiaf, am un oes ; ond yn hyn yr

oedd y brodyr dan gamsyniad mawr, fel yr ymddangosodd yn ol llaw.

Tua diwedd yr haf, yn 1836, y daeth y Parch. Eobert Williams, Môd,

drosodd, ac ymsefydlodd yn y parth hwn o'r wlad ; a chydag ef eraill o

Gymry yr hen wlad. Trwy ei ymsefydliad ef yma, cafodd yr ardal bregethu

cyson ; a gwelodd yr Arglwydd yn dda goroni Uafur y brawd uchod â Uwydd-

iant mawr. Y mae bellach, yn trigiannu, ac yn gweinidogaethu, yn sefydliad

Jackson, er ys 20 mlynedd ; ac wedi bod yn ymgeledd tra gwerthfawr i'r

achos yn mlynyddau ei fabandod.

Yn y flwyddyn ganlynol (1837), yrafudodd Uuaws o Gymry i'r sefydliad

hwn ; rhai o siroedd Trefaldw^n a Dinbych, ond gan mwyaf, o sir Aberteifi

;
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ac yn eu plith yr oedd un pregethwr, sef David Lewis, gr o sir Drefaldwyn,

a chwech o wr* a fuasent henuriaid eglwysi yn eu hen gartrefi. Bu gyda
hwynt hefyd, i- o'r enw Alban Alban, o'r Penant, sir Aberteifi. Wedi tair neu

bedair blynedd, symudodd David Lewis oddiyma i Ebensburgh, Pennsylvauia.

Yn y fl. 1838, c^'naliwyd yma gymanfa, y gyntaf erioed yn Nhalaeth

Ohio. Y pregethwyr ag oeddynt bresenol, oedd E. Jones; E. Blunt; John

Edwards ; D. Eosser; W. Parry ; E. Williams ; a 1). Lewis
; yr oedd yno

hefyd amryw flaenoriaid. Yr hyn sydd yn hynodi y gymanfa hon, heblaw ei

bod y gyntaf yn y Dalaeth, ydyw ddarfod i'r holl swyddogion cynulledig

fyned i gyfamod difrifol, i ddwyu yr achos crefyddol yn eu plith ymlaen mewn
undeb â chorff y Methodistiaid Calfinaidd yn Nghymru, ac yn gyson â'r

athrawiaeth a'r ddysgyblaeth a broffesid gan y cyfundeb
; yr hwn gyfamod a

ysgrifenwyd ac a law-arwyddwyd gan bob swyddog yn y lle, Yn y gymanfa

hon hefyd, yr ordeiniwyd Eobert Williams a William Parry.

Yn y fl. 1840, sefydlwyd cyfarfod trimisol yn y Dalaeth
; yr hwn sydd

gyffelyb ei ffurf a'i amcan, i gyfarfod misol y corff yn Nghymru. Mae y
cyfarfod hwn, meddir, wedi bod yn llewyrchus a buddiol iawn, o'i gychwyn-

iad hyd yma ; ac er na fydd yn gweinidogaethu ynddo ond y pregethwyr

cartrefol ; eto ceir yr hyfrydwch o weled yr holl genedl (y Cymr^^), o bob

enwad crefyddol, yn ymgasglu iddo. Profir fody cyfarfodydd hyn yn fuddiol,

nid yn unig i drefnu achosion perthynol i'r dosbarth, ond i adfywio y brodyr

oU yn nghymdeithas eu güydd. Mewn gwlad bellenig, ac yn trigo fel y maent

ynghanol cenedloedd estronol, ac yn aneddu, lawer o honynt, yn mhell oddi-

wrth eu gilydd, hawdd ydyw meddwl fod y cyfleusdra a roddir yn y cyfarfodydd

hyn, i'r brodyr fwynhau yr hyfrydwch o weled eu gilydd, ac yn enwedig i

fwynhau eu gilydd " yn nghymdeithaH yr efengyl" yn foddion arbenig o ad-

fywiad
; yn amseroedd i orphwys o olwg yr Arglwydd, i'r frawdoliaeth oU.

Trwy fod ymfudiadau parhaus o'r " hen wlad," ac hefyd o barthau eraiU

o'r wlad hon i'r cymydogaethau hyn, yr oedd galwad uchel ar yr eglwys yn

Moriah, i dorì allan ar y ddê, ac ar yr aswy ; ac felly ymeangodd yr achos yn
fawr ; ffurfiwyd canghenau eglwysi, a-chodwyd capelau ac ysgoldai, fel y gwelir

yn y rhestr a ganlyn :

—

Móriah, y fam eglwys, codwyd y capel yn 1836.
Horeb, cychwynodd yn y flwyddyn 1838.
Centreville, 1838.
Bethel 1841.
Soar 1841.
Sardis 1843.
Bethania , 1847.
Oak HiU 1850.

* D. Wynne, sir Ddinbych ; K. Dayies, Dre'newydd ; William Jones, Bethel, sir

Aberteifi ; E. Morris, Elim ; S. Dayies, Llanon ; a D. Erans, Llangeitho.
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YSGOLDAI.

Syms-creek 1838.

Ehydlwyd 1852.

Yn y sefydliad hwn hefyd, cododd amryw bregethwyr, y rhai y caed ar-

wyddion ynddynt ddarfod i Arglwydd y cynhauaf eu hanfon at y gwaith
;

sef :

—

Daniel Evans, yn 1839 ; ond a fu farw gydag iddo ddechreu.

RiCHARD Davies, yu 1841 ; ond a symudodd i Dalaeth Wisconsin.

JoHN W. EvANS, yn 1843, gynt o Elaen-penal, sir Aberteifi, yr hwn

Bydd yn bugeilio yn nghapel Horeb.

Tmfudodd yma rai pregethwyr o Gymru, megys,

—

Morris Morris, Elim, sir Aberteifi ; bu gweinidogaeth y brawd hwn yn

llewyrchus iawn am yr ysbaid byr o bum' mis, pryd y lluddiwyd ef gan

angeu i barhau. Yn y fl. 1844 y bu hyn. Tua diwedd yr un flwyddyn

symudodd o Pittsburgh i'r Ue hwn, yr hen frawd Owen Jones, gynt o Man-

chester, yr hwn sydd yn aros hyd heddyw. Yn y flwyddyn 1848, hefyd

dechreuodd brawd arall, Evan S. Jones, gynt o Eiw-bwys, sir Aberteifi, ar y

gwaith cyhoeddus ; y mae y gr hwn yn trigiannu yn Centreville.

Eel y coS'awyd, nid oedd yn y sefydliad ond un capel bychan, Moriah, yr

hwn, ar y pryd, a dybid yn ddigon o faintioli am oes ; ond y mae y capel

hwn, wedi ei ail-adeiladu, ychydig o flynyddau yn ol, yn d helaeth a hardd,

oframe. Mae rhai o'r canghenau eglwysi, megys, Horeb a Bethel, erbyn

liyn yn amlach eu haelodau na'r fam-eglwys Moriah ; cynwys Horeb 150, a

Bethel tua 120, pryd nad oes yn Moriah ond 65.

Nid oedd y sefydliad hwn pan ddaeth y Cymry yma gyntaf, ond lle anial

a gwyllt ; ambell dyddyn yn dechreu ei fritho ; ac ambell lecyn o'r anialwch

coediog, wedi ei arloesi a'i drin, Nid oedd, y pryd hwnw, na fí'yrdd cy-

ffredin, na fiFyrdd haiam yn y wlad hon ; a theimlai y preswylwyr anghj'fleus-

derau dirfawr, fel y gellid dysgwyl, mewn sefydliad newydd ; ond erbyn

hyn, y mae gwedd y sefydliad wedi ne\^id. Mae gweithfaoedd yn codi ar

bob llaw, a thrafnidiaeth masnach yn Uenwi y broydd, a fl'ordd haiarn yn

rhedeg trwy ganol y sefydliad. Ar y dechreu nid oedd ein cenedl ond pobl

gyfí'redin, a Uawer o honynt yn dlodion
; yn awr y maent, gan mwyaf, mewn

amgylchiadau cysurus, ac yn meddu gradd ehelaeth o ddylanwad. Mae y

sefydliad Cymreig tuag 16 miUdir ysgwâr, a hanner y trigolion yn siarad yr

iaith Gymraeg.

OOALPORT.

Lle yw hwn ar làn yr afon Ohio, yn Uawn o weithydd glo
;
yma hefyd y

mae nifer o Gymry yn preswylio, ac yn eu mysg, er ys 20 mlynedd, sefydliad

crefyddol Cymreig, perthynol i'r Methodistiaid Calfinaidd. Dechreuodd yr
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aclios yn y lle hwn, yn y fl. 1836, ac ymddengys mai Edward Blunt oedd y
pregethwr Cymreig cyntaf a fu yn Uafurio yma; wedihyny John T. Williams,

gynt Ben-y-cae, sir Fynwy, yr hwn a ddechreuodd bregethu yma yn y fl.

1843, ac sydd yn aros yn y lle hyd heddyw, a'i lafur o wir wasanaeth i'w

gyd-genedl. Yma hefyd y dechreuodd y brodyr John Price ac Evan Jones,

ar y gwaith o bregethu. Mae yr aelodau eglwysig yn Ued luosog eu rhif yn
Coalport ; ac yn gyff"redinol y mae golwg siriol ar yr achos ; ond yr hyn sydd

yn afrwyddo y gwaith fwyaf yn y lle ydyw y symudiadau mynych a fydd

oddiyma i "Wisconsin, Caliífornia, a manau eraill
;
yr hyn a fydd yn eflFeithio

weithiau yn drwm ar yr eglwys a'r gynulleidfa.

YANWEBT.

Yn Nhalaeth Ohio y mae swydd o'r enw Tamoert, a sefydliad crefyddol

Cymreig, o'r un enw. Dechreuodd yr achos yn y Ue hwn, ar ddyfodiad amryw
deuluoedd i'r lle, o Lanbrynmair, sir Drefaldwyn

; y blaenoriaid ydynt, Mr.

William Bebb, a Thomas Morris. Nid oedd un pregethwr yn byw yn y Ue

hwn, ac am hyny nid oedd yma weinidogaeth gyson, hyd yn ddiweddar : eto

nid oedd y Cymry yma ddim yn cael eu Ilwyr adael yn ymddifaid, gan yr an-

fonid brodyr gan y gymanfa i ymweled â'r praidd bychan, mor fynych ag y
gellid. Mae golwg siriol a gobeithiol ar yr achos, er nad yw yr aelodau

eglwysig ond tua 47 o rifedi ; mae brawd ag sydd yn pregethu, wedi dyfod

yma i breswylio yn ddiweddar, o'r enw Hugh Pugh.

PALMYHA.

Mae y sefydliad hwn o 60 i 80 milldir i'r gogledd-orllewin o Pittsburgh.

Dechreuodd y sefydliad trwy i Gymro cyfoethog ddyfod trosodd o sir Aber-

teifi, islaw Llanbedr, i edrych y wlad a dewis trigo yn y parth hwn. Cy-

hoeddodd y lle, fel mangre fanteisiol i'w gydwladwyr ymfudo iádi, yn rhai o

fisolion yr hen wlad ; ac yn y canlyniad, daeth llawer o honynt drosodd, o

Langeitho a'i chyffiniau, a rhai o Ogledd Cymru. Ar y dechreu, yr oedd yr

Annibynwyr a'r Methodistiaid, yn cyd-addoli yn yr un Ile, hyd y fl. 1835,

pryd yr aeth pob enwad wrtho ei hun. Yn y fl. 1834, dechreuodd Edward

Blunt, enw yr hwn a grybwyllwyd fwy nag unwaith o'r blaen, bregethu i'w

gyd-genedl. Gr oedd hwn o ardal Llangollen, sir Ddinbych, ond ar hyn o

bryd yn trigiannu yn Palmyra ; bu y Parch. W. James, yn gweini yma dros

amser byr, ond ymadael a fu raid iddo yn lled fuan, ac nid hir y bu efe byw

ar ol hyny, oblegid bu farw yn y flwyddyn 1836.

Wedi adeiladu y capel yn y fl. 1835, arweiniwyd Edward Blunt i le arall,

a daeth y Parch. H. E. Powell, gweinidog ymysg yr Annibynwyr, o Utica i

Palmyra i fyw, yn 1836, ac ymhen peth amser ymunodd â'r Methodistiaid, o

hyny hyd ei farwolaeth
; yr hyn a gymerodd le yn 1850,. wedi byw i weled

92 mlwyddoed.
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PENNOD III.

HANES METHODISTIAETH TALAETH PENNSYLYANIA.
CYNWYSIAD :—

•

SEFYDLIADAU METHODISTÁIDD Y DALâ.ETH—RHESTR O'R PREGETHWYR—CARBON-
DALE—POTTSYILLE—DANYILLE, SCRANTON A PITTSBURGH—EBENSBUEGH AC

INDIANA—RHESTR ENWAU Y PRE6ETHWYR A FUANT FEIRW A PHA BRYD.

Tmddengys fod gan y Methodistiaid Calfinaidd tua deuddeg o gynulleidfa-

oedd sefydlog yn y Dalaeth hon, lle y mae capelau wedi eu codi, ac eglwysi

wedi eu crynhoi. Nid ydym yn hyderus iawn am gywirdeb yr ystadegau

sydd genym am y gorsafoedd, nac am gartref presenol yr holl bregethwyr,

gan fod yma gyfnewidiadau lawer weithiau yn cymeryd lle, mewn ychydig

amser. Yn y flwyddyn 1853, yr oedd sefyllfa Methodistiaeth yn y Dalaeth

fel hyn* :

—

CAPELAU.

CarbondaJe.
Pottsville.

Daleyille.

MinersTÌlle.
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aetli dan lawer o anfanteision, ac anhawsder. Yr oedd y Cymry eto yn ych-

ydig rifedi ; ac, fel y gellid dysgwyl, fod ymfudwyr newydd ddyfod tros-

odd, yr oeddynt yn llawn trafferth a helbul, pa fodd mewn gwlad estronol i

ennill iddynt fywiolaeth. Ehaid hefyd oedd iddynt gael rhyw fath o adeil-.

adau i addoli ynddynt, a gorchest fawr oedd iddynt allu talu traul eu codiad,

er nad oeddynt, ar y dechreu, ond tra diaddurn. Yr oedd cryn anfantais

hefyd yn cyfodi oddiar ansefydlogrwydd yr ymfudwyr
;

gallent fod yn lled

luosog mewn ardal un mis, ac oll, ymron, wedi dianc i ardal wahauol y mis

nesaf. Nid oedd yr ymfudwyr hyn, ychwaith, oU o'r un syniadau crefyddol,

er eu geni yn yr un wlad, ac oll yn siarad yr un iaith ; ac ar yr un pryd, nid

oedd nifer digonol o honynt, perthynol i un enwad, i ffuríio achos iddynt eu

hunain ; a rhaid oedd iddynt, gan hyny, os mynent wasanaeth crefyddol yn

eu hiaith, ymwadu dros dymhor o leiaf, a'u syniadau sectaidd, er mwyn ym-
uno â'u gilydd yn un gynuUeidfa. Rhwng pob peth, yr oedd yr anhawsder-

au ar ffordd y brodyr a fu yn offerynau i roddi cychwyniad i'r achos Cymreig

yn mysg ymfudwyr y gwahanol daleithiau yn fawriou iawn, ac yn anhaws-

derau na pherthynent i un wlad arall, oddieithr ei bod yn wlad o ymfudwyr.

CARBONDALE,

Un o'r lleoedd cyntaf y sefydlwyd achos Methodistaidd ynddo yn y Dal-

aeth hon, ydyw y dref a elwir ar yr un enw uchod. Yn y fl. 1832, pryd y
rhoddwyd cychwyniad iddo, nid oedd Carbondale ond lle bychan

;
yn awr y

mae yn Ile mawr ac enwog. Yn y flwyddyn grybwylledig, daeth un John

Davies, yn awr o Blakeley, i'r Ile hwn. Gr ydoedd o Ddeheudir Cymru,

ac wedi dechreu pregethu cyn gadael ei wlad euedigol. Yr oedd yn Carhon-

dale ychydig o Gymry wedi ymsefydlu cyn iddo ddyfod, a dau neu dri o

honynt yn Fethodistiaid ; yn y flwyddyn grybwylledig, daeth amryw o deu-

luoedd, Lanelli, Brycheiniog, ac o Hirwaun, Morganwg, gyda John Danes,

yn mysg y rhai yr oedd amryw grefyddwyr o'r un enwad ag yntau. Yn fuan

wedi eu dyfodiad, dechreuasant gydymgynghori pa fodd y gallent sefydlu

achos Cymreig yn y Ile ; ac yn y canlyniad, achos felly a ffurfiwyd, cyfan-

soddedig o'r gwahanol enwadau crefyddol. Ond fel y gellid dysgwyl, nid

esmwyth a chysurus iawn yr oedd y peiriant yn gweithio. Ciliodd y Meth-

odistiaid, pa fodd bynag, gan ymgorffori wrthynt eu hunain. Dros ryw
dymhor, caent fenthyg capel y Presbyteriaid, ar ryw un adeg o'r Sab-

both ; a'r rhan arall o'r dydd ymgynuUeut yn y Ue hwn neu arall, yn ol y
cyfleusdra.

Hwn, tybygid, yw y Ile cyntaf yn Pennsylvania y sefydlwyd gorsaf gref-

yddol gan y Methodistiaid ynddo. Yn y fl. 1833, adeiladwyd y capel cyntaf

;

yr hwn, meddir, sydd yn aros hyd heddyv/, er fod capel newydd mwy ei

faintioli wedi ei adeiladu ar ol hyny. Cynyddodd yr achos yma dros ryw

dymhor, nes oedd y capel yn llawn o wrandawyr, ond daeth Ueihad drachefn
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arno, trwy í saith neu wyth o deuluoedd ymfudo ymhellach i'r gorllewin ; ac

hefyd trwy fod " Odyddiaeth ' wedi ymlusgo i blith y gwrandawyr
; gan na

oddefid hyn gan y Methodistiaid, ciliodd y nifer anfoddhaol i le arall.

POTTSYILLE.

Yn haf yr un flwyddyn, sef 1832, daeth nifer o Gymry i'r Ue hwn hefyd.

Y mae yn sefyll tua 120 miUdir o Carbondale ;
ymhen enyd bach ar ol cyr-

haedd, hwythau a ddechreuasant ysgogi tuag at sefydlu achos crefyddol yn

eu hiaith. Cawsant gyfnerthiad yn eu hamcan trwy ddyfodiad un Joseph

Jones, gynt o Dowlais, a'i deulu, a Thomas Griffiths, a'i deulu yntau. Yr

oedd y gwr hyn yn wr parchus ; yma hefyd yr arosodd yr olaf tra fu byw,

a mawr fu y golled ar ei ol wedi ei ymadawiad. Nid oedd yma yr un preg-

ethwr yn eu mysg, a'r nesaf atynt oedd John Davies, Carbondale, 120 miU-

dir ffordd ; yr unig un, tybygid, yn yr holl Dalaeth, y pryd hwnw. Ar

waith y brodyr yn taer ddymuno hyny, aeth y brawd hwn atynt, trwy

anghyfleusdra trwra, ac arosodd gyda hwynt fis neu ychwaneg o amser, gan

bregethu iddynt yn rhyw hen gapel anghyfleus, ynghanol y coed, perthynol

i'r ButcJi, yn y bore ; ac yn y prydnawn mewn ysgold ynghanol y dref. Aeth

yr un brawd yuo amrywiol weithiau ar ol hyn ; a hyny, yn aml, pan y
byddai yn toddi gan wres, a phryd arall yn rhynu gan oerfel. Ymhen rhyw

dymhor dechreuodd un brawd, o'r enw WiUiam James, gynt o Ben-y-cae, sir

Pynwy ; bregethu, yr hwn wedi hyny a urddwyd i gyflawn waith y weinidog-

aeth yn Pittsburgh, ond a fu farw yn fuan ar ol hyny. Ar ol hwn cyfododd

brawd arall, a ddaethai yn wreiddiol o'r un gymydogaeth, sef John Edwards,

yr hwn sydd eto ar y maes, ond wedi symud i Dalaeth Ohio. Drachefn, de-

chreuodd un Joseph Davies, gynt o Dredegar, sir Fynwy, ar y weinidogaeth

;

yntau hefyd a symudodd i Ohio, ac a fu dros ryw dymhor yn llafurio yn

Palmyra, ond yn ddiweddarach yn Newark.

Er yr hoU anfantais a gyfyd oddiar ansefydlogrwydd pethau, yn neillduol

yn y Dalaeth hon, y mae y gwaith yn myned yn ei flaen. Yn 1832, nid

oedd yma yr un gynuUeidfa Gymreig gan un enwad ; yn awr y mae gan y
Methodistiaid gapel yn Pottsville, yn Minersville, ac yn St. Clears, a nifer o

aelodau eglwysig ymhob un. Yn Danville hefyd, tref ar làn yr afon fawr y
Susquehanay lle y mae gweithfaoedd mawrion, a Uuaws o Gymry, y mae gan

y Methodistiaid gapel hardd a gwerthfawr. Yn Pottsville, y mae yn awr

(1856), ddau bregethwr yn preswylio, sef Thomas James a D. J. Morgan.

" Scranton " hefyd, y mae capel da wedi ei adeiladu, a chynulleidfa luosog

yn ymgasglu. Tref yw hon, ar làn yr afon JacTtawana. Mae yr achos yn y
lle hwn hefyd, wedi codi er pan ddaeth John Davies i'r wlad, ac i raddau

trwy ei lafur ef yn rhoddi cychwyniad iddo. Lle ydyw y mae gweithfaoedd

glo a haiarn ynddo, a rheilffyrdd yn cyd-gyfarfod ynddo ; mae yma eglwys

yn awr yn cynwys tua 40 o aelodau, a phregethwr, o'r enw John B. Williams

yn preswylio.
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PITTSBUEGH.

Yn y fl. 1837* fe ymfudodd amrywiol deuluoedd -Cymreig i'r lle hwn, a

clian fod yr achos Methodistaidd a fuasai unwaith yn y dref wedi diffoddi,

ymunodd y crefyddwyr ag oedd ymhlith yr ymfudwyr â'r Annibynwyr, îe, y

y rhai oeddynt Fethodistiaid. Ond yn y flwyddyn ganlynol, barnasant yn

oreu ymneillduo ar ei penau eu hunain o dan eu henw cyntefig ; a hyn a wnaed

mewn dull teilwng a boddhâol ; a chawsant gynghorion da a buddiol gan eu

cyfeillion ar eu hymadawiad. Nid oedd eu nifer ond deg neu lai o aelodau

eglwysig ; a theimlent yn bryderus iawn, gan leied oedd eu rhif a'u gallu, rhag

i'r gwaith oedd yn eu mysg ddiffoddi yr ailwaith. Pa fodd bynag, yr oedd

pregethwr yn eu mysg, sef, John Edwards, gynt o sir Fynwy. Dechreuasant

ymgynull mewu ysgoldy bychan
;
yr un lle tybygid a fuasai gan y !Method-

istiaid o'r blaen. Yn y lle hwn agorwyd ysgol Sabbothol ynghyda chyfarfod-

ydd i bregethu ac i weddio.

Yn y gwanwyn yr un flwyddyn anfonasant at y Parch. Eobert WiIIiams, i

ymweled â hwynt, pryd y cadarnhawyd John Edwards fel pregethwr, ac yr

etholwyd brawd arali i fod yn ddiacon. Yn yr haf fe ddaeth y Parch. W. D.

Morgan, yr hwn a aethai i Ohio, ac yn ol i Pittsburg ; a bu ef a'r biawd arall

yn Uafurio gyda'u gilydd hyd yr haf y flwyddyn ganlynol, pryd yr ordeiniwyd

ef i gyflawn waith y weinidogaeth. Yr oedd yr aelodau eglwysig erbyn hyn

wedi oyrhaedd 40 neu ychwaneg o rifedi. Aeth yr achos yn mlaen, nid heb

gyfarfod â llawer gwrthdarawiad, nes y penderfynwyd ymosod at adeiladu

capel ; a hyn a wnaed yn y fl. 1841. Yn y capel hwn y bu yr ymgynulliad

hyd y fl. 1850, pryd yr adeiladwyd capel newydd hardd a helaeth o bridd-

feini ; nid ychwaith yn yr un man a'r hen, oud mewn lle mwy cyfleus. Bu y
Parch. J. L. Jeffreys yn gweinidogaethu yn y dref hon am ysbaid pum'

mlynedd cyn myned i Ebensburgh. Ar ei ol, fe ddaeth y Parch. David

WiIIiams, gynt o Lanidloes yma, yr hwn a fu dros ryw dymhor yn cydlafurio

yn y dref a'i chyffiniau â W. D. Morgan, dan arwyddion amlwg o Iwyddiaut.

Mae yr eglwys yn y Ile hwn tua 80 o aelodau ; eto y mae yn ddarostyngedig

i lawer o gyfnewidiadau, fel y mae ardaloedd gweithíäol yn mhob man, trwy

fod y gweithwyr yn anwadal eu harosiad.

EBENSBURGH.

Dechreuwyd achos yn mysg y Cymry yn y Ue hwn mor foreu a'r fl. 1794,

pryd y disgynodd yma amryw o'u cydgenedl i ymsefydlu. Daeth hefyd

rhifedi mwy atynt yn y ddwy flynedd canlynol. Yr oedd gweinidog o Eed-

yddiwr, sef y Parch. Morgan Eees yn eu mysg. Efurfiwyd eglwys ganddo o

tua 40 aelodau, cynwysedig, meddir, o nifer cyfartal, neu yn agos felly, o

• Dechreuasai yr ysgogiad cyntaf yn y fl, 1833.
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Annibynwyr, Bedyddwyr, a Methodistiaid. Corfforwyd yr eglwys lion ryw

amser yn y fl. 1796. Yn y flwyddyn ganlynol daeth amryw o deuluoedd

eraül yno o Gymru, a'r Farch. Eees Llwyd, gweindog Annibynolyn eu mysg.

Yntau a ffurfiodd eglwys yn cynwys 24 o aelodau, a'u hanner yn perthyn i'r

Methodistiaid Calfinaidd. Parhaodd y ddwy eglwys i gynyddu a chryfhau

hyd y fl. 1839, sef ysbaid 40 ralynedd. Y pryd hyn, trwy adgyfnerthiadau

diweddar o Gymru, fe farnwyd fod nifer digonol o'r Methodistiaid, ac mai mwy
dymunol fyddai hyny, i ffurfio cymdeithas wrthynt eu hunain. Yr oedd o

honynt amryw dyddynwyr wedi ymsefydlu mewn dosbarth o'r wlad tua

phum' milldir i'r gogledd o dref Ebensburgh ; a barnwyd mai yn nghanol y
dosbarth hwnw y byddai yn oreu sefydlu yr achos crefyddol ; a chan ei fod

yn sefyll i'r gogledd o'r dref, rhoddwyd yr enw " Gogledd " arno ; ac wrth

yr enw hwnw y gelwir ef hyd heddyw.

Yn y fl. 1839, daeth y Parch. David T. Lewis, gynt o Langwyryfon, sir

Aberteifi, ac a fu yn offeryn i gorffori a threfnu eglwys, mewn cysylltiad â'r

Methodistiaid yn y Ile. Yn y flwyddyn ganlynol daeth amryw o gyfeillion

crefyddol o Pittsburgh, tua 75 milldir o bellder, i fyw i dref Ebensburgh, ac

a ymunasant â'r brodyr yn y "Gogledd." Yn 1841 cododd yr aelodau ag

oedd yn byw yn y dref gapel ynddi. Yr oedd y Parch. D. T. Lewis eisoes,

er y £wyddyn üaenorol, wedi dyfod i aneddu ynddi ; a bu ei lafur yn egniol a

chymeradwy iawn yn gwasanaethu Ebensburgh, a'r " Gogledd ;" yn nghyda

lle arall ua chrybwyllwyd eto, sef Indiana, hyd oni luddiwyd ef gan afiechyd.

Wedi iddo ef fethu, daeth y Parch. J. L. Jeffreys, gynt o Cendl, Mynwy,
yma o Pittsburgh. Y mae y tri lle hyu yn gorwedd yn gyfleus o ran eu pell-

der, neu yn hytrach eu hagosrwydd at eu gilydd, i fod mewn gradd o gysyllt,

iad y naill a'r Ilall. Pfurfiant, gan hyny, ddosbarth ; mewu undeb a Pitts-

burgh a " Sugar Creeh i^ yn yr hwn y cynelir cyfarfodydd trimisol; ond

nid yw y ddau le olaf, o herwydd eu pellder, ddim yn alluog i fod ynddynt

mor gyson a'r tri cyntaf.

INDIANA.

Yn nechreu y fl. 1840, ymsefydlodd un Richard Williams, o Laneilian,

Môn, yn yr ardal hon, pan nad oedd ond un crefyddwr yn mysg y preswyl»

wyr Cymreig o'i mewn. Dechreuodd gadw ysgol Sabbothol yn eu plith,

Cyn hir, cafodd gyfnerthiad, trwy i ddyfodiaid crefyddol ddyfod i ymsefydlu

yn y fro ; a dechreuwyd cynal cyfarfodydd eglwysig a chyfarfodydd i weddio.

Er eu mawr lawenydd daeth atynt weinidog Annibynol, sef y Parch. John

WiIIiams, Llansilin, ger Croesoswallt, a pharod oeddyut i ymgorffori yn
ddiadell eglwysig dan ei fugeiliaeth, Eto, ni pharhaodd hyn ond ysbaid

blwyddyn, pryd yr ymneillduasant oddiwrtho, hyn a fu yn y flwyddyn

1841, pryd y daeth y Parch. D. T. Lewis, fei y dywedwyd uchod, i ran

arall o'r dosbarth, ac i weini i'r brodyr yn Indiana unwaith yn y mis. Bu
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Mr. Lewis yn llafurio yn y modd hwn, am ysbaid pum' mlynedd, hyd nes ei

attal gan afiechyd. Wedi i waeledd fylchu ei lafur ef, bu yr eglwys fechau

yn y lle hwn heb weinidogaeth sefydlog, hyd 1851, pryd yr ymsefydlodd y
Parch. Mr. Jeffreys, yn ngogledd Ebensburgh. Yntau hefyd a gollwyd cyn
hir ; ac yn awr y mae yn preswylio yn y Ue, un John Williams, yr hwn sydd
weinidog mewn undeb â'r Methodistiaid. Nid oes gapel gan y brodyr yn y
Ue hwn, ond ymgynullant i addoli yn yr ysgold cyffredin (district schooU

room). Ar y pryd yr ysgrifenai y gohebydd yr hanes, yr oedd yr Annibyn-

wyr yn cyd-gyfranogi gyda'r Methodistiaid, a phob undeb a brawdgarwch yn
ffynu yn eu mysg. Nid yw rhifedi yr eglwys hon ond tua 17.

G-wyddom yn dda fod llawer o sefydliadau crefyddol Cymreig heb eu cry-

bwyll genym eto, ac nid yw ein crybwylliad ond byr ac anmherffaith am y
lleiU, ond y mae ein defnyddiau, bellach, ymron wedi eu dyhysbyddu. Ni
ddaeth i law un gair am y canghen-eglwysi sydd bellach yn britho Talaeth

Wisconsin. Wrth yr ystadegau a ddaeth i law, yr ydym yn canfod fod yn y
Dalaeth hon ddim Uai na 15 o weinidogion a 14 o bregethwyr, a mwy o

rifedi nag sydd yn yr un o'r Taleithiau eraill. Deallwn hefyd fod ynddi nid

Uai na 35 gapelau ac ysgoldai, lle y maemoddion gras yn yr iaith Gymreig
yn cael eu cadw i fyny. Rhoddasem fras olwg ar y sefydh'adau hyn pe rhoisid

i ni ddefuyddiau, ond gan na chynysgaethwyd ni â defnyddiau, nid oes genym
ond terfynu yr hanes fel y mae, yn fyr ac anmherffaith. Gobeithiwn, pa fodd

bynag, fod y swyddogion eglwysig yn eithaf y gorlíewin, pob un yn ei gartref

yn croniclo yr holl amgylchiadau hyny ag y mae dim hynod neu addysgiadol

ynddynt, fel y gall rhyw hanesydd, yn mhen amser maith ar ol hyn, draddodi i

genedlaethau pell, y wedd a fu ar y tadau wedi ymfudo o honynt yn mhell

o'u gwlad ; a pha amgylchiadau a'u cyfarfu. Mae un peth yn peri i ni ofidio

Uai am nad yw yr hanes yn fwy cyflawn, sef yr ystyriaeth fod gwedd tra an-
sefydlog a chyfnewidiol ar y gwahanol sefydliadau crefyddol

; yn enwedig y
rhai a sefydlwyd ddiweddaraf ; fel na fuasai yr hanes y flwyddyn hon, ond
megys hanes y flwyddyn ; ac felly yn anmhriodol, ar ryw olygiad, i'w groniclo

i genedlaethau dyfodol. Digon, fe allai, yr hyn a osodasom eisoes ar lawr i

argyhoeddi y darllenydd mai y cyfryw ydyw gwedd yr achos crefyddol yn

mysg ein cenedl yn America ; a'r cyfryw a raid iddo fod, gan yr amgylch-

iadau neiilduoi a berthyn iddo, mewn gwlad newydd, ac yn mhlith dyfodiaid

diweddar. Pan y gwreiddiont yn y tir ;—pan y cyfyd eu hiliogaeth o'u ham'

gylch; pan yr ymgysylltont â masnach neu â meddiannau lleol; pan fyddo

llai demtasiynau i dreiglo i leoedd newyddion ; a'r llifogydd o ymfudwyr
wedi lleihau i raddau helaeth ;—y pryd hwnw, ni a allwn ddysgwyl y gwelir

gwedd fwy sefydlog ac unffurf ar yr achos crefyddol yn y tir. Hyd yma y
mae sefydliadau newyddion yn codi mor brysur, a heu sefydliadau yn
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cliwyddo mor gyflym, fel y byddai y portread a dynid o wedd pethau un

flwyddyn yn anmhriodol y flwyddyn ganljoiol.

Mae yn hawdd canfod hefyd, fod maintioli dirfawr y tir, a'r pellderau

meithion sydd yn fynych o'r naill sefydliad i'r llall yn peri anhawsdra tra

mawr i osod y weinidogaeth ar wedd deithiol, ac i roddi i swyddogion

c^lwysig gyfleusdra i gyfarfod â'u gilydd, heb goll amser lawer a thraul drom.

Trwy fod llawer o'r eglwysi yn fychain eu rhif, a thrwy fod yr aelodau yn

gyft'redinol yn ddynion ar eu goreu gyda'u hamgylchiadau bydol, hawdd ydyw

dirnad, pa mor anhawdd iddynt hebgor na'r amser na'r draul hyny. Tel hyn

y mae fod undeb a chydweithrediad rhwng yr holl ganghenau eglwysi yn

anhaws, a'u mwynhad o'u gilydd yn yr efeugyl yn Ilai. Eto, er hyn oll, fe

ymddengys fod y brodyr yn yr America eisoes wedi profi gradd ehelaeth o

felusder y cyfryw gymdeithas, ac o bwysigrwydd y cyfryw gydweithrediad,

nes eu bod yn dyheu am yr amser y gallant eu cael yn fwy cyflawn a diflwch

;

ac yn croesawi gyda llawenydd mawr yr ymdrechion a wneir i rwyddhau ym-

deithiad y trigolion ar hyd ac ar led y wlad trwy gamlesydd a rheilö'yrdd, a

moddion eraill ;
gan ddysgwyl nad yw y cyfnod dymunol ddim yn mhell, pryd

y chwanegir eu breintiau crefyddol, trwy wasanaeth celfyddyd, a manteision

gwladol.

Tn yr enghraifft a ganlyn gwel y darllenydd briodoldeb y sylwadau uchod.

Meddai y Parch. Edward Jones, Cincinatti,

—

" Gorfu i mi unwaith, er ys tro yn ol, oddiar fod dwfr yr afon Ohio mor

isel, fel na ellid nofio y badau cyffredin arni, ac oddiar fod y draul i fyned

dros y tir gyda'r Ilythyr-gerbyd yn ormod, gyduno â dau ymdeithydd crefyddol

eraill i bryuu cwch bychan (sHff), ddeg troedfedd o hyd a thair o led, i nofio

yr Ohio o Cincinatti i Portsmouth, 115 milldir o belldei'. Ond er cael cwch

a dynai ddigon bychan o ddwfr, nid oedd y daith heb lawer o anhawsderau a

rhai peryglon. Bu raid i ni un noswaith droi allan i orphwys yn y coed, o

herwydd tywyllwch y nos ; Ue y buom yn Ilechu i aros y wawr. Un diwrnod

yr oedd y tarth mor dew fel nad oedd genym ddim i'w wneyd ond gadael i'r

cwch fyned gyda'r dwfr, hyd nes yr attelid ef ; ac nid hir a fu hyny, oblegid

fe'i cariwyd ef i le bas ar yr afon nes iddo daro wrth y gro. Bellach, bu raid

i un honom fyned allan o hono i'r dwfr i'w lusgo gyda min yr afon : hyn a

wnaed hyd oni welsom mai gwell oedd aros hyd oni wasgarai y tarth. Wedi

cael ymwared oddiwrth y tarth ac ail-gychwyn, daethom i grych gwyllt, Ile y
llithiai y bâd yn gyflym, ac yn ei ganol ; tarawodd wrth gyff o bren, nes troi

pen ôl y cwch yn mlaen mewn eiliad, a da iawn iddo beidio dymchwel ei

Iwyth i'r dwfr wrth wneyd hyny. Dro arall cwrddasom â banc o dywod yn

yr afon, ar yr hwn y safai den ôl y cwch, pryd yr ocdd y pen blaen uwch ben

dyfnder mawr, Eto, er hyn oU, daethom i ben ein taith yn ddiaagol, a

gwerthasom y cwch eilwaith am yr un bris ag a gostiodd."
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Am Dalaeth Wisconsin y dywedir, ei bod wedi ei rhanu yn dri Dosbarth

Methodistaidd. Cyferfydd y brodyr yn y Dosbeirth hyn mor aml ag y gallont,

bob dau neu dri mis, a chedwir cymdeithasfa ddwywaith yn y fiwyddyn.

Ehûddir yraa restr o'r pregethwyr, ac o'r capelau wedi eu codi allan o'r

«'Dyddiadür Americanaidd," am y flwyddyn 1856.

ENWÁTJ Y GWEINIDOGION A'R PREGETHWYE.
(ìWEINIDOGIOîí.

John H. Evans, Prairieville.t

William Jones, Welsh Prairie.f

GrifRth Roberts, DodgeYÌlle.f

Thomas Foulkes, Racine.*

John Davies, Picatonia.*

Eichard Jones, Bluemounds.*
David R. WiUiams, Columbus.*
Thomas H. Roberts, Proscairon.*

John H. Roberts, Columbus.*
Edward T. Evans, Berlin.f

Thomas Phillips, Caledonia.f
Robert WiUiams, Milwaukie.*
Rees Evans, Chicago (Illinois.)*

Moses WiUiams, Chicago (Iliinoisj.*

Daniel Davies, La Crosse.f

PEEGETHWYE.

Richard Grifiiths, Columbus.*
GrifiSth Jones, Dodgeville.*

John Jones, Welsh Prairie.f

John R. Daniel, Blaen-y-cae.*
Johu E. Williams, Osh-Kosh.*
John J. Evans, Welsh Prairie.*

Daniel Rowlands, Postage.*
Richard Davies, Pine River.*
William Roberts, Ixonia.*

Thomas Rice, Prairieville.*

Ebenezer Humphreys, Prairieville.*

Robert WiUiams, Neenah.*
Owen Hughes, Prairieville.*

Danjel Jenkins, Prairieyille.*

* Ehai wedi dechrei; pregethu yn Amerîca, f Wedi dechreu yn Nghymru.

DOSBARTH PRAIRIEYILLE.—CyFAEEOD bob Tei Mis.

Diaconiaid.

Racine 5 ....

Skunk Grove 1 ....

Chicago (Illinois) .,.,

Milwaukie 3 ...,

JxoQÌa 1 ....

Aelodau.

... 89

... 12

... 50

... 55

... 21

Diaconiaid.

Salem 3 ,.,

Bethania 2 ...

Ysgold , 1 ,.,

Capel Log 4 ,.,

Aelodau.

... 31

... 27

... 24

... 49

DOSBARTH WELSH PRAIIIIE.—Ctfaepod bob Tei Mis.

Capelau. Aelodau.

Eock Hill 35
Proscairon 32
Blaen-y-cae 36
Lake Émley 32
Postage Prairie 27

Welsh Prairie 137
Salem • 41

Bethel 79

Capelau. Aelodau.
Postage City 15
Caledonia 40
Union 15
Osh-Kosh 50
Dinas 20
Pine River 27
Neenah 27
Berlin

Cyfrol III.

Ysgrifenydd y Dosbafih, John R. Daniel.
2 p
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DOSBABTH DODGEYILLE.

[dosb. IV.

Capelau. Aelodau.

Ficatonia 75

Dodgeville 65

Caergybi —
Bluemounds 27

Capelau.

Apple River ...

Helena
La Crosse

EUzabeth (lU.)

Aelodau.

... 12

... 9

... 20

Ysgrifenydd y Bosbarth H. D. Eoulees.

EHESTR O'E PREGETHWYR A FTJOOT EEIRW A'E AMSER
PA BRYD.

fl.

David Steplaens, Remsen 1834
Maurice Davies, Utica 1834

Benjamin Davies, Eemsen 1836

William James, Pittsburgh 1836

John ü. Davies, Fottsville 1838

Robert Meredith, HoUand Patent 1841

John Owens, Remsen 1841

David E. Davies, Remsen 1843

Isaac Danes, Floyd 1844

William G. Pierce, Stuben 1847
Howell R. Powell, Palmyra 1850
John T. Griffiths, Carbondale 1850
Enoch Samuel, Utica 1851
John G. Jones, Albantown 1853
William T. WilUams, PrairieviUe 1853
Hugh Jones, Columbus 1854
Edward Morris (yn Chicago) 1854
Darid T. Lewis, Ebeasburgh 1855



DOSBARTH Y PUMMED;

SEF,

CYFANSODDIAD, ADNODDAU, A DYLAN-
WAD METHODISTIAETH CYMRU,

PENNOD I.

ELFENAU A THEITHI EI GYFANSODDIAD.

CYHWYSIAD :—

=

AMCAN UNPLYG Y DIWYGWYR—EU GOGWYDDIAD AT E6LWYS LOEGR—ELFENAU
SECT YN YMDDANGOS—CYDYMDEIMLAD GWYR DA YN YR E6LWYS AC ALLAN' O
HONI A'R DIWY6WYR—ANGENRHEIDRWYDD AM RYW FFURF AR Y DIWYGIAD
YN YMDDANGOS—NODWEDD GYMDEITHASOL Y CYFUNDEB—UNDEB EGLWYSI—
RHESYMAU DROS HENADURIAETH—CRISTIONOGAETH YN GYFUNDRAETH O
EGWYDDORION YN HYTRACH NAG FFURFUU—GWAHANIAETH RHWNG CRISTi

lONOGAETH AC lUDDEWIAETH.

Wedi riioddi bras olwg ar gychwyniad y diwygiad Methodistaidd yn

Nghymru, ac ar foddioii, ac effeithiau ei gynydd ; wedi olrhain hefyd ei han-

esiaeth yn ngwahanol siroedd Cymru a Threfydd Lloegr, ac America bell,

dichon mai priodol, bellach, fydd ceisio rhoddi darluniad o wedd gorfforedig

y cyfundeb, ac o elfenau ei gyfansoddiad.

Nid yw yn ymddangos fod gan y tadau Methodistaidd un amcan cyntefig,

wrth droi allan i'r prif-ffyrdd a'r caeau i gymhell dynion i ddod i mewn, i

ffurfio enwad neu gyfundeb crefyddol ar ei ben ei huu ; a llai o lawer oedd y
bwriad i osod ôurf neillduol ar ei gyfansoddiad. Yr egwyddor a'i hysgogent,

j fel y mae eu hanes yn profi, oedd awydd angherddol i ddwyn pechaduriaid at

' Grist ; nid oeddynt ar y dechreu yn meddwl am ddim arall. Er mwyn hyn

yr oeddynt yu aberthu eu parch a'u hesmwythyd ; ac yn tynu arnynt eu hunain

waradwydd ac erlid, trwy dori allan i Iwybr cwbl ansathredig, heb wybod
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gyda sicrwydd pa beth a fyddai y canlyniad. lë, ni safent i ymgynghori ai

doeth ai anuoeth yr ysgogiad cychwynol ; cynhyrfid hwy gan egwyddorion

cryfion, ac yn mlaen yr aent gydag amcan uchel a chywir heb ymgynghori

dim â chig a gwaed. Teimlent yu argyhoeddedig ddarfod iddynt gael gor-

chymyn dwyfol i gychwyn, ac yn mlaen yc aethant, heb wybod, mwy nag

Abraham gynt, i ba le yr arweinid hwy. Yr oeddynt hwy eu hunain newydd

eu deffroi am eu cyflyrau ysbrydol, a chanfyddent gyda thosturi sefyllfa

beryglus eu cydwladwyr; eiddigeddent dros cgoniant Duw a iachawdwi--

iaeth dynion ; deallent fod anwybodaeth ac ofergoeledd yn gorwedd fel

cymylau duon ar yr holl dir, ac nad oedd neb ymron yn pregethu yr efengyl yn

ei blas a'i phurdeb. Oddiar jt holl ystyriaethau hyn yr oedd sêl t Dduw
yn eu hysu ; nid oedd lonyddwch iddynt yn eu hysbryd heb wneuthur

rhyw gais at eu Ileshau
;

ymosodasant, gan hyny, at y gorchwyl dan gy-

nhyrfiad o'r fath rymusaf, a hyny heb oedi ; a phob un hefyd yn ei gylch ei hun

heb wybod dim am neb arall. Gwyddent fod eu dybenion yn dda, a'u

hamcan yn gywir ; a rhagddjiit yr ysgogent heb ofalu pa rwystrau a gyfar-

fyddent ; ond yn hyderus y gofalai Duw am ei achos ei hun.

Nid oedd dim yn mhellach oddiwrth eu meddyliau ar y pryd na'r bwriad

ffurfio plaid grefyddol newydd. Nid ffurfio plaid oedd eu hamcan— achub

eneidiau oedd yn eu bryd : dysgwylient hefyd, os Ilwyddent yn eu hamcan, y
byddai hyny mewn cysylltiad ag eglwys Loegr. Aelod yn yr eglwys hono

oedd H. Harris ei hun ; a gweinidogion yn yr eglwys hono oedd Daniel

Rowlands a Howel Davies. Nid oedd un demtasiwn ar y gwr hyn i gilio

at yr ychydig ymneillduwj'r ag oedd i'w cael, y rhai oeddynt ychydig o nifer,

ac mewn agwedd lled farwaidd a diserch. Nid oedd dim cysylltiedig â

hwynt, gan hyny, a allai ddenu y diwygwyr atynt
;
yn enwedigol gan fod

rhagfam cryf a chyffredinol yn y wlad yn eu herbyn, a bod dygiad y diwyg-

wyr i fyny, a'u teimladau hefyd, yn rhedeg yn gryf yn erbyn ymadael ag

eglwys y wlad, fel anffawd i'w ofni, os nad fel pechod i'w ochel. Ar yr un

pryd yr oeddynt yn canfod mawreidd-dra cyffredinol wedi dal eu gweinidog-

ion ; ac nad oedd nemawr un o honynt yn pregethu athrawiaeth iachus yr

efengyl ; a gobeithient am weled dyddiau gwell arui, pryd yr ymwelid â'r hen

eglwys ag adfywiad a gwellhad ; ac awyddus oeddynt i wneyd a alleut hwy i

ddwyn hyny oddiamgylch ; ond nid oedd un meddwl eto ganddynt i droi eu

cefnau arni, ac i ffurfio plaid o grefyddwyr ar wahân oddiwrthi.

Ar yr un pryd mae yn rhaid addef fod eu gweithrediadau yn Iled anghyson

â'r fath obeithion. Yr oeddynt wedi cychwyn ar yrfa anghyson â gwarogaeth

i'w harglwydd esgob
;
yr oedd eu symudiadau yn drosedd ar ganonau yr

eglwys, ac yn wahanol i'w brodyr offeiriadol oll. Edrychid arnynt, gan

hyny, yn rhodio yn afreolus, ac nid yn ôly traddodiadau ; a gallent ddysgwyl

gwrthwynebiad ; îe, gwrthwynebiad oddiwrth yr eiddynt eu hunain. Nid

oedd eu rhedfa yn gwbl foddhaol gan un blaid. Nid ymunent ag ymneill-

duwyr, fel y cyfryw, a gwrthodai eu brodyr eglwysaidd ymuno â hwythau.
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Yr oedd elfenau ymneillduaeth yn eu gosodiadau, ac eto ni fynent fod yn

yraneillduwyr
;
gwingent yn erbyn trefniadau caethion yr eglwys, ac eto ym-

lynent wrthi. Beient yn drwm ar ei hesgobion a'i hoffeiriaid, eto mynent

aros fewn y sefydliad ;i berthynai iddynt. Llawer locs a brofodd Howel

Harris ar ei darawiad cyntaf allan rhag fod y llwybr newydd a dycithr a dor-

asai efc iddo ei hun, yn waharddedig gan Dduw, a chau yr eglwys. Ofnai

yn fynych na ddylasai fyned o amgylch y wlad i bregethu yr efengyl i bech-

aduriaid, gan na fu urddiad esgob arno, ua chaniatâd wedi ei roddi gan esgob

iddo : eto, yn mlaen yr âi. Yr oedd aidd angherddol o fewn iddo, a chymhell-

iadau rai oddiallan. Annogai Whitfield iddo fyned rhagddo yn ddiofn ; a

phrofai ei hunan fod yr eíFeithiau daiouus a ddilynai ei weinidogaeth yn brawf

foddlonrwydd Duw ar ei waith, felly yn mlaen yr ysgogai, Deallai

yn fuan wedi iddo ddechreu, fod yr un ysbryd ag ydoedd ynddo ef

wedi meddiannu eraill, sef Eowlands a Davies, a hyny tua'r un amser.

' Chwauegai hyn ei egni a chryfhai ei benderfyniad. Bu eu cymdeithas hwy
â'u gilydd yn gyfnerthiad rhyfeddol iddynt oll,

Yn yr amgylchiadau crybwylledig y gwelwn gychwyniad seci neiot/âd. Ni

fynai y diwygwyr ymuno â'r ymneiUduwyr, ac ni fynai eglwys Loegi' eu

goddef hwythau. Yr oedd y ddwy elfen hyn yn eu cadw ar wahân oddiwrth

bob plaid ; ac felly nid oedd ganddynt ond naiU ai cilio allan o'r maes, a

rhoddi y gwaith a gychwynasent yn llwyr i fyny, neu ynte ffurfio cyfundrefn

newydd ; a chan na oddefai cydwybod na thuedd mor cyntaf, nid oedd iddynt

ond ymlynu wrth yr olaf. Eto, er hyn oll, nid ar unwaith, nac ychwaith o'u

bodd, y proffesent ymadawiad â'r eglwys sefydledig. Ehaid addef mai grym

yr amgylchiadau a'u gyrai yn anorfod, y uaiU gam ar ol y llall, yn mhellach

bellach, a bu raid, o dan rym yr amgylchiadau hyny, ysgogi yn mlaen, nes

o'r diwedd y bu raid ymsefydlu ac yragorffori yn enwad gwahaniaeíhol oddi-

wrth eglwys Loegr, yn gystal ag oddiwrth yr enwadau ymneiUduol.

Hwyrach mai teilwng ydyw sefyll dros enyd, a chymeryd golwg fanylach

ar y gwahanol elfenau a gydwasanaethent i ddwyn y Methodistiaid i'r ffurf

sydd arnynt, a thrwy hyny ddangos, paham, ar un Uaw, na ymunasent â'r

ymneiUduwyr ; a phaham, ar y llaw arall, na ymostyngasent i drefniadau ac

awdurdodau yr eglwys wladol, a pharhau yn ei chyfundeb, Sicr ydyw, ddarfod

i'r llwybr a gymerasant, dynu arnynt anniddigrwydd y ddwy ochr ; edrychai

yr ymneillduwyr arnynt yn lled oeraidd am y proffesent ymlyniad wrth

eglwys y wlad yn hytrach ; a gwrthwynebid hwy drachefn gan eglwyswyr am
eu dull newydd ac afreolaidd o weithredu, Yn eu hamgylchiadau hwy, pa fodd

bynag, yr oedd anhawsder mawr iddynt allu enniU yr amcan a osodent o'u

blaen, heb iddynt wneyd fel y gwnaethant,

Ar un Uaw, tra mewn cydymffurfiad cyson â chanonau eu heglwys euhuHaînj

ni allent wibio o amgylch fel y gwnaent, gan bregethu mewn lleoedd an«

nghysegredig, ac heb y gwisgoedd a'r defodau priodol. Yr oedd Howel

Harris hefyd yn Ueygwr ac heb urddau, ao ystyrid ef yu rhodio yn afreolaidd
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wrth fyned o amgylcli i bregetliu i bechaduriaid, heb ei awdurdodi gan uwch-

raddiaid yr eglwys y proíìesai ei hun yn aelod o honi. Yr oédd Eowlands

yntau yn afreolaidd pan yr elai allan o'i blwyf i bregethu, a phan y safai ar

ben heol, ac yn yr awyr agored, i gyhoeddi y newyddion da. Felly yr edrychid

ar Howel Davies yu sir Benfro, ac ar Wiliiams, Pant-y-celyn, yn sir Gaer-

fyrddin. Yr oedd y gwr urddedig hyn yn troseddu hefyd trwy roddi wyneb

a chymhelliad i ddynion diddysg a diurddau i gynghori eu cydwladwyr mewa
tai anedd, neu ar y maes, neu ar lechwedd mynydd ; a thrwy gydgyfarfod â

hwy, a chymysgu eu llafur â'r eiddynt hwy, yr oeddynt yn euog o fai na

ellid ei oddef yn ddigerydd ; a hawdd oedd dyfalu, y byddai raid iddynt,

o leiaf wedi un ac ail rybudd, Iwyr ymattal oddiwrth arferion mor anghanon-

aidd, neu ynte ddyoddef eu diraddio. Felly nid oedd dim arall i ganlyn, ond

naill ai goddef afreolaeth ac annhrefn, neu yr hyn a dybid felly yn yr eglwys,

neu ynte ymddiheuro oddiwrth y dynion ag oeddynt euog o honynt. A chan

fod yr awdurdodau eglwysig yn sefyll yn gryf o blaid y drefn arferol ; a'r

diwygwyr yr ochr arall yn sefyll mor gryf dros eu hawl i ysgogi yn ol eu cyd-

wybodau, er gwahaniaethu oddiwrth y drefn arferol, nid oedd i'w ddysgwyl

ond anghydfod dros dymhor, ac ysgariaeth yn y diwedd. Ewyllysiai y di-

wygwyr gael eu rhyddid i weithredu gydag achos crefydd fel y byddai rhag-

luniaeth, yn ol eu tyb hwy, yn eu harwain ; ac fel y byddai eu cariad hwythau

at y Gwaredwr yn eu cymheli, a bod mewn cymundeb â'r fam-eglwys ar yr

un pryd. Ond hyn, fel y gellid dysgwyl, ni chaniateid iddynt. Ac fel yr

oedd y diwygiad yn ymledaenu, a theimladau y clerigwyr n cryfhau mewn
anniddigrwydd yn ei erbyn, amlwg ydyw, mai nid hir y byddent heb wneuth-

ur cais teg ar ei lethu yn Ilwyr. Yna gwrthodid derbyn Howel Davies i

eglwysi sir Benfro ; achwynid ar W. Williams yn llys yr esgob
; gosodid

Peter WiUiams dan gerydd am dair blynedd ; ac o'r diwedd gwelodd y tri

Iwr byn, ynghyda D. Rowlands, yr angenrheidrwydd, naiU ai ymadael â'u

brodyi', neu i ymddyosg oddiwrth y rhwymau eglwysig oedd arnynt.

Ond gan fod y fath anhawsder i'r diwygwyr gario allan eu hamcan, a

cliadw eu Ile yn yr eglwys wladol, pa fodd, neu paham na fuasent yn ymuno
ar unwaith â'r ymneillduwyr, a disgyn yn ddioedi i'w rhestrau hwy ? Mae
hwn yn ofyniad tra naturiol, ac i'r darllenydd anhysbys o wedd pethau ar y
pryd, fe ymddengys ymddygiad yr hen dadau yn ddirgelwch. Mewn
ffordd ateb, rhaid hysbysu, yn y Ile cyntaf, fod rhagfarn cryf a chyffredinol,

yn mysg pob dosbarth, ymron, o fewn y wlad, yn erbyn yraneillduaeth
j

egIwys\Yyr oedd yr hoU drigolion, oddieithr ychydig iawn o nifer. Eglwys-

wyr hefyd, fel y dywedwyd oedd y rhai blaenaf yn mhlith y diwygwyr
j

eglwyswyr oeddynt o ddygiad i fyny ac o deimlad. Edrychent hwy, ao

edrychai trigolion y wlad yn gyíFredin ar ymueillduaeth gyda Ilawer o ddrwg-

dybiaeth ; cyfrifid y mwyafrif o'r rhai a'i proffesent yn Ilochi egwyddorion

gwenwynig fel crefyddwyr, a syniadau chwyldroawl fel gwladwyr ; edrychid

firDynt fel rhai yn dysgwyl yn ddystaw, ac yn hiraethlawn, ara adeg i godi
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yn erbyn y brenin, ac i ddadymcliwelyd y Ilywodraeth. Yr oedd eu nifer

hefyd yu ychydig, eu tai addoliad yn anaml, a'u bywiogrwydd crefyddol wedi

colli ; mewn gair, nid oedd dim yn eu gwedd yn tueddu i ennill ueb atynt

;

yr oedd penrhyddid mewnbuchedd, a heresi mewn atlirawiaeth, wedi. lefeinio

llawer o'r ychydig eglwysi ag oedd ar gael, a bywyd crefydd ymron wedi Ilwyr

golli. Dy wedyd, yr ydym am danynt yn y cyfanswm ; nid am bob gweinidog

neu gynulleidfa wrthynt eu hunain ; yr oedd yn eu mysg ychydig enwau, megys

yn Sardis, y rhai ni halogasent eu diUad ; a gwr oedd y rhai'n a ddangosas-

ant yn y canlyniad gryn lawer o serch at y diwygwyr Methodistaidd, y rhaí

nad oeddynt yn proffesu ymneillduaeth ; ie, mwy nag a ddangosasent at y
rhai gwahanol eu hysbryd, yn mysg yr ymneillduwyr eu hunain. Hyn, tyb-

ygid, sef ífurfioldeb a marweidd-dra yr ymneillduwyr, oedd un achos arbenig

fod y Methodistiaid cyntefig yn ymgadw oddiwrthynt.

Dichon hefyd fod yr hen dadau yn barnu y Uwyddent yn fwy yn eu hamcan
enniU teimladau y bobl o'u plaid, trwy ymgadw ar wahan oddiwrth yr

ymneillduwyr, a thrwy broífesu ymlyniad wrth yr eglwys wladol. Sicr yyr

nad oedd i'r ymneillduwyr nemawr o íiafr yn ngolwg y werin, yn enwedig ya
^Ngwynedd. Yn y llan y barnai pawb, ymron, yr oedd yn r/iaid addoli.

;^Traha annyoddefol y bernid fod neb yn meiddio pregethu heb ei fod wedi ei

' dynu trwy Eydychain, a'i urddo gan esgob. lë, prin y goddefid i'r sawl a

ddygasid yn rheolaidd i'r weinidogaeth, bregethu y tu allan i'w plwyf a'u

heglwys briodol eu hunain. Mwy goddefol,pa fodd bynag, oedd y Methodistiaid

gan y bobl, oblegid eu bod yn proffesu ymlyniad wrth yr eglwys, ac yu
gwrthod arddelwi eu hunain yn ymneillduwyr ; ac fe ddichon fod yr ystyr*

iaeth byn wedi effeithio i fesur i beri iddynt ymgadw ar wahan. Nid oes

un amheuaeth ychwaith nad gwell i Iwyddiant crefydd yn y dywysogaeth,

oedd iddynt beidio ymuno ag un blaid ag oedd ar gael ar y pryd. Yr oedd

gau bob enwad ei defodau, a dysgwylid i bwy bynag a ymunai ag enwad o

bobl gydymff'urfio â threfniadau cyffredin yr enwad hwnw; hyn ni allasai y
diwygwyr ei wneutbur, heb newidiad hanfodol yn eu gweithrediadau. Ni
fuasai ymadael ag eglwys Loegr, ac ymuno ag ymneillduwyr, ond newid ua
gyfundrefn gaeth am gyfundrefn gaeth arall. Nid oedd y fath gaethiwed,

oddiwrth neb, yn cydweddu â theimladau yr hen dadau. Mynent fod ya
rhydd i deithio yr hoU wlad, ac i wibio i bob cyfeiriad ; i ddyfeisio ac i

ddefnyddio pob moddion a ymddangosai yn fuddiol i gyrhaedd eu hamcan,

heb eu Ilyfietheirio gan esiamplau blaenorol neb, na chan drefniadau cyfundeb

yn y byd. Yr oedd pob peirian-drefn grefyddol yn Nghymru wedi methu
hyd yn hyn i wneuthur nemawr o'i hol ar y dywysogaeth, a barnent yn oreuj

tybygid, roddi pob peirian-drefn osodedig o'r naiU du, a chymeryd eu
harwain gan amgylchiadau i ddefnyddio unrhyw fi"urf, a ymddangosai, ar ol

ei phrofi, yn fwyaf effeithiol i ateb y dyben. Pa un a oedd hyn yn fwriad

pwyllog blaenorol ganddynt ai peidio, nid ydym yn sicrhau, oud hyn, pa
fodd bynag a wnaethant ; a rhaid 1 ni addef mai da a fu hyny, Nid dilyn
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esiarnpl neb arall a wnaethant, oblegid nid ydym yn deall fod yr un felly i'w

cliael dan haul. Yr oedd duU eu gweitlirediadau yn wahauol, ar ryw gyfrif-

on, i bawb eraill. Cymerent eu harwain gan amgylchiadau, a defnyddient

bob math o offerynau ; ar yr un pryd, hwy wnaent hyny mewn modd na

threisient ar yr un reol ddwyfol, ac na archoUent gybwybod i'r gwirionedd.

Wedi cychwyn cu gyrfa dan ddylanwad awyddfryd angherddol i leshau

cncidiau dynion, hcb un ifurf-lywodraeth eglwysig ganddynt yn rheol, ond

yu ymwrando ag amgylHiiadau am gyfarwyddyd i ysgogi ymlaen, arwein-

jwyd yr hen dadau, o gam i gam, ymhellach, tybygld, nag oeddyut hwy eu

hunain wedi bwriadu. Yr oeddynt wedi cychwyn ar yr egwyddor o geisio

gwneuthur daioni i'w cydwladwyr ymhob modd a allent, gau gymeryd eu

harwain gan ragluniaeth wrth wneuthur hyny ; ac fe welodd rhagluniaeth yn

dda, gan mai iddi hi yr ymddiriedent, i gymeryd y Uywyddiaeth, a'uharwain

hwythau ar hyd ífordd nid adwaenent, ac ymhellach nag y dychymygasent.

Bwriadent hwy i'r diwygiad aros o fewn fíìniau yr eglwys wladol ; nid an-

nhebyg i Luther, yr hwn a fwriadai i'r Diwygiad Protestanaidd fod o fewn

eglwys Rhufain. Ni ddychymygai wrth wneuthur yr ysgogiadau cychwynol,

mai mewn ysgariaeth tragwyddol oddiwrthi y terfynent ; a da oedd mai yn

ddiarwybod iddo y bu y peth, Buasai yn petruso Uawer yn ddiamheuol

wneuthur fel y gwnaeth, pe gwybuasai ymlaen llaw y canlyniadau. Yr un

modd yn gymhwys y bu gyda'r Diwygwyr Cymreig. Canfyddeut y dirywiad

trwm a gymerasai le yn y sefydliad gwladol, a chymhellwyd hwy i wneyd

cais ar leshau eu cenedl mewn rhyw ffordd a ymgynygiai iddynt ar y pryd,

heb fwriadu dim mwy na Uai. Gobeithient y cerddasai yr adfywiad o fewn

terfynau yr eglwys sefydledig, ac y buasai mor fuddiol i'r eglwys ag i'r

genedl ; ond, ni fynai yr eglwys mor diwygiad. Yn lle bod y diwygwyr yn

dwyn y diwygiad iddi hi, gwthiwyd y diwygwyr eu huuain allan o honi, a

gwrthodwyd eu gwasanaeth. Ehedodd yr adfywiad, gan hyny, i gamlesydd

eraill, gan sirioli a fFrwythloni y tir cras y ífordd y rhedai y ífrydiau adfywiol.

Eto er hyn i gyd, hir ac annyben iawn a fu yr heu Pethodistiaid i dori

dolenau y cysylltiad â'r hen sefydliad. Aeth heibio haner can' mlynedd cyn

i'r ysgogiad yn y cyfeiriad hwn gael cychwyn. Bu cais gan rai o'r pregeth-

wyr lleygaidd tua'r blynyddau 1742— 6, i ymddyosg ychydig oddiwrth y
rhwymau a osodasid arnynt ; ond erthylu a wnaeth. Dangosai y gwr da

.Bg oedd wrth y Uyw, anewyllysgarwch i ymgyfenwi ar un enw ond eglwys

I Loegr, nac i ífurfio plaid ar wahan oddiwrthi, oddieith' eu troi allan ganddi.

Anturiodd un o'r hen gyngho'rwyr ddyjveyd rywbryd yn erbyn gwisgoedd yr

offeiriaid Cgown and cassock), a barnwyd yn angenrheidiol ei alw i gyfrif yn

y gymdeithasfa. Penderfynwyd gaìw y deadellau crefyddol yn f/ymdeithasau

ac nid eghcysi, gan nad oeddynt ond canghenau bychain o'r eglwys awdur-

dödedig. Ni chaniateid gweinyddu y sacramentau, ond gan rai urddedig

gan esgob ; gochelid, am amser maith adeiladu cajjelaii ; a phan y codid

rhai, gelwid bwy yn dai cyrddo.u^ ac nid yn gapelau, oddiar yr un teiralad,
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Bernid íbd codi addold mewn ardal ar wahan oddiwrth y llan, yn argoel o

wrthwynebiad, a gochelid hyny hyd y gellid. Ni chynelid y moddion

ychwaith ar yr un amser a'r llan ; a lle y byddai ofiFeiriad yn gweinyddu

swper yr Arglwydd, fe gyfritid yn rhyfyg trwm os bycldai un pregethwr yn

cadw oedfa o fewn milldirocdd i'r Ile hwnw, fcl y rhoddid mantais i'r holl

wrandawyr fyned i wrando yr offeiriad, yn hytrach na neb diurddau, pa faint

bynag a fyddai ei ddawn, a pha gan leied bynag a fyddai dawn y Ilall. Dy-

oddefodd pregethwyr y ^Metliodistiaid lawer oddiwrth orthrymwyr, am eu

bod heb eu trwyddedu i bregethu gan y gyfraith wladol ; a goraeddent

hwythau geisio y drwydded angenrheidiol, gan y byddai raid, cyn ei chael,

broffesu eu bod yn ymneillduwyr ; ie, nid oedd i'w chael, ond ar gyfrif y
cyfryw broffes.* Parhaodd y gwarafuniad hwn hyd at ddyddiau Mr. Charles,

Bala ; ond ar waith gr boneddig yn sir Feirionydd yn cymeryd achlysur

oddiwrth sefyllfa ddiamddiffyn y Methodistiaid i'w gorthrymu yn ddidrugar-

edd, gwelwyd yn oreu tua'r íl. 1790, lacio peth ar y gwaharddiad; a thrwy-

ddedwyd Iluaws mawr o'r pregethwyr yn y canlyniad. Ond er pob cam a

gymerwyd, ac er pob trefn a sefydlwyd, yr oedd y Methodistiaid yn dal un

peth i fyny, o warogaeth i eglwys Loegr, hyd y fl. 1811, sef peidio cydnabod

neb yn weinyddwyr y sacramentau o Fedydd a Swper yr Arglwydd, i'r cyf-

undeb ond ei gweinidogion urddedig hi. Yn y flwyddyn grybwylledig, dryll-

iwyd y ddolen hou hefyd, trwy neillduo rhai o'u pregethwyr eu hunain, i gyf-

lawni y gwasanaeth hwnw.

Yr ydym wedi datgan fod Ilawer o wrthwynebiad i'r Methodistiaid oddi-

wrth eglwyswyr, a bod yr ymneillduwyr, hwythau, yn e» beio am eu hymlyn-

iad wrth yr eglwys wladol, a'u bod yn sefyll yn fwriadol o'r neilldu, heb ym-
gymysgu Ilawer â'r ymneillduwyr ; eto, rliaid dyweyd nad oedd hyn ddim yn
hollol gyffredinol. Yr oedd rhai yn raysg eglwyswyr ac yraneillduwyr yn
nesu atynt; yr oedd y wedd efengylaidd ag oedd ar eu hathrawiaeth, a'r

naws adfywiol oedd yn eu gweinidogaeth, yn sugno dynion da atynt, pa un

bynag a'i eglwyswyr a'i ymneillduwyr fyddent. Teimlent barch iddynt ar

gyfrif y goleuni a'r gwres a berthynai i'w gweinidogaetb, ac ar gyfrif y lles a

wnaent yn y wlad, er nad oeddynt yn gweled yn oreu ymuno â hwy ; i'e, yr

oedd rhai a gawsent urddau ymneillduol yn cydweithredu a'r tadau cyntaf.

Rhai felly oeddynt y Parchn. David Williams ; Benjamin Thomas ; Henry

DaYÌes ; John Powel ; a Thomas Lewis ; am y rhai y crybwyllasora o'r

blaen. Ymgymysgai eraill o'r ymneillduwyr yn fynych â hwy
;
yn mysg pa

rai, gellir enwi Edmund Jones, Pont-y-pool ; Lewis Eees, Llanbrynmair
j

Pugh, Llwyn-piod ; a Thomas Gray, Pfos-íîìn. Soniai Lewis Eees, yn
barchus iawn am Howel Harris, gan annog trigolion Lleyn, sir Gaernarfon, i

geisio ganddo ddyfod i ymweled â'r wlad hono. Llochesai Mr. Pugh fedd-

yîiau uchel iawn am Eowlands, Llangeitho, ac ni chenlìgenai wrth ei Iwydd-

* Edryched y darllenydd am ychwaneg o'r ua natur, i Cyf, II., o'r gwaith hwn,
udal. 178—183.
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iant. Aî T, Gray, yn fynych iV wrando, ac ymgymysgal lawer â Methodist-

iaid ei oes tra fu yn weinidog yn sir Aberteifi
;
yr oedd Eichard Tibbot, yn

arfer gweinidogaethu i'r Annibynwyr a'r Methodistiaid blith draphlith. Yn

mhethau mawrion crefydd yr oeddynt oU yn un ; cytunent yn eu hanfodion

er gwahaniaethu mewn pethau Uai.

Dywedasom o'r blaen, nad oedd yr ymofyniad pa ffurf a roddir ar

lywodraeth eglwysig y Methodistiaid ddim wedi dyfod i drafodaeth am

lawer o flynyddau, ar ol cychwyniad y cyfundeb, Dros yr haner cant

cyntaf o'i hanfodiad, y cwestiynau oedd, pa fodd y gochelid erledigaeth

a gorthrwm; pa fodd y gweinyddid ymgeledd a chysur i'r dysgyblion

ieuainc ; a pha fodd y gellid anfon gair y bywyd i ardaloedd amddifaid o

hono. Nid oedd ffurf o Iywodraeth eglwysig eto wedi dyfod i drafodaeth

;

ìe, prin yr oedd neb wedi meddwl am dano ; eto cyfododd amgylchiadau yn

lled fuan, i ddangos yr angenrheidrwydd am ryw beirian-drefn i gario yr

[achos ymlaen. Tua'r û. 1742, y dygwyd hyny i weithrediad; yr oedd

' gweinidogaeth awchlym y diwygwyr wedi llwyddo i ddeffroi cannoedd lawer

wr a gwragedd ynghylch eu hachos ysbrydol, mewn De a Gogledd. Yr

oedd nifer lluosog o eglwysi, rawy neu lai eu maintioli, wedi eu planu yn

mhob cr o'r dywysogaeth. Yr oedd hefyd nifer lled fawr o bregethwyr,

mwy neu lai eu dawn, wedi codi yn ngwahanol barthau y wîad. Ni allai

fod, gan hyny, na chyfodai lluaws o wahauol amgylchiadau c}'sylltiedig â'r

gwaith, yn gofyn cyfarwyddyd ac arolygiaeth ; rhaid yr esgorai y ìlwyddiant

ar aunhrefn a dyryswch, oddieithr fod rbyw fugeiliaeth arno. Naturiol hefyd,

oedd llygadu ar y gwr a fu yn brif offerynau i gynyrchu y fath effeithiau i

gymeryd yr arolygiaeth hwnw mewn Uaw, a threfnu rhyw beirian-drefn i'w

gosod mewn gweithrediad ; a chau fod Uawer o'r fath wr, rhaid oedd iddynt,

er mwyn cadernid a chydweithrediad, gydgyfarfod ar amserau, i gydolygu pa

fodd y byddai yn ddoeth cyfarfod â Uuaws o amgylchiadau, ag oeddynt bell-

ach yn ymgymhell i sylw. Gwelid fod eisiau lluaws o addoldai mewn lleoedd,

bosibl, yr oedd y dysgyblion yn rhy dlodion ac anfedrus i wynebu ar y fath

orchwyl, heb lawer o gyfarwyddyd a chynorthwy. Tra angenrheidiol oedd

cael rhyw gyfle i arwain a dysgu y niferi o gynghorwyr, a godent bellach, yn

yr amrywiol eglwysi ; dygwyddai Uawer o amgylchiadau o ddyryswch, neu o

erlidigaeth, mewn gwahanol fanau, a chreulondeb a fuasai gadael y trueiniaid

yn y lleoedd hyny, heb nawdd ac amddiôyniad. Buasai gadael pob lle i

ymwingo fel y gallai drosto ei hun, yn angharedig, yn gystal ag yn annoeth

;

yr oedd cynorthwy o ryw le yn ofynol, ac o ba le y gallai y cynorthwy hwnw

godi, neu trwy bwy y gellid mor effeitbiol ei weinyddu, na thrwy y rhai fuas-

ent yn offerynau i gyhoeddi gair y deyrnas iddynt ar y cyntaf. Llochesid

parch mawr iddynt
;
gwrandewid arnynt megys ar oraclau, a rhoddid gwar-

ogaeth i'w barn a'u gras hwy fwy nag i neb arall : i'r tadau hyn yr ymos«

tyngai pawb, ac ynddynt y cyfarfyddai yr hoU ddysgyblion yn ddibetrusder.

Yr oedd y lluaws biodyr, a elwid ar yr em cynghorwyr, y rhai a fugeil-
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ient y deadellau bychain, gan mwyaf yn ddynion hynod eu gras, a diargy-

hoedd eu rhodiad
;
yn foddlon a pharod i wneyd a allent i hyrwyddo y gwaith

ymlaen ; eto, yr oedd angenrheidrwydd tra mawr arnynt am addysg a chyf-

arwyddyd ; cymaint felly, y pryd hwnw, ag un amser, os nad mwy. Yr oedd

eu sêl yn fawr, a'u gwybodaeth o angenrheidrwydd yn fychan
;
yr oedd eu

cywirdeb yn amlwg, ond yr oedd eu doethineb yn amheus, Yr oeddynt mewn
perygl dirfawr i gam-arwain y rhai a arolygent, heb eu bod hwy eu hunaiu

dan arolygiaeth rhai eraill, helaethach eu gwybodaeth, a dwysach eu profiad.

Yr oedd y pethau hyn, a myrdd o bethau eraill, cysylltiedig â'r ysgogiad

crefyddol, drwy Ogledd a Dê, yn gosod math o angenrhaid ar y tadau, i gyf-

arfod â'u gilydd yn fynych, i fwrw golwg, ac i gyd-ymgynghori ynghylch

achosion y cyfundeb yn gyífredinol.

Anhawdd ydyw i neb, tybygid, beidio canfod yr angenrheidrwydd am, a'r

buddioldeb o'r, fath gynulliadau, ar gyfrif yr arolygiaeth a ofynid ar yr

eglwysi a'r cynghorwyr yn adeg eu mabandod ; ond nid hyn oedd yr unig

les a ddeilliai oddiwrthynt ; atebent ddybenion eraill mor werthfawr a budd-

iol a'r rhai a grybwyllwyd ; &efy daioni a weiìiyddid i'r hrodyr cymlledig eu

hunain. Yr oedd yr adegau y deuent ynghyd *'yn amseroedd o adfywiad

iddyut olwg yr Arglwydd." " Fel y mae haiarn yn hogi haiarn, felly y
gwna gr wyneb ei gyfaiU." Parai undeb a brawdgarwch yn eu mysg

;

mwynhaent eu gilydd yn yr Arglwydd ; chwanegid cynesrwydd pob un yn

ingwres y cwbl. Moddion ydoedd eu cyd-gynulliad i un gyfienwi diffygion

|un arall ; moddion i fedyddio y naill yn ysbryd y Ilall ; a moddion hefyd i

I roddi Uedaeniad cyíFredinoI i ragoriaethau neiUduol. Buan y deallwyd fod

cyfleusderau i gyfarfod â'u gilydd, mor fynych ag a ellid, yn hanfodol i'w

hundeb â'u gilydd, i'w cysur a'u hadeiladaeth personol, ac i hyrwyddiad y
gwaith yn gyö'redinol.

j/ Yr ydym yn dymuno gaìw sylw y darllenydd yn fwy arbenig at yr elfen

hon yn Methodistiaeth Cymru, fel un o'i hrìf nodweddau. Dechreuwyd hyn

yn gynar yn oes y diwygiad, sef tua'r fl. 1740 ; ac am ysbaid dwy ílynedd,

cynelid cyfarfodydd achlysurol bob mis neu bob deufis, pryd yr edrychid i

mewn i wahanol helyntion yr ysgogiad yn ngwahanol barthau y dywysogaeth,

ac y derbynid adroddiadau oddiwrth wahanol bersonau ; eto nid ymddengys

fod y cyfarfodydd hyn am ystod y ddwy flynedd cyntaf, ond rhagarweiniol a

rhag-barotoawl i'r gyfundrefn a gytunwyd arni yn 1742
;
pryd yr anfonwyd

ara Mr. Whitfield, ac y gosodwyd cynllun mwy rheolaidd a threfnus ger bron.

Yn ol y cynllun hwn yr ysgogwyd, yn fwy neu yn llai manwl, am agos i

ddeng mlynedd. Ehoddasom ddarluniad eisoes mewn rhan arall o'r hanes,*

o'r cynllun a gymeradwywyd, fel nad rhaid i ni yma ychwanegu ; ond dalier

; Bylw, mai nerth y gyfundrefn, fel moddion, ydoedd yragynulliad a cbyd-ym-

* gynghorind y diwygwyr. A llefaru yn ddynol, disgynasai y cwbl i ddyrys-

a Cyf. î. tudal, 158—189,
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wcli ac annlirefn, yn fuan, oni bai fod y gweithwyr ar y maes yn cyd-yingyf-

arfod yn fynych. Yn hyn yr oedd eu hundeb, eu calondid a'u nerth ; wrth

ddyweyd hyn rhaid cofio, mai fel raoddion yr ydym yn datgau hyn ara dan-

ynt ; bywyd a gogoniant y cwbl, mae'n wir, oedd symlcdd a cliywirdeb

crefydd yn y galon. Heb hyii, daethai y brodyr ynghyd i amrafaelio ; ac fel

gwallgofiaid, "
i daílu pentewynion tân, saethau ac arfau mar\\'olacth," a

gwnaethid yr ofîer ä hmiasid er lles, yn foddion dinystr a dyryswch ; nid ocs

uu gyfundrefn a etyb y dyben heb hyn ; adeiladu heb sylfaen a fyddai hyny.

Nid yn lle crefydd yn y galon, ac nid yn lle presenoldeb a nerth yr Ysbryd,

y mae un math o gyfundrefn yn cael ei defnyddio ; ond moddion ydyw i

gynyrchu crefydd lle nad yw, ac i'w hyrageleddu lle y mae ; a bywyd a grym

y cyfan ydyw dylanwad Ysbryd Duw. Ar yr un pryd, ni phetruswn ddatgan,

y buasai y diwygiad Methodistaidd yn Nghymru, wedi erthylu oni bai cym-

deithasu o'r diwygwyr lawer gyda'u gilydd mewn cyfarfodydd crefyddol ; neu

leiaf, nid oes genym un sail i feddwl yr effeithiasai yn y modd y darfu, ODÌ

bai yr elfen gymdeithasol hon.

Nid ydym yn haeru fod yn rhaid i'r elfen hon ymwisgo yn wastad yn yr

nn ffurf, na gweithredu yn gwbl i'r iin gaddau, ar bob tymhor, a than bob

amgylchiad ; eto, y mae iddi hi ei lle a'i dylanwad ar bob tymhor. Fel y
mae dynion mewn ystyr dymhorol yn hanfodi yn gymdeithasau, neu gorffor-

iaethau bychain neu fawrion, yn deuluol a gwladol, felly hefyd y mae eglwys

Dduw. Nid eyhcys yw pob credadyn ar ei ben ei hun. Nid un, ac nid

llawer ar wahân, a gyfansodda eglwys ; rhaid fod rhyw undeb ac ymgorffor-

iad unigwyr (indmduals) i gyfansoddi eglwys ; a rhaid fod yr yragorfforiad

hwnw wedi ei fwriadu er cryfhad, a chysur pob un, ac er chwanegu dyianwad

ac effeithioldeb y cyfau. Ymddangosodd yr elfen hon yn cael lle helaethach,

a chroesawiad gwresocach, ymhlith y Methodistiaid Calfinaidd, nag ymhlith

un enwad arall o gristionogion, a hyny o'r dechreuad hyd heddyw. Mae yr

aelodau eglwysig yn cyfarfod â'u gilydd, mewn modd neiUduedig, unwaith

yn yr wythnos ; mae ei swyddogion, o fewn eu cylchoedd yn cyfarfod â'u

gilydd unwaith yn y mis ; a chynrychiolwyr y cyfundeb yn cyfarfod â'u

gilydd unwaith bob tri mis. Ac heblaw y cyfarfodydd rheolaidd, y mae y
gyradeithas yn cael ei dal i íjrny trwy luaws mawr o gynulliadau achlysurol;

ac yn arbenig trwy fod teithio yn elfen nodedig yn y weinidogaeth. Effaith

vr holl gysylltiadau hyn ydyw unedd cyffredinol mewn athrawiaeth a dysgybl-

aeth ; cydymdeimlad bywiog rhwng gwahanol ranau ; cydweithrediad cyson,

mewn gwahauol ysgogiadau, a nerlh a dylamcad mewn gweithrediad.

Fe allai y dywed rhyw un, " Addefwn yn rhwydd fod yr.'elfen gymdeithas-

01 yn un hanfodol i eghcys ; ond y mae yn araheus, a ydyw felly rhwng

eglwysi â'u gilydd. Mae genym sicrwydd ysg-'yUiyrol o'r naill, ond nid o'r

llal!." I hyn yr atebwn ; nid ydym yn haeru fod " undeb eglwysi " yn un

mor agos, mor fanwl, mor deimladwy, nac yn wir mor hanfodol a'r un sydd i

fod rhwng deiliaid yr un eglwys â'u gilydd, Dichon fod gwir eglwys i
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Grist ya hanfodi wrthi ei hunan. A lle y mae cynuUeidfa o bòbl yn proífesa

ymostyngiad i Grist fel eu Pen a'u Brenin, wedi ymgorffori i wir ddybenion

crefyddol, yn ol rheolau gair Duw, y mae yno hanfodion eglwys. Dichon yr

eglwys hon hefyd fod mewn amgylchiadau, na all ddal cymdeithas ag un

chwaer-eglwys arall. Nid hyn, gan hyny, yw y cwestiwn, ond, i ba raddau

y mae yn ddyledswydd ac yn angenrheidiol 1 amrywiol eglwysi, ym-

gorffori yn gyfundeb, cyn belled ag y caniatâ fíìniau rhagluniaeth iddyut

gydweithredu ? Gwyddom yn dda na all y gymdeithas rhwng gwahanol eg-

Iwysi fod o'r un faint, nac wedi ei fwriadu yn gwbl i'r un dyben, a'r gym-

deithas eglwysig. Nid yw y corfforiad gwladol dan yr un breniu, ddim o'r

un agosrwydd, nac wedi ei amcanu i'r un dyben, a'r undeb teuluaidd. Eto,

nid yw addef y gwahaniaeth rhyngddynt, ddim yn wadiad ar hanfodiad a

chymhwysder pob un ; ac nid yw ein gwaith yn cydnabod hanfodion eglwys

ymhob cynulleidfa grefyddol, os byddant yno hefyd ; ueu ein bod yn cydnab-

od fod yr undeb cartrefol hwn yn fwy agos a theimladwy, íe wedi ei ddynodi

yn eglurach yn y Testament Newydd, na'r undeb y dadleuwn drosto rhwng

eglwysi â'u gilydd, ddim yn cyffwrdd â'r cwestiwn dan sylw. Honi yr ydym
fod y naiU a'r llall yn bod ; a bod y naiU a'r llall yn angenrheidiol ; nid i'r

un graddau, nac yu gwbl i'r uu dyben, mae'u wir, eto yn tueddu i adeilad-

aeth corff Crist.

Fel hanesydd, nid ein lle, fe allai, ydyw cyfiawnhau neu gondemnio, can-

mawl neu feio, cyfundrefn, ond gosod ffeithiau gerbron, a gadael i'r darllenydd

dynu ei gasgbadau ei hun. A phell ydyw oddiwrth amcan ysgrifenydd y gwaith

hwn ymosod ar un enwad o gristionogion, y rhai y gwanhaniaetha eu syniad-

au, a'u trefniadau eglwysig, oddiwrth yr enwad y perthyna ef iddo. Eto,

hwyrach y goddefir gair, yn awr ac eilwaith, weithiau mewn ffordd o ganmol

ac amddiffyn yr hyn a farna yn dda, neu ynte mewn ffordd o ddynoethi yr

hyn a dybia yn wallus a diffygiol. Ac wrth wneuthur hyn, dymuna hynaws-

edd ei gyd-gristionogion yn mysg pleidiau crefyddol eraill, pan y daw yn ei

ffordd amddiffyn trefniadau ei gyfundeb ei huu ; a hynawsedd a dwys ystyr-

iaeth ei frodyr os dygwydd iddo nodi rhai pethau y byddai yn dda eu gwella

a'u diwygio. Ar yr un pryd y mae yn addaw gwneuthur y naill a'r llall, hyd

y gellir, mewn ysbryd diddig, ac mewn ymadroddion tyner.

Ond y mater yr ydym arno, ydyw yr elfen gymdeitJiasol sydd yn nodweddu

Methodistiaeth ; ac yn neillduol yr undeb ahonirfod rhwng gwahanol eglwysi

â'u gilydd trwy uu ymgorfforiad.

Gwrthddadleuir weithiau yn erbyn hyn ar y tir nad oes un gorchymyn

penodol, neu esiampl arbenig, yn y Testament Newydd yn cadarnhau y gos-

odiad ; ac nad oes dim yn rhwyraedig ar gristioniogion ond a gadarnheir

felly. Addefwn fod cryn resymoldeb a grym yn yr wrthddadl hou ; a phan

y defnyddir hi yn erbyn llygru eglwys Dduw trwy ddwyn i mewn
draddodiadau dynion, a honi awdurdod ddwyfol iddynt, gan eu rhwymo ar

warau y dysgyblion trwy drais a gorthrech, y mae yn cael ei hiawn ddefnydd-
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io. Ond ai nid oes modd ei chamddefnyddio ?—neu ei chario yn rhy bell ? Ai

ni ellir ei myntumio, fel ag i gau allan bob ymresymiad, neu gasgliad oddi-

wrth egwyddorion, neu hanesion y Testament Newydd ? Oni ellir, wrth

sefyll yn dyn drosto, fìlwrio yn erbyn jsoí» dull o roddi gweithrediad i lawer

o egwyddorion cristionogaeth ? Ai i gau allan reswm dynol, mewn ysgog-

iadau crefyddol, y dylid ei defnyddio, ai ynte i fod yn wrthglawdd yn erbyn

cynlluniau penchwiban, a thraddodiadau anorphen ; ac i gadw i fyny ysbryd-

olrwydd a symledd yn ngwasanaeth Duw ? Defnyddir hi gan y Crynwyr i

wadu y Sabboth cìistionogol; defnyddir hi gan y Bedyddwyr yn erbyn

bedydd babanod, a defnyddir hi gan bob enwad gynuUeìâfaol i ymwrthod â

Henaduriaeth. Godde'fer gyda phob gwylder i'r ysgrifenydd ddyweyd, mai

ei cham-ddefnyddio a wneir yn yr amgylchiadau hyn. Ein rhesymau dros,

fod nifer o eglwysi yn ymgoríFori yn wirfoddol yn gyfundeb crefyddol, ac

yn cario allan eu cynlluniau cyífredinol trwy gynrychiolwyr Henaduriaethol,

ydynt y rhai a ganlyn :

1. Nid oes yr un gwaharddiad i hyn yma yn y Testament Newydd ; a

" lle nad oes deddf nid oes gamwedd."

2. Yoà amgylcUadau cidYàà yn galw 2X0. Azuo. Fel hyn y bu gyda'r

Methodistiaid ar y cyntaf. Galwyd yr egwyddor Henaduriaethol i fod, nid

trwy esiampl neb arall, ac nid trwy ymresymu ar y pwngc ynddo ei hun, ond

trwy fod amgylchiadau y diwygiad yn ei argymhell ; dygwyd yr egwyddor

i weithrediad cyn ei benderfynu fel pwngc
;
ymwthiodd i sylw trwy rym

amgylchiadau ;
galwai angen y diwygiad am ei wasanaeth. Pan anfonai

eglwys fechan, newydd ei ffurfio, rhy wan i gynal gweinidog sefydlog i'w

gwasanaethu, a Ilawer rhy dlawd i godi t i addoliynddo ;—eglwys, hwyrach,

yr oedd amryw o'r aelodau yn dyoddef gorthrymder oddiwrth ryw un uwch

eu llaw ;—pan anfonai, meddaf, y cyfryw eglwys gynrychiolwyr neu genad

drosti at y brodyr cynuUedig, i adrodd wrthynt ei helynt, i erchi ar i'r

brodyr yn y weinidogaeth ymweled â'r ddiaddell ymddifad yn awr ac eilwaith,

a chyfranu i'r deiliaid air y bywyd ; neu pan ofynent yn daer am gyuorthwy

i adeiladu Ile i addoli ynddo, neu am nodded rhag y gorthrymder y Ilethid

hwy dano ;—angen oedd yn eu dysgu i ddefnyddio cenad i'w cynrychioli, ac

angen oedd yn arddangos buddioldeb yr ymgynulliad yr appeliant ato. Nid

oedd yr un gwaharddiad yn y Testament Newydd i'r genad gael ei ddanfon,

nac i'r brodyr dderbyn ei gyn. Ac er nad oedd gorchymyn penodol i'r

fath ysgogiad, eto yr oedd angen yn ei gymhell, a synwyr yn ei ganmol ; a

• phwy all ddyweyd yn amgen nad oedd y peth yn unol ag ewyllys Duw. Yr

oedd egwyddorion mawrion Cristionogaeth yn ei gymeradwyo, a synwyr

cyffredin dynoliaeth yn gosod ei sêl wrtho. Ar y pryd y cyfeiriwn ato, yr

oedd amgylchiadau cyffelyb yn ddirif, trwy y rhai y dysgwyd arferion henad-

uriaethol i'n henafiaid, cyn iddynt wybod,b:1.a oedd henaduriaeth fel pwngc.

Cawsant brawf o'r angen am dano, cyu dysgu dadieu drosto. Yr oedd am-
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gylchiadau wedi penderfynu y pwngc cyn i'r gyffes wneyd. . Yr oedd budd-
' ioldeb y cynlluniau yn adnabyddus cyn ei athroniaeth.

. Amgylchiadau gan mwyaf sydd i roddi ffurf i egwyddorion ; a chyfun-

ídrefn o egwyddorion ydyw Cristionogaeth yn hytrach n^ffurjìau. Dichon i'r

un egwyddorion gymeryd gwahauol ffurf dan wahanol amgylchiadau. Y mae

i Gristionogaeth ei hegwyddorion digyfuewid a'i hamcan gosodedig, a barnu

yr ydym na ellir gvvyro ymhell o'n lle, tra y cyrchir at.y nod priodol, yn unol

ag egwyddorion cywir. Y nod neu yr amcan a ddylai fod i gyrchu ato, ydyw

gogoneddiad gras Duw yn iachawdwriaeth dyniou. Yr egwyddorion a ddy-
' lent deyrnasUj'ydynt, gwirioaedd mewn athrawiaetb, santeiddrwydd mewu
dysgyblaeth, a chariad, doethineb, a threfn yu 'y weiuyddiaeth. Ymddeugys

i mi fod amgylchiadau yn effeithio ar yr Apostolion eu hunain, a'u bod yn

ysgogi ymlaen fel y byddai yr achos, Wrth gwrs yr oedd ganddynt eg-

wyddorion cryfion ar yr un pryd. Ni allent ddim yn erhyn y gwirionedd

dan un amgylchiad. Gofalent yn wastad ymliob ysgogiad o'r eiddynt gadw

cydwybod ddirwystr tuag at Dduw a dynion. Nid dyuion anwadal a dieg-

wyddor oeddynt, yn cymeryd eu troi gan bob awel dysgeidiaeth ; ran y
gwirionedd yr oeddynt yn gadarn fel y graig ; eto parod oeddynt i gyfaifod

amgylchiadau uewyddion, gyda threfniadau newyddion. Pan oedd yr erlid yn

dost yn Jerusalem, a'r Cristionogion ieuainc yn ofni am eu heinioes, yr oedd

pob peth ganddynt yn gyffredin ; gan fod y rhai ag oedd yn perchen tiroedd,

neu dai, yn eu gwerthu ; ac yn cyfranu tuag at angeurheidiau rhai eraill, fel

yr oedd yr angen ar bob un. Ond nid oes genym le i feddwl fod hon i fod

yn rheol barhaus dan amgylchiadau gwahanol. Pan y bu grwgnach gan y
Groegiaid yn erbyn yr Hebreaid am ddirmygu ei gwragedd gweddwon hwy,

yn y weinidogaeth feuuyddiol, fe wnaed dan yr amgylchiad, fel y gallesid

dysgwyl i synwyr a barn wneyd. Nid fel rhai wedi cael addysgiad penodol

ar y fath achlysur ymlaen llaw, ond fel dynion call a da, yn ysgogi yn ol yr

amgylchiadau. Ac fe wnaed yn y modd yma i'r dyben i fod yn gynllun

i eglwys Dduw mewn amser dyfodol, sef i ysgogi mewn amgylchiadau

newyddion a dyeithr yn ol synwyr a barn. Ao onid yr un ydyw
Awdwr synwyr dyn, a doethineb y cristion, ag ydyw awdwr yr ys-

grythyr ei hun ? A lle penodol y ddoethineb oddiuchod, ydyw cymhwyso

egwyddorion yr ysgrythyr at amgylchiadau neillduol; yn hyu nid oes un math

o berygl : y perygl ydyw cymeryd synwyr dynol yn lle datguddiad dwyfol

;

y psrygl ydyw ymwrando ag amgylchiadau ac ystumio yn eu hol, a sathru

egwyddorion dan draed. Dylid gochel hyn ar bob cyfrif ; ond cymhwys
ydyw cyd-bwyso egwyddorion ac amgylchiadau gyda'u gilydd ; a phan y
gwneir hyny yn gywir a diduedd, ac yn ol synwyr a barn, nid oes llawer

berygl cam-gymeryd. Ehoddir ar lawr luaws egwyddorion, neu ddeddfau

cyffredinol, i eglwys Dduw ysgogi wrthynt, y rhai a ddylai gael eu Ile

a'u dylanwad dan bob amgylchiad, megys, " Gwneler pob peth yn weddaidd

acmewn trefn ;
" " Heb wneuthur dim o gyd-bartiaeth ;

" " Beth bynag a
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wneloch, gwnewch bob peth er gogoniant i Dduw • " '• Byddwch ddiachos

tramgwydd i eglwys Dduw;" a lluaws yn ychwaneg. Fel hyn, caniateir

mesur ehelaeth o ryddid i eglwys Crist, dan y Testameut Newydd, ìvrth

ddwyn ymlaen achosion teyrnas Crist ; eto rhaid i'r cwbl dueddu at adeilad-

aeth ; rhaid i'r cyfan fod " yn ol cariad ;
" " yn ddibartiaeth ;

" " heb roddi

dira achos tramgwydd ;
" ac " er gogoniaut Duw." Gofyna Paul ar un

mater, " Onid yw naturiaeth ei hun yn eich dysgu chwi ? " sef yw^ hyny,

onid yw dynoliaeth yn ei phwyll yn meddu ar ddigon o synwyr a barn i ben-

derfynu yr achos ? Paham y byddai raid cael deddf bendant ar yr achos. Y
mae lle, gan hyny, i " naturiaeth," neu i synwyr cyffredin, weithredu yn

achosion eglwysig y Testament Newydd ; ac afraid, ar y cyfrif hyny, ac i'r

graddau y caniateir hyny, ydyw fod rheol benodol ar bob dim. Ac mewn
pethau y mae dystawrwydd yn eu cylch, wrth ba reol arall y gellir ysgogi ?

Onid synwyr, neu " naturiaeth," a ddylai gael ei lais ? Ond, cofier o hyd,

fod yr egwyddorion a grybwyllwyd uchod, yn cael eu lle hefyd. Dywedir

am fedrusrwydd yr amaethwr yn trin y tir, ac yn bwrw yr had i'r ddaear, ao

yn ei barotoi yn ymborth, mai ei Dduw sydd yn ei hyfforddi mewn synwyr,

ac yn ei ddysgu ; a bod ei fedrusrwydd celfyddydol yn dyfod oddiwrth yr

Arglwydd ;
(Esa. xxviii.^23— 29), " yr hwn sydd ryfedd yn ei gyngor ac ar-

dderchog yn ei waith." A phahara nad yw synwyr i gael ei le mewn mater-

ion cglwysig, yu gystal ag mewn celfyddyd ? ac onid yw y naill " yn dyfod

oddiwrth yr" Arglwydd," fel y Uall ?
'

Ymddengys i mi fod mwy o ryddid, o'r fath y soniwn am dano, wedi ei roddi

dan yr oruchwyliaeth gristionogol, nag a roddasid dan yr un Lefîaidd.

Dan hono yr oedd portread mamcl yn cael ei roddi ynghylch yr holl wasan-

aeth crefyddol, yn gystal ag ynghylch y Uywyddiad gwladol. Yr oedd yr

eglwys y pryd hwnw dan oed ; yr oedd yr " etifedd yn fachgeu," ac o " dan

wyddorion y byd :
" ond o dan oruchwyliaeth yr efengyl, " nid gwas mwyach

ond mab ; " ac nid plant o dan oed mwyach y rhai nid oes rhagor rhyng-

ddynt a gweision, ond meibion, y rhai yn nghyflawnder yr amser a dderbyn-

iasant y mabwysiad. Dan y ddeddf, yr oedd mwy o ddefodau, a llai o

egwyddorìon. Ehoddwyd i Moses, pan yn y mynydd gyda Duw, gyfarwydd-

iadau manwl ynghylch cyfansoddiad yr eglwys Hebrëaidd, ynghylch

gwneuthuriad y babell, a threfn y gwasanaeth ; a rhybuddiwyd ef i

" edrych ar wneuthur o hono bob peth yn ol y portread a ddangoswyd

iddo yn y mynydd." Ni adawyd dim i'w synwyr a'i ddoethineb ef ei hun,

nac i farn y bobl na medrusrwydd y crefftwr. Y'r oedd hyd a lled y babell,

ei ffurf, ei defnyddiau, ei tho a'i dodrefn ;—íe, yr oedd y Ueni, y modrwyau

a'r morteisiau wedi eu nodi. Gosodwyd yn fanwl i lawr, pwy a pha beth

oedd y swyddogion i fod, pa beth a fyddai eu gwaith, a pha beth a fyddai eu

gwisgoedd. Yr oedd defodau y gwasauaeth, yr offrymau, a'r amserau, wedi

eu sefydlu. Ond y'mha le y mae y manylrwydd hwn ynghylch yr eglwys

gristionogol ? Yn hon y mae Uai o ffurfau a mwy o egwyddorion. Pan
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anfonir lacligenyn ar neges, rhaid ei gyfarwyddo yn fanwl, pa flfordd i fyned,

pa beth i ddyweyd, pa bryd, a pha fodd ; ond pan anfonir un, meion oedran,

y cwbl sydd yn angenrheidiol fydd datgan y neges, a rhoddi iddo y commisiwn,

Felly y gwnaed ag eglwys yr Hen Destaraent, mewn duU cymhwys i'w sefyi'.fa

fabanaidd; ond yn wahanol y gwnaed â'r eglwys Gristionogol; yma fe

osodwyd yr amcan i gyrchu ato, sef efengyleiddio y byd, i hiwr yn eglur

;

a rhoddwyd rheolau cyffredinol hefyd i lawr, fel egwyddorion pwysig, wrth ba

rai yr oedd yn rhaid gweithredu ; ond gadawyd Uuaws ofanylion heb eu

crybwyll, gau eu troi drosodd i drefniant naturiaeth a barn, ac i'w ffurfio yn

ol amgylchiadau dyfodol
;
gan rag-dybied fod y rhai y rhoddir y cyfryw ym-

ddiried iddynt, yn feddiannol ar fywyd crefydd yn y galon, heb yr hwn yn

eglwys Crist, nid oes dim yn ei le. Yr oedd eglwys yr Hen Destament yn

wahanol ; cynwysai hono yì' lioll yenedl, a chan nad oedd wedi ei chyfansoddi

o'r un defoyddiau, ni ellid rhoddi iddi yr un gwaith, a chyftelyb ymddiried,

ag a roddir i'r eglwys Gristionogol. Pan fyddo cariad at Dduw ac eiddigedd

dros ei ogoniant ;—pan fyddo Ilywodraeth gras ar y galon, yu gweithredu yn

nerthol oddifewn, y mae Ilai o gyfarwyddiadau manwl yn angenrheidiol ; ond

pan fo diffyg egwyddorion grasol yn nghalonau y deiliaid, ni ddichon un

corff gyfreithiau, pa mor fanwl bynag, lenwi eu Ile. Bod yn had Abraham

yn ol y cnawd, ac ymostwng i awdurdod y Theocracy yn y gwahanol sefydl-

iadau, a gyfansoddai ddeiliad yn yr eglwys gynt, er na fyddai deddf

Duw ddim yn ysgrifenedig yn y galon. Yn awr, pa fodd bynag, y raae yn

hanfodol i eglwys Crist, fod ei deiliad yn feddiannol ar fywyd ysbrydol ; ac

heb hyny, nid yw yr aelodaeth ond mewn enw. A phan y dirywia unrhyw

gynidleidfa o Gristionogion fel ag i golli y nodwedd o dduwioldeb ar y deil-

iaid, y mae, i'r gradd y bydd hyny, yn colli hanfodion eglwys ; ac fel y cyf-

ryw, yn cael ei diarddel gan Grist. Y mae y ffurf îoladol ar eglwys Dduw,

bellach, wedi darfod. I'r graddau y mae ei ffìniau Ileol a gwladol wedi eu

heangu ;—i'r graddau y mae ei goleuni yn ddysgleiriach, a'i dysgyblaeth yn

burach, i'r graddau hyny y mae yn gwahaniaethu oddiwrth, ac yn rhagori ar,

eglwys yr luddewon. Nid bendithion tymhorol, a addewir iddi yn awr, ac

nid melldithion gwladol a fygythir arni mwy. Y niae ei rhagorfreintiau yn

awr yn agored i bob cenedl fel eu gilydd ; ond nid oes hawl gan neb idJynt,

ba genedl bynag, ond a fyddo " yn dlodion yn yr ysbryd," ac yn " bur o

galon." Mae yn perthyn iddi fwy o ryddid egwyddor, nag o gaethiwed yr

iau ; mwy o gariad nag o ofn.

Po fwyaf o fywyd ac anian a fydd oddifewn, lleiaf oll a raid wrth ffurf

'oddiallan. Addewid fawr y Testament Newydd, ydyw yr Ysbryd Glân, ftl

yr oedd y Messiah yn addewid fawr yr Hen
;
yr oedd cadw y genedl ludd-

ewig gyda'u gilydd ; ac ar yr un pryd, ar wahan oddiwrth bawb eraill, yn
rhai ddybenion neillduol " deddf y gorchymynion mewn ordinhadau," yr

hon oedd i bárhau hyd amser y "diwygiad ;
" a thrwy rym y Theocracy, yn

gweithredu trwy osodiadau pendant ac awdurdodol, yr atebid y dybenion

CYrfiOL III, 2 p
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hyny. Ond nid cyfamod, fel y gwnaeth Duw â'r tadau hyny, yn y dydd y
dj'godd efe hwynt o dir yr Aifft, yw y cyfamod a wna Daw â'i eglwys yn y
*• dyddiau diweddaf hyn." Yn awr y mae yn addaw, " Myfi a ddodaf fy

Dghyfreithiau yn eu meddwl, ac yn eu calonau yr ysgrifenaf hwynt." I ddeil-

iaid "
y gwaith da " hwn o fewn, y mae yr addewidion bellach

; y rhai a an-

wyd " ddwfr ac o'r Tsbryd " ydynt etifeddion teyrnas nefoedd
;
yn y

deyrnas hon ni all enwaediad ddim na dienwaediad, ond creadur newydd.

Na fydded i'r sylwadau hyn arwain neb i feddwl fod dim cyfnewidiad jn

egwyddorion gwreiddiol crefydd, dan y Testament Newydd rhagor yr Hen
;

nid ein hamcan oedd dal hyny allan ; nid yn ei phethau lianfodol y bu y

newidiad, ond yn ei phethau achlysurol. Yr oedd trefn achub pechadur, ac

egwj'ddorion santaidd y ddeddf foesol, yr un trwy yr holl oesoedd, ac y
maent yn aros yn ddigyfnewid hyd heddyw ; ac felly i barhau hyd ddiwedd

amser. Nid oedd i'r patriarchiaid yr un ffordd o gadwedigaeth ond trwy

fiydd yn y Messiah, na'r un cynUun o santeiddrwydd mewn calon a buchedd,

ond y ddeddf foesol. Yr un modd dan gyfamod Sinai
;
yr oedd yr egwydd-

orion tragwyddol yn parhau yn ddigyfnewid ; ac yn gorwedd yn ddwfn, yn

nefodau seremoniol, ac yn nghyfreithiau gwladol Israel, fel y'u cnewyllyn a'u

gogoniant. Deddf natur dyn, a datguddiad grasol Duw, wedi eu cyfaddasu

at amgylchiadau neiUduo] Israel, oedd sylwedd y cyfamod a wnaed â'r genedl

hono. Rhaid oedd i Israel ymofyn am eu bywyd trwy ffydd yn y Messiah,

a chydymffurfio â'r un ddeddf a'u tadau gynt ; rhaid ein cyfiawnhau ninau dan

yr efengyl, yn yr un modd ag y cyfiawnhawyd Abraham gynt. Nid oes

newidiad chwaith ar egwyddorion tragwyddol y ddeddf foesol ; ac ni all fod

;

cynt yr â y nef a'r ddaear heibio, nag yr â un iot o'r gyfraith. Rhoddi

goleuni cywirach arni, a'i chadamhau trwy ei addysgiadau, ei esiamplau, a'i

angau, a wnaeth Crist, ac nid ei newid. A dylid sylwi, er y dadleuwn dros

helaethach rhyddid dan yr efengyl, nag o dan y ddeddf, mai at ddefodau y

cyfeiriwn ac nid at egwyddorion ; dan yr efengyl y mae mwy o fanylrwydd o

ran egwyddorion, ond Uai o gaethiwed o ran defodau. Nid ydym ychwaith

yn honi fod rliyddìd hollol mewn defodau ; mae rhyw gymaint o ffurfiau cref-

yddol yn angenrheidiol yn y byd hwn. Y mae rhyw gymaint o " ymarfer

corfforol " yn fuddiol ; er mai dros ychydig amser
;
gan mai yn y corff yr

ydym, ni allem roddi amlygiad i egwyddorion y galon heb ryw ymarferiad

corfforol. Rhaid i grediniaeth y galon esgor ar gyffes y genau. Nid yw Pen

yr eglwys ddim wedi cau allan bob math o ffurfiau ; nac wedi caniatâu pob

math ychwaith ;
gellir cyfeiliorni ar y ddwy law ; ac wrth geisio gochel un

graig, gellir taro wrth y llall. Tra yr honwn fod llawer o ryddid wedi ei

adael i farn a doethineb yn nhrafodaeth teyrnas nefoedd, y mae rhai pethau

wedi eu gosod yn awdurdodol i lawr ; ac ni all neb chwanegu atynt, ar y naill

aw, na thynu oddi wrthynt ar y Ilaw arall. Mae swyddwyr wedi eu gosod yn

eglwys Dduw; ac nid oes hawl gan y Crynwyr, ac eraill, i'w gosod o'r neilldu; ac

nid oes hawl yr ochr arall i chwanegu atynt, fel y gwna eglwysi Ehufain a
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Lloegr. Mae dwy ordinhad arwyddol wedi eii gorchymyn ; ac ëondra gor-

modol, tybygwyf, mewn rhai ydyw eu hesgeuluso, ac mewn eraill, eu Uuosogi

;

ni fyn y Crynwyr yr un sacrament, ac fe fyn y Pabyddion saith. Mae y
naill heb gymaint ag un swyddog, a hyd y gellir yn ymddyosg oddi-

wrth bob ffurf ;
pryd y mae y lleill yn Uuosogi eu íFurfiau, eu swyddwyr, a'u

hurddau yn ddiderfyn. Tybygem, mai rhwng y ddwy ochr y mae y canol

;

nid ydym am ymwrthod â phob flfurf, nac am eu lluosogi chwaith, yn ol

mympwy. Ein rheol a ddylai fod y gwirionedd :
" At y gair ac at y dyst-

; iolaeth ;
" chwilio yr ysgrythyrau beunydd, fel y Bereaid, a yw y pethau hyn

i felly. Ymddengys fod rhai pethau wedi eu penderfynu, gyda mesur mwy
neu lai o eglurdeb. Yn mysg yr ordinhadau a osodir egluraf i lawr, gellir

nodi, pregethu y gair, gweddio, canu mawl, myfyrio, cynghori eu gilydd,

gweinyddu bedydd a swper yr Arglwydd. Ehoddwyd i lawr nifer a chym-

hwysderau y swyddogion eglwysig, ynghyda'r ansoddau hanfodol i aelodaeth

eglwysig. Yr ydym yn penderfynu rhai pethau trwy gyfarfod â gorchymyn

neu esiampl eglur a diamheuol ; a rhai pethau trwy gasgliad teg, oddiwrth

egwyddorion, neu hanes ysgrythyrol. Ond am ffurf-lywodraeth eglwysig,

nid yw yn ymddangos i mi yn eglur, trwy y naill na'r llall ; ac oddiar hyn,

fel achlysur, y mae fod gwr da a gwir ddysgedig, dynion pwyllog a dìrag-

farn, yn amrywio cymaint yn eu barnau ar y mater ; ac y mae yn beth hynod

fod yr haeriadau yu fwy hyf, fel y bydd y profion yn Uai eglur. Mae Ilawer

ysgrifenu a dadleu yn bod, ac wedi bod, ar gyfundrefn eglwysig ; a honi a

gwrth-honi, mai Esgobyddiaeth a ddylai fod, neu Annibyniaeth, neu Henad-

uriaeth, neu ynte, nad yr un o honynt ; ac yn rhy aml, y mae grym y profion

yn llai nag ydyw eondra a haerllugrwydd yr honiadau. Dymunai ys-

grifenydd y IlineUau hyn ochel y gwendid hwn, a dangos nad yw y Meth-

odistiaid ddim wedi arfer, hyd yma, a honi mai y cyfansoddiad eglwysig a

ffyna yn eu mysg, ydyw yr tm, a'r ìmî(/ un, y mae y Testament Newydd yn

|ei argymheU, mwy nag yr addefant ddarfod i un enwad arall ddisgyn ar yr

îun hwnw. Dewisant yr eiddynt eu hunain, mae'n wir, yn hytrach na'r un

arall ; ond nid am ei fod wedi ei egluro yn amlwg a diamheuol yn yr ysgrythyr,

a Uawer llai, am y tybient ei fod yn berffaith, yr hyn a ddylai fod. Paham
ynte? Ateb :—1. Am fod yn y gyfundrefn bob peth, neu amcan at bob

peth, a ddatguddiwyd yn amlwg, yn y Testament Newydd. 2. Am na wydd-

, ant fod dim yn y cyfansoddiad, yn mUwrio yn erbyn egwyddorion cyffredinol

Cristionogaeth. 3. Am fod y gyfundrefn, dan wahanol agweddau arni, wedi

ateb dybenion goruchel eisoes, ac wedi ei choroni yn arbenig â llwyddiant,

j|4. Am ei bod yn agored, o bryd i bryd, fel y bydd amgylchiadau yn galw, i

dderbyn awgrymiadau newyddion, ac i gymeryd ei Uiniaru ar arweddau gwa-

Ìhanol, mewn trefniadau nad ydynt wreiddiol a phwysig.
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PENNOD II.

ELFENAÜ A THEITHI METHODI STIAETH CYMRU.

CYNWY8IAD :—

METHODISTIAETH CYMRU YN WAHANOL EI FFURF I BOB ENWAD AEALL—DWY
EGWYDDOR XODEDIG YNDDO—HANFODION EGLWYS A'I FFURIAU ACHLYSUROL—
BYNIADAU GWYR MAWR AR Y MATER—RHYDDID E6LWYSI YX MYSG Y METH-
ODISTIAID—RHAID FOD nnWYMAU LLE BYDDO CYMDEITHAS—YR EGWYDDOR
WELLIADOL—DAU DDRWG l'W GOCHEL—ANNIDDIGRWYDD I'R WEDD BRESEN-
OL MEWN DAU DDOSBARTH.

NiD ydym yn petruso addef fod Methodistiaeth Cymru yn gwahaniaetliu

mewn rhyw bethau o ran cyfansoddiad a gweithrediad oddiwrth bob enwad

arall, ara a wyddom sydd yn y byd
;

yr ydym yn dyweyd hyn, uid

mewn flfordd o yraffrost, ond fel flfaith adnabyddus. Pa un bynag ai anrhyd-

edd ai gwarth ydyw hyny i'r cyfuneb, felly y mae. Gwahaniaetha yn han-

fodol oddiwrth Esgobyddiaeth, y mae gwedd tra gwahanol arno i Annibyn-

iaeth ; ac nid yw yn gwbl gydffurf â'r enwadau Henaduriaethol sydd'yn awr

mewn bod. Ac y mae y flfaith o'i fod yn gwahaniaethu felly yn proíì y
gosodiad a grybwyllasom eisoes, sef nad oedd gan y tadau, wrth droi allan,

uu amcan i flTurfìo enwad o grefyddwyr ar unrhyw flfurf benodol. Cymerasant eu

harwain, fel y dywedasora, gan amgylchiadau, gan ymflíuríìo yn raddol i'r

wedd sydd arnynt yn awr. A chofìed y darllenydd o hyd uad yw y Meth-

odistiaid yn honi anflfaeledigrwydd eto. Dichon i amgylchiadau, mewn
amser dyfodol, roddi arnynt wedd arall, neu liniaru peth ar y wedd sydd yn

awr. Nid enwadau eraill sydd wedi bod, nac hyd heddyw, yn gynllnn

ganddynt ; felly trwy ysgogi o'r dechreuad heb fwriad neillduol i sefydlu

rhyw ífurf bennodol, ond ymgyughori wrth fyned rhagddynt, pa beth a ddylid

ei wneuthur, dan bob amgylchiad, fel y dygwyddai i'r amgylchiad gyfodi

;

y mae fod gwedd wahanol ar y cyfundeb hwn i bob un arall yn y byd. Fe

allai y tybia Ilawer un na dd/lasai hyn fod ; ond y dylasai fod astudiaeth

ddyfalach wedi bod ar y Testament Newydd, i gael allan y modd ysgrythyrol

;

ac wedi ei chael allan, ei mabwysiadu, a'i gosod mewn gweithrediad ; a

thybia y cyfryw rai, ond odid, pe gwnaethid fel hyn, mai flfurf gwahanol a

fuasai ar y cyfundeb, nid amgen na'r ffurf y sydd ar yr enwad y perthynant

hwy iddo, pa fath bynag yw h wnw. Tybir ganddynt, fod yma ormod o lacrwydd

mewn peth pwysig
; y dylesid ymgadw yn fanylach at gynllun y Testaraent

Newydd. I liyn yma y gellir ateb gyda sicrwydd, nad oedd y tadau Meth-

odistaidd yn yrawybodol mewn un modd, o'u bod yn troseddu un reol

adnabyddus o'r ysgrytliyr wrth ysgogi fel y gwuaent. Os gwnaethant hyny

hefyd, rhaid mai amryfus a fu
,
gan farnu, yn niniweidrwydd eu calon, eu bod
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yn gwnethur gwasanaeth i Dduw yu eu gwahanol drefniadau» Ac hwyrach,

pe cyraerai y gwrthddadleuwyr y draíferth i chwilio pa drefn well a mwy
effeithiol i efengyleiddio Cyraru, a allesid ei chael, dan yr amgylchiadau neiU-

duol yr oedd y diwygwyr ynddynt, y profent anhawsder i wneyd hyny ; ac mai

traamheus a fyddai drachefn, ai mwy effeithioi, îe ai mor eö'eithiol, a fuasai y

y drefn hono i ateb y dyben. Wrth edrych ar yr ysgogiad yn y cyfanswm o

hono, y mae yn ymddangos yn beth haws o lawer, nodi allau y gwahaniaeth

rhyngddo ag enwadau eraiU, nag sydd rhyngddo â'r ysgrythyr. Y mae yn

gwahaniaethu oddiwythynt mewn trefniadau, nad ydynt yn eglur wedi eu

gosod i lawr yn y Testamennt Newydd, neu ynte mewn trefniadau nad yw

y cyfundeb, o herwydd rhyw amgylchiadau, ddim eto wedi gallu eu gosod

mewn gweithrediad.

Ni all yr ysgrifenydd iai na meddwl fod y Methodistiaid wedi cofleidio, ac

wedi gweithredu ar, yr egwyddor sydd o werth tra raawr i bob enwad o

Gristionogion ;—egwyddorion y mae diffyg o honynt, neu o un o honynt, yn

rhwym o filwrio yn erbyn llwyddiant a lieddwch, os nad yn erbyn hanfod yr

enwad a fydd yn fyr o honynt, sef ; bodyn Ihjìn gyda hanfodion crefydd, a llac

,/ gyda'i hamgylclúadau ; neu, bod yn gryf dros yr hyn sydd ddwyfol, a bod yn

y&iwyth gydar hyn sydd ddynol. Rhag i neb gamgyraeryd, gan nad ydym ya

sicr fod eia geiriad o'r gosodiad yn ddigon amlwg a chywir, gweddus fydd i

BÌ ymhelaethu.

în gyntaf, y mae i eglwys Crist rai pethau na all hanfodi hebddynt ; lle

nad ydynt, neu ryw raddau o honynt, ni all fod yno eglwys. Hwyrach nad

yw y pethau hyn ddim yn llawer mewn rhif, ond y maent yn annhraethol eu

pwys. Yn un peth, y mae yn rhaid cael duwioldeb yny deiliaid. CynuIIeid-

'fa bobl, heb neb duwiol yn eu mysg, nidyw eglwys. Dysgwyliryn y byd.

anmherflaith hwn fod yn eu plith rai rhagrithwyr, ond rhaid fod yno hefyd

rai yn adnabod Duw, ac yn credu yn Nghrist ; ac i'r graddau y byddo cynuU-

eidfa yn ddiflygiol o'r cyfryw ddeiliaid i'r graddau hyny, y mae yn colli

nodwedd eglwys. Dracheín, rhaid i'r ymgorfl'oriad fod yn euw Crist, a

than ei awdurdod ; i ddybenion crefyddol yn unig ; a hyny wrth reolau gair

Duw. Ehaid hefyd fod iachusrwydd yn yr athrawiaeth a gyhoeddir, a

dwyfoldeb yn yr ordinhadau a weinyddir. Yr Ysbryd Glan a raid fod bywyd

yr holl weinyddiaeth, a chariad raid fod y rhwymyn i gadw y gymdeithaa

wrth eu gilydd. I'r graddau y bydd gwirionedd yn colli o'r athrawiaeth, a

phurdeb yn colli o'r ddysgyblaeth ;—i'r graddau y gosodir trefniadau dynol

yn lle ordinhadau dwyfol ;—y collir presenoldeb yr Ysbryd adylanwad cariad»

i'r graddau hyny, y mae y gynulleidfa yn colli nodweddau hanfodol eglwys

Crist.

Yn y pethau hyn y mae hanfodion eglwyg ; ac anghenrheidiol ydyw bod yu

ofalus yn eu cylch ac eiddigeddus drostynt. Os Ilac a diofal a fydd cynull^

eidfa pwy neu pa fath a gydnabyddir yn aelodau o honi 5 03 goddef a wna

trwy ddifaterwch ac esgeuluadra, y rhai drwg o'i mewn j oa penrhydd a di
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fraw fydd yngliylcli yr athrawiaeíh a gyhoeddir, neu yr ordinadau a weinydd-

ir, hawdd ydyw dyfalu ei dirywiad cyílymj a darogan ei dinystr llwyr. Ym-

lithrodd i eglwysi Bhufain a (jroeg athrawiaethau amryw a dyeithr ; daeth

gwarogaeth i awdurdod wladol, a mawredd y byd, yn fwy nag i burdeb a

gwirionedd, i ffynu ynddynt ; Uuosogwyd swyddau, urddau, a defodau dirif,

a chollwyd, yn Uwyr ymron, y symlrwydd sydd yn Nghrist. Dadleuid

bellach fwy dros y defodau dynol, na thros y gosodiadau dwyfol ; amddi-

ffynid nodweddaii y sect yn fwy gofalus nag egwyddorion yr efengyl ; ac fel

yr oedd Ysbryd Duw yn cilio, yr oedd yn rhaid llenwi y diffyg trwy appelio

at awdurdod cyfraith, neu hudoliaeth gwychder. Bod yn ddiofal ac esgeulus

ynghylch gwirionedd yr efengyl yn yr athrawiaeth, ac ynghylch purdeb yn y

ddysgyblaeth, a ddygodd wywdra a diflaniad alaethus ar yr hen eglwysi

Presbyteraidd yn y wlad hon, Yn raddol, ymlithrodd Ariaeth ; Sosiniaeth,

ac Antinomiaeth, i mewn iddynt ; ac fel y gwna gwynt gwenwynig ddifrod

ar y blodau, felly y coUodd yr eglwysi hyny eu prydferthwch a'u bywyd.

Drachefn, y mae i eglwys Crist luaws o bethau bychain mewn cydmariaeth,

mewn ffordd o drefniadau yn y weinyddiaeth ; y rhai, gan fod Uai o argraff

dwyfol arnynt, a allant fod yn fuddiol dros dymhor yn unig, eto ni ddylid eu

dàl mor dyn, a sefyll drostynt mor annhyblig. Mae perygl dirfawr yn hyn

hefyd. Yn bur fyaych y mae y ddau ddrwg crybwyiledig yn caulyn eu

gilydd, a'r ddau yn cydweithio yn rymus i ddinystrio yr enwad neu yr eglwys

a ddyry le iddynt. Tueddol ydyw dynion wrth adael gwirionedd Duw i droi

at ofer-siarad ; Wrth esgeuluso trefniadau dwyfol i syrthio at dradodiadau

dynol. Mae diofalwch gyda phethau dwyfol y rhan amlaf yn cydgerdded a

manylwch gyda phethau dynol. Yn y ddau hyn yr ymddangosodd y diryw-

iad yn yr eglwys luddewig. Cyfrifid traddodiadau dynion yn fwy pwysig

na gorchymynion Duw ; a chwedlau y Talmud, yn fwy eu grym na chyfraith

Moses. Mwy oedd y gofal i olchi dwylaw cyn bwyta, nag i gael puredd

oddimewn. Yr oedd " barn trugaredd a ffydd " o lai pwys nag ydoedd

'degymu y mintys. Rhoddid mwy o gyfrif i feithder y weddi, nag i'w thaer-

' ineb a'i hysbrydolrwydd. Mewn gair, yr oedd gwir grefydd wedi colli, a

dyfeisiau ffol wedi cymeryd ei Ile. Felly y bu gydag eglwysi y dwyrain a'r

gorllewin. Mawr yr helynt a'r dadlu a fu, pa amser y dylasid cadw y pasg
5

pa fath y dillad a ddylasai yr offeiriaid wisgo ; a pha ystumiau a ddylasai fod

yn yr addoliad
;
gosoded mwy bwys ar drefn y gwasanaeth nag ar ei natur

;

ar ystim yr addolwr, nag ar ei ysbryd.

Gyda phob gwylder y mae yr ysgrifenydd yn datgan ei ofnau, fod gormod

hyn yn ymlithro i blith enwadau a gyfrifir yn uniongred eu herthyglau.

Ymddengys gormod sel yn mysg eglwyswyr dros y Llyfr Gweddi Cyffredin,

a ff'urf y gwasanaeth. Haws fydd ganddynt faddeu ychydig yriad mewn
athrawiaeth nag afreolaeth yn ngweinyddiaeth y cysegr. Ai nid llawn digon

ddadleu fydd gan y CynuIIeidfawyr dros annibyniaeth yr eglwysi; mwy
hwyrach hyn nag draethu a dadleu dros eu purdeb, Prin hefyd y gellir
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esgusodi y Bedyddwyr am roddi y fath bwys ac arbenigrwydd ar dduU a

deiliaid bedydd, fel pe byddent ymhlith hanfodion crefydd. Gresyn hefyd

fod yn rhaid i'r Wesleyaid sefyll mor dyn dros y cyfansoddiad a draddodwyd

iddynt gan sylfaenydd yr enwad, fel pe byddai yn ymblethu â rhanau bywydol

crefydd. Yn mysg y Methodistiaid yr un modd, y mae nodwedd plaid, neu

elfenau gwahaniaethol y cyfundeb, yn bygwth anurddo ei degwch a dinystrio

ei ddefnyddioldeb. Hyd yn hyn, pa fodd bynag, y mae hanfodion crefydd

wedi cael Uawer mwy o arbenigrwydd, na'i phethau enwadol ac amgylchiad-

'iadol; eto, ar yr un pryd, dangosir gan lawer un ryw sel fawr diwahaniaeth,

dros boh petJi perthynol i'r blaid ; fel pe byddai y gyfraith, diX giceinyddiad

Jioni, yn un mor anffaeledig. Rhag hyn rhaid adnabod y pethau y mae

gwahaniaeth rhyngddynt. Dylid gwahaniaethu rhwng pethau da a buddiol

dros dymhor, a phethau hanfodol a thragwyddol ; rhwng yr hyn sydd o

Dduw a'r hyn sydd o ddynion. Nid ydym yn mhell o'r meddwl, pe ceid

gwahanol enwadau crefyddol Cymru a Lloegr, i sefyll yn fwy dros hanfodion

Cristiono'gaeth, a llai dros eu ffurfiau enwadol o honi, y byddai sail i obeithio,

na fyddent yn hir cyn toddi i'w gilydd, fel na ellid eu hadnabod dan nod-

wedd sectaidd mwy.

Un brif elfenau Methodistiaeth, pa fodd bynag, ydyw newid ei drefniad'

0« i fjyfarfod ag amgylchiadau -,
mae yr ystwythder hwn yn eihaufodj

; mae yn perthyn i'w gyfansoddiad ô'r dechreuad. Trwy fod y tadau wedi

cychwyn eu gyrfa rethodistaidd heb fawr feddwl am un drefn eglwysig, yr

oedd yn naturiol iddynt ysgogi, fel y gwelent yr angenrheidrwydd. Y
mae i'r cyfundeb dan bob gwedd a fu arno, gynuUiadau eglwysig, Ile y derbynir

aelodau i mewn neu y'u bwrir allan. A chyda rhai'ny mae iddo ei gyfarfodydd

misol a chwarterol
; yn cyfateb mewn gradd i Fresbyteries a Synods yr Ysgot-

iaid : a gellir edrych ar y rhai olaf hyn, Ile y cyferfydd cynrychiolwyr eglwysi,

fel rhagfuriau amddiffynol y cyfundeb yn amgylchynu y cyfan ; ac hefyd fel

prif elfen yr ymnewidiad o'i fewn ei hun. Y mae y cyfarfodydd cynrychiol-

aidd hyn yn gweithredu fel rhwymau i gylchu y cwbl gyda'u gilydd, ac fel

offer ei adnewyddiad o bryd i bryd. Edrychwn ar y cyfarfodydd hyn, yn

foddion undeb a chymundeb yrholl gorff â'u gilydd ; ac ynperi cydymdeimlad

a chydweithrediad y naill ran gyda'r llall. Ehoddir y cyfleusdra yn fisol, a

chwarterol, i ystyried buddioldeb unrhyw gynygiad. Ceir mantais i wrando

pa beth sydd i'w ddyweyd drosto, neu yn ei erbyn ; ac os ymddengys y cy-

nygiad i'r cynrychiolwyr yn gyffredinol, yn un teilwng, ac yn debyg o fod yu

fuddiol, fe'i cymhellir, trwy y cynrychiolwyr, i sylw a chymeradwyaeth yr

eglwysi oU ; a thrwyddynt hwy i weithrediad ymarferol.

Yr unig wrthddadl a godir yn erbyu yr undeb cymanfaol hwn, hyd y deall.

ais i, ydyw, nad oes sail iddo yn y Testament Newydd ; ac mai naturiol ydyw

ei ddefnyddio fel offer trais, a thra-arglwyddiaeth, ar yr eglwysi. Am y rhaa

gyntaf o'r wrthddadl, yr ydym eisoes wedi adrodd ein syniadau mewn gradd,

Bef, mai cyfundraeth o egwyddorion, gan mwyaf, r geir yn y Testament
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Newydd ; ac nad ydym i ddysgwyl cynllun eglur a manwl o íFurf eglwysig
;

ac mai yr unig reol sydd genym mewn Uawer o drefniadau eglwysig ydyw,

gwasanaethgarwch unrhyw gyfuudrefn i gyrhaedd amcan Cristionogaeth ; sef,

efengyleiddio y byd heb dreisio egwyddorion amlwg a gosodedig. Ac os ceir

prawf sicr o fuddioldeb unrhyw gyfundrefn i ateb y dyben, ai nid yw hyny

yn profi ei dwyfoldeb, fel deddf achos ac eíFaith ? Os ceir prawf fod unrhy

w

lysieuyn yn feddygiuiaeth i mi dan ryw aíìechydj yr wyf yn barnu ei bod yn

gymaint dyledswydd arnaf ddefuyddio y llysieuyn hwnw, a phe buasai

gorchymyn neu esiampl ysgrythyrol i mi wneyd. Onid yw naturiaeth ei hun

yn fy nysgu? Ail-ddywedaf, gan hyny, os ymddengys i nifer o dduwiolion

fod rhyw gyfundrefn gynygiedig, yn ymddangos yn rhesymol a theg, fel un

gymhwys i gario allan amcanion Cristionogaeth, yr wyf yn tybied, mai eu

dyledswydd ydyw, hyd y gallont, ei defnyddio ; ac os wedi ei phrofi, y ceir

sicrwydd gweithredol o'i buddioldeb, eu dyledswydd diamheuol fydd sefyll

ati ; îe, er na fydd ganddynt yr un cyuUun penodol o'r cyfryw gyfundrefn yn

y Testament Newydd. Hon oedd yr egwyddor y gweithredodd ein tadau arni

;

a hon, tybygaf, y gweithreda eu holynwyr arni eto. Lle y mae cynllun neu

esiampl wedi ei roddi, neu lle y mae gorchymyn pendant am beth wedi ei

osod i lawr, ufuddhau, a chydymffurfio â'r cyfryw a ddylid yn ddiamheuol

;

ond Ile y mae nod i'w gyrhaedd wedi ei ddatguddio, a rheolau cyflredinol,

neu egwyddorion llydain, yn ol y rhai y dylid ysgogi, wedi eu gosod i lawr

hefyd, ond heb fod y manylion yn cael eù dynodi, yr ydym ar dir perffaith

gadarn, wrth ddefnyddio y gyfundrefn hono, a ymddengys ar y pryd, a thau

yr amgylchiadau, yn gymhwysaf i ateb y dyben.

Nid ydym yn datgan y syuiadau hyn fel rhai newyddion, a phriodol yn

unig i'r Methodistiaid. Y maent i'w cael, mewn rhan, neu yn gwbl, mewn

ysgrifeniadau awdwyr hen a diweddar, ac yn mysg pob enwad o Gristionog-

ion. Meddai Dr. Mosheim, yr hanesydd eglwysig, " Nid yw Crist ei hun,

na'i sautaidd apostolion, wedi gorchymyn dim yn eglur a phennodol ynghylch

ífurf allauol yr eglwys, na'r dull pennodol y dyiai gael ei Ilywodraethu. Yr

ydym yn casglu oddiwrth hyn, fod ei llywodraethiad i gael ei gyfyngu

i'r adeg, a'i adael i ddoethineb ei blaenoriaid." Medd Dr. Mc. Claine, " Y

gwir ydyw fod Crist, trwy adael y mater hwn yn anmhennodoi, wedi caniatâu

i Gristionogion yr hawl i ffurfio Ilywodraethiad yr eglwys yn ol byddai amser-

oedd a Ueoedd yn galw ; am hyny y Ilywodraeth oreii ar yr eglwys ydyw yr

un ddwyfol; ac y raae i bob cyfundeb Cristionogol hawl i wneuthur y rheolau

a fvno iddo ci hun, am y byddant yn gysou â chariad, a heddwch, yughydag

Bthrawiaeth ac egwyddorion Cristionogaeth." Yr un ffunud y dywed y
Parch. A. FuUer ;

" Ond pe ceisiem gyfansoddi cynllun o lywodraeth,

addoliad a dysgyblaeth eglwysig, i gynwys mwy na llinellau cyffredinol, a'i

eeilio ar awdurdod pendant y Testament Newydd, ni a geisiem gyflawni yr

ýr hyn sydd anrahosibl." Drachefn y dywed ;
" Pa gynlluniau bynag a

dueddai i adeiladu eglwys Dduw, a phersonau neillduol, ar eu santaidd ffydd,
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y rhai'n a ddilynent, (sef yr apostolìon). Pa gynlluniau bynag a fyddai

gymeradwygan y sawl a feddiannai ddoethineb santaidd, fel pethau cymhwys

a hawddgar ;— pethau yn tueddu, fel dysgyblaeth dda byddin, i eangu teyrn-

as Crist, y rhai'n a ddilynent, ac a gymhellent ar yr eglwysi. A pha fodd

bynag y camddefnyddiwyd yr egwyddor, gan ddynion bydol, trwy ddwyn

defodau ofer i mewn, dan rith gweddeidd-dra
;
yr egwyddor hon, a'i deall yn

ei hystyr unplyg a chyntefig, a raid fod byth yn faen-prawf o drefn dda

mewn dysgyblaeth Cristionogol."

Gweddus yma ydyw chwanegu tystiolaeth Dr. Owen, awdwr a gyfrfir yn

"Dywysog" yn mysg y duwinyddion
; yn ei draethawd ar " Gymundeb

Eglwysi."* Cyfarfyddir â syniadau y fath a fuasent yn peri i ni feddwl mai

gweinidog ydoedd yn mysg y Methodistiaid, oni bai y gwyddom ei fod wedi

marw er ys mwy na 150 o flynyddau, ac felly wedi goiphen ei yrfa yn mhell

cyn bod un Methodist yn Nghymru. Mae ei dystiolaeth ef yn hynotach,

gan mai un o'r Annibynwyr y cyfrifir ei fod. Meddai y gr enwog hwn ar

yr achos dan sylw ;
" Wrth ystyried yr hyn a ddysgasom trwy brofiad

chwerw, yn yr oesoedd diweddaf hyn, am yr hyn a ddygwyddodd gynt yn

mysg hoU eglwysi y byd, o ran eu dirywiad oddiwrth addoliad a santaidd-

rwydd yr efengyl, gyda'r helaethrwydd o demtasiynau ein dyddiau ninau, a'r

gwywdra ysbrydol y mae pob eglwys yn ddarostynedig iddo, buddiol fyddai

i'r eglwysi, sydd yn rhodio mewn cymundeb penodol
;
gydgyfarfod yn fyuych

mewn sijnods (cymanfaoedd) ; fel yr ymofyner i sefyllfa ysbrydol y cwbl, ac

y rhodder cynghor, er gwella yr hyn sydd feius, er cadw purdeb dyladwy

mewn addoliad, ymarferiad o ddysgyblaeth, ac yn arbenig er cadw grym,

amlygiad a íFrwyth ufudd-dod efengylaidd,

" Oddiar hyn y mae yn amlwg beth ydyw dybenion y cyfryw gymanfaoedd

ymhlith eglwysi Crist. Y dyben cyffredinol sydd iddynt oll ydyw, dwyn yn
mlaen adeiladaeth yr hoU gortf, neu yr eglwys gyS'redinoI ; a hyny

—

(I.) I
attal ymraniadau, yn codi oddiar wahaniaeth barn neu fuchedd, a fyddai yn

milwrio yn erbyn yr adeiladaeth hwnw. Y synod Gristionogol gyntaf oedd

ymgynulliad y ddwy eglwys gyntaf o fewn y byd, trwy eu dirprwywyr, Yn
Jerusalem yr oedd eglwys gyntaf yr luddewon ; ac yn Antiochia yr oedd

eglwys gyntafyn mysg y Cenedloedd, ac i attal ymraniadau ynddynt, ac i gadw
cymundeb rhyngddynt, y cadwyd y gymanfa gyntaf, Act. xv. (2.) I ochel

neu i wella traragwyddiadau yn erbyn cariad rhyngddynt. (3.) I ledaenu

goleuni yr efengyl trwy gyíFes unedig, a thrwy gydwelediad mewn athraw-

iaeth. (4.) I roddi cyd-dystiolaeth yn erbyn heresiau, neu gyfeiliornadau,

trwy y rhai y mae ffydd rhai yn cael ei dadymchwelyd, neu mewn perygl o

fod. fS.) I roddi yrawared trwy gynghor i'r sawl a ddichon trwy ryw
Ddiotrephes, fod wedi eu bwrw allan o'r eglwys ar gam."

" Mae eglwysi," ysrifena Dr. Daridson, g o gyfrif mawr yn mysg y

* Communion of Churches.
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Cyuulleidfawyr y dyddiau liyn, " yn ganghenau o un teulu, a clianddynt, fel y

cyfryw, eiddigedd y naiU yn llwyddiant y llall. Naturiol ydyw i bob aelod

o deulu ddymuno cadw pob aelod arall rhag cyfeiliorni : c/iwaer gymdeithasau

ydynt, yn rhodio wrth yr un rheol, ac yn addef ymddarostyngiad i'r un Ar-

glwydd. Trwy eu bod yn proffesu un Arglwydd, un ífydd, un bedydd, y
mae iddynt gwlwm undeb cryf ac anwahanol. Gan hyny, y mae yn unol

â rheswm, fel y mae ag ysgrythyr, eu bod yn teimlo dros eu gilydd, gan

eiddigeddu dros anrhydedd y Meistr a wasanaethant, ac yn anfoddlawn i

adael un brycheuyn i aros ar ei chwaer-eglwys ag a rwystrai ei llwyddiant, neu

a roddai gam-olwg ar ei chymeriad yngholwg y byd."

Mae y gr dysgedig hwn yn addef yr angenrheidrwydd am y cyfryw gy-

manfaoedd, a'r buddioldeb o honynt, i gyflawni rhyw ddybenion, ac o fewn

rhyw derfynau. " Ac," meddai, " wrth ddwyn cymundeb gwahanol eglwysi

i weithrediad, yn y pethau crybwylledig, defnyddiwyd gwahanol gynlluniau
\

a gadawyd yr hoU achos i ddoethineb Cristionogol. Oddiyma ffurfiwyd am-

rywiol drefniadau, y rhai a elwir dan wahanol enwau, ac a gyflawnant eu

gwaith priodol, mewn .gwahanol ddulliau. I'r cyfryw gymanfaoedd, nid oes

un wrthddadl deg, os gadewir rhyddid pob eglwys neiUduol heb ei gyffwrdd •

ni ellir eu condemnio fel anysgrythyrol, yn unig am nad oes esiampl o honynt

yn y dyddiau apostolaidd. Pa enw bynag fydd arnynt, ai synodau, cynghor-

au, neu gymanfaoedd
;

gallant fod yn dra defnyddiol i'r eglwysi, a gwasan-

aethu i Iwyddiant crefydd. Pa faint bynag o ddoethineb a all fod wedi ym-

grynhoi, mewn un gymdeithas Gristionogol, fe gyfyd ynddi achosion y gallai

dderbyn lleshad oddiwrth gynghorion rhai eraill."

Nid y cwestiwn, gan hyny, ydyw, ai buddiol ac angenrheidiol y cymanfaoedd,

ai peidio ; ai cyfreithlawn neu anghyfreithlawn ;
gan yr addefir ar bob Uaw eu

cyfreithlondeb a'u buddioldeb ; ond y cwestiwn ydyw, pa beth a pha faint,

ydyw eu hawdurdod ? Gwyddom y gellir eu cam-ddefnyddio. Pa

beth da sydd na ellir ei gam-arfer ? Ond gan mai yn y cam-arferiad o honynt

y mae y drwg, y mae y ddadl am eu buddioldeb cynhenid ar ben. Ehaid

troi y gwrthwynebiad yn erbyn y cam-ddefnydd hwnw, pan y dygwyddo ; ac

nid yn erbyn y sefydliad ei hun.

At yr ail ran o'r wrthddadl, sef " fod y cymanfaoedd dan sylw, yn offer

trais a thra-arglwyddiaeth ar eglwysi neiliduol, ac felly, yn beryglus ; ac mai

mwy dyogel fyddai bod hebddynt." Mae hyu, fel y dywedwyd, yn dibynu ar y

modd y defnyddir hwy ; ac nid yw y posiblrwydd, nac yn wir, y tebygol-

rwydd o gam-ddefnyddiad peth, yn ddigon o reswm, bob araser, i osod y peth

hwnw o'r naiU du
;
pan y gellir profi, dan amgylchiadau gwahanol, fod yr un

peth Iiwnw yn ateb dybeniou buddiol a goruchel. Yr hyn a ddylid eiwneyd

ydyw gochel y cam-arferiad o'r peth, a dal gafael yn y peth ei hun. Mae
grym yr ymresymiad hwn, mor eglur, fel mai afreidiol ydyw ehwanegu. Ond
a ydyw ymgorfforiad cyfundebol y Methodistiaid yn offeryn írais ar yr

eglwysi P A ydyw yn ffaith fod y gwahanol ganghenau dan ryw orthryra-
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der ? Tybiwn y gellir ateb, heb fod yn euog o amryfusedd na bai, nad oes

dim eglwysi yn Nghymru, Lloegr, nag Ysgotland, pa betli bynag am y byd

ì gyd, a Uai drais arnynt, na'r eiddo y Methodistiaid Calfinaidd. Tyst eu

diddigrwydd a'u hunedd er ys can' mlynedd ; ie, gellir dyweyd hefyd, nid

yn unig eu bod felly defacto, ond eu bod felly de jure. Nid mewn gweith-

red yn unig, ond eu bod felly trwy rinwedd y cyfansoddiad ei hun.

Am ryddid, neu hawl eglwys, i drafod ei hachosion ei hun, gallwn sicrhau

fod eglwysi y Methodistiaid yn ei fwynhau gymaint ag y byddai yn ddymun-

ol gan ddynion o gydwybodau tyner, gan y rhai yn unig y mae yr hawl i fod

yn aelodau eglwys, ei gael. Gwir ydyw, fod gan bob eglwys ei rheolau

gosodedig, ar ba rai y'i sylfaenwyd ar y dechreu ; ac i weinyddu pa rai y
galwyd ei swyddogion, ac yr adeiladwyd y t addoliad. Bwriwn mai Calfin-

iaeth oedd yr athrawiaeth a brofFesid gan yr aelodau cyntaf, ac mai y ö'urf

Tethodistaidd oedd ar yr hoU drafodaeth grefyddol o'r dechreu. Y cwestiwn

ydyw, i ba raddau y mae i'r eglwys a gyfansoddir yn y modd uchod, ryddid

i ymadael â'r broffes gyntefig, a honi eu lle yn y cyfundeb, a pharhau i

ddefnyddio yr addold ? Am eu rhyddjd, neu eu hawl i ymadael â'r cyfun-

deb, a chilio at enwad mwy dymunol ganddynt, nid oes neb yn ei wadu, nac

yn ei amheu ; ond y ddadi ydyw, pe byddai nifer o'r aelodau, îe, y gor-nifer,

yn gvvyro oddiwrth Galfiniaeth at Sosiniaeth, neu Antinomiaeth, a oes hawl

gan neb, oddiallan i'r eglwys hono, i ymyraeth yn yr achos ? Dysgwyliaf y
dywed rhyw un, nac oes ; ddim pellach na diarddel pob cymundeb â hi.

Beth ynte a ddywedir am yr addold ? Ai cyfiawn y bernir i'r addold a

godwyd i un dyben, gael ei ddefnyddio i ddyben cwbl wahanol ? Os nad

cyfiawn hyny, yna y cwbl a wneid â'r aelodau Sosinaidd neu Antimonaidd,

fyddai eu bwrw hwy allan o'r eglwys hono, a llesteirio iddynt draws-fedd-

iannu addold nad oedd eiddo iddynt ;—a pha drais ar eglwys fyddai hyn ?

—tybygem, mai attal trais a fyddai, ac nid ei wneuthur, Mae i bob eglwys

ryddid i dderbyn aelodau i'r cymundeb, i'r graddau y bydd yr ymgeiswyr

yn dwyn nodau ysgrythyrol arnynt ; neu ynte i fwrw allan y rhai afreolus.

Mae ganddi hawl i ddewis diaconiaid o fysg ei haelodau, nid o'r byd mae'n

wir ; ac i wahodd i weinyddu gair y bywyd i'r gynulleidfa, y neb a íynont o

bregethwyr y cyfundeb, a hyny mor aml, neu anaml, ag a fynont. Nid oes

appelio byth, ond at eu hewyllys da, pan y gofynir am eu cyfraniadau at ryw

achos. Yn mha le, gan hyny, y mae y trais ? Pa le, o ddirif, y mae y
gorthrwm ? Ar bob achos o ddysgyblaeth, neu o drefniant, mewn eglwys,

gosodir yr achos, ger bron ; dangosir y buddioldeb o hono ; ac fe'i pender-

fynir yn y diwedd, gan yr eglwys ei hun, oa gall hi eibenderfynuhefyd. Ond

beth pe cyfodai dadl o fewn yr eglwys ar y peth, a thrwy hyny fod heddwch

yr eglwys, a'i llwyddiant, mewn perygl o gael eu dyrysu, ai nid buddiol a

fyddai galw am gynorthwy brodyr o eglwysi eraill i ddarostwng yr aflwydd ?

a hyny trwy fod yr eglwys ei hun yn galw am y cynorthwy hwnw ? a bod y

cenadon yn cael eu hanfon fel dirprwywyr y cyfundeb y perthyn yr eglwyo
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iddo. Anhawdd iawn, tybygid, ydyw canfod trais yn hyn ychwaith. Trais

fyddai dirgymhell eglwys i dderbyn i gymundeb ymgeisydd anghymeradwy

ganddi, neu fwrw un allan a hoffid ganddi. Trais fyddai gosod rhwymau

arni gymeryd rhai i bregethu iddi, y byddai ganddi sicrwydd nad oeddynt

gymhwys i fod yn y weinidogaeth ; a thrais a fyddai defnyddio cyfraniadau

y bobl at amcanion gwahanol i'r hyn a broífesid eu casglu atynt, a hyny heb

eu caniatâd ; ond trwy drugaredd nid oes dim o hyn yn cael ei wneyd.

Rhaid, mae'n wir, bod rhyw rwytnau, lle byddo cymdeitîia-s. I'r graddau

y mae ymgorfforiad, a chydweithrediad yn angenrheidiol, i'r un graddau y
mae rhyddid unigol yn coUi. Mae hyn yn perthyn i bob cymdeithas ; mewn
teulu, mewn gwlad, ac mewn eglwys. Nid yw y dyn a fyn yn wastad ei

farn, neu ei fympwy, ei hun, yn gymhwys i fod yn aelod o un gymdeithas yn

y byd ; a llawer llai yn aelod o eglwys Dduw, yr hon nad oes dim yn rhwj'm-

;
yn iddi ond cariad ac addfwynder. Er mwyn y breintiau a'r buddioldeb a

berthyn i gymdeithas, boddlon ydym i ymostwng i'w hiau ; ond ni ellir cael

y naill heb y Ilall. Mae hyn yn bod yn y gymdeithas Fethodistaidd fel pob

un arall. A pha galedi sydd yn hyn ? Onid oes i bob cymdeithas ei pbris ?

Ac os tybir y pris yn rhy uchel, nid oes orfod ar neb i ymostwng iddo. Wedi

bir feddwl ar y mater, ac wedi maith gydnabyddiaeth â Methodistiaeth yr

hanner can' mlynedd diweddaf, rhydd wyf i ddyweyd nad wyf fì yn canfod

dim rhwymau afreidiol, ar aelodau, canghen eglwysi, na swyddogion y cyfun-

deb ; dim ond sydd j'n codi yn naturiol, ac angenrheidiol, o natur y gym-

deithas ei hun ; a dim ond sydd dda eu bod, er attal drygau penrhyddid ac

annhrefn i ruthro yn anaele i mewn. Ehaid bod rhyw argaeau i attal heres-

iau i'r pwlpudau ; rhyw wrthgloddiau i lesteirio y baedd o'r coed, a bwystfil

y maes, i bori y winllan a blanodd deheulaw Duw ; rhyw attalfeydd i fympwy

ac anwydau personol i gael eu rhwysg, ac i ystryw dynion drygionus gael eu

hamcan. Ond am roddi rhwystr ar ffordd dynion da eu gair, gonest eu

haracan, a thyner eu cydwybodau, i wneuthur daioni hyd y gallant, nid oes

yma ritli o'r fath beth
; yn hytrach pob annogaetli ac amddiffyniad.

Nid yw cymanfaoedd a chyfarfodydd misol y cyfundeb ddim wedi eu bwr

iadu o'r dechreuad yn offer trais a gorthrwm ; ond yn foddion undeb, cyd-

ymdeimlad, cydweithrediad, a chadernid i'r cwbl. Arwydd o anghysur ydyw
fod yn rhaid ymofyn pa le y-gorwedd y prif awdurdod

; pa un ai yn yr

eglwysi i lywodraethu y cyfarfodydd misol, ac yn y cyfarfodydd misol i iyw-

odraethu y cwbl. Pa awdurdod bynag sydd, ac yn mha le bynag y mae ei

brif eisteddle, y mae ef felly o gydsyniad, ac wedi ei gymeryd yn wirfoddol

gan yr holl ddeiliaid arnynt eu hunain ; nid caledi mawr, tybygid, yw hyny.

A phe ymddangosai i neb fod rhyw newiuiad yn y trefniadau yn angenrheid-

iol, neu ryw ychwanegiad atynt ; nid oes un rhwystr i hyny gael ei ddwyn o

amgylch ; ond iddo gael ei wneuthur trwy gydsyniad cyffredinol, ac yn unol

â'r rheolau gosodedig. lë, nid oes un attalfa ar ffordd un eglwys, i gyfan-

Boddi rhyw reolau iddi ei hunan, trwy gydsyniad yr aelodau, ac mewn hedd-
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wch, am na byddo y rheolau hyny yn C}'vTdd â phethau hanfodol y cyf-

undeb
; y mae yma le i amrywiaeth dulliau a threfaiadau, ond nid i ^vrth-

daramad egwyddorion hanfodol. Ac amrywiaeth lawer sydd j-n y mân
bethau hyn, yn ngwahanol eglwysi y Methodistiaid, cymaint ag sydd i'w

gael yn mysg un enwad arall Gristionogion ; a daioni hefyd y mae yr

amrywiaeth hwnw yn ei arwyddo, yn gymaint ai fbd yn argoel fj-wyd,

ac farn. Ni fynem, ar un cyfrif, weled unffurfìaeth marwolaeth ar yr

holl eglwysi, mwy nag y dymimem weled anffurfìaeth direol a gwrthun
arnynt. Mae imffurfìaeth ac amrywiaeth wedi ymblethu yn holl weith-

redoedd Duw. Yn hjm y mae harddwch a doethineb annrhaethol. !3Iae

wynebau dynion dianaf yn unfifiirf, eto yn amrywio ; mae dail y coed a

llysiau y maes felly ; 'ie, y mae yn ddeddf gyfíi-edinol creadigaeth Duw.
At hjTi, gan hyny, y dylem ninau amcanu gyda sefydliadau crefyddol ; eu

cael yn unfifiirf, mewn pethau hanfodol a digyfhewid, ond yn amiywiol eu

harweddau jTuarferol. Mae y ddwy elfen hon yn sicr o fod, lle byddo

bywyd crefydd yn gweithredu yn rymus ; os bydd llacrwydd pem'hydd yn
peri amrywiaeth ÿmhoh peth, y mae y creadur lluniaidd yn cael ei droi yn
anghenfìl gwrthun. Os ar y llaw arall, y bydd unífiu'fìaeth manwl yn
mhob peth fel eu gilydd, darostyngwyd bywyd ar wedd peiriant, a newid-

iwyd gogoniant dwyfol am fanyL:wydd eelfyddyd. Goddefer i mi drachefn

ddyweyd, heb f^yriadu un sarhad ar un enwad arall, fy mod yn hoffi

ITcthodistiaeth Cynu'u, her\vydd yr jTublethiad a welaf ynddo o'r ddwy
.
elfen hon. Nid yw yr egiwysi mor rhydd ag y mynai mympwy a phen-

1 chwibandod ambell un iddynt fod ; ac nid ydynt mor rhwym ag y m^mai
' tra-arglwyddiaeth rhai eraill iddynt fod. Y maent mor rhwym na oddefir

ynddynt heresiau na drwg-fucheddau ; ond mor rhydd ag y goddefìr i farn

a doethineb gael eu dylanwad yn ngwahanol ysgogiadau yr achos. Mae
rhyddid diderfyn yn ddinystr ; dan ddeddf y dylai creadur fod ; dan
ddeddf yn y lle cyntaf i Dduw ; a than ddeddf wedi hyny i'w gyd-greadur.

Cyfrifol i Dduw ydyw dyn, am droseddu deddf ei natur, a chyfrifol i

ddynion am droseddu deddf y gymdeithas y mae yn aelod honi. Dylai

deddfau cymdeifchas, gan hyny, fod bob amser y fath na thueddant i dros-

eddu deddf eiu natur, a honiadau cydwybod ; oblegid " rhaid yw ufudd-

hau i Dduw yn fwy nag i ddynion." Ond yma ni aU fod hawliau cyd-

wybod ddim jm cael eu troseddu, gan fod rhyddid i bob un, yn y fan y
gwneler hjmy, ymneülduo oddiwrth y gymdeithas ; neu ynte, i ymdrechu
mewn ysbryd cariad, a doethineb, i ennül y gymdeithas i'w feddwl ei hun,

a bwrw heibio y peth a barai archoU i'w gydwybod. Ac oni all y cyfryw

un, mewn cymdeithas bobl cystal ag ef ei hun, cu hennill, bydd ganddo
le i amheu, mai mympwy sydd yn ei lywodraethu, ac nid cydwybod

;
gan

mai nid cydwybod i'r gwirionedd yw pob peth a elwir felly.

Dywedasom mai nid amcan Henaduriaeth, neu gorôbriad canghen-

eglwysi yn un cyfundeb, ydoedd ffurfio ìlys awdurdçd gYm&.mX ; ond
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ífurfio moddion o imäeb a ehjdweit'hreäiaä. Nid y^ yn ymddangos mai

buddiol ydyw i eglwys, er fod hanfodion egl-vrys ynddi, fod yn llwyr ddi-

doledig oddiwrth gyffelyb eglwysi eraill. Ouid wrth yr un rheol y maent

yn profîesu rbodio ? Os oes imdeb gwreiddiol a gwirioneddol o'r fatb

rbyngddynt, paham na roddid amhjgiacl iddo, trwy ryw ífurf ymarferol ?

cyn belled ag y byddo amgylcbiadau a lle yn caniatâu. Gwyddom na all

V naül oes ddim ymuno ag oes arall, na'r naill wlad bellenig ymuno â

gwlad bellenig arall. Ond pa betb sydd yn attal i rai o'r nn egwyddorion

atbrawiaetbol, a'r un ddysgyblaeth broífesedig, yn yr un wlad ac oes, ym-

uno â'ii gilydd, fel ag i íîui'fìo undeb corfforedig ac ymarferol, oddieithr ei

bod yn egwyddor ganddynt oll ymddihatru oddiwrth eu güydd ? Ond pa

beth yw hyny ond penderfyniad i sefyll yn erbyn yr hyn sydd dda a

buddiol r Mae rhyw imdeb a chydweithi'ediad yn ymwthio i mewn, er

pob penderfyniad i'w cau allan, Mae aelodau im eglwys yn symud eu

cai'tref, a chymhwys fydd eu derbyn trwy lythyi'au canmoliaeth i eglwys

araU. Mae eglwys mewn un man yn ymddifad o weinidog, a da fydd cael

cynorthwy oddiwrth eglwys arall ar yr adeg ; mae gweinidog i gael ei

ordeinio, a thrwy gynorthwy gweinidogion eglwysi eraül y gwneh' hyny

;

mae eisiau addold eang ar eglwys wan, i ateb i gynulleidfa luosog, mewn
ardal boblogaidd ; ac i ba le yr ymofynir am gymhorth, ond at eglwysi

eraill ? Pan y gyra gweinidog a chynulleidfa i heresi, neu anfuchedd,

gwna eglwysi eraill sylw o'r ffaith ; ac os gwrthodir eu gwasanaeth, er ad-

feru yr eglwys ddirywiedig, cytima p' eglwysi eraül i güio oddiwrthi, gan

ymddihatru oddiwrth bob cymdeithas â hi. Pan doro ymryson allan rhwng

gweinidog â'i eglwys, neu yn mysg yr aelodau, ac os parhau a wna, er pob

cais tu fewnol i'w ddyhuddo, gelwii' am gyfryngiad eglwysi eraill i wneyd

hyny ; ac os metha pawb, nid oes dim ond gadael yr eglwys afrywiog iddi

ei hunan. Mae yn yr holl amgylchiadau hyn gydnabyddiaeth yn cael ei

wneuthur o fuddioldeb a chydweithi'ediad gwahanol eglwysi â'u güydd ; a

chydnabyddiaeth hefyd, y cyfyd amgylchiadau y bydd raid cael rhyw gy-

maint o gyfìyngiad eglwysi eraül, i'r dyben i allu cyfarfod â hwy yn
' effeithiol. Paham, ynte, y sonir cymaint am annibyniaeth eglwys ? Nid

mor annibynol ydyw canghen eglwys wedi y cwbl. Rhaid iddi yn fynych

iawn wrth wasanaeth cynghor a ehynorthwy eglwysi eraill ; a phaham yr

achwynir cymaint ar beirian-drefa a gyd-ffurfir ganddynt oll, i weinyddu

y cynorthwy gofyiiol i bob un ? A pha beth yw y beirían -drefa Fethod-

istaidd, ond Tin y cytuna yr eglwysi ami i'w gwasanaethu eu hun^ a'u

gifydd ? Yn y pen draw, y gwahaniaeth mawi' rhwng y beirian-drefu

Gynulleidfaol a'r un Henaduriaethol, ydyw, fod yr ymyriad a ddygwyddo

fod â gwahanol eglwysi gan yr olaf, yn fwy, %vHh gwrs, ac yn ol

rheolau adnalyädus, nag yn y llall ; a bod mwy o rym yn yr ymyriad

hwnw, i osod angenrheidrwydd ar y sawl a fym eu ffordd eu hun-

aiû, ymofyTi am adeüad arall, a chyfundeb arall, i'w gwasanaethu. Ond
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feallai, mai yn erbyn hyn, yn arbenig, y gwrtb-ddadleuir ; sef yn

erbyn pob ymyriad pellacb, na chynyg cynghor neu gynortliwy. Os

ysgogir ymbellach, mai trais a thra-arglwyddiaeth a fydd. Yn y gwi'th-

wyneb, barn yr ysgrifenydd ydyw, mai attal trais a wna. Onid trais a fyddai

i ddynion ddefnyddio yr adeilad a godwyd i ddyben pennodol, a thrwy gy-

northwy cyffredin, at ddybenion gwrthwynebol, ac wrth eu barn neu eu

mympwy eu hunain ? Ac onid attal anghysonedd a drygair, ac nid eu wneuth-

ur, a fyddai atal gweinidog a fynai weini i'r eglwys neu i'r aelodau enciliedig,

a chadw ei saíie gyda'i frodyr fel o'r blaen ? Y mae yn rhydd i'w gwas-

anaethu os hyny a ddewisa, ond y mae yn rhwym i golli y lle oedd gauddo

trwy hyny. A cheisio y ddau a fyddai ceisio rhyddid i wneyd fel y myno ei

hunan ; ar draws rheolau cymdeithas : yr hyn ui ddylid ei oddef mewn uu

gymdeithas dan haul.

Nid y Ileiaf ei gwerth yn elfenau y cyfansoddiad Methodistaidd ydyw yr

egwyääor wellìadol sydd ynddo. Yr ydym wedi cyffwrdd yn ysgafn â hyn

o'r blaen ; ond nid i'r graddau, tybygid, ag y mae pwys yr egwyddor yn

haeddu. Yn y Ile cyntaf, y mae pob peth y dyry dyn ei law wrtho, neu ei

ddelw arno yn rhwym o fod yn anmherffaitTi. Gadawer i'r Pab o Eufain y
trahâ a'r rhyfyg o honi anffaeledigrwydd. Pell oddiwrth berffeithrwydd,

rhaid addef, ydyw y gyfundrefn Fethodistaidd ; a chawn, cyn rhoddi yr ysgrifell

heibio, gyffwrdd yn dyner â rhai o'i gwallau. Ond hyn sydd ganmoladwy,

fod ynddi elfen i gyfarfod a gwahanol wallau fel y deuant i'r amlwg ; a chaf-

wyd prawf ymarferol, ar lawer adeg a fu ar y cyfundeb, mai ei mfety valve

oedd yr elfen welIiadoL Ac er fod y cyfundeb wedi oesi can' mlynedd a

mwy, eto nid yw wedi cyrhaedd perffeithrwydd eto ; ac nid yw yr egwyddor

welliadol ddim eto wedi gorphen ei gwaith, nac ychwaith wedi ei gosod o'r

neilldu ; ond y mae cymaint o warogaeth yn cael ei ddangos iddi yn awr ag

un amser o'r blaen ; a chymaint, hefyd o angenrheidrwydd am dani.

Yn gysylltiedig â'r mater hwn, y mae dau ddrwg a ddylid eu gochel, sef

ymlyniad tyn wrth hetliau hen; ac, ysfa wyllt am bethau newyddion. Mae y
ddwy graig i'w gochel, y naill fel y llall. Yn eglwys Dduw nid oes dim i

sefyll drosto yn iinig am ei fod yn hen, na dim i'w geisio yn îtnig am ei fod

yn newydd. Daioni a buddioldeb yr hen beth sydd yn teilyngu i ddynion

sefyll drosto yn egniol a ffyddlawn : a daioni a buddioldeb y peth newydd

yn unig a ddylai argymhell derbyniad iddo. Mae yr hen bobl yn dueddol

iawn ogwyddo i'r syniad mai sefyll at yr hen sefydliadau a ddylid. Nid

ydym yn awr yn cyfeirio at egwyddorion athrawiaethol, nac at ddim

arall y mae datguddiad dwyfol wedi rhoddi argraff barhaus a digyfnewid

arno ; ond cyfeirio yr ydym yn awr at y duU a'r modd y cyfarfyddlr â

gwahanol amgylchiadau trwy wahanol drefniadau dynol. Dylid cofio hefyd,

nad oes gan eglwys Dduw ddim hawl i ddwyn dim i mewu, na newid dira a

ddygasid imewn o'r blaen, ond oddiar argyhoeddiad dwys a chjtvir ei fod

yn tueddu i hyrwyddo teyrnas Crist ya ei blaen j a'i fod hefyd yn gyson ag
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egwyddorion amlwg yr ysgrythyrau. Oblegyd nid cymdeithas ddynol ydyw

eglwys Crist ; nid math o gliob ydyw, y mae gan yr aelodau hawl i wneyd y

rheolau a fynant ynddo. Nid oes gan neb awdurdod i osod rheolau yma i'r

dyben o dderchafu personau, nac i wasananaethu un amcan hunanol a Uyg-

redig ; a dylid cofio hefyd, pa osodiadau bynag a sefydlid oddiar y dyben

goreu, ag a brofwyd yn eífeithiol a da yn eu tymhor, fod gan yr eglwys awdur-

dod i'w tynu i lawr drachefn, os aneffeithiol a fyddant mewn tymhor arall.

iNid oes rhwymau gan hyuy ar un oes i ddal at sefydliadau yr oes ílaenorol,

'' ddim pellach nag y profir ei buddioldeb parhaus. Yn eu buddioldeb yr oedd

eu grym ; a dichon trefn neu sefydliad fod yn fuddiol ar un adeg, heb fod felly

ar adeg arall. Achan mai yn yr eglwys yr oedd yr awdurdod i faruu eu budd-

ioldeb yn y dechreu, y mae hawl gan yr un eglwys i farnu y cymhwysder o'u

parhad. Yr oedd llawer o sefydliadau y Goruchaf ei hun yn ei eglwys, yn

ystod ei mabandod, wedi eu gosod i fyny i gyfarfod ag amgylchiadau neilldu-

ol ; oU yn anhebgorol ar y pryd, ond yn afreidiol, dan amgylchiadau gwa-

hanol. Yr oedd yr holl seremoniau cysgodoi felly, Da oedd oael y manna

mewn anialwch ; rhaid oedd wrth y sarff bres yn yr adeg. Eto nid oeddynt

i barhau, wedi i'r oruchwyliaeth a alwai am danynt ddiflanu. Fe ddichon

fod tuedd neillduol a gormodol mewn dynion, yn enwedig rhyw ddosbarth o

ddynion, i ddal at y pethau, neu y sefydliad a fu unwaith yn fuddiol ; a hyny

wedi i'r budioldeb hwnw goUi ; yn unig ar gyfrif ei fuddioldeb blaenorol.

Nid ysfa mae'n wir y dylid eu rhoddi o'r neiUdu. Dylai eu buddoldeb

blaenorol genedlu parch iddynt, a pheri pwyll ac arafwch gyda golwg ar eu

symudiad ; eto nid yw eu henaint gn unig yn ddigou o reswm am eu parhad.

Mae i'r duedd hon o sefyll at hen arferion a fu yn wasanaethgar a da yn eu

tymhor ddylanwad mawr, yu gymaint a'i bod yn ffynu yn fwyaf mewn gwr
oedranus o ran dyddiau ; a gwr gwastad eu tymherau. A phan y profir

tuhwut i ddadl fod daioni a buddioldeb tra mawr wedi deillio oddwrth un-

rhyw beiriandrefn, mewn tymhor blaenorol, nid mor hawdd ydyw profi, mai

ynddi hi y mae y gwall, na bai yr un beirian-drefn yr un mor fuddiol ac

eô'eithiolyn y tymhor presenol. Y mae yn anhawdd coelio yr anair a roddir

i un a ennillasai eisoes air da. Ac nid hawdd ydyw cael dedfryd yn

erbyn hen beiriandrefn fuddiol. Ehoddir y bai yn gyffredin ar y rhai a fydd

yn eu harolygu, neu yn eu defnyddio, na fyddai hi mor effeithiol a chynt. Ac

fe ddylid bod yn bwyllog iawn mewn symudid o'r fath, Mae natur a gras

yn codi eu Ilef yn erbyn byrbwylldra, ac anwiliadwriaeth, yn y fath achos.

Eto dylid gofalu o hyd mae yn ei buddioldeb ac nid yn ei henaint y mae ei

gwerth. Ac er hofl'ed genym yr hen ddilledyn, o herwydd y gwasanaeth a

gaed oddiwrtho ; eto, }iaü y mae ei harddwch a'i glydwch wedi colli, gwedd-

us fydd ei roi o'r neiUdu, Hen arferiad dda, arferiad a fu o ddirfawr

fantais ar y pryd, ac o dan yr amgyloliiî^dau, oedd, gwaith yr hen dadau

Methodistaidd yn yragasglu yn finteluedd i ryw fanau neillduol bob mis,

megys, Llangeitho, Llaulluan, Capel Gyfylchi, Llangan, Çapel Newydd yn y
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Deheubartli, a'r Bala yn y Gogledd ; lle y cyfrenid swper yr Arglwydd i

luaws mawr iawn o gymunwyr a ddeueut yngbyd o bob cr o'r wlad. Nid

oes un amheuaeth na fu y ddefod hon o ddefnydd tra mawr yn ei dydd ; ac

anmhosibl, tybygid, a fuasai ei disodli, trwy ddwyn i mewn ryw ffurf arall, pe

ceisiasid hyny, hyd nes y gwisgodd y peiriant ei hiin allan. Mor anhawdd a

fyddai yn awr (jodi y fath arferiad, ag a fuasai ar y pryd ei thynu i lawr. Bu

i'r ddefod ei thymhor—tymhorei defnyddioldeb ; a'i gwerth, yr hwn, beUach,

sydd wedi hen ddiflanu.

Dros ysbaid 60 mlynedd, neu fwy, yr oedd yn arferiad gan y crefyddwyr

Methodistaidd, deithio llawer oddi cartref i wrando pregethau. Mewn
tymhor yr oedd y pregethwyr yn anaml, a'r pregethau yn dra effeithiol, yr

oedd hyn. Dygasid y crefyddwyr i fyny i barchu ac i ddefnyddio yr arferiad

hon, fel un ag oedd yn argoeli gofal canmoladwy am ymgeledd ysbrydol i'w

heneidiau''; ac nid oes lle i amheu, na fu yr arferiad yn gynyrchiol o lesâd i

fìloedd blant Duw. Pan y deuai gr dyeithr o'r Deheubarth, lle y deuai

y rhan fwyaf, y pryd hwnw, neu ambell un enwog o'r Gogledd, drwy y wlad

i bregethu, dilynid ef gan grefyddwyr y wlad i luaws o fanau yn olynol. Ac

ar. y Sabbothau, rhaid oedd yn fynych fyned i ardaloedd eraill, cyn y gallai

crefyddwyr Ilawer bro gael clywed gair Duw. Aeth y cyniwair hyn yn arfer-

iad gyffredinol. Ymblethai ei fuddioldeb yn syniad a phrofiad y crefyddwyr

ymron yn ddiwahaniaeth. Pan y gwnaed cais, gan hyny, ar sefydlu ysgolion

Sabbothol, ymhob ardal ; ac i'r dyben hyny, alw ar ryw rai, o leiaf, i aros

gartref, edrychid ar yr amcan, fel un ag oedd yn tueddu yn uniongyrchol i

ddinystrio hyny o deimlad crefyddol ag oedd yn y wlad. Mawr iawu oedd

y gwrthwynebiad a gafodd ; ie, yr oedd y gwrthwynebiad yn codi oddiwrth

y rhan oreu, a henaf o'r crefyddwyr,—dynion a brofasent eu hunain lawer o

awch y gwirionedd ar eu cydwybodau ; ac a lochent, yn y caulyniad, barch

angherddol i weinidogaeth gyhoeddus yr efengyl ;—dynion ag nad oedd neb

yn tybied fod ganddynt ddim yn eu hysgogi ond cariad at yr efengyl, ac

eiddigedd dros leshad eneidiau. Anhawdd iawn, oedd ateb gwrthddadleuon

y dynion hyn
;
yr oedd yn hawdd profi fod pregethu yr efengyl yn ordinhad

ddwyfol, ond nid mor aralwg oedd fod dysgu plant i ddarllen ar y Sabboth

felly. Yr oedd buddioldeb un eisoes wedi ei brofi er ys blynyddau ; a gellid

sicrhau fod y daioni a wnaed jn Nghymru, wedi ei wneuthur trwy hyny
;

ond yr oedd buddioldeb y Ilall eto heb ei brofi ; rhaid, gan hyny, fod an-

hawsdra tra mawr, i godi ysgolion Sabbothol yn y tymhor hwnw. Gwaith

diflas iawn hefyd oedd dysgu nifer o blant, direol a difoesau, mewn cydmar-

iaeth, i fyned i'r cymydogaethau nesaf i wrando pregethwr doniol a gwlithog

;

dros flynyddau, gan hyny, bu yr ysgolion Sabbothol, er holl ddylanwad a

hynawsedd Mr. Charles, ac eraill, yn ychydig eu rhif, yn nychlyd eu gwedd,

ac raewn perygl o syrthio. lë, haerai rhai gwr uchel eu cymeriad, a defn-

yddiol eu Ilafur, uad oedd dysgu plant i ddarllen, mwy na dysgu rhyw grefft

arall, ddim Ilai na halogiad ar ddydd yr Arglwydd. Anhawdd iawa yn ddiau

CîTROL III. 2 Q
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oedd cael safle i'r petli newydd hwn. Y llais cyffredin yn mysg y crefydd-

wyr oedd, mai gwell oedd yr hen ddefod ; a thros flynyddau lavv'er gwrthod-

odd yr hen bobl i syrthio i mewu â'r un newydd. Ac wedi y cwbl, bu yr

ysgolion gwrthodedig hyn
; y beiiian-drefn newydd hon, o wasanaeth dirfawr

i'r genedl. Pa beth a fu yn fwy felly ? Yr ydym yn cyfeirio at yr amgylchiad-

au adnabyddus uchod, fel cngrheifl'tiau diymwad, o'r gosodiad y dadleuwn

drosto ; sef nad oes dim i sefyll drosto yn unig ar gyfrif ei fuddioldeb blaen-

orol ; ua dim i'w wrthod yn unig ar gyfrif ei newydd-deb ; fod i wahanol

ddefodau eu tymhor, a'u dydd ; ac er y dylid bod yn ocbelgar a doeth, gyda

phob newidiad, eto, dylid cofio yn wastad, fod y Jehofah mawr wedi argraffu

" ct/fiiewidiol " ar bob dim, ond ar ei sefydliadau ei huu. Nid yw y gais

ynte, o osod parhad diderfyn ar drefuiadau dynol, pa mor wasanaethgar

bynag a fyddont yn eu tymhor, ond cais i dderchafu callineb y creadur i gyd-

wastadrwydd â doethineb yr Anffaeledig.

Anweddus ac anghyson i Fethodistiaid, tybygid, yn anad neb, ydyw sefyli

yn gyndyn dros hen sefydiiadau, er ei fod, y mae yn rhaid addef, mor du-

eddol iddynt ag i neb. Mynych y cymhellir y cynghor, " Na symud mor hen

derfyn, yr hwn a osododd dy dadau." Myuych y clywir y dywediad, " Yn y
wedd yma y Uwyddodd Duw ni." lë, gelwir ar bob gweiuidog wrth ei or-

deinio i broffesu ei gymeradwyaeth i'r duU y llwyddodd Duw, gorft' y Meth-

odistiaid mor fawr hyd yma." Priodol iawn, hefyd, yw y gofyniad
;
gan na

ddylai neb gymeryd ei le fel gweinidog, mewn cyfundeb nad yw yu ei gymer-

adwyo ; eto, y mae yn angenrheidiol deal! pa fath oedd y duU y llwyddodd

yr Arglwydd ef. Dylid ystyried hyn yn fwy, gan y deallir y gofyniad yn

gyffredin, fel pe gelwid am wystl yr ymdrechir am barhad oesol i ryw dduU

neillduol ; ac fel pe cauid y drws yn erbyn pob cyfnewidiadau. Ond y gwir-

ionedd wedi y cwbl yw, mai y "duU y Uwyddodd yr Arglwydd y Methodist-

iaid hyd yma," ydyw sefyll yn dn at hanfodion crefydd, ac ymostwng yn

frawdol i gyfnewidiadau parhaus. Hwn, yn ddiau, yw y dull, ueu y wedd a

fu ar Pethodistiaeth Cymru, o'r dechreu hyd yn awr
;
pa fodd bynag y deallir

yr ymadrodd uchod. Felly, priodol iawn yw y gofyniad ; ac os atebir ef yu

gywir a deallus, y mae y gweiuidog yn addunedu sefyll yn gadarn yn erbyn

pob newydd-deb mewn athrawiaeth ac o blaid purdeb dysgyblaeth ; ond i

fod yn barod i fabwysiadu unrhyw newidiad yn y beirian-drefn Fethodistaidd

ag yr ymddangoso amgylchiadau yn galw am dano ; ond i'r newidiad gael ei

ddwyn o amgylch mewn pwyll a doethiueb, a thrwy gyd-olygiad heddychol.

Nid wyf yn aduabod yr un enwad a mwy o gyfnewidiadau wedi bod arno,

o rau ei wedd aragylchiadol, a Uai o ran ei bethau hanfodol, na chyfundeb y
Methodistiaid. Nid yw eto wedi oesi, ond ychydig gyda chan' mlynedd

;

eto y mae llawer gwedd wcdi bod arno. Pel y bu ar Israel lawer

math ffurf ac arweddau, o ddyddiau Abraham hyd Joshua, ac yn

wir wedi hyny. Yn gyntaf mewn cyflwr Nomadaidd, neu grwydraidd,

yu amser y patriarchiaid, Isaac a Jacob ; wedi hyny, mewn caethiwed caled
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yn yr Aifift ; ar ol hyny, dan dclysg-yblaetli lem yn yr anialwcli ; wedi hyny

yn sefydlog yn Nghanaau ; ac ar ol hyny, bu llawer ystum arnynt hwy, dan

eu barnwyr, a than eu breninoedd, ac yn eu caethiwed, ac ar ol eu hadferiad.

Fclly, yn lled gyífelyb y bu gyda'r Methodistiaid. Aeth y chwe' blynedd

cyntai heibio cyn iddo dderbyn un íFurf; o'r íl. 11 Í2 liyd 1751, bu flfurf

arall arno. Hyd at y fl. 1760, yr oedd fel Israel yn yr xViíFt, dan gaethiwed

trwm herwydd yrymraniad. Am y 30 mlynedd a ganlynodd, cynyddodd dan

weinidogaeth awchlym, a diwygiadau nerthol : yr oedd yn cael ei arolygu a'i

noddi yn beiiaf gan oireiriaid efengylaidd, ac yn dyoddef erlidigaeth chwerw.

Am yr 20 mlyuedd dilynol, rhoddwyd y prif ysgogiad i'r cyfundeb trwy sef-

ydliad ysgolion Sabbothol, a thrwy einidogaeth lleygwyr enwog ; ac adeg

oedd hon yr oedd dylanwad yr offeiriaid yn lleihau ; hyd nes yr esgorodd ar

y cam y dywedir iddo dori y cwlwm oedd rhyngddo âg eglwys Loegr. O
hyny hyd yn awr, aeth rhagddo i ymledaenu a lluosogi yn ddirfawr ; heb lawer o

gyfnewidiadau mawrion; ond nid heb argoeli bellach ei fod yn aeddfedu i ryw

^gyfuewidiad eto. Bellach, y mae athrofeydd wedi eu sylfaenu; yr alwad am
ddysgeidiaeth yn y pregethwyr yn cryfhau ; eglwysi yn anesmwytho am fu-

geiliaeth mwy cyson a rheolaidd ; diwygiadau nerthol wedi darfod ; Ilesoldeb

mawr y cymanfaoedd wedi Ilaesu, a Iluaws o bethau eraill ; rhai dymunol, ac

eraill annymunol, yu argoeli y bydd raid gwneuthur newidiadau eto. Doethineb

fyddai peidio bod yn ddiofal nac yn gyndyn ar un Ilaw, nac yn rhyfygus a

byrbwyll ar y Ilaw arall.

Gwelwn wrth hanes Methodistiaeth yn ystod y can' mlynedd a mwy a

aeth heibio, ei fod ef wedi disgyn i'r wedd bresenol sydd arno, trwy luaws

mawT newidiadau ; ac oni bai fod ei gyfansoddiad yn cynwys Ile mawr i'r

elfen welliadol o'i fewn, diamheu ydyw y buasai er ys Ilawer blwyddyn, naiU

ai wedi gwywo mewn marweidd-dra difywyd, neu ynte wedi ei ddinystrio

trwy ymraniadau didrefn. Tra y cedwir yn gadarn a chydwybodol at y
gwirionedd mewn athrawiaeth ;—íra y bydd gofal ar fod y rhai a dderbynir

i'r aelodaeth, ac yn neiUduoI i'r swyddogaeth, yn meddu ar gjí^wirdeb a gras ;

—a thra na chaffo mympwy ddim cadw gwelliadau defnyddiol allau, na derbyu

newidiadau ffol a diles i mewn, yr hyderwn, er maiat yw Ilygredigaeth y
natur ddynol, y bendithir y cyfundeb i barhau, â phrcsenoideb " Preswylydd

y berth ;
" ac y gwneir ef yn fendith i laweroedd.

Ond os oes perygl, o uu ochr, i sefyll yn rhy hir, ac yn rhy dn at drefn-

iadau dynol, ar ol i'w tymhor defuyddiol fyned heibio
; y mae yn beryglus, yr

ochr arall, ddwyn i mewn gyfneidiadau niweidiol, neu ddwyn rhai defnydd-

iol a da i mewn, mev,'n dull annoeth ; ac mewn adeg na fydd y cyfundeb yn

aeddfed i'w derbyn. Mae y perygl hwn yn gysylltiedig â'r ieuenctyd yn

benaf ; dynion y mae cu nwydau yn gryüon, a'u teimladau yn ddeffrous.

Dynion hefyd, o angenrheidrwydd, heb weled ysgogiadau y cyfuudeb ond am
ychydig flyuyddau ; ac yn berwi gau awydd i symud rhyw bethau, sydd, yn

ol eu barn hwy, yn rhwystr i'w Iwyddiant ; ac i ddwyn i mewn iddo, drefniad-
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au eraill, a farnent hwy yn tra rliagori ar y rhai presenol. Hawdd ydyw i'r

cyfryw feio yu drwra ar benglogni diymadferth yr hen ; ac i'r hen, hwythau,

feio ar benboethni penchwiban yr ieuainc. A sicr ydyw, fod rhedeg i un

eithafion, yn achlysur i anfon rhai i eithafion eraiU. Mae cyndynrwydd un

blaid yn achlysuro byrbwylldra y llall : ac annoethineb rhai yn ceisio dwyn

diwygiadau i mewn, yn achlysuro ymosodiad cryf yn eu herbyn gan y lleiü.

Y mae y ffaith fod y Testament Newydd mor ddystaw ynghylch trefniadau

eglwysig, ac mor gyflawn mewn egwyddorion, yu rhoddi lle, fel y dywedas-

om, i gryn amrywiaetli mewn ffurfiau neu ddefodau ; ac yu gosod sail deg i

lawer o gyfnewidiadau, i gyfarfod â gwahanol amgylchiadau y gwahanol oes-

oedd. Ar yr un pryd, y mae y drefn a brofwyd yn ddefnyddiol ; ac a goion-

wyd, mewn modd arbenig â chymeradwyaeth Pen yr eglwys, yn dra theilwng

o barch ac ymlyniad ; acna chymered y diwygwyr yn chwith, os cyfarfyddant

â brodyr, a fyddo yn amheu eu trefniadau uewyddion, heb yn gyutaf fod

ymdrech priodol wedi ei wneuthur, gogyfer a dangos gwerth yr liyn a gynygir
;

ac felly, i enniU cydwybodau a theimladau eu brodyr o'u blaid.

Mae dau berygl i'w ochel raewn cysylltiad â chyfnewidiaeth :—Y cyntaf yw

y gwna unrhyw drefn neu newidiad y tro, yr hwn yr edrycliir arni yn ddoeth

a da, lieh Yshryd Duw ; a'r ail ydyw, na waeth beth a fyddo y trefniadau, ond

cael yr Ysbryd. Mae y ddau ddrwg hyn yn dra plieryglus ; ac ar yr un pryd

yn dra thueddol i ddynion ; îe, y mae dynion da yn dra darostyngedigiddynt.

Ar y naiU law, y maent yn barnu fod rhyw ddiffyg yn y gyfnudrefn ; a bod y

diffyg hwnw yn effeithio yn niweidiol ar yr aclios. Hawdd ydyw, yu yr am-

gylchiad, ffwdanu llawer yughylch y modd o syraud y uiweid, ac anghofio mai

bywyd pob trefn ydyw Ysbryd Duw. Nid dyweyd yr ydym yn erbyn yr ym-

gais ei hun, ond yn erbyn y syniad, yr atebai y newidiad hwnw, neu unrhyw

newidiad arall, y tro, heb yr Ysbryd. Mae coUi y teimlad fod yr Ysbryd

Glân yn angenrheidiol yn ei dristâu ; a phan y cilia efe, y mae gogoniant ac

effeithioldeb pob trefn yn diflanu. Rhaid i'r araaethwr ddysgwyl am y
gwlaw a'r gwres o'r nefoedd i roddi effeithioldeb yn ei lafur a'i gynlluniau ef.

Wrth gychwyn pob ysgogiad, a dybir yu angenrheidiol, dylid gwylio nafyddo

ein dysgwyliad yn ymddibynu ar y newidiad, yn fwy nag ar yr Ysbryd ; ar y

llaw arall, rhaid gochel yr eithaf gwrth-gyferbyniol. Dywed rhai, a hyny

gydag ymddangosiad o dduwiolfrydedd mwy na chyffredin, na waeth yr hen

ddull un mymryn, mai y cwbl sydd eisiau, ydyw yr Ysbryd. Cyfeiriant at y

blynyddau sydd wedi myned heibio, blynyddau diffygiol hynod o ran trefniad-

au, ac eto llawn o aralygiadau o Dduw; " blynyddoedd delieulaw y Goruchaf."

Y mae yn y gosodiad hwn, lawer o wir ; eto barnwn nad yw y casgliad a

wneir oddiwrth y gwir hwnw, ddim yn deg. Addcfìr yn rhwydd fod y ddau

beth y cyfeiriwyd atynt, sef prinder trefniadau dynol, a helaethrwydd dylanw-

adau dwyfol, wedi cyd-gyfarfod yn y blynyddau a basiodd ; eto gormod peth

a fyddai honi, gan iddynt gyd-gyfiu'fod, fod cysylltiad hanfodol rhyngddynt.

Barnwn yn hytrach, nad oedd yr annhrefn, neu y diffyg o drefniadau, ddim
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^ìifoddioìi, chwaithacli yn achos, o'r dylanwadau hyny, er iddynt gyd-gyfar-

fod. Fel eughraifl't, ni a gyfeiriwn at le, heb enwi uu, gau fod llawer o'r

cyfryw :—Yr oedd y lle y pregethid yuddo yn hen ysgubor wael a digysur

;

y diacouiaid yn ddynion bychain iawn eu gwybodaeth, ond efeugylaidd iawn

eu uaws, ar y rhai ni fu galwad ffurfiol erioed i'r swydd, na gosodiad rheol-

aidd yuddi. Nid oedd i'w gael oud ambell bregeth achlysurol, ac ar ddydd

gwaith yn fynych ; eto yr oedd profiadau y bobl druain hyu yn loywou iawn ;

yr oeddynt yn fynych yu llawn o fwyuhad, a'u harswyd o herwydd eu saut-

eiddrwydd ar holl drigoliou yr arJal. Mynych iawu y byddai awch ofuadwy

ar y weiuidogaeth, a grymusder anorchfygül yn y bregcth, fel nad oedd dini

yn sefyll o'i blaen. Y cyrddau eglwysig, a'r cyfarfodydd gweddio yn llawn o

eneiniad annhraethadwy, Nid oedd yn y cyfryw le ond ychydig iawn o drefn-

iadau, dim oud y cyfryw a gynygiai cariad y fynwes ; ac ar yr uu pryd, yr oedd

ynddo amlygiadau rhyfeddol o Dduw. Ar y llaw arali, rhaid gochel y syniad

mai yu yr hen ysgubor yr oedd y rhinwedd, ac mai auwybodaeth plentynaidd

y diacouiaid oedd yr adduru. Na; nid mewn g.waeledd na gwychder lle, ac

nid yu mhriuder na hehietlirwydd dawn, y mae bywyd crefydd yn gynwys-

edig ; nid yn ngwedd digysur y t addoliad ; nid yn mhlentynrwydd digrifol

y bhienoriaid; ac nid yu auamledd y pregethau, nac yu nawn a diwyg gwlad-

aidd y pregethwyr, yr oedd y inawr nerth yn gorwedd. Yr oedd yno eneidiau

yn dyheu am bresenoldeb Duw
;
yr oedd dysgwyliad augherddol am ei ym*

weliadau ; yr oedd yno ddibyniad llwyr arno hefyd i ofalu amei waith a'i enw

ei hun. Yr oedd nifer y dysgybliou yn ycliydig, a llawer o lionynt dan erlid

trwm, a gorthrwm blin ; a gwelai Duw yu dda gyfiufod â'u bobl, yn ol

symledd eu dysgwyliad wrtho. lilioddai iddynt yn ol taerni eu gwcddiau

arno ; a chyfranai iddynt fel ag i gyfateb i'r ymgyrchion ffyrnig a fyddai ar-

aruynt. Yr oedd prcsenoldeb Ysbryd Duw, dan y fath amgylcbiadau, yn

profi, uad oedd gwaeledd a thlodi, ac auulirefuusrwydd y cynlluuiau, ddim

yn uu rhwystr iddo, Ile yr oedd nifer o bobl druaiu dlodion, yu gobcitliio yn

ei enw ; ond casgliad anghywir iawn a fyddai honi, fod yn y fath amgylch-

iadau at-dyniad neiUduoI, i beri iddo ddynesu atyut. Yn syraledd eu hysbryd

hwy, yr oedd hawddgarwch, ac nid yn afreolaeth eu sefyllfa
;
gorlhrymder

eu gwrthwynebwyr, a achlysurai y fath arddelwad, ac nid eu difiyg hwy eu

hunain o wybodaeth a dawn.

Y'mddengys fod gradd oanniddigrwydd i ansawdd presenol pethau yu hanfodi

ymysg dau ddosbarth o bobl o fewn y cyfundeb ; ar un llaw, y mae y rhai oedran-

U3, sydd yn cofio y dyddiau gynt, yn teimlo yn Iled annedwydd, wrth gydmharu

y dyddiau o'r blaeu, a'r dyddiau hyn â'u gilydd. Ar y Uaw arall, y mao dos-

barth ieuengach, y rliai ni welsant ond y wedd bresenol nr bethau, yn tcimlo

yn anesmwyth, wrth gydmharu y modd y mae gyda ni, a'r modd y mae gydag

eraill. Cydrahara y dosbarth cyntaf yr un bobl mewn gwahanol adegau

;

cydmhara y dosbaith olaf, bobl yr un adeg 5 ond yniysg gwahanol enmdau,

Oüd, Ci ìu cliyfyd yr anniddigrwydd yu gwbl o'r uü ffynnonell, eto, y mae



534 CYFANSODTÎIAÜ METHODISTIAETS CYMBU. [dOSB. V.

VII cvnvi c'iu f'Tadd o'r un eíFeithiau. ! na bj'ddai aruom, meddai y naill,

raegys yu y miscedd o'r blaeu, fel yu y dyddiau pan gadwai Duw ui ! Ac

O ! meddai y llall, na fyddai aruom ni fel y mae ar ein cyd-gristionogiou, y

rhai y mae eu breiutiau yn lluosocacli, a'u trefniadau yn fwy cyflawn ! Nid

ein hamcan ydyw liwtio y teimladau Iiyu gyda diystyrwch, er uad ydym yu

gallu canfod pethau yu gwbl yu yr un IIiw, Gwyddom fod tuedd yn y natur

ddynol i farnu pethau yu ol eu teimladau ; a chan fod y teimlad yn gwahan-

iaethu Ilawer, fel yr heueiddia gr, felly y raae ei syniadau am bethau yn

newid. Fel y rhoddir Iliw y gwydr ar y gwrthddrychau yr edrychir

arnynt trwyddo, felly yr cffeithia teimladau dyn ar ei syuiadau. Par

hyn fod hen bobl yu meddwl yn waeth o'r sawl sydd yn ieuainc,

nao- o'r rhai a o-yd-fagesid à hwy. Barnant y dyddiau o'r blaen, yu well na'r

dyddiau hyu ; y bobl gyut yn well ua'r rhai sydd yn awr
; y pregethwyr yn

well pregethwyr, a'r crefyddwyr yu well crefyddwyr : ocheneidiant, gau hyny,

am weled eilwaith ddyddiau cyffelyb i'r rhai a welsaut gynt, a theimlaut yn

anniddig i ffurf bresenol pethau. Âddefwn yu rhwydd y dichon fod diryw-

iad trwm wedi cymeryd Ile yu y dyddiau diweddaf hyu, wrth yr hyn a fu

crefydd yn amser eiu tadau ; ar yr uu pryd y mae yn hawdd ymwrando gor-

mod â'n teimladau yn hyn, a methu, oblegid hyny, a dàl y glorian yn deg

wrth wneuthur y gydmhariaeth ; a pha uu bynag, ofcr a diles ydyw cwynfan

yn wastad ar ol y peth a-^ollwyd , hwyracli, raai y peth goreu a allem wneyd

a fyddai nodi allan yr hyn sydd wallus, yn ugwyneb rheol berffaith y gwir-

ionedd ; troi at Dduw i ofyn iddo am faddeuaut ac iachad ; ac yraegnio gyda

phob moddiou priodol i wneuthur y gwall i fyny.

])ywedasom fod eraiU yn gwynfydu na fyddai eiu trefníadau yn debycach

i'r eiddo y Saesou. Edrychant gyda chymeradwyaeth ar bob peíh a fydd

ganeraill; ond yn anniddig ar bob peth gartief. Diau y dylid cymeryd

addysg a rhybudd oddiwrth bob peth a fyddo o'n hamgylch, oddiar y syniad

y gellir dwyn i mewn ryw v^-elliadau pwysig ; eto rhaid bod yn wyliadwrus

yn hyn, oblegid nid yw diffygion trefuiadau dyeithrol ddim mor amlwg i'r

edrychwyr, ac ydyw ei' rhagoriaethau. l'n ^j prawf o beth y daw ei ddilîyg-

ion i'r amlwg egluraf ; yr ydym yn deall rhywbeth am ddiffygion ein cyfun-

drefn ein hunain, ond heb brolì, ac fclly heb sicrvv'ydd am, ddiffygion rhai

eraill, Nid oes araheuaeth nad oes llawer un wedi cymeryd cam, dau ddy-

lanwad y fath syniadau, a barodd ofid dirfawr iddynt yn ol llaw ; doethineb

ydyw profi pob peth, a dàl yr hyn sydd dda. Ac os ymddengys dim, wedi

ymbwyllo yn ystyriol uwch ei ben, yn debyg o fod o wir wasanaeth i'r cyf-

undeb, y mae ei gyfansòddiad y fath, nad oes un rhwystr anorfod i ddwyn y
gwelliaut i mewn, ond i hyny gael ei wneuthur írwy gydsyniad; ac yn uuol â

rheolau gosodedig.
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PENNOD III.

ELFENAU A THEITHI METH ODISTIAETH CYMRU.

CTNWTSIiD :—

GWEIXIDOGAETH DEITHIOL Y METHODISTIAID—Y WEDD APOSTOLAIDD OEDD I

HYX—YR AMGYLCHIADAU A ARU'EINIODD I HYX—CYNALIAD Y WEINIDOG-
AETH—PWYS DYSGEIDIAETH—YSTADEGAU A DYLANWAD JIETHODISTIAETH, YN
NGHYMRU, A'I LAFUR CENADOL DROS Y MOR.

Elfen arall sj'dd yn dynodi Metliodistiaeth Cymru gymaint ag un, ydyw ei

gweinidogaeth deithiol, neu ansefydlog. Elfen yw hon y mae cryn feio arni

ar y naiU law, a chanmawl mawr arni ar y Uaw arall. Gan rai, nid oes dim

a wna y tro ond gweinidogaeth sefydlog, na chan eraiU, ond un amrytciol.

Tebygol ydyw, nad oes yr un enwad o bobl wedi cario allan yr egwyddor

deithiol mor bell a chyffredinol a'r Methodistiaid. Nid oes amheuaeth

ychwaith nad amgylchiadau, a roes y wedd yma arno,,yn yr ysgogiad cych-

wynoj, yn fwy nag un argyhoeddiad o briodoldeb y peth fel j5?í?«c. Gwib-

deitiìiol a fu gweinidogaeth líowel Harris o'i dechreu, hyd yr amser yr ym-

sefydiodd yn arosol yn Nhrofecca; a gellir dyweyd am dani mai tra yr oedd

y wedd symudol arni, y parhaodd ei grym a'i defnyddigldeb ; a chychwyniad

jei gweiidid a fu ei sefydlogrwydd. Yr oedd ei gyd-lafurwyr, pa fodd bynag,

yn wahanol eu sefyllfa, fel gweinidogion eglwys Loegr : ond fel yr oeddynt

hwythau yu cael eu harddel a'u Ilwyddo, yr oedd anesmwythder oddifewn, a

gwahoddiadau oddiallan, yn eu tueddu i fyued i'r prif-íìyrdd a'r caeau, i

gymhell pcchaduriaid i ddyfod i mewn. Bu gweinidogaeth Howel Harris,

er inor ansefydlog ydoedd, o werth anmhrisiadwy i'r dywysogaeth ; ie, nid

gormod yw ychwauegu, ei bod o fwy o werth am ei bod yn deithioi, Gwas-

garodd Duw, Williams, Paut-y-celyn, a H. Davies, sir Benfro, ar hyd y wlad,

trwy erlidigaeth yr awdurdodau eglwysig, fel y gwasgarent hwythau, o hyny

yn fwj'', arogledd y wybodaeth am Dduw dros yr holl dir.* Eowlands, Llan-

geitho oedd ymron yr unig un, ymhlith y diwygwyr boreaf, yr oedd gwedd

sefydlog ar ei weinidogaeth ; ac nid oedd yr eiddo yntau ddim yn hollol

felly; ond am y lleill oU, teithiol ydoedd eu gweinidogaeth dros eu hoes. Yn
yr adeg y cychwynodd y diwygiad, nid oedd un weinidogaeth, ond un deith-

iol, yn gymhwys i ymosod ar y genedl; nid oedd cynuUeidfaoedd eto wedi

eu cynull, a rhaid ydoedd defnyddio rhyw foddion tuag at eu cyuull; acam yr

ychydig gynuUeidfaoedd, dan enw rhai PA-esbyteraidd, yr oedd y weinidogaeth

sefydlng a fwynhasid yu y ihai hyny, er ys can' mlynedd o'r blaen, wedi

gadael y wlad ymhob mau o'u hamgylcb, mewn eithaf tywyllwch a chwsg,

* Gweîer nodiadau blaenorol av weiaidogaeíh delthiol y diwygwyf yn Cyf, I
j

tudal, 199.



636 CYFANSODDIAD METHODISTIAETH CYMRU. [dOSB. V.

Sicr ydyw ddarfod i Harris a'i gyd-lafurwyr, wneuthur rawy i ddeffro Cymru

mewn deng mlynedd, nag a wnaethai gweinidogaeth sefydlog, y plwyfydd a'r

yraueillduwyr, er ys 150 o flynyddau.

Gosodasid esiarapl o'r fath weinidogaeth symudol, eisoes, trwy yr ysgolion

Cyraraeg cylchyuol, a osodasid i fyny gan y Parch. Griíîlth Jones, Llauddow-

ror. Nid oedd yr ysgolion liyu yn aros yu hir yn yr un gyraydogaeth. Wedi

bod dros ystod rhai misoedd mewn un fangre, syraudid hwy i fangre arali.

Trwy y cylch-syraudiad hwn, buont hwy yn foddion i ddwyn miloedd lawer

o'r Cymry i ddysgu darllen y Beibl, ac i brofi hefyd yn ddiamheuol ei flas

a'i awdurdod ; a chan fod amryw o'r ysgolfeistriaid hyn yn arfer cynghori,

yr oedd eu galwedigaeth ddyddiol hwy, yn galw arnynt i fod yn ansefydlog

eu gweinidogaeth. Ond nid hyu oedd y prif gymhelliad a brofid gan y tad-

au i deithio ; ond yr oedd rhai eraill llawer crylach, ac yn benaf y ddau hyn,

sef eu tosturi hwy eu hunaiu at sefyllfa isel a dìgrefydd eu cydwladwyr ; a

thaerineb rhai eraill, mewn gwahanol barthau o'r wlad, y rhai a ddett'roasid

eisoes trwy eu gweinidogaeth. Oblegid yn y fan y dygid neb mewn ardal

dywell i ymdeimlo â'i gyflwr peryglus ef ei hun, fe deimlai eiddigedd ang-

herddol am achubiaeth ei gyraydogion ; a'i lef bellach, ar y diwygwyr, fyddai,

"Deuwch trosodd a chynorthwywch ni."

Yr oedd gwedd apostolaidd hefyd yn ymddangos ar yr ysgogiad ;
" A

phawb a wasgarwyd ar hyd gwledydd Judea a Samaria, ond yr apostolion
;"

" A'r rhai a wasgarasid a dramwyasaut gan bregethu y gair."* A'r rhai a

wasgarasid o herwydd y blinder a godasai ynghylch Stephau, a dramwyasant

hyd yn Phenice, a Cyprus, ac Antiochia, &c. Ceisiodd gelynion cristionog-

aeth yu ddiamheu ei lethu trwy erlidigaeth ; a bu yr erlidigaeth yn foddion

i chwalu Iluaws mawr o honynt, o Jerusalem ; ond bu y chwaliad hwn ar-

nynt yn foddion cynydd dirfawr i gristionogaeth
; y cyfrwys a ddaliwyd yn

ei rwyd ei hun ; bwriadwyd yr erlidigaeth er drwg, ond Duw a'i goruwch-

lywodraethodd ef er daioni. Yr un modd, mew^n llawer ystyi', y bu yn

Nghymru. Trwy wib-deithiau y tadau, yr oedd y dysgyblion yn aralhau yn

mhob cr o'r wlad ; drysau newyddion yn yraagor, a thaer ddeisyfiad yn

codi ar bob Ilaw, am gael clywed " holl eiriau y fuchedd hon." Barnai y
diwygwyr yn ddiamheuol, tra yr oedd esiampl Crist a'i apostoliou, ac esiampl

lluaws efengylwyr o'u blaen, na allent fod ymhell allan o'u Ile, wrth efeng-

ylu yn deithiol ar hyd ac ar led y dywysogaeth ; ac yn enwedigol, gan y
y rhoddid iddynt y fath amlygiadau fod eu Ilafur dan y fath arddeliad, ac yn

cynyrchu y fath eöeithiau grasusol ar bob llaw. Yn y modd yma y rhodd-

wyd cychwyniad i weinidogaeth deithiol y Methodistiaid. Yr oedd amgylch-

iadau Cymru, ar y pryd, y cyfryw, nad oedd un dull o lafurio yn gymhwys
i'w cyfarfod ond gweinidogaeth deithiol, Canmolai y dull hwn hefyd ei hua

yn neillduol trwy ei eífeithiau ; a chyda'r cwbl yr oedd yn haws gweled

^ Act. Yiii. 1—4 ä Acî, xi. lOí
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gweiuidogaetli deithiol yn llyfr Actau yr apostolion na gweinidogaetb sefydl-

og. Cydweithrediad yr amgylchiadau hyu, tybygid, a roes y fath fri ar yr

uu deithiol yn Nghymru, fel nad oedd prin un meddwl gwahauol ymysg y
crefyddwyr. Yr un mor íTol a fuasai gwadu ei phriodoldeb ag a fuasai

gwadu goleuni yr haul. Trwy fod ei heffeithioldeb mor amlwg a diamheuol,

gwreiddiodd y syniad mai gweinidogacth deithiol oedd yr unig un y gellid

dysgwyl bendith y nefoedd arni. IMeddiannodd y syniad hwn feddyliau y

Methodistiaid yn llwyrach, ara na phrofasent hwy yr un arall ; magesid hwy

dani ; a thros lawer o flynyddau nid oedd yr un arall a allasai gyfarfod ag

amgylchiadau y cyfundeb. Am ysbaid 60 ralynedd, bu Gwynedd yn dys-

gwyl yn benaf wrth y üeheubarth am ei diwallu a gweiuidogaeth rymus' ac

elFeithiol ; ac yr oedd dyfodiad gr dyeithr o'r Deheudir yn cael ei ddysgwyl

gan y Gogleddwyr, fel y dysgwylir am y gwlaw ar sychdir ; disgynai gwein-

idogaeth y dyeithriaid hefyd fel cawodydd hyfryd, oddiwrth gymylau Uawn-

ion, ar dir sychedig.

Gan nad oedd yr un ddarpariaeth eto wedi ei wneuthur gogyfer a chyual-

iad y weinidogaeth, yr oedd y cynghorwyr, o angenrheidrwydd yn dibynu am

eu bywiolaeth ar eu Uafur eu hunain, fel dynion eraill ; a dygwyddai weithiau,

fod dau neu dri o honynt yn cyfaneddu yn yr un dref, neu gymydogaeth
;
pryd

y byddai trefydd a chymydogaethau eraill, yn yr un wlad, yn berfîaith am-

ddifaid. Dygwyddai hefyd, fod pregethwyr un sir yn llawer amlach na'r

eiddo sir arall ; felly yr oedd llawnder un Ue, ac amddifadrwydd y llall, yn

naturiol yn arwain y pregethwyr i deithio o'r naiU ran o'r whnd i'r llall, er

mwyu diwallu y rhai ymddifaid. Am rai blynyddau, nid oedd yn holl sir

Feirionydd, yr un pregethwr yn byw ynddi, ond oedd yn y Bala ; a thros

lawer o flynyddau, cyflenwid angen y rhanau eraill o'r sir, ynghyda llawer

cymydogaeth o siroedd eraill, trwy ftyddlondeb diflino y cynghorwyr ag oedd

yn cyfaneddu y dref hono. Diwallwyd Uawer ar sir Foû, dros ryw ysbaid,

gau bregethwyr sir Gaernarfon ; a mawr y gwasanaeth a gafwyd oddiwrth yr

un wlad i ddiwallu augen siroedd Dinbych a Fflint
;
yr uu modd y bu siroedd

Cymru yn diwallu trefydd Lloegr. Pel hyn yr oedd yr anghyfartaledd breint-

iau crefyddol un rhan o'r wlad, raewn cydmariaeth i ran arall o honi, yn

naturiol yn tywys i weinidogaeth deithiol.

Tra parhäai amgylchiadau y wlad yn gyfí'elyb, a thra y profid y weinidog-

aeth deithiol, yn efifeithiol, gallwn ddysgwyl y gorweddai yn esmwyth ar

deiraladau pawb. Xi chyfodai un anniddigrwydd iddi, nac un dymuuiad am

newidiad arni ; ond ni ellid dysgwyl i'r amgylchiadau fod yr un dros hir

amser. Yr oeddid yn gobeithio y deuai amser na fyddai y Gogledd yn di-

bynu cymaint ar y Deheudir, na'r naill sir ar sir arall, ua'r naiU ran o wlad

ar ran arall. Yr oeddid yn llochi y dymuniad i bob rhan o'r dywysogaeth

fod yn lled gyff"elyb i'w gilydd o ran breintiau crefyddol, a bod pob tref a

Jjhentref, yn lled ddiwall o ran gweinidogaeth Sabbothol. I raddau helaeth,

y mae hyu ^vedi ei gyrbaedd, Ac fel y mae yr angen am weinidogaeth deith-
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iol yn lleihau, a'r dyliëu am y gvvr dyeithr yn llacio, y mae y syniad yn ennill

tir, y dichon i ryw newidiad fod yn fuddiol. Gan mai amgylcliiadau o angen,

a'r profion o'i buddioldeb, ac nid ysgrythyroldeb y peth, fel pwnc duwinydd-

ol, a barodd y fath ymlyniad wrth y weinidogaeth deithiol, yn serchiadau y

Methodistiaid, gellir dysgwyl y bydd yr eífaith yn lleihau fel y bydd yr achos

yn coUi. Ystyriaeth arall a bâr i rai ddymuno cael un ai darfodiad ai

newidiad ar y teithio, ydyw, y draul a ddisgyn o angenrlieidrwydd ar yr

eo-lwysi, a hyny heb weinyddu daoni cyfatebol i'r pregethwr ei hun. Am y

preo-ethwr, os teithio Uawer a wua, y mae o angenrheidrwydd yn rhwym o

roddi ei greíft neu ei fasnach i fyny, neu ei hesgeuluso ; ac anhawdd ydyw

cyfrif ei goUed arianol, weithiau trwy y uaill neu y llall. Y mae yn anhawdd i

i breo-ethwr, os nad yn anmhosibl, iddo roddi y dyfalwch a'r gofal angenrheidiol

gyda'i alwedigaeth fydol
;

poeni llawer yn y gair a'r athrawiaeth, a

theithio cryn lawer oddicartref, ar yr un pryd. Mae y gystadleuaeth fasnachol

yn y dyddiau hyn, mor llym, fel y bydd rhaid i r a fydd yn gofalu am ei

gymeriad diuasyddol, ac am ei gysur amgylchiadol, ymroddi gyda Uawer o

e"-ni a dyfalwch ; îe, gyda gradd ehelaeth o fedrusrwydd hefyd, i arolygu ei

orchwyl bydol ; onide " syrth i brofedigaeth a magl." Ond i'r graddau y

byddo efe yn ymroddi felly, i'r graddau hyny, yr analluogir ef, i weini yu

eífeithiol yn mhethau y cysegr ; ac yn enwedig, os bydd raid iddo heíyd

deithio llawer oddicartref. Yr eíFaith a ganlyn y ífurf hon, dan yr am-

gylchiadau presenol ydyw, y dyry rhai y teithio i fyuy ; a'r lleiU y byd, neu

yr alwedigaeth fydol, heibio ; a phob dosbarth yn teimlo yr anha . ìJcä o

wneuthur cyfiawnder â'r byd ac â'r cysegr.

Darllenwn yn y Testament Newydd, " Felly hefyd yr ordeiniodd yr Ar-

glwydd, i'r rhai sy'n pregethu yr efengyl, fyw wrth yr efengyl."* " Pwy

sydd un amser yn rhyfela ar ei draul ei hun ? pwy sydd yn planu gwinllan,

ac nid yw yu bwyta o'i ffrwyth hi ? neu pwy sydd yu porthi praidd, ac nid

yw yn bwyta o hieth y praidd ? " " Os nyni a hauasom i chwi bethau ys-

brydol, ai mawr yw os nyni a fedwn eich pethau cnawdol ? " a Uawer o'r

cyffelyb. . Mae Ysbryd yr Arglwydd, gau hyny, wedi gosod ei sêl wrth yr

egwyddor hon, mewn geiriau eglur a grymus ; a pheth hynod ydyw fod neb

yn ei hamheu neu yn ei gwadu ; eto y mae pleidiau crefyddol yn ei gwadu.

!Felly y gwna y Crynwyr, os nad wyf yncamsynied, a'r ^'^ Flymouth Brethren"

fel y'u gelwir. Nid wyf yn deall i neb o'r Methodistiaid fyned i'r eithafioa

wadu yr egwyddor, gan eu bod yn arfer, o'r dechreuad, a gwneuthur rhyw

gydnabyddiaeth arianol am y gwasanaeth cyhoeddus a roddid iddynt j eto,

gwneid y cydnabyddiaeíh arianol, y rhan amlaf, fel ad-daliad am ryw goUed

a brond, neu i gyfarfod â rhyw draul a ddygid, yn hytrach nag yn wobr cy-

sylltiedig â swydd, neu yn daledigaeth am y gwasanaeth crefyddol a wein-

yddid. Gan y pregethwyr eu hunaiuj teimlid anghysur i athrawiaethu y

• lCor.ix. 7, 9, 11,14.
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pwnc ; ac felly yr oedd y pwlpud yn beríFaitli ddystaw ya ei gyloh. Codai

thagfarn cryf yn erbyn pregethwr, a fyddai yn ddigon eofn a gwrol, i'w osod ef

ger bron. Edrychid ar yr egwyddor o bregethu efengyl Crist yyi rhad, yn un

anrhydeddus iawn : a mynai pawb ochel y cyhuddiad, a phob sail iddo, o fod

yn gweinidogaethu er mwyn arian ; ni fynai neb fod yn euog o fudr-elica !

Ehaid oedd talu i'r crefi'twyr a godai y capel, ac nid oedd ueb yn nieddwl

mai budr-elwa oedd hyuy. Ond os gwueid dim i'r hwn a elwid i'w ddefn-

yddio, trwy bregethu yr efeugyl ynddo, mwy na thalu ei draul, neu wneyd

rhyw gydnabyddiaeth am ei golled wrth adael ei gartref, edrychid ar hyny

yn fudr-elwa ! Ar ddechreuad i\[ethodistiaeth, yr oedd rhagfarn y werin

mor gryf yu erbyn y pregethwyr a aent o amgylch y wlad i bregethu, a phob

math chwedlau difriol yn cael eu sibrwd am eu hamcanion ; ac, yn mhlith

pethau eraill, mai " Uwyr fwýta tai gwragedd gweddwon,"—pesgi eu hunain

ar ddanteitiiiou, ac ysbeiUo pobl ddiuiwed o'u harian, dan rith crefydd, a

wnaent, fel y teimlai yr hen grefyddwyr yu ochelgar iawn, na roddid un ach-

lysur i'r fath gyhuddiadau. Ac er y gwyddenî yn dda na aliai eu pregeth-

wyr fyw ar y gwynt, mwy na dynion eraill ; a chan fod liawer o'u hamser

a'u meddiannau yn cael eu haberthu i wasauaethu eu cenedi yn yr efengyl,

yr oeddynt yn teimlo mai annheg, îe, mai creuloudeb, a fuasai attal oddiwrth-

ynt ryw gyduabyddiaeth am eu liafur ; ónd eto, gwneid y gydnabyddiaeth

hono mewn dull, ag a roddai leiaf o achles, yn ol eu barn hwy, i ragfarn y
gwrthwynebwyr, a lleiaf o dramgwydd i gydwybodau gweiniaid. Gyda'r

amcan hwn mewn golwg, gelwid ar y dysgybiion yn y"gwahanoI gymdeithas-

au egiwysig, i gyfrauu ychydig tuag at draul y dyeithriaid a ymWeleut a

hwy ; a gweinyddid y swm bychan a roddid, hefyd mewn dull dirgelaidd a

dystaw, fel mai prin y gwyddai y llaw aswy pa beth a wnai y llaw ddehau.

Aeth hyn yn arferiad cylì'redinol ; ac oddiwrth y duli llechwraidd, a chudd-

iedig hwu, ac oddiwrth hollol ddystawrwydd yr athrawon am yr egwyddor

fel pwne ysgrythyrol, ymledodd ac ymwreiddiodd y syuiad, mai halogiad ar

weiuidogaeth oedd rhoddi cynaliaeth arianol iddi ; ac mai difriad ar y preg-

ethwr a fyddai eì dderbyn; oddieithr yn unig yr hyn a ad-dalai iddo ei draui,

neu a Avnai i fyny iddo ei golled.

Mae oes y syniad uchod, pa fodd bynag, ar derfyuu ; nid oes uu esgus,

bellach, oddiwrth ragfarn y bobl i gelu oddiwrthynt y ddyledswydd o beidio

•' Cau safn yr ych sydd yn dyrnu." Mae yr anhawsder i ddal i fyny orchwyl

bydol yn liwyddiauuus, ac i wneyd cyfiawnder â phregethu yr eteugyl, ar yr

un pryd, yn cynyddu j mac amledd yr aelodau eglwysig yn galw ain fugeii-

jaeth fanylach arnynt ; ac y mae cynydd y gwrandawyr mewn gwybodaeth

gyrt'redinol, yn gosod angenrheidrwydd ychwanegol ar fod athrawon y bobl. a

gweinidogiou y cysegr, yn ddynion galluog a liafurus. l'r dybeu hwn, rhaid

iddynt hwythau hefyd, ymroddi i'w gwaitü, defnyddio eu hamser a'u gallu*

oedd yn y gwasanaeth ; ac os gwnânt hyny, y mae rheswm, cyfiawnder, ac

ysgrytfayr, yn cyd-ddyweyd fod yn rbaid iddynt gael eu cynal. Nid oea ui^
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i rheswm i osod rhwymau ar y pregethwyr heb fod rhwymau cyfatebol ar yr

; cglwysi ; nac ychwaith ar yr eglwysi, heb fod rhai cyfatebol ar y pregethwyr.

Mae y syniad yma, bellach, yn rayuu ei le ;
ymddeugys ei fod yn ymwreiddio

ac yn yraeangu fwy fwy. Mae rheswm cyíFredin o'i blaid ; mae cyfiawnder

a thegwch yn ei argymhell ; a'r ysgrythyr, mewn modd diymwad, yn ei

gadarnhau.

Yu y mater dau sylw y raae gwahaniaeth wedi bod, ac i raddau mawr eto

yn parhau, rhwng y Methodistiaid â phob enwad o gristionogiou o fewn y
byd

;
pob enwad, o leiaf, ag a addef fod gweinidogaeth yr efengyl yn sicydd.

Yn hyn y mae y cyfundeb heb ei gyífelyb ar y ddaear ; ac, am a yr yr

ysgrifeuydd, na fu ei gyífelyb yn y mater hwn erioed. Eglur yw, pa fodd

bynag, mai amgylchiadau, ac nid egwyddorion, a roes aruo y wedd yma ; a

defod ac nid cydwybod sydd yn rhoddi grym ynddo. Oud y mae yn hawdd

caufod fod i'hyw newidiad gerllaw. Mae y raater, fel pwnc duwiuyddol,

beUach, yn dechreu dyfod i sylw, ac i ymchwiliad. Mae yr aelodau eglwysig,

bellach, gymaiut, os nad rawy, na'r diaconiaid, yn ymofyn, a raid i'r eglwysi

fod heb fugeiliaeth arnyut ? ae a raid i'r weinidogaeth fod heb gynaliad ? A
oes rhyw erthygl yn y " Cyífes Ffydd " yn erbyn ? A yw tystiolaeth yr

apostolion yn wrthwynebol? Os nad ydyut, gofynir drachefn ai rhy wan yw
yr eglwysi i ddwyn traul y cyfnewidiad ?—neu ai anmharod, neu anghymwys

y pregethwyr i ymgymeryd ag ef ? Ai ynte, a yw y wedd bresenol yn

parhau oblegid yr auhawsder a deimlir i wneuthur y newidiad ? I'r gofynion

hyn fe atebir yn gyffredin, Nad yw yr ysgrythyr mwy na'r " Cyffes Ffydd"

ddim yn gwarafun cynaliad i'r weinidogaeth ; ond eto, fod anhawsderau

lawer ar y tfordd ; sef, nad yw yr holl eglwysi ddim yn yr un sefyllfa â'u

gilydd ; na'r un angenrheidrwydd ar y naili ag sydd ar y llall ;—nad yw y
swyddogiou eglwysig ddira yn gallu cydweled yn gwbl â'u gilydd ;— fod

anmharodrwydd mewn rhai pregethwyr i dderbyu, ac anheiiyngdod yn rliai

eraill i gael, y cynaliad dan sylw ; ac mai anhawdd, os nad anrahosibl ydyw

disgyu ar unrhyw gynllun a fyddai yn esmwyth i bawb, nac yn hollol es-

rawyth i neb. Yn y cyfaraser, nid oes dim amheuaeth, uad oes lluaws o

eglwysi yn cael cam, o ddiffyg ymgeledd ; a nifer o bregethwyr yn cael cam

ddiffyg cynaliad. Ac er pob anhawsder sydd yn gysylltiedig â'r fath ys-

gogiad, mewn cyfundeb lluosog, eglur yw, mai doethineb fyddai ymchwilio

yu fanylach i'w natur, ac ymosod yn fwy ymroddgar i'w gyfarfod.

Yn ol bam yr ysgiifenydd, os goddefir iddo adrodd ei farn hefyd, nid oes

un cyfnewidiad yn hanfodion y cyfundeb yn angenrheidiol i ddwyn hyn o

amgylch. Nid oes angen i fwrw ymaith yr un o elfenau gicreiddiol ei gyfan-

soddiad. Y cwbl sydd yn eisiau ydyw eu cymhwyso at newidiad yr amgylch-

iadau. A pha beth fyddai hyny, ond gosod mewn gweithrediad yr hen

egwyddor ddechreuol ;—yr egwyddor y raae y Methodistiaid wedi gweithredu

arni er ys can' nilynedd a mwy?— sef ysgogi ac ymffurfio fel y byddai

amgylchiadau yn ein dysgu. Mewn amgylchiad mor bwysig j—amgylchiad
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a effeitliiai ar y cyfundeb yn gyffredinol, a hyny fe ddiclian dros oesoedd

]awer, y mae yn ofynol ysgogi yn araf a phwyllog
; y mae yn rhaid wrth

ddoethineb oddiuchod, a dybyniad unplyg ar Ysbryd Duw am ei arweiniad

a'i nodded.

Pel prawf nad oes dim yn nghyfaiisoddiad gwreiddiol Methodistiaeth yn

wrthwynebol i gynaliad y sawl sydd yn llafurio yn eu mysg, ac yn eu llywod-

raethu yn yr Arglwydd, geUir cyfeirio at amrywiol amgylchiadau yu hanes y
cyfundeb. Ymddengys fod y clerigwyr efengylaidd a fuont yn offerynau

nodedig i gychwyn Methodistiaeth yn derbyn cydnabyddiaeth arianol mwy
neu \aì dros ystod eu hoes. Gellir raeddwl hefyd fod yr arolygwyr llëygaidd,

a osodwyd yn amser Howel Harris, i fugeilio rhyw nifer o eglwysi bychain

jnewn darn o wlad, yn derbyn eu cynaliad oddiwrth yr eglwysi a arolygid

^anddynt. Pe fu ambell un hefyd, mewn Gogledd a Dê, ar ol dyddiau

Harris, yu cael ei alw a'i osod ar nifer o eglwysi cyfagos, ac yn caeleigydna-

bod fel yr un a ofalai yn benaf am danynt. Y mae yn hysbys, hefyd, fod,

yn y dyddiau hyn, luaws o frodyr, yn genadou cartrefol a thramor, ynghyda

rhai gwenidogion heb fod yn genadon, a hyny o fewn cylch y cyfundeb, yn

cael eu cynal. Prawf yw hyn nad yw cynaliad y weinidogaeth ddim yn beth

cwbl ddyeithr i'r Method'stiaid yn Nghyraru. Ar yr un pryd, eithriad ydyw

y rhai a r.odwyd. Nid Ilawer o'r 500 brodyr ar y maes nad ydynt yn

dibynu am ran ehelaeth o'u cynaliaeth ar eu hadnoddau eu hunain. lë,

gellir ychwanegu, fod nifer mawr o honyut yn dewis yn hytrach ymddibynu

arnynt eu hunain am eu cynaliaeth nag ar yr eglwysi. Teimlaut yn wrth-

wynebol i osod iau or fath ar yr eglwysi, na bod eu hunain dan rwymau o"r

fath i'r eglwysi. Ni fynant er dim werthu eu hannibyniaeth yn y peth hwn.

Mwy dewisol gauddynt ydyw gwneyd a allant gyda'r byd, a chyda'r efengyl

hefyd ; a rhaìd addef ddarfod i lawer un wneyd yn dda felly. Mae gan uti

ei grefft, a chan y llall ei dyddyn. Mae gan hwn ei faes, a chan arall ei

fasnach. Dybyr.a un ar ei etifeddiaeth drefdadol, ac un arall ar lafur a

diwydrwydd ei wraig neu ei blaut. A thra y sugnant oll eu cynaliaeth yn

benaf oddiwrth eu hadnoddau personol, neu deuluol, ymroddant, mewn
mesur mwy neu lai, i wasauaethu Duw yn efengyl ei Fab ef, a derbyniant

rhyw gydnabyddiaeth arianol oddiwrth yr eglwysi y gelwir arnynt o bryd i

bryd i'w gwasanaethu. Eto, er hyu, nid oes dim rhwyraedigaeth arnynt i un

eglwys mwy nag arall, nag ar yr eglwysi iddynt hwythau. Nid oes ganddynt

hawl i gymhell eu gwasanaeth gweinidogaethol ar un gyuulleidfa, ac nid oes

gan un gynuUeidfa hawl arnynt hwythau.

Mae yn y gyfundrefn hon rai manteision, na pherthyn i un gyfundrefn

arall. Yma gall eglwys gael gwasanaeth aehlysurol unrhyw weinidog o fewn

y cyfundeb, os gall hi Iwyddo gydag ef i ddyfod i'w gwasanaethu. Nid yw

y gyfundrefn yn caniatâu ychwaith fod gweinidog yn gormesu ar un eglwys.

Gwelir weithiau, mewn cynuUeidfaoedd, anhawsder i symud gweinidog wedi

unwaith ei osod ; ac yn fynych par hyny deimladau anghysurus ymhlith yr
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aelodau, neu ymadawiad llwyr â'r Ue ; ond nid yw y drygau Iiyn yn perthyn

i Fethodistiaetli Cymru. . Mae yr eglwysi yn rhyddion a'r pregethwyr yn

rhyddion hefyd ; ac nid oes amheuaeth nad yw hyn yn foddhaol gan bob

ochr, mcwn Ihìwer amgylchiad. Gwell ydyw gan lawer eglwys gael ei rhydd-

id i alw y neb a fyno, ac am yr ysbaid a fyno, na bod dan rwymau i ryw un

a ddewiso, a hyny i barhau. Gwell hefyd, o'r ochr arall, gan lawcr pregeth-

wr, fyned yma neu acw, fel y'i gelwir, a hyny am yr ysbaid y cytunir arno,

na bod yn rhwym i un eglwys, dros dymhor hir neu fyr, ueu dros ei oes.

Ond, fe ddichon, ar y Uaw arall, fod pregethwyr ac eglwysi, yn mysg y Meth-

odistiaid yn rhj ryddion ; fe allai fod y ddwy ochr yn ymddyosg yn rhy Iwyr

oddiwrth rwymau. Y cwestiwn ydyw, a ydyw y cyfryw lacrwydd dirwymau

yn gyd^yeddol â swydd ? Ai nid y casgliad naturiol oddiwrth hyn, yuyw,

un ai nad yw gweinidogaeth yr efengyl ddim yn sioydd, neu, nad oes i'r

swydd ddim rhwymau. Anhawdd, tebygaf, a fyddai i neb sefyll i honi yr un

o'r ddau : rhy anhawdd a fyddai i neb, yn wyneb ysgrythyr na rheswm, brofì

mai nid swydd osodedig gan Grist yn ei eglwys, ydyw pregethu yr efengyl

;

a llawn mor anhawdd a fyddai dangos, gan ei bod yn swydd, uad ces iddi

ddim rhwymau. Ar yr un pryd, y niae yn rhaid addef fod tuedd yn ansawdd

pethau yn niysg y Methodistiaid i arwain i'r camsyniadau hyn. Xid oes neb

o'r Methodistiaid, am a \v'yr yr ysgrifenydd, yn sefyll dros yr un o'r ddau

gamsyuiad fcl pwnc
;
yn hytrach, dadleuir dros y gwrthwyneb ; cto, er hyn,

naturiol ydyw y casgliad, gan leied ydyw y cysylltiad rhwng y pregethwyr

a'r eglwysi, nad yw pregethu yr efengyl ddim yn swydd, neu ynte, nad oes

i'r swydd ddim rhwyraedigaeth. Nid yw yr eglwysi, wrth alw un i'r swydd,

yn ymdeimlo â dim rhwymedigaeth iddo, uac yntau wrth dderbyn yr alwad,

vn cydnabod dim rhwymedigaeth iddynt hwythau. Pa fodd bynag, nid oes

y fath beth yn bod yn un mau arall, pa un bynag ai yn y byd, ai yn yr cglwys.

y raae i bob swydd ei dyledswyddau a'i rhagorfreintiau :—ei gwaith a'i

gwobr. Nid y naiU ychwaith heb y Ilall ; mae un yn rhv/ymau ar y pregeth-

wr, a'r llall ar yr eglwys : gorthrwm a fyddai gosod y gwaith ar wàr un, heb

fûd rhwymedigaeth cyfatebol ar y Ilall. Os dywedir mai br;iint y pregeth-

wr ydyw pregethu yr efengyl yn rhad, atebwn, gwir ; oud nid braiut yr

eglwys ydyw goddef iddo wneyd hyny, pan fyddo ar ei Ilaw hì ci gydnabod.

Os braint, y mae Iii yn perthyn i bob ochr ; ac os dyledswydd, y mae hi yn

ruwymo y naill fel y Ilall.

Pa gyfnewidiad bynag a ddichon fod yn angenrheidiol, a pha mor awyddus

bynag ydyw rhai i'w ddwyn o amgylch, neu wrthwyuebol bynag ydyw eraiU

i ysgogi at ei gael, fe ddichon y cyferfydd pob plaid â gradd o siomedigaeth.

Fe siomir un, fe allai, am y profir gormod o auhawsder i ddwyn y cyfnewid-

iad a ddymuuir i raewn yn ebrwydd, a thrwy gynllun cyffredinol ; ac fe

siomir eraill, ond odid trwy fod y cyfuewidiad yn yrawthio yn raddol i gy-

meradwyaeth, a'i fod yn achlysurol yn cael ei roddi raewn gweithrediad, a

hyny heb un reol bendant wedi ei gosod yn yr aclios, Dichon hefyd mai



PEN. III.] ELFENAU A THEITHI EI GYrANSODDIAD. 543

liwn yw y dull lleiaf ei berygl. Os cyfnewidiad a gymer le hefyd, hwn fydd

y duU dystawaf ac esmwythaf o'i ddwyn o amgylch. Yn raddol iawn yn
gyffredin y mae syniadau a theimladau dynion yn ymgynnefino â chyfnewid-

iad pwysig. Yn raddol y bydd argyhoeddiad o'r augen am dano yn mynu
ei le yn y fynwes. Yn raddol iav,'n y symiulir rhagfarnau yn ei erbyn. Mwy
graddol fyth yn gyffredin y cytanir ar y dull a'r modd o'i osod mewn gwcith"

rediad. Gwneir hyn yn fynych trwy rym amgylchiadau
; gwesgir dynion

weithiau gan amgylchiadau i ddefnyddio cynllun, cyn fod y farn yn ei "y-

meradwyo ; ac aml waith y dygwyd dynion trwy amgylchiadau i dderbyn

syniadau a wrthwynebid ganddynt dan amgylchiadau eraiU, trwy cu bod yn
foddion i roddi 'mantais i bwyll ac ystyriaeth gymeryd lle rhao-farn a

mympwy.

Yr ydym yn dra argyhoeddedig fod y symudiad y cyfeiriwn ato yu un tra

phwysig, Y mae yn gyfnewidiad a ddwg gydag ef gyfuewidiadau eraill : ac

anhawdd ydyw gwybod pa fath na pha nifer, Ni fu ar y cyfundeb fwy o

angen am ddoethiueb a phwyll uag yn awr ; ac ni fu arno yr un cyfnewidiad

a effeithia yn fwy er da neu er drwg. Ymddengys yn eglur i'r mwyafrif fod

rhyw symudiad yn anochcladwy, oud pa fath a ddylai fod, a pha fodd y

y dygir ef o amgylch heb wneuthur mwy o ddrwg nag o dda, sydd ymofyuiad

y mae y sawl a garant Iwyddiant y corff yn pryderu Ilawer uwch ei ben, gan

arswydo i un cam gael ei roddi ag a fyddo yn digio Ysbryd yr Arglwydd.

PWYS DYSGEIDIAETH I WEINIDOGAETH YR EFENGYL.

Yr ydym eisoes wedi cyfeirio, megys yn achlysurol at rai o'r dyledswydd-

au amlwg a ddisgyn ar y Methodistiaid fel enwad crefyddol, ac yma fe ellir

ychwanegu, mai nid y Ileiaf mewn pwysigrwydd ydyw gofalu pa fath swydd-

ogion a osodir yn yr eglwysi, yn enwedigol pa fath ddynion a elwir i'r wein-

idogaeth, ac a gymeradwyir fel athrawon crefyddol y bobl. Hen ddiareb a

llawer o wir ynddi ydyw, " Cyffelyb bobl ac offeiriad." Os isel mewn gras

a gwybodacth fydd y naill, felly y Ilall. Pe gyrhaedd dylanwad yr athraw

cyhoeddus yn mhell, er da neu er drwg ; ac am hyny y mae o bwys an-

nln-aethol pa fath un a fydd. Anrhydeddodd yr Arglwydd y Cymry yn fawr

yn yr ystyr yraa. Rlioddodd iddynt fugeiliaid wrth fodd ei galon, y rhai a

borthaut y praidd fi gwybodaeth ac â deall. Hwyrach mai nid gormod a

fyddai dyweyd, na anrhydeddwyd yr un genedl yn fwy yn y rhagorfraint

yma, yn ystod y can' mlynedd sydd wedi myned heibio. Do, fe fendithiwyd

y genedl â gweinidogion na welodd gwledydd cred ucmawr neb o'u gwell.

Nid rhaid eu henwi Gyda bod " eu tyst yn y nefoedd a'u tystiolaeth yn yr

uchelder," y mae profion dirîf ar y ddaear mai " dyniou Duw " oeddynt.

herwydd caru o'r Arglwydd y Cymry, yn ddiau, y cynysgaeddodd efe

hwynt â'r fath arweinyddion, Trwy eu hofferynoldeb y mae miloedd ar
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filoedd dd^nion wedi eu dwyu i ogoniant, a rayrddiynau lawer eto yn eu

dilyn. Yr oedd llawer o lionynt, mae'n wir, mewn dull o siarad, yn wr
anllytliyrenog, ac yn mysg y Methodistiaid, (gan mai am danynt hwy y mae

a wnelo ein hysgrif) yr oeddynt yn neiUduol felly ; eto fe wnaed gwaith

mawr trwyddynt ;—fe wnaed arddelwad anrhydeddus o honynt, a rhoddwyd

eneidiau lawer yn " goron " ac yn " llawenydd " iddynt yn nydd Crist.

Ond er yr addefwn ynrhwydd maigwr anllythyrenog oedd mwyafrif pregeth-

wyr y Methodistiaid, nid ydym yn bwrw na phertliynai iddynt lawer o gy-

mhwysderau i'r swydd y galwyd hwynt iddi. Yr oeddynt wedi eu bedyddio

yu ddwfn i ysbryd yr efengyl
;
yr oedd ynddynt eiddigedd angherddol dros

o"Ouiant Crist, ac yn achos eneidiau dynion ; ewyllysgar oeddynt i dreulio ac

i ymdreulio yn y gwaith ; ac nid oeddynt " yn gwneuthur cyfrif o ddim, am

y gallent orphen eu gyrfa trwy lawenydd, â'r weinidogaetli a dderbyniasant

gan yr Arglwydd lesu, i dystiolaeth efengyl gras "Duw." Yr oedd taflod eu

genau yn deall camflas mewn athrawiaeth ; hwy " brofent y pethau yr oedd

gwabaniaeth rhyngddynt ;
" " gwyliedyddion effro," a " goruchwylwyr fFydd-

lon," oeddynt ;
" gweithwyr difefl, yn iawn gyfranu gair y gwirionedd."

Bu yn mysg y Methodistiaid hefyd rai gwr a gawsent fesur mwy neu lai

o adduruiadau dynol, a manteision dysgeidiaeth ; ac fe gaed y rhai hyny hefyd

" yn llawn o'r Ysbryd Glan ac o tiydd." Yr oedd eneiniad grasol wedi

cysegru eu hoU dalentau, ac felly buont oll yn ddarostyngedig i brif amcan y
weinidogaeth, ac yn wasanaethgar i'w gyrhaedd. Nid dynion diddysg oedd

Uowlands, Llangeitho ; Howel Davies ; W. a P. Williams ; Charles a Llwyd,

o'r Bala, ac eraill cyö'elyb. Ymwthiodd eraill, er na chawsant gyffelyb

fanteision athrofiiol, i wybodaeth lled helaeth, fel ag i sefyll yn uchel, ac yn

anrhydeddus, yn mysg lluaws eu brodyr. Or cyfryw gellid enwi fel engrheifft-

iau, Charles, Caerfyrddin ; Jones, Dinbych ; Ebenezer Morris ; Ebenezer

Eichards ; Elias, o Eôn ; Michael Eoberts, a'r cyffelyb. Defnyddiodd yr

Arglwydd ddosbarth arall i fod yn dra gwasanaethgar i achos crefydd,

cytnaint, os nad mwy, na'r rhai uwch na hwy mewn dysgeidiaeth, a gwybod-

aeth gyffredinol ; sef dynion o gyneddfau a doniau naturiol cryfion, ac wedi

eu Uenwi âg ysbryd yr efengyl. O'r fath yma gellid enwi Dafydd Morris, yn

y Deheudir; a Robert Roberts, yn y Gogledd. Gwr yr oedd eu gwein-

idogaeth yn ofnadwy mewn grymusder
; yn sugno lluaws i'w gwraudo, ac yn

gwasanaethu cymaint a neb yn eu dydd i droi pechaduriaid at Dduw.

Dylid chwanegu, fod nifer lluosog o bregethwyr, neu gynghorwyr yn mysg

y Methodistiaid, y rhai nid oeddynt yn cael ett hystyried yu yr un o'r

dosbeirth a nodwyd yn ddynion rhngorol eu hysbryd
;
grymus mewn gwedd-

iau; ac ymroddgar i wasanaethu yr efengyl hyd eithaf eu gallu. Eto,

nid oedd eu gwybodaeth gyffredinol ond cwta iawn, na'u talentau ond

pur gyffrediü. Ar yr un pryd, yr oedd y rhai hyn uwchlaw y mwyafrif o'u

gwraudawyr yn mhob peth, ac felly yn gymhwys, yn eu hoes eu hunain, i

addysgu eraiU. lë, fe ellir sicrhau, heb fod yn euog o haeriad rhy eofu, eu



PEN. III.] ELFENAU A THEITHI EI GYFANSODDIAD. 545

bod yü sefyll yn uwcli mewn cydmhariaetli i'w gwrandawyr hwy, nag ydyw

y mwyafrif o'r athrawon presenol uwchlaw eu gwrandawyr. Y pryd hwnw,

nid oedd ond ychydig o Feiblau o fewn y wlad
;

ychydig iawn a fedrai ei

ddarllen, a llai na hyny yn ei ddarllen. Nid oedd yr un ysgol Sabbothol

mewn bod ; na nemawr o ysgolion dyddiol. Gan faint, gan hyny, ydoedd

anwybodaeth trwch y trigolion, nid anhawdd a fyddai i r,'yr hwn a cyífyr-

ddasai Duw â'i galon, gyrhaedd y mesur hyny o wybodaeth ysgrythyrol, ag

a'i cymhwysai i roddi gair o gynghor i'w gydwladwyr tywyll ac anystyriol.

Wrth gydmharu y rhan fwyaf o'r cynghorwyr gynt, a'r mwyafrif o bregeth-

wyr yr oes hon, tueddir ni i edrych ar y rhai sydd yn awr yn tra-rhagori ar

y rhai a fu ; ond yn y golygiad arall, yr oedd yr hen gynghorwyr yn fwy o

fiaen eu hoes, na'r rhai a'u dilynodd ; ac felly yn gymhwysach i fod

yn arweinyddion yn eu dydd, er meddiannu Uawer llai o wybodaeth a

medrusrwydd.

Wedi sefydlu yr ysgol Sabbothol, pa fodd bynag, y mae gwedd gyffredinol

y wlad wedi newid. Mae y gwrandawyr yn awr yn meddu mwy o v/ybod-

aeth ysgrythyrol na'r cynghorwyr cynteíìg ; ac felly rhaid i'r sawl a osodir

i'w dysgu a'u harwain fod ymhell o flaen yr hynafiaid yn y canghenau a

ddysgir yn yr ysgolion Sabbothol, onide fe fydd achlysur yn cael ei roddi i

ddwyn y swydd weinidogaethol i ddirmyg. Oddiar hyn yma y cododd y
dymuniad, yn mynwesau amryw o'r tadau, i'r pregethwyr gael manteision

helaethach nag y gawsent gynt, er eu cymhwyso yn well i fod yn athrawon

i'r genedl. Ond i hyn yma yr oedd llawer o wrthwynebiadau a rhwystrau.

Ar un Uaw fe farnai rhai, fod yr angenrheidrwydd am hyn yn fwy nag erioed,

gan nad oedd bellach ddim Ue i'r Methodistiaid ddysgwyl cael neb o Eglwys

Loegr, gwr wedi eu cyfoethogi â dysgeidiaeth Ehydychain, i'w gwasanaethu

mwy; gan fod y cyfuudeb, trwy y neillduad yn 1811, wedi ymrestru yn

gwbl dan faner ymneiUduaeth. Yr oedd y corff wedi cael gwasanaeth

amryw o wr felly gynt, ond nid oedd obaith parhad o hyny mwy. Os

cyflenwid y diffyg hwn i fyny hefyd, rhaid oedd defnyddio rhyw foddion

newyddion tuagat hyny ; ac, onide, gellid dysgwyl, mai Uithro yn ola wnai y
cyfundeb, yn hytrach nag ysgogi ymlaen, yn y cymhwysderau dan sylw. Yr

oedd rhai gwr yn y coiff yn canfod y canlyniad hwn yn mlaen llaw, ac yn

pryderu Uawer pa fodd i'w gyfarfod. Ond nid oedd y mwyafrif o'r brodyr,

îe, 'o'r brodyr yn y weindogaeth, ddim eto wedi gosod yr angenrheidrwydd

am ddysgeidiaeth at eu calon. Yr oedd y difaterwch hwn yu gyffredinol.

Ychydig oedd nifer y rhai a allent werthfawrogi dysgeidiaeth, gan na chawsai

ond ychydig brofiad o hono. lë, yr oedd llaweroedd yn ei ddiystyru, a mwy
fyth yn edrych arno yn afreidiol. Dywedent fod y pregethwyr diddysg yn

pregethu yn well na'r rhai dysgedig ; cyfeirient hefyd yn wastad at yr apostol-

ion, gan ddyweyd mai gwr anllythrenog oeddynt hwy ; a bod yr Arglwydd

yn hytrach yn hoffi defnyddio offerynau o'r fath, modd y byddai godidog-

rwydd y gallu yn fwy amlwg o Dduw. Barnent mai po fwyaf dysyml y

2 R



546 CYFANSODDIAD METHODISTIAETH CYMEU. [dOSB. V.

dibynid ar Ysbryd yr Arglwydd, a pho leiaf ar addurniadau dynol, mwyaf oll

a geid bresenoldeb Duw, a mwyaf oll a fyddai y llwyddiant. Cyfeirient yu

hyderus at enwadau o Grristionogion, yn mlilith y rhai yr oedd cyflawnder o

ddysgeidiaeth, ond ychydig o wir grefydd, fel cadarnhad diymwad o'r syuiad,

fod " llawer o ddysg yn gyru dynion yn ynfyd." Yr oedd y nifer a goleddent

y syniadau hyn yn mysg y Methodistiaid, yn llawer Uuosocach na'r rhai a

goleddent y rhai gwrthwyneb, fel nad peth hawdd oedd cael darpariaeth

gogyfer ag ymddifadrwydd y cyfundeb o foddion dysgeidiaeth,

Ychydig ddysgeidiaeth hefyd oedd yn mysg y genedl yn gyffredinol.

Yr oedd priuder mawr o ysgolion. Nid oedd rhieni, gan amlaf, yn gweled

ond ychydig o werth mewn dysgeidiaeth, ac ychydig wrth gwrs a gyfranent

tuag at ei roddi i'w plant. Yr oedd dylanwad y syniad hwn yr un mor

nerthol, os nad mwy, yn mysg y crefyddwyr ; ac anhawdd iawn oedd ei wrth-

weithio ;
yn env.'edigol gan yr haerid fod yr ysgrythyrau, yn gystal a'r

ffeithiau, yu gosod y rhagoroldeb yn hytrach, ar " ffol bethau y byd, fel y
gwaradwyddai y doethiou." Ar y llaw arall, yr oedd amryw.yn mysg y rhai

mwyaf pwyllog ac ystyriol yn y corff, yn rhagweled yr angenrheidrwydd o

ysgogi yn yr achos, ac o ddefnyddio rhyw foddion i helaethu gwybodaeth

gyffredinol y pregethwyr. Yr oedd aml un o'r pregethwyr eisoes wedi ym-

wthio, trwy eu Ilafur a'u hymdrech eu hunain, yn Iled ddwfn i drysorau

gwybodaeth ddynol ; ac fe ddaeth yn raddol i'r golwg nad oedd hyny' o

ddysgeidiaeth a enuillasent, ddim yn effeithio yn niweidiol ar eu gweinidog-

aeth, ond yn hytrach y gwrthwyneb. Gwelid eu bod yn rhagori mewn
gwirionedd ar y rhai llai eu dysg na hwy, o rau dysgleirdeb eu gweinidog-

aeth, a helaethrwydd eu defnyddioldeb, Yr oedd y dosbarth yma yn lluosogi

hefyd. Fel yr oedd y gwraudawyr yn amlhau, ac yn eu mysg amryw wedi

cael mwy o fanteision nag eraill, ëangach eu gwybodaeth, a choethusach eu

teimladau, yr oedd y syniad yn raddol yn ennill tir, fod yn rhaid i'r sawl a

gyfrifid yn athrawou crefyddol i'r genedl, fod yn cyfateb i'w lle cyhoeddus, os

dysgwylid i'w dylauwad fod yn rymus a pharhaus. Fel hyn, yn ddistaw,

ond yn effeithiol, yr oedd gwrthweithiad yn cerdded trwy y cyfundeb i'r

hen ddifaterwch am ddysg, ac i'r hen ragfarnau yn ei erbyn. Dechreuodd

rhai gwr o ddylanwad siarad yn y cymdeithasfaoedd am yr angenrheid-

rwydd am dano, a gofyn ai nid oedd modd ysgogi tuag at ei gyrhaedd. Yr

oedd lluaws o bregethwyr ieuainc eu hunain yn teimlo eu coUed o ddiffyg

rhyw gymaint o ddysgeidiaeth, ac yn gwneyd eu goreu tuag at eu gael. Ai

ambell un i Mauchester, un arall i Lerpwl, arall i Gaer, neu i ryw le cyffelyb,

i'r ysgol. Rhai a wnaeut hyn ar eu traul eu hunain, eraill a anfonid gan

gyfeillion caredig a galluog, o wir awydd gwasanaethu eu cenedlaeth yn fwy

trwy hyny. Eto, nid oedd y moddion hyn ond achlysurol a damweiniol.

Nid oedd y mesur o ddysgeidiaeth a gyrhaeddid chwaith, ond bychan ao

arwynebol. Yr oedd rhai, pa fodd bynag, wedi cael blas arno, ac yn teimlo

yu wresog o blaid ei hyrwyddiad,
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Wedî bod yn trafod yr angenrheidrwydd am ryw foddion sefydlog i roddi

gradd helaethach o ddysgeidiaeth i'r pregethwyr, nes darostwng cryn lawer

ar y rhagfarn a fPynasai gynt, fe sefydlwyd ar r ieuanc o aìluoedd a gras,

o'r enw Mr. 0. Williams, i'w anfon i athrofa, er mwyn ei berffeithio yn fwy i

gadw athrofa i'r cyfundeb yn y Gogledd. Erthylodd y cais hwn, pa fodd bynag,

trwy farwolaeth Mr. Williams. Erthylodd cais arall o'r un natur a wnaed

yn ddiweddarach. Trwy y siomedigaethau liyn, fe roddwyd heibio y drafod-

aeth am flynyddau ; ac o hyny hyd y fl. 1837, ni wnaed dim yn etfeithiol

er cwblhau yr amcan. Yn y flwyddyn gr^íbwylledig, pa fodd bynag, fe gaed

dau athraw wedi graddio eu hunain, un yn Edinburgh, a'r llall yn Rhyd-

ychain, yn wr tra chymhwys i'r swydd, sefy Parchn. Lewis Edwards, M.A.,

a David Charles, B.A. Yr oedd yr uu achos dan drafodaeth yn y Deheubarth,

a gwnaed penderfyniad unllais bellach yn y ddwy dalaeth, i osod yr aracan

mewn gweithrediad. Mewn canlyniad sefydlwyd un athrofa yn y Bala, a

chafwyd gan y gwr crybwylliedig uchod gymeryd ei harolygiaeth. Yn fuan

ar ol hyn, yr oedd hen d Howeli Harris yn Nhreíecca, dan adgyweiriad i'w

barotoi yn athrofa i'r Deheubarth ; ac yu hytrach na bod y ddau athraw yu

arolygu un athrofa, fe gytunwyd ar i'r Parch. D. Charles gymeryd arolyg-

iaeth athrofa Trefecca, ac i'r Parch. L. Edwards aros yn y Bala.*

Nid yw ein goíod yn caniatâu, ac nid yw amcan y gwaith hwn j"n galw,

am i ni roddi hanes manwl o'r sefydbadau uchod, yn enwedig gan fod

adroddiadau o honynt wedi eu cyhoeddi, trwy y rhai y gellir canfod, y modd

y maent yn cael eu cynal, enwau yr efrydwyr sydd wedi bod, neu yn bod

ynddynt, pa lyfrau sydd wedi eu rhoddi i ôuríio llyfr-gelloedd at eu gwasan-

aeth, a pha arian sydd wedi eu casglu, neu wcdi eu gadael, tuag at eu

gwaddoli. Bellach, y mae rhai cannoedd o bregethwyr wedi bod ynddynt, ac

wedi derbyn trwyddynt fanteision lawer, y cyíryw na chawsent, ond odid,

trwy un ffordd arall ; a gellir ychwauegu fod llesâd annhraethol esioes wedi

ei gynyrchu trwy y sefydliadau hyn, nid yn unig i'r gwr ieuainc eu hunain

a fu ynddynt, ond hefyd i'r cyfundeb ac i'r genedl trwyddynt hwy ; a

rhoddir sail i ddysgwyl y bydd y llesâd hwn yn cael ei brofi, nid dros ryw

dymhor byr, ond dros holl oes yj: efrydwyr.

NODIADAU TERFYNOL.

Nid ydym hyd yma wedi gallu gwneuthur un sylw o'r cyMdliadaii^

wytlmosoly mìsol a c/iwaríerol, a berthyn yn hanfodol i Fethodistiaeth

Cymru, ac nid yw ein terfynau yn caniatâu i ni ond yn unig eu crybwyll, er

fod eu pwysigrwydd yn gofyn am fwy na crybwylliad achlysurol. Yr un

* Yn faan ar ol ymadawiad Mr. Charles i Drefecca, appwyntiwyd y Parch. John
Parry i fod yn gyd-athraw gyda Mr. Edwards yny Jîala.
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peth sydd raid ei ddadgan am " Genadaeth Deamou " y cyfundeb.*

Cydnabyddir yn gyflPredinol fod y cyfarfodydd uchod yn fifurfio un o brif nod-

weddau Methodistiaeth. Amcan y rhai wythnosol ydyw rhoddi íFurf a grym

i ymgorfforiad eglwysig, a defnyddir hwy i ddwyn ymlaen yr holl achosion a

berthyn i gymdeithas eglwysig. Y cyfarfodydd misol a clmurte-rol ydynt

wahanol. Cyfansoddir y rhai'n o sìcyddogion eglwysig ; a chyfansoddant y
wedd HenaduriaetJíiol sydd ar y cyfundeb. Mae y rhai misol yn cyfateb i

Presbyteries y Scotiaid, a'r rhai chwarterol, i'w Synods hwy. Bwriedir y
cynulliadau hyn yn foddion undeb, cryfhad, cydymdeimlad a chydweithrediad

y corff. I wneyd yr undeb yn gyflawn, fe ddylai fod un cynulliad corffored-

ig, yn cyfateb i Assemhìy y Scotiaid. Yn mysg y Methodistiaid, y mae y
cwlwm hwn yn ddiffygiol ; diffyg hefyd a allai mewn amser beri anghysur,

oddieithr ei ragflaenu mewn pryd.

Y mae yn hanfodol yn y cynuUiadau crybwylledig, fod rhyw gymaint o

amser pob cyfarfod yn cael ei dreulio gyda phethau pwysicaf crefydd, mewn
ymddyddanion brawdol ar egwyddoriou athrawiaethol, profiadol, neu ymarfer-

ol, crefydd. Trwy hyn derbyniai yr ieuainc les oddiwrth brofiad yr hen ;

—

trwythid y naiU gristion yn ysbryd un arall. Gosodid y safon y cyrhaeddas-

ai rhai iddo ger bron, fel ag i gymhell eraill i'w gyrhaedd. Deuai y naill i

gydnabyddiaeth â'r Uall, ac ymdwymnai pawb yn ngwres y'u gilydd. Ehoddid

mantais i gynghori, rhybuddio, hyfforddi, neu os byddai raid, i geryddu eu

gilydd. Canfyddai un ragoriaethau mewn arall teilwng o'u hefelychu, neu

waeleddau cymhwys o'u gochel. Mewn gair yr oedd y rhan yma o'r cynull-

iadau henaduriaethol yn fanteisiol i " fwrw halen i ffynnonell y dyfroedd ;

"

i amaethu egwyddorion crefyddol yn nghalonau y swyddogion eu hunain,

a thrwyddynt hwy, yr oedd mesur o'r un llesâd yn cael ei weini i aelodau

yr holl eglwysi.

Mae ein gofod weithian ar ben, a rhaid i ni derfynu. Yr oeddym yn

bwriadu gwneuthur adolygiad cyffredinol ar yr holl hanesiaeth cyn rhoddi eiu

hysgrifell heibio, ond fe'n coffeir na oddef y terfynau gosodedig i ni wneuthur

hyny. Yr ydym hefyd wedi gorfod gadael allan rai hanesion a ddaeth i law

yn ddiweddar, y rhai y buasai yn dda genym eu croniclo, pe cawsid hwy mewn

pryd
;
yn awr, pa fodd bynag, y mae hyny yn anmhosibl, heb chwyddo y gwaith

hwnt i'r terfynau bwriadol. Achubir y cyfleusdra cyn hir, pa fodd bynag,

i'w gosod yn y wasg yn rhyw ffurf, fel y byddont mewn cof a chadw, gogyfer

â rhyw gyfnod cyfleus, a allai eto ddigwydd.

* Yr oecldym wedi ysgrifenn bras-olwg ar gychwyniad a llwyddiant y Gymdeithas

hon, ond rlioddwyd ar ddeall i ni, ar ol ei gyfansoddi, nad oedd modd ei osod o fewn

y terfynau gosodedig, ae felly nid oes genym ond cyíeirio y darllenydd at Adroddiadau
bljTiyddol y Gymdeithas.
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1736. Howel Harris jm dechreu cynghori yn Nhrefecca pan yn 21 mlwydd oed.

„ Parch. Daniel Rowlands yn dechreu tynu syhv trwy ei weinidogaeth yn
Llangeithio, pan yn 23 mlwydd oed.

„ Parch. Howel Davies yn cynroi sir Benfro trwy el weinidogaeth yntau.

„ Parch. George Whitfìeld yn cacl ei ordeinio gan csgob CaerJoyw.

1737. H. Harris yn ymweled gyntaf â sir Faesyfed.

1738. Y gymdeithas eglwysig gan y Methodistiaid Saesonig yn Lloegr.

„ Parcli. D. Rowlands yn prcgethu yn Nghil-y-Cwm y tro cyntaf.

„ Cychwyniad cyntaf Methodistiaeth yn Pcnnant, yu sir Aberteifi.

1739. Howel Harris yn ymweled gyntaf â Gwyncdd.
„ Lewis Evan, LlanÌlugan, yn cael ei ddyciiwelyd, ac yn fuan yn dechreu cynghori.

„ Richard Tibbot, Lhinbrynmair, yn ymlynu wrth y iMethodistiaid.

„ Harris yn sir Benfro y tro cyntaf, ac ar ei daith, yn pregethu yn Nghastell-nedd.

1740. Harris yn pregethu y tro cyntaf yn y Bontfaeu ac yn ISt. Pfagan, sir Forganwg.

„ Daniel Rowlands yn ccisio pregethu yn cglwys Llanuwchllyn, ger y Bahi.

^, Parch. WiUiam Wilhams, Pant-y-celyn, yn yrauno ;'i'r Methodistiaid.

1741. Mr. Whitfield yn priodi Miss Elizabeth James yn eglwys Caeiffìli.

„ Jenhin Morgan, yr ysgolfeistr, yn ardal y Bala.

„ Richard Tibbot yn ymweled â Griffith Jones, Llanddowror.

„ Howel Harris yn sir Gaernarfon y tro cyntaf.

„ Daniel Jenkins, "llaw ddehau " Rowlands, yn ymweled â sir Gaernarfon.

1742. Adfywiad grymus yn cymeryd Ueyn Scothind.

,, John Harris, sir Benfro, yn dcchreu pregethu, ac yn marw yn y flwyddyn 1788.

„ Ymlid WiUiam Pritchard, o herwydd ei grefydd, o Lasfryn-fawr, sir Gaernarfon,

i Eôn i breswylio.

„ Gosod ffurf trefnusach ar Pethodistiaeth : sefydlu Cyfarfodydd misol a chwarteroh

„ Cynal y Cyfarfod misol cyntaf yn y Goglcdd, yn y " Tyddyn," ger Llanidloes.

„ Lluaws o gymdeitliasau eglwysig yn cael eu flurfio yn ngwahanol siroedd y
Deheudir yn nghyda sir DretVdd\vyn.

„ Richard Jones, Niwbwrch, a meibion Thomas Pritchard, T-g-%vyu, Llangefni,

Môn, dan argraffiadau crefyddol

„ Y Gymdeithasfa gyntaf yn caèi ei chynal yn Watfford, sir Porganwg, pryd yr

oedd Whitfield yn Gymedrohvr.

„ Parch. David Williams, Llys-y-fronydd, yn dechreu pregethu. Jlarw yn y
flwyddyn 1792, yn 75 mlwydd oed.

„ Evan Williams yn cael ei anfon gan Griffith Jones, Llanddowror, i sir Gacrnar-
fon i gadw ysgol, ac yn cael ei ymlid yn ol ar Ifrwst allan o'r wlad.

„ C\vrdd misol yn cael ei gynal yn Llanddeusant—y cyntaf erioed.

1743. Deunaw o gymdeithasau cglwysig yn sir Benfro a 122 o aelodau.

„ Whitfield yn pregethu yn Abertawe.

„ Lewis Rees yn ymweled y tro cyntal' â gwlad Môn.
„ William Thoraas o'r Pîl, yn ymuno â'r Methodistiaid pan yn 20 mlwydd oed.

2r
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1743. William Harri yn cael ei anfon i .sir Gaernarfon i gadw ^sgol ac i gjTighori

(neu h^\-yrach flwyddyn yn gynt).

1744. John Belcher yn caef ei àlw'i Iwyr ymroddi i waith y weinidogaeth.

Evan Williams yn ymadael â'r Methodistiaid, ac yn myned at yr Ymneillduwyr.
", WiUiam Risiart Llyd yn ymweled a'r Bala.

„ Benjamin Thomas yn pregethu yn Minffordd, Mon.

„ Morgan Griffith, LÌeyn, yn dechreu pregethu.

„ Hugh Griffith, cyngtíorwr yn Lleyn, yn Ffoi i Fon o herwydd erlidigaeth.

„ Adeiladu tý iddvbeuion crefyddolynLlansawel^sirGaerfyrddin, sefy capel cyntaf.

1745. Yr ymsrynhoad eghvysig cntaf gan y Jlethodistiaid yn y Bala.

„ John Thomas o'r Col, sir Gaerfyrddin, yn myned at G. Jones, Llanddowror,

i weiui, cr mwjTi manteision crefyddol.

„ Adgyweirio capel Llanlluan, sir Gaerfyrddin.

„ Thomas JMeredith, Mochdre', sir Drefaldwyn, yn dechreu cynghori.

„ Llvthyr oddiwrth gynghorwyr sir Forganwg at y gymdeithasía.

„ Codi capel v Creigiau Llanbedr, sir Aberteilì.

„ Geni Eobert Jones, Ehoslan. Marw, 1829.

1746. Parch. Peter Williams yn Llanidloes ac >-n ngwlad Món, y tro cyntaf.

„ John Dafydd Daniel, sir Aberteìfi, yn dechreu cynghori.

„ Saith ugain o gymdeithasau eglwysig wedi eu tfurfio, a thua 40 o bregethwyr

wedi cychwyn ar eu Ih^fur.

1747. Daniel Rowlands yn ymweled y tro cyntaf â sir Gaernarfún.

„ Adeiladu capeli Lanfair Muallt Cefn-byi-acli a'r Groeswen.

174S, Howel Harris yn ymweled ag Adwj^'r Clawdd, ac â thref Dinbych.

„ Parch. Peter Williams yn ymuno â'r IMethodistiaid, ac yn ymweled a Gwynedd.

„ Dafydd Jones, Adwy'rClawdd, yn erlid Lewis Evan yn Ninbych.

„ Pregethu yn y Garrèg-gam, Llanrhuddlad, yn Mon.
1749. Edward Parry, Bryn-bugad, sir Ddinbych, yn dechreu pregethu.

„ Methodistiactîi yn cychwyn yn Nyfì'ryn-Clwyd, sir Ddinbych.

„ Adeiladu capel Aberthyn, sir Forganwg.

„ John Richards, Bryuiog, ger Llanrwst, yn dechreu pregethu.

„ Adeiladu capel bychan yn ardal Twrgwyn.

„ Dafydd Jones, Adwy'r'CIawdd, yn dechreu pregethu.

1750-60. Cychwyniad Methodistiaeth yn XghastelI-ne\%'y-dd-yu-Emlyn.

„ Pregethu yn dechreu yn Llanarmon Dyffrj^n-Cemog, slr Ddinhych.

„ Howel Harris yn pregethu yu Llanidloes.

„ R. Llwyd, blaenffi-wytli pregethwjT sir Fflint, yn dyfod i Blas-ashpool i breswylio.

„ Evan Dafydd, un o'gynghorwp- boreaf sir Gaernarfon, yn marw.

„ Codi capel Clynog, sir Gaernarfon.

1751. Yr ymraniad galarus rhwng HaiTÌs a Rowlands.

1752. Adêiladu capel Tj-mawr, Bryncroes, yn Lleyn sir Gaernarfon.

1753. T Mr. Harris, yn Nhrefecca, yn cael ei orphen.

„ Pregethu yn dechreu ya ardal Edeyrn yn Lleyn.

1754. Adeiladu capel Clos-y-graig, sir Gaerfyrddin.

„ Adeiladu capel Woo(lstock, sir Benfro.

„ Dychweliad Mr. T. Foullces, Bala, at grefydd.

1755. Dechreu pregethu yn Nghaergybi Môn.

„ Geni y Parch. Thomas Charles, yn sir Gaerfyrddin.

,, John Owens, Berthen-gron, yn dechreu pregethu. Marw yn 1776.

„ ]\Icthodistiaeth yn cychwyn yn ardaloedd Maentwrog a'r Penrhyn.

1756. Adeiladu capel Llwyn-adda, yn Llechryd,

„ Ffurfio Cymdeithasau eghv}-sig yn Aberffrwd a Chwm-ystwyth.

„ Ordeinio Morgan John Lewis, yn y New Inn, sir Fynwy.
17757. Dechreu pregethu yn Llandderfel, ger y Bala.

1758. Adeiladu capel yn Àbergwaun.

1760, Adeiladu y capel cyntaf yn Llanseitho.

„ T, Bowen, "Ysw., yn codi capel Waunifor, sir Aherteifi, ar ei draul ei Lun,

„ Adeiladu capel yn uhref Aberteifi.

„ Sampson Thomas yn dechreu pregethu. Yn marw yn 1807.

„ Pregethu yn dechreu yn Rhos-y-brithdir, sir Drefaldwj'n.
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1760. Yr ymffui-fiad eglwysig yn Nghaio, yr ail waith, sef ar ol yr ymraniad.

,, H. Harris yn ymuno â'r ]Militia.

„ Dechreu pregethu yn Banc-y-fciin, ger Caerfyrddin.

„ Adeiladu capel yn Nant-garedig, sir Gaerfyrddin.

„ Dechreu pregethu yn AberfFraw, Món.

„ Cycliwyniad cyfarfodydd Misol yn Món.

„ Evan Uoberts, Pen-y-graig, un o hcn gynghorwyr sir Gaernarfon, yn marw.

„ Aflonyddu ar oedfa yn Nghacrgwrle.

„ Metliüdistiaeth yn dechreu yn Llanarmon-yn-Iâl.

„ Methcdistiaeth yn cychwyn yn Llangollen.

„ Pregethu yn dechreu yn y Wyddgrug.
1761. E. Parry yn dyfod i breswylio i"r Bryn-l)ugad ; yn marw yn 1784, yn 63 ml. oed.

„ Parch. Thomas Gray, yn dyfud i weinidogaethu i Ffos-ífin, sir ALÍerteifi.

„ Parcli. GriíBth Joaes, Llanddowror, yn marw.
1762. Mr. T. Foulkes, Bala, yn dechrcu prcgethu

; yn marw yn 1802, yn 71 ml. oed.

„
" Y Diwygiad Mawr," mewn Dê a Gogledd.

„ Adeiladu Capcl yn Llanon, sir Aberteiíì.

„ Dechreu pregcthu yn Nghaerwys, sir Fflint.

„ Pregethu achlysurol yn Nghilcain, sir Fflint.

1763. Robert Jones o Ehoslan, yn dechreu cynghori.

„ Agor y " Capel Newydd " yn sir Benfro, a gweinyddu j sacramentau ynddo.

„ Edward Parry o Bryn-nmlan, sir Ddinbych, yn marw.

„ Dechreu prcgethu gan y Methodistiaid yn Llanllyfni.

,,
Cychwyniad Methodistiaeth yn Cwmaman,

„ Cymdeithas eglwysig wedi ei tfurfio yn Nghaer-geiliog, Môn.

„ Mr. Lloyd o Caio, yn dechreu pregethu ; ac yn marw yn 1808, yn G5 ml. oed.

„ Adeiladu capel yn "Ngharfarcfiell, sir Benfro.

„ Parch. Daniel Eowlands yn cael ei droi allan o'r eglwys blwyfol.

1764. Jenkin Morgan o sir Aberteifi, yn dechrcu pregethu ; ac yn marw yn 1824.

„ Methodistiaeth yn cychwyn yn Glanrhyd, sir Benfro.

„ Adeiladu capel Llangristiolus, y cyntaf yn Môn.

„ Owen Thomas Rolant o Gaergybi, yn dechreu pregethu.

„ Pregethu achlysurol yn Nhre-llywarch, Môu.
1765. John Llwyd o Llansanan, yn ymuno â'r Methodistiaid.

„ John Evans o'r Bala, yn dechreu pregethu.

„ Adfywiad nodedig yn Nghlynog, sir Gaernarfon.

„ Methodistiaeth yn ymwreiddio yn ardal Bryn-siencyn, Môn.

„ Dechreu pregethu yn Mhonterwydd, sir Aberteifi.

„ Dafydd Morris, Twrgwyn, yn dechreu pregethu.

„ Methodistiaeth yn cychwyn yn ardal Llanberris, sir Gacrnarfoû, mewn tyddyn
o'r enw Llwyn-celyn.

1766. Cychwyniad Methodistiaeth yn NolgcUau.

„ Parch. Peter WiUiams yn pregethu yn nhref Llanrwst.

„ William Davies o'r Golch, sir Fflint, yn ymuno â'r Methodistiaid

,

1767. Dr. Edward WiIIiams yn gwrando ar y Parch. D. Rowlands, yn NyíFrya Clwyd.

„ "William Davies o'r Golch, yn dechreu pregcthu.

„ Henry Richards o sir Benfro, yn dyfod i'r Abermaw i gadw ysgol.

„ Codi capel i'r Methodistiaid yn Llanbrynmair.

„ Cymdeithasfa yn y Bala, pryd nad oecld ond 200 o wrandawyr ynddi.

1763. Pregthu yn É"frith-bala-deulyn, ger Llanllyfni ; ac yn 'Tyddyn-mawi', ger

Bryn-yr-odyn ; sir Gaernarfon.

„ Parch. David Jones yn dyfod i Langan.

„ Agoriad Coleg yr larlles Huntington yn Nhrefecca,

„ Mr. Griffith o Glan-yr-afon-ddu, sir Gaerfyrddin, yn marw.

„ Owain Siôn o'r Plas-ucha', sir Drefaldwyn, yn ymuno â'r Methodistìaid.

„ Thomas Hughes o Pochdre', sir Ddinhych. yn cael cì ennill at grolydd.

1769. Thamas Parry o Llanrhaiadr, DyH'ryn Clwyd. \ii ymuno â'r cretyddwyr»

„ y cynyg cyntaf ar brcgelhu yu Ilenllan, ger Dinbych.

„ Codi capcl yn Llanwyryfon, sir Aberteifi,

„ Sefydlu Ysgol Sabbothol yn Crawlom, ÿer Llanidloes, y gyntaf, cfa'Iai, yn y byd.
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1769. EnniU Thoraas WiUiaras, PwU-yr-hwyaid, Niwbwi-ch, Môn, at grefydd.

„ Geni Ebenezer Morris ;
ya 17S8 yn dechreu pregethu ;

yn 1825 yn marw.

„ Cynal crmdeithasfa yn Llanllyfni, yn sir Gaernarfon.

Cwrdd rnisol vn nhy Robsrt Öwen, Bryn-y-gadfa, Lleyn.

„ Parch John lioberts o Langwm, yn dechreu pregethu.
^ _

1770. Methodistìaid yn dechreu ymgytarfod yn Mhont-rhyd-y-bere, sir irychemiog.

„ Rhvs DaYÌcs vn dechreu pregethu.

„ Owain Thomâs Rowlant yn pregethu yn Lerpwl.

„ y bregeth gyntaf gan ymneiUduwyr yn Nghaernarfon.

„ Codi capel n Llangadog, sir Gaerfyrddin.

Y bregeth gyntafyn Brechfa, sir Gaeríyrddin, ahyny gan J. Evans, Cil-y-cwm.
", Pregéthu vn nhy'Risiart Thomas o'r Farteg, ger Aberafon.

„ Cyhoeddi BeibrPeter WiUiams, y cyntaf erioed o'r fath yn Gymraeg.

„ Parch. Howell Davies, sir Benlro, yn marw.

„ Cymdeithasfa yu Aberhosan, sir Drefaldwyn.

„ Methodistiaeth yn cychwyn yn Machynüeth.

„ Pregethu yn cychwyn yn Lhingynog, sir Drefaldwyn.

„ Edward Roberts, " "Hen ficer CrawgalU," Trawsfynydd, yn dechrcu pegethu.

„ Methodistiaeth vn dechreu yn Llandrillo yn Edernion, sir Eeirionydd.

„ Codi Capel yn Rhosllanerchrugog.

„ Thomas Edards, troellwr, Caergwrlc, yn ymuno â chrefydd.

„ Robert Evans, Llanrwst, yn dechrcu pregethu ; yn marw yn 1782, trwy syrthio

oddiar y cerbyd, wrth ddyfod adref o Lundain.

„ Ffurfìo cymdeithas, eglwysig yn Llanarmon-yn-Ial.

„ Roberc Jones o Rhoslan, yn cadw ysgol ddyddiol yn Rhuddlan.

1771. Edward Jones, Prion, sir Ddinbych, yn ymuno â'r Methodistiaid.

„ Codi Capel yn Llanfynydd, sir Gaerfyrddin.

„ Adeiladu Capcl yn Nghaerfyrddin.

„ Pregethu yn dechreu yn Aberystwyth.

„ Cyhoeddiad Dafydd Morris yu sir Gaemarfon.
1772. Cymdeithasfa yn Abergwaun, sir Benfro.

„ Methodistiaid yn ymweled gyntaf ag ardal Pont-Robert, sir Drefaldwyn.

„ Pregethu ar í'ynydd Mynyllod, Edernion, sir Feirionydd.

1773. John Llwyd, Llausanan, yn dechreu pregethu.

„ Codi Capel yn LlangoUen.

„ Cv\Tdd misoi yu cael ei gadw yn Henllan.

„ Mr. Charles yn gwrando Daniel Rowlands, yn y Capel Newydd, sir Benfro.

,. Howel Harris, Ysw., yn marw.

„ Codi Capel Tan-y-fron, sir Ddinbych.

„ Pregethu cyson yn dechreu yn Mryn-yr-odyn, sir Gaemarfon.
1774. Methodistiaeth yn cychwyn yn Llundain.

„ Pregethu yn dechreu yn Maesteg, sir Forganwg, ac ^Ti Llanwno.

,,
Morris Evans, yn dyfod i FeHn-y-mardy, sir Drefaldwyn, ac yn cychwyn Metfai

odistiaeth yno.

„ Dafydd Morris yn symud i ardal Twrgwyn.

„ Dafydd Jones o Adwy'r-clawdd, yn marw.
1775. Codi Capel yn y Goppa-fach, sir Forganwg.

„ Adeiladu Capel Salem, ger Llangan.

177Ö. Edward Gosíet yn dechreu pregethu yn 26 mlwydd oed, yn marw yn 1828»

„ Peter WiUiams yn pregethu y tro cyntaf yn Nhre'r-ddol, sir Aberteifi.

1776. Dechreu pregethu yn ardaloedd Llanrug a Llanddeiniolen, sir Gaernarfoné

„ Adeiladu Capel yn Nghastell-newydd-yn-Emlyn.

ff
Pregethu cyson yn Malldraeth, Môn.

ff
Adfywiad grymus yn Aberffraw, Môn.

j, Dechreu pregethu yn Beaumaris.

„ Codi Capel Gyfylciii i'r Parch. WiUiara Daries, Castell-Nedd.

„ Codi hen Gapel Dytfryn Clwyd, a Chapel y Bcrthen-gron.
1777. Adeiladu Capel y Bont-ucheî, sir Ddinbych.

„ Sefydlu cyfarfod eglwysig yn Llandderfel, eir reirionydd.

., Adeiladu y Tabernacle, yu Hwläbrdd.
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1777 Adeiladu Capel y Penihyn, yr ail-gHpel yn sir Feirionydd.

„ Dyfodiad Eichard Joncs o'r Aberöraw i Gaergybi.

„ Codi Capel yn Amlwch.

„ Y bregetli gyntaf gan y Methodistiaid yn Llanllechid, sir Gaernarfon.

1778. D. Parry, sir Frycheiniog, yn dechieii pregethii
; yn marw yn 1821, yn 61 oed.

„ Methodistiiiid yn ymweled y tro cyntaf â Lhmfyllin, sir Drcfaldwyn.

„ Cychwyniad Methodistiaeth yn Nulyddelen, sir Feirionydd.

„ Cwnstabl yn dal pregetiiwr yn Henllan.

„ Codi capel yn y Gorwydd, sir Frycheiniog.

„ Parch. È, Evans. Ffos, sir Frycheiniog, yn dechreu pregetbu ; yn marwyn 1828.

1779. John Davies o Nantglyn, yn ymuno â'r Methodistiaid yn îs^han-y-fron.

„ Adeiladu capel >n Llanidiües.

„ Abraliam W ood, Llanbrynmair, jm marw.
1780. Dirt'ygiad yn tori allan yn Saethlon-bach Lleyn, sir Gaernarfon.

„ John Jones, Bodynolwyn, yn dyfod i ymsefydlu yn Môn.

„ Cymdeithasfa yn Nghasteil-Nedd.

„ Dafydd Cadwaladr yn dcchrcu pregethu, yn 28 mlwydd oed.

„ Eübert Jones, Rhoslan, yn pregeihu yn Abergynolwyn, sir Feirionydd.

„ Pregethu gan y Methodistiaid yti ardal Trefriw, ger Llanrwst.

„ Codi capel byclian yn Mochdre', sir Ddinbych.

„ Cymdeithasfa yn cacl ei cliynal yn Henllan.

„ Dechreu pregethu yn Llangerniew, sir Ddinbych.
1781. Eobert Evans, Llanrwst, yn myned i Lundain, y Cymro cyntaf a aeth yno i

bregethu, ar ol dyddiau Howel Harris.

„ Parch. John Willianií.-, Lledrod, yn ymuno â'r Methodistiaid.

„ Diwygiad mawr yn Llangeitho.

„ Y llifeiriant yn ysgubo ymaith d, a'r aelodau eglwysig yn ymgynulledig ynddo,
yn sir Drelaldwyn.

„ Geni y Parch Ebenezer Richards, Tregaron;—yn dechreu pregethu yn 1801;—
yn marw yn 1837.

„ Adeiladu capel yn Mhwllheli.

„ William Llwyd, Ysgeifiog, yn dyfod i Liverpool ; y cyntaf o'r Methodistiaid.
1782. Parch. Daniel Eowlands yn pregthu y bregeth ryfeddol ar loan iii. 1 6, yn y Bala.

„ Methodistiaeth yn cychwyn yn Liverpool.

„ Parch. A. Evans, Cynfil, yn dechreu pregethu ;—yn marw yn 1837, yn 82 oed.

„ Codi capel yn Llasamled, ger Abertawe.

„ Robert Raiiîes, Ysw., yn sefydlu ysgol Sabbothol yn Nghaerloyw.
„ Dafydd Rhys, Llanfynydd, yn dechreu pregethu

; yn marw ar ei daithyn 1818.

„ Yr oedfa gyntaf yn mhlwyf Llanwrin, gcr iMachynlIeth.

„ Parch. James James, Pen-blaen, sir Faesyfecí, yn dechreu pregethu yn 22
mlwydd oed. Yn marw yn 1831.

„ Parch. John WiUiams, Pant-y-celyn, yn dyfod i Lanfair-Muallt.
1783. Parch. Thomas Jones, Dinbych. yn dechreu pregethu. Yn marw ya 1S20.

„ Cynal y cyfarfod misol cyntaf yn sir Fflint.

„ Methodistiaeth yn ymsefydhi yn Ninbych.

,j
Pregeth gyntaf Mr. Charles, yn Llanfâchreth, sir Feirionydd.

„ Mr. Charles yn priodi, ac yn ymsefydlu yn y üala.

1?83. John Thomas, y gof, Llanfwrog, Môn, yn ymuno â'r crefyddwyr.

„ Ffurfio eglwys Fethodistaidd yn Llanerchymedd, Môn.
1784. Y gymdeithasfa gyntaf yn Aberystwyíh.

„ Y gymdeithasfa gyntaf yn Beaumaris.

„ Parch. Jobn Jones, Edeyrn, yn dechreu pregethu.

„ Rhys Morgan, Tal-llychau, yn dechreu pregethu ; yn marw 1847, yn 83 oed.

„ Parch. E Harris, Treamlod, sir Benfro, yn dechreu pregethu
; yn marw 1819.

„ Parch. Cristopher Basset yn marw, yn 31 mlwydd oed.

„ Y bregeth gyntaf yn Rliyl, sir Fflint.

1785. John Elhs, Abermaw, yn dechreu pregcthu
; yn marw yn 1810, yn 52 ml oed.

„ John Davie3, Nantglyn, yn dcchreu prcgethu
; yn marw yn 1843, vn 82 oed,

„ Mr. Charles yn ymuno â'r Methodistiaid.

„ Bisiart Morris yn dyfod i ymsefydlu i ardal Llanfair-pirll-gwyngyll, Môn.
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1785. Ymlid Owen Jones o Bodhelen, Lleyn, a'i ynisefydliad yn y Cwyrt, Môn.

„ Adeiladii Capelydd, Aberffraw, Caergeiliog, y Capel-coch, a Niwbwrch, Môn.

„ Adeiladii Capel j-n Aberystwyth.

„ Adeiladu y Capel Cymrcig cyntaf yn Llundain. yn Wilderness Row.
1786. Parch. John illiamî, Pant-y-celyn, yn myned ya athraw i goleg Trefecca.

1786. Ail-adeiladu capel Cil-y-cwm, sir Gacrfyrddin.

„ Deehreu pregethu yn LlaneUi, sir Gaeríyrddin.

„ Methodistiaeth yn dechreu ymsefydlu yn Nghemmaes, Môn.
„ Ysgol Sabbothol yn Llanfwrog, y gyntaf yn Môn.
„ Ellis Edward, Darowen, sir Drefaldwyn, yn marw.

1787. John WiIIiams, Dolyddelen, yn dechreu pregethu
;
yn marw yn 1839, yn 82 oed.

„ Parch. Rlr. Jones, Llangan, yn Nolgellau.

„ Dechreu pregethu yn LlwyngwTÌl, sir Feirionydd.

„ John Edwards, Ereiniog, yn dechreu pregethu. Yn marw yn 1823.

„ Adeiladu capel Llansantffraid-glan-Conwy.

„ Anne Parrj', Bryn-mulan, sir Ddiubych, yn marw ;—agor ei bedd yn 1830 ;

a thrachefn yn 1836.

„ Helaethu " Capel Mwd " yn Aberffraw.

„ Symud y pregethu o'r Waun-eura, Mon, i gapel Glasinfryn.

„ Parch. William Davies, Castell-Nedd, yn marw, yn 67 mlwydd oed.

„ Parch. Evan Richardson yn ymsefydlu yn Nghaernarfon.

„ Yr oedfa gyntaf yn mhlwyf Llandegai, sir Gaernarfon.

„ Robert Roberts, Clynog, yn dechreu pregethu. Yn marw _yn 1802.

„ Adeiladu y capel Cymraeg cyntaf yn Liverpool, yn Pall Mall.

1788. Parch. Ebenezer Morris yn dechreu pregethu yn 20 ml. oed
;
}ti marw 1825.

„ Cychwyniad Methodistiaeth yn Manchester.

„ Cymeryd t anedd yn Llandeilo-fawr, sir Gaerfyrddin, i bregethu ynddo.

„ WiIIiam Lewis, sir Fon, yn pregethu yn nhref y Fflint.

1789. Parch, S. Llwyd, Bala, yn ymuno â'r Methodistiaid.

„ Dechreu Methodistiaeth yn Llaneurgain, sir Fflint.

„ John Jones, Treffynnon, yn dechreu pregethu. Yn marw yn 1829.

„ larlles Huntingdon yn ymweled ag Abertawe.

„ Adeiladu capel Bryn-yr-odyn, sir Gaernarfon.

„ John Davies, gynt o Henllan, yn marw yn Liverpool.

„ Parchn. T. Hughes, a T. Edwards, Liverpool, yn dechreu pregethu. Y cyntaf
yn marw yn 1828 , a'r olaf yn 1825.

„ Cychwyniad Methodistiaeth yn Nghaerlleon.

1790. Dechreu ysgol Sabbothol yn Mryn-yr-odyn, sir Gaemarfon.

i,
Methodistiaeth yn cycliwyu yn ardal Casgwys, sir Benfro.

„ Pareh. Daniel Rowlands, Llangeitho, yn marw.

„ Cychwyniad Methodistiaeth yn Mostyn, sir Fflint.

„ Pi'egethu yn dechreu yn Nghorwcn
1791. Le\vis Morris yn dechreu pregethu. Yn marw yn 1855, yn 95 mlwydd oed.

„ Methodistiaeth yn ymscfydlu yn Llanuwchllyn, sir Feirionydd.

„ Diwygiad mawr yn y Dê a Gogledd.

„ Parch. WiUiam Williams, Pant-y-celyn, yn marw yn 74 mlwydd oed.

„ larlles Huntingdon yn marw.
1792. Robei-t Llwyd, Plas-ashpool, yn marw,
1793. Parch. Robert Griffitìi, Dolgeîlau, yn dechreu pregethu. Yn marw 1844.

„ Codi capel yn nhref Dinbych, ac yn Merthyr Tydíil.

„ Adeiladu y capel cyntaf yn nhret Caernarfon, a chapel yr Achyb, Llanllechid.

„ Parch. P. 01iver, Caerlleon, yn deehreu achos yn y ddinas. Yn marw yn 1800,
yn 37 mlwydd oedi

1794. John Dafydd Daniel, sir Aberteîfi, yn marw.

„ Adeiladu capel y Drindod, yn sir Ahcrteifi.

„ Parch. J. Thomas, Aberteifi, yn dechreu pregethu; yn marw yn 1849, yn 89 oed.

„ Adeüadu cipel Beddgelert

„ Parch Richard Joncs o'r Wcrn, yn dechrcu pregethu. Yn mai'W yn 1833.

„ Adeiladu capel Dinas, yn Lleyn.

„ Adfywiad yn ardal y Dwyran, Bryn, a'r Gaerwen, Mén^
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1794. Parch. Eichard Lloyd, Beaumaris, yn dechreu pregethu.

„ Mr. Rice Hughes, Bodafon, yn mar\v.

„ Parch. John EUias yn dechreu pregethu.

„ Methodistiaeth yn ymsefydhi yn Tal-llychau, sir Gaerfyrddin.

„ Adeiladu capel yn nhref y Wyddgrug.

„ Parch. D. Jones, Llangan, yn symud ei garfref i sir Benfro.

1795. Aberystwytli a'r Twi-gwyn yn cael gweinyddiad swpper yr Arglwydd.

„ Dàl a dirwyo William Pugh, am bregthu heb drwydded.

„ DarostwDg y ffair cyflogi ar y Sabboth yn Llangerniew, sir Ddinbych.

„ Metliodistiaeth yn ymsefydlu yn Llanfyliin, sir Drefaldwyn.

,, Dechreu ysgol Sabbothol yn Manchester.

1796. Parch. Michael Roberts o Bwllheli, yn dechreu pregethu
; yn marw yn 1848.

„ Ymraniad yn nghynulleidfa Aberthyn, sir Forganwg.

„ Humphrey Owens o sir Fflint, yn marw yn 60 mlwydd oed.

1797. Codi Capel Bwlch-y-groes, sir Benfro.

„ Evan Evaus o'r Waun Faì\T, yn marw yn Llanidloes.

„ Cychwyniad Methodistiaeth yn Llanddowror.

„ Parch.'j. Evans, New Inn, yu dechreu pregetliu
;
yn marwyn 1847, yn C8 oed

„ Cychwyniad Methodistiaeth yn Amwythig.

1798. Parch. Peter Roberts yn dechreu pregethu
; yn marw yn 1829.

„ Dechreu pregethu yn ardal y Talwrn, Môn.

„ Capten Williams, Caerlleon, yn dechrcu pregethu.

„ Parch. Thomas Llwyd, Abergele, yn declireu pregethu.

„ Mr. David Hughes o Llanrwst, yn dechreu pregcthu ;—yn marw yn 1817.

1799. Dechreu pregethu yn Aberdâr, sir Forganwg.

„ Capel Cymraeg cyntaf yn Manclie.ster.

„ Parch, John Elias yn priodi ac yn ymsymud i wlad Mon i breswylio.

,, Afìechyd peryglus yn dal Mr. Charles.

„ Codi Capel Ciyg-glas, yn Abertawe.

1800. Nid oedd ond 'wyth o Gapelau yn sir Drefaldwyn yn y flwyddyn hon.

„ Dinystrio Capel y Methodistiaid yn Ehos-y-bol, Môn.

„ Pârch. Daniel Jones o Lanllechid, yn dechreu pregethu.

„ Cymdeithasfa yn Casnewydd-ar-Wysg.
1801. Mr. Hugh GrilBths yn dyfod i'r Amwythig.

„ Parch. H. Jones, Llaneirwg yn dechreu pregethu ; yn marw yn 1 843, yn 7 1 oed.

„ Parch. James Hughes o Lleyn, yn dechreu pregethu ; ac yn marw yn 1851.

1802. Parch. John Peters o'r Bala, yn dechreu pregethu, a Thomas Owen o'r

Wyddgrug, yr un amscr.

1802. Parch. John Hughes, Pont Eobert, yn dechreu ei yrfa gyhoeddus ; ac yn marw
yn 1854, yn 79 mlwydd ced.

„ Parcli. E. Griífiths yn dechreu yr un flwyddyn, ac yn marw yn 1839, yn 61 oed.

„ Parch. Abraham Jones o Lanfyllin, yn dechrcu yn yr un amser.

„ Cychwyn yr ysgol Sabbothol yn y Gorwydd, sir Frycheiniog.

1803. Cynal y Gymdeithasfa gyntaf yn Merthyr.

„ Methodistiaeth yn cychwyn yn y Drefnewj-dd, sir Drefaldwj'n.

,,
Adeiladu Capel yn Nghorwen, sir Feirionydd.

1804. Dcchreu ysgol Sabbothol yn Adwy'r Clawdd.

„ Adeiladu Capel yn Ystrad-gynlas.

„ Adeiladu Capel yn Nghaerlleon.

1805. Methodistiaid yn Amwythig yn ymsefydlii yn hen Gapel y Wesleyaid.

„ Adeiladu Capel yn Nghrug-hywel, sir Frycheiniog.

„ Adeiladu Capel Bedford-street, Liverpool.

1806. Deehreu ysgol Sabbothol yn Llanerch-y-mor, sir Fflint.

„ Methodistiaid yn dechreu prcgethu yn Rhaiadr, sir Faesyfed. *.

„ Cyffro yn dechreu yn nghylch ordeinio Gweiinidogion yn y Cyfundeb.

„ Parch. John Parry yn dyfod i ymsefydlu yn Nghaerlleon.

„ Adfywiad crefyddol yn mysg y Cymry yn Llundain.

1807. Pardi. WiUiam Wiliiams, Llundain yn dechreu pregethu, ac yn marw yn 1847.

„ Pregethu yn dechreu yn ardal Gellifor, Dyffryn Clwyd.

„ Troi y Parch. N. Rowlands allan o'r cyfundeb.
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1808. Methodistiaeth yn cychwyn yn Magillt, sir Fflint.

„ Thomas Edwards o Liverpool, yn ymweled â'r Goroi y waith gyntaf.

„ Parch. D. Charles yn dechreu pregethu ; yn marw yn 1834, yn 72 mlwydd oed.

18û9. Robert Pr^'s o Clas-Winter, yn marw yn 71 mlwydd oed.

„ l'arcli. T. Jones yn dyfod i Ddinbycli i fyw.

„ Parch. James Hughes, Llundain, yn dechreu pregethu, ac yn marw yn 1844.

1810. Methodistiaeth yn dechreu yn Hiniant, sir Drefaldwyn.

„ Parch. D. Jones, Llangan, yn marw yn 75 inlwydd oed.

„ Taro melin-wynt Llansamled gan fellten, a'i Uosgi er arswyd mawr i'r trigolion.

„ Parch. Thomas Gray o Ffosffin, yn maiw.
1811. Yr ordciniad cyntaf ymhlith y Methodistiaid yn y Gogledd a'r Dê.

„ Tro hynod yn cymeryd lie ar weddi y Parch. Evan Richardsön yn Llangefni,

Môn, ar amser sychder mawr.

„ Mr William Boweu yn ymsefydlii yu Abertawe.

„ Adeiladii capel yn Llanfwrog, Môn.
1813. Parch. Robert Roberts o Lanelwy, yn symud i RhosUanerchrugog i fyw

;

dechreuasai bregethu yn 1827, a bu farw yn 1849.

„ Parch. William Jones o Rhuddlan, yn dechreu pregethu ;
yn marw yn 1844.

„ Sefydlu Cymdeithas GororClawdd OíFa, yr hon a elwir bellachyn "Gymdeithas
Gaenadol Gartrefol y Methodistiaid Caltinaidd,"

1Ö14. Parch. íMoses Parry yn dechreu pregethu ; ac yn marw 1855.

„ Parch. T. Charles o'r Bala, yn marw.
1815. Parch. Richard Jones o'r Bala, yn dechreu pregethu.

„ Parch. ]\Iorgau Howells yn dechreu pregethu—ynmarwyn 1852, yn 56 ml. ocd.

1817. Diwygiad mawr yn y Dc a'r Gogledd.

„ Codi Capel Cymreig yu Woolwich, ger Llundain.

„ Methodistiaeth yn cychwyn yn Nghronant, sir Fflint.

1818. Methodistiaeth jn ymsefydlu yn Llangamarch, sir Frycheiniog.

,, Adíywiad grymus yn Llcyn ac Eifionydd.

„ WiUiam Jones o Laeth-bwlch, sir Drefaldwyn, yn marwyn 77 mlwj'dd oed.
1819. Cymdeithasfa hynod yn Llanidloes.
18-20. Parch. Robert Ellis o'r Wyddgrug, yn marw.
1821. Adfywiad grymus yn y Bont-uchel, sir Ddinbych.

„ William Lewis o Glasinfryn, Môn, yn marw.
1822. Codi Capel '" Jewin Crescent," Llundain.

,, William Davies o'r Golch, ger Trelfynnon, sir Pflint, jti marw.
1823. George Ffoulhes o'r Wyddgrug, yn marw yn 80 mlwydd oed, wedi bod yn

aelod cr ys 61 o fiynyddau.
1824. Adeiladu Capcl Cooper-street, Manchester.

,, l'arch. Evan Richardson o Caernarfon, yn marw.
1825. Parch. Thomas Elias, sir Frycheiniog, yn dcchreu pregethu, ac yn marw yn 1855.
1826. Codi capel Uose Placc, LiverpooI.

,, Parch. ííichard Williams yn dyfod i Liverpool i breswylio ; ac yn marw yn
y fl 1842, yn 40 mlwydd oed.

1828. Adtywiad grymus yn Llanddeusant, sir Gaerfyrddin.
1829 Parch. John Humphreys o Gaerwys, yn marw.
1831-2. Adfywiad grymus yn Lleyn ac Eitioiiydd.

1832. Codi Capel yn Salford, Manchester.
1833. James Matthias yn marw yn 93 mlwydd oed.
1837. Sefydlu Athrofa i'r Methodistiaid yn y Bala.
1839. Adeiladu Capel Biirliiigton-strcet, Liverpool.
1840. Sefydlu Cymdeithas Genadol Dramor y Methodistiaid.

„ Anfon y Cenadwr cyiitaf allaii, y Parch. Thomas Jones, i India, Tach. 25.
1841. Adeiladu Capel Mulberry-street, Liverpool.

,, Parch. John Elias o Fon, yn niarw yn 67 mlwydd oed.

„ Parch- Wm. Lloyd o Gaernartòn, yn marw.
1842. Mr. T. Phillips o Stocliland, yn marw yn 89 mlwydd oed, wedi bod yn Ddiacon

am 60 mlynedd.

„ Agor Athrofa i'r Methodistiaid yn Nhrefecn

,

1845. Parch. D. Griffiths o Lantwood, sir Jienfro, yu marw.
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Aber, sir Gaernarfon, anghrefydd

„ Methodisüaeth yn

,, offeiriad yn crlid yn
Abernngell, sir Drefaldwyn, hanes Methodistiaeth yn
Abercorris, sir Fcirionydd, hanes Methüdistiaeth yn
Aberconwy (gwel tan y gair " Conwy.")
Aberdar, Morganwg, Methodistiaeth yn
Aberdaron, Lleyn, sir Gaernarfon, iMethodistiaeth yn
Aberdau-gleddyf pií7/òr£/j, Methodistiaeth yn
Aberedw, sir Facsyfed, pregethu gynt yn
Aberdyfi, sir Feirionydd, Methodistiaeth yn
Abergele, sir Ddinbych, Methodistiaeth yn
Abergwaun, sir Benfro, Methodistiaetli yn
Aber-gynolwyn, sir Feirionydd, Methodistiaeth yn
Aberhonddu, sir Frycheiniog, jNIethodistiaeth yn
Aberhosan, sir Drefaldwyn, Methodistiaeth yn ...

Abcrtfraw, sir Fòn, Methodistiaeth yn
Abertfrwd, sir Aberteitì, Methodistiaeth yn
Abermaw, sir Feirionydd, Methodistiaeth yn
Abermcirig, sir Aberteifi, Methodistiacth yn
Aberporth, sir Aberteifi, Methodistiaeth yn
Aberteifi, sir Aberteifi, Methodistiaeth yn

„ y dref, Methodistiaeth yn
Abertawe, sir Forganwg, Methodistiaeth yn
Aberthyn, sir Forganwg, Methodistiaeth yn
Aberystwyth, sir Aberteifi, Methodistiacth yn

„ „ cychwyniad yr ysgol Sabbothol yn
Abcrystrwyth, sir Fynwy, Methodistiaeth yn
Abraham, Rowland
Achau y saint

Achyb, sir Gaernarfon, pregethu yn ... ...

Acrfair, ger Llangollen, Methodistiaeth yn
Adams, Mr. John, Cilcain

Adfcriad Pabyddiaeth
Adferiad hynod i ddyn o'i glyw
Adfeiliad Methodistiaeth yn Maesyfed
AdfeiHad ar grefydd yn y cynoesoedd
Adfywiadau cyfamserol yn Lloegr

„ „ Scotland

„ „ America

2 3

Cyf.
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Adfjnyiadau Scotland ac Iwerddon
„ amrywiaeth eu tfurf

„ America
„ eu heíîiìith ar gynydd IMeíhodistiaeth

„ desgrifiad Mr. Charles o

„ desgrifìad Wr. Newton o

„ Ehode Island

„ Lleyn ac Eitionydd

„ Beddgelert

„ Ysbytty Ifan

„ ya foddion cynydd

j, .,

„ Llangeitho

„ Llangwyryfron

„ Llanon'(l795-e.)

„ Clyiiog, yn 1765, 1793, 1812, 1818 ...

„ yn 1833

„ hyiiod flSiej

„ Brynengan, sir Gaernarfon

„ yn Llauberis(1762)

„ yn Saethon-bach

„ yn Eeddgelert (1794)

„ yn Penant

„ yn Dinas, Lleyn, sir Gacrnarfon

„ yn Bwlch-y-groes, sir Beufro

„ yn Cilgeran, sir Eenfro

„ yn Llanddeusant, sir Gaerfyrddin, 1828

„ yn Llanymddyfri (1SI9) "

„ vn Llanidloes, sir Drefaldwyn

„ ynl782 "

„ yn BrynsiencYU, sir Fon
„ yn 1822, yn Mon
„ yn Llansaraled, sir Forganwg
„ yn y Bont-uchel sir Ddinbych
„ yn Nghacrwys. sir Fflint ' ...

„ yn Xghilcain, sir Ffliiit

„ yn Gwytherin, sir Ddinbych
„ yn y Gorwyild, sir Frycheiniog

„ yn Trecastell, sir Fi-ycheiniog

„ honeddwr yn cei.sio èi lethu

„ yn y Bwlcli a Llangors

„ yn lîisca, sir Fynwy
„ yn Soar, sir Abt-rteifi

„ yn AberftYaw, Mon (1776)
„ yn Llanfwrog, Won (1795)
„ yn Llaneicliymedd, Mon
„ yn Llanfair,"Mon

,. yn Rhos-y-bol. Mon ...

Adf)-fyrion ar gychwyniad ilethodistiaeth
Adgotìon am y "Parch. Ebenezer Morris
Adroddiad Richard Tibbot i'r Gymdeiihasfa

„ Thomas James i'r Gymdeithasfa

„ Morgan Jones i'r Gymdeithasfa
„ John Harris i'r tiymdeithasfa

„ William Richard i"r Gymdeithnsfa
„ Jíimes Williams i'r Gymdeithasfa
„ Richard Tibbot i'r Gymdeithasfa
„ James Wüliams i'r Gymdeithasfa
„ William Hichard i'r Gymdeithasfa
„ James WiUiams i'r Gymdeithasfa

Cyf.
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Adrodtìiiid 'William Richard i'r Gymdeithasfa

„ „ am Lechryd

„ Parch. William Wilhams i'r Gymdeithasfa

„ "WiDiam Richard i'r Gymdeithasfa

„ Cenadaeth Gartrefol y Deheubarth

Adwy'r Clawdd, haiies am
„ erlid yn

„ hanes am ...

,,
crlid yn

„ WiUiam Lewis yn

„ y ddau John liughes yn

„ can,í;henau wedi tarddu o

Addoldai, eu lluosogiad

,, hwyrfrydedigrwydd yn cu codi

,, tyndior penaf eu corii

Aflonyddu ar oedfa

„ yn TTenüan

„ yn ^ghronant

,,
yn I^hinbedr ... ... ...

„ yn Aberhonddu

,,
cais at ...

Aflonyddu ar Humphrey Owens
Afieoaetii eglwysaidd •

Agwedd Cymru o lìarth crefydd o ddyddian Wick!iífe

„ gwiad Mon ar ddechreu 1700

„ Llanrwst a'i chyíhiliau ... ...

Amcriea. adí'ywiad yn
Alehiia, brwydr yr

Alban, bion, Llanon
America, hanes Methodistiacth yn
Amdditfyniaii i'r Mcihodistiaid

Amgylchiad liynod cysylltiedig a Gronant
Anghydtfurfiaeth wedi lleshau Cymru
Ani;liydtfurfwyr yn dyoddef
Anhawsderau teithio yn Ngh.\mra
Anni Boleyn yn uraig i Uarii VIII.

Anulirefn, cyliuddiad o, j n llal'ur y Lleygion
Annas, gwraig dlawu yn Aberflraw

Autinoiniaeth, ymosodiad oddiwrtli

,,
prif athrawon

„ ymdrecli yn ei erbyn

„ y perygl o ... '

a Howland Hill

Anwyhodacth, chwedl yn daiigos ...

Auwyl, Edward, y gwehydd, o Gaerwys
Arf'jrion crculawn a llygredig

., hcii, yn Nghoiiwy

„ hen, VII cael cu liarostwng

Arcìiesgob Laiid ... ... ... ... ... .,,

Ar.ilygwyr y dosliarthiadau

Ai'ilygwyr, moddion cyiialiaclhyr...

Ardda, Capel, ger Trefnw ... ... ... ...

Arth yii gwrthod niweidio pregethwr
Argyhocddiad hyiiod yii LÌaniiar ...

„ Robert Thomas
,, un arall daii bregeth

Ashford, r.irch. Thomas ...

Al'oliiaíi hynod i wedili ... ,.; ... ... ..,

At.iiteydd i gynydd iiethodisiiaeth

Awstyn Fynach ... ... ... ... ..<

Cyf.
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B.

Bala, Parcli. Lewis Eces yn ymweled a'r

„ Howel Harris yn, y tro cyntaf

., erlid Jenliin Moroan yn y ...

„ dyfodiad Mr. Cliarles i'r

„ cysylltiad y, a Methodistiaeth

„ ail-ymwcliad Harris a'r ...

., crefyddwyr cyntaf yn y ...

„ dyfudiad John Evans i fyw i'r

„ y cynghorwyr cyutaf yn y ... _

„ cyciiwyniad y gymdeithas eglwysig

„ erlid a gorthrymu yn ardaloedd y ...

„ dyfodiad Mr. T. Foulkes i'r

Bacdd yn dial ar erlidiwr yn Nghaergybi
" Banc y dawns," chwareuon ar

Banc-y-felin, Harris yn, yn 1760

Bangor, a'i chyffiniau, sir Gaernarfon, Methodistiaeth yn

„ „ „ Methodistiaid cyntaf yn ...

„ „ „ chwedl am Dafydd Roberts

Barn yn dissyn ar offeiriad erlidgar

„ ar aflonyddwyr addoliad ... ...

„ yn gorddiwcs gwawdiwr a gorthrymydd

„ ,,
crlidwyr...

„ „ boneddwr yn Nglilynog

„ ,,
un am ryfyg a chelwydd

Bagillt, sir Fflint, hanes Methodistiaeth

Basset, E., Ysw., hanes am ...

Barley, Syr Nicholas, crybwylliad am
Basset, Parch. Cristopher, yu St. Ffagans ...

„ ,, yn Nyífryn Clwyd
Bateg, Mr. Jamcs, Amwythig
Beaimiaris, hanes Muthodistiaeth yn ... ...

Bebb, Wiliiam, Rliiwgriaíol

Beddgelert, adfywiad grymus yn ...

„ hanes Methodistiaeth yn
Beddargrafíatgas yn Ysgeifiog, sir Fflint ... ...

Begeley, Mcthodistiaeth yn
Beibl Tindal, crybwylliad am

„ yn Sacsonaeg

,, prindcr o, yn Nghymru ...

Belcher, John, yn y liala ... ... ... ...

„ yn arolygydd ... ... ,,, ,.,

Bellis, Mrs. Anne, Phuses'mor

"Beni" y crydd, Llansamled, chwedl aru ,.

Bcrridge, John, o flaen yr csgob ... ... .,. .,,

Berridge, Parch. John, crybwylliad atn

Benha, gwraig Ethelbert

Beriiien-gron, Metbodistiaelh yn ,,. ,,. ,,, ,,, ...

Bethania, capcl, yn Llangado, Mon ..,

Bethania, capel, yn Aberdar .,. ,,, ,,. ...

Bethel, cape!, yn Mon, hanes

Bethlehem, capel yn iMon, hanes ,

Bettws, Abcrgele, hanes am ,.,

Bettws, Bir Gacrfyrddin, Mcthodistiaetli yn ,

Bevan, Madam, a líohcrt Jonea ... ... ... ... ...

,j
a Miss Pengay •,< ... i.. ... ...

BHslOD, MctbodiËtiactb yn ,.• ,,• ><' i •••

Cyf.
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Birmingíiam, Methodistiaeth yn
Blaenhownant, sir Aberteifi ...

Blacnpenal, sir Aberteifi, hanes am
Blacn-y-pl\vyf, sir Abertcifi, hanes ...

Blaenanerch, sir Aberteití, hanes nm
Blaen-y-cae, sir Gaernartbn, pregthu ya ...

Blaenau Gwent, Harris yn pregethu yn
Boneddwr, dychweliad, yn Ystrad-ffiw

Boncddwyr yn crlid y Mcthodistiaid

Boiieddwr a'r cyrddau cglwysig

Bont-rhyd-fendigaid, Methodistiaeth yn ...

„ hanes

„ erlid yn
Bontfaen, sir Forganwg, Harris yn
Bont-uchel, pregethu yn
Bont-ucliel, hanes Methodistiaeth yn

,,
dechreu preirethu yn, yn 1766...

,,
cymdeithasfa hynod yn

Bound, Mary, Hhaiadr, hanes am
Bowcn, Mr. a Mrs., Waunifor

„ Mr. a Mrs., Tyddyn, sir Drefaldwyn

" - . .
"

„ Mr., ofl^eiriad, yn gwrthwynebu

„ Miss, Waunifor, chwedi am
„ Joiin, Pont-y-pool ...

„ John, Ysw., Ty-gwyn
„ Parch. David, Liansaint

„ Capt , crj bwylliad ani un ...

„ Mrs , Horeb, l^embrc, crybwylliad am
„ Parch. John, Llanelli

„ Mr. William, Abertawe

„ Mr., Llwyn-y-gwair, dychweliad ...

Bowies, Dr., ofi'eiriad Trefdraeth, Mim
Hoyie, Parch. Mr, yn erlid yn Nhrefriw ...

Bran ap Llyr-Uediaith, crybwylliad am
Brwydr Caerlleon

Brcchfa, Methodistiacih

Brcudilwydion, coel ar

Breuddwyd Margaret (^onwy, Henliys
Biewster a'i gyuullci.lfìi

Briinaston Hall, pregethu yn
Brwydr Aleluia, ger y W'yddgriig ...

Brwynog, ger Trcfriw, pregctlm yn
Brychciniog, hanes Methodistiaeth ...

Brui-bugad, pregethu boreu yii

„ haiics Methodistiaeth...

Bryn-eglwys, pregethu pyntaf yn ... ...

„ hancs Methodistiaeth yn
Bryn-burga C t/ò/í:), prcgethu yn ... ...

Bryn-tiriun, Morganwg, hanes am ... ...

Bryiicnig, Meirionydii

Bryn-cngan, sir Gaernarfon, hanes
Bryn-gwyild, ger Edeyrn, pregctbu yn ...

Brynsicncyn, Mon, liobert Jones yn ...

„ Metliodistiaeth yn ...

,, ndfywiad yn
Bryn-y-gadfan. pregcthu yn
Br n-yr odyn, Mi'thodistiacth

Biy ''111, pre;.;cibu yii ...

JiuartUau, líer Llanìliíai, pregeihu yn, ya 1763

Cyf.
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Bacldey, James, cyngliorwr yn sir Fflint ...

Budihi^^oliaeth Garmon, ger y Wyddgrug ...

Bnsrciliaeth yr eglwysi

Bulkiey, Richard, chwedl am
Bulkley, Wiiliani, Ysw

,, arglwydd, Barnon Hill ...

Bulk]cy, Ysw., Bryndii, chwedl am
Buruess Hill. haues Methodistiaeth...

Bwlau, sir Gaeruarfoa hunes
Bwich-y-groes, sir Benfro ...

Bwlcli, sir Feirionydd, capel y
Bwlch, sir Frycheiniog, adfywiad yn

Cyf.
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Capelau eu hanamledd

,,
yn cael eu codi trwy gasgliad cyffredinol

„ yn cael eu cofrestru

Capel Waunitor, hanes am ...

„ Aberffrwd (1770)

,, Blaenpenal (1783)

„ Lhuiilar (1797)

„ Aberrstwyth (1785)

„ Lianôn (1762)

„ y Drindod, hanes am ...

„ Afan, hanes am
„ Ty-niawr, Bryncroes (1762) ...

„ y Creigiau, ger Llanbedr (1745)

„ Clynüjî C1760)

„ y Nant, Lleyn (1782)

„ Edeyrn, Lleyn (177 5) ...

„ Uwch-y-niynydd, Aberdaron (1773)

„ Llanberis yn Arfun (1777)

„ y Waiui-fawr (1785)

„ Nefyn (1785)

„ Deuj;orn. Pwllheli ...

„ Pwllhe!i(1781)

„ Beddgelert (1794)

„ Llanrug (1T98)

., Bryn-yr-odyn (1789)

„ Caernarfon (1793)

„ Dinas, Lon-fudr

„ Ty Ddewi (1785)

„ Solfach, sir Benfro

„ Woodstoch (1754)
"CapelNewydd," (1763)

„ Bwlch-y-groes (1797)

„ Pont-gareg (1792; ...

„ Glaiirhyd (1792)

„ Carfarchell (17Ö3)

„ Abergwaun (1758) ...

„ Llanbrynniair, sir Drefaldwyn (1767)

„ Darowen (1824)

„ Macliynlleth (1784)

„ IJanidloes (1779)

„ Llangvnog (1826)

„ y Britíidir (1807)

„ Cymdy(182S)

„ Tal-llvchau, sir Gaerfyrddin (1806)

„ Llanfniydd (1771) "..

„ Llaniícifo (1778)

„ Cefn-byracli (1747)

„ Cil-y-cwm (,1740)

„ Llanymddylri (1802) ..

„ Llangyndeyrn (1809) ..

„ Castelí-nevvvdd (1776)

„ Cyntil(l792)

„
" Mwd," Llanrhyddlad

„ Llatigristiolus (1'64)

„ "Huddygl," Abcrffraw

„ Caerneiìiog (1786)

„ Ty'n-y-maen (180Ü) ..

,,
Amlwcli (1777)

,,
Coch, hancs y

„ Llauerchjmedd (179U)

Cyf.
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CapelLlangadog(1770;
„ Rhostryfan (1820)

„ Bwlan(lSlô)
., Ceinewydd (1807)

., Cilgeran (1795;

„ Cavno(l8lU
., Bryn-y-ffynnon, Mallwyd (18Ü1J ...

„ Aberthynl! Morganwg(Ì749)

„ V Graig, ger Merthyr

„ Tan-y-t'ron. sir Ddinbych (1773)

„ DinbYch (1793)

., y Dvtfryn Clwyd (1776)

„ Prion ("l792)

„ Cilcain (1806)

„ BagilltASlS)

„ Gyfylchiri"76)

., EÌiosUanerchrugog 0770^
;, Gellifor (1ÍS14)

Capelau, eu hanamledd yn sir Feirionydd

Capel y Bertbcn-gron, sir Fflint (1775) ...

.,
Bont-uchei, sir Ddinbych (1777) ...

„ Llanarmon-yn-Ial (178t))

„ Llangollen(1773)

,,
Liansant-ffraid-glan-Conwy (1787)

„ yr larlles yn Aberhonddu

„ Cymraeg cyntaf yn Lcrpwl (1787) ...

"^
„ Manchester (1799)

„ Llundain (1785)"
„ Caerlleon (1804-)

„ \n cael ei ddinystrio trwy drais

'., ÌDolgellau, y mòdd y caed y tir

Caradoc, Tywysog Cymru
" Caradocs-yr-ochrau

"

Carfarchell."sir Bcnfro. hanes

Carmel, Methodistiaeth, sir Gaernarfon ...

Carnachen-wen, sir Benfro, crybwylliad fira

Carneddau, sir Drefaldwyn, hanes y
Cariieddi, canu awyrol yn

Carno, sir Drefaldwyn, hanes

Castlemael, hanes

Castell-y-fuwch, crybwylliad am
Castell-liewydd-yn-Emlyn, hanes

CasttíU-ncwydd-ar-Wysg, erlid yn

Castell-nedd, ]\Iorganwg

Cusgwys, sir Bcnfro, hanes

Catîierine, gwraig Harri yr VIII.

*' Casgliad y ddimai

"

" Ceiniog vr lâr," hen ddefod yn Nefyn

Cefn-y-aun, sir Gacrnarfon

Cefn-byrach, sir Gaerfyrddin

Cefn-llys. sir Faesyfed, pregethu yn

Cenadaeth gartrelol y Deheubarth

Cenadaeth gartrefol y Gogledd

Cenadaeth dnamor y cyfundeb

Cenadon cartrefol y Dehcubarth

Celwyddau yn caeí eu taenu am y crcfyddwyr

Cemmaes, sir Drcfaldwyn, Harris yn

„ „ hanes am
„ Mon, pregethu yn

Cennick, IMr., cychwyniad ei weinidogaeth...

Cyf.
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" Cerig-grwynion," sîr Benfro, pregethu yn
,

.Cerig-y-draenog-, Mon
Cei-newydd, Methodistiaeth yn
Charles, Parch. Thomas, Bala, hanes yr adfywiad gan ..

„ „ „ tystiolaeth am Rowîands.,,

„ „ „ a'i amserau

„ „ ,, yn cychwyn yr ysgolion ..,

„ „ „ enwogion ei oes ...

„ „ „ a Mr, Llwyd, Bala

„ „ „ ynpriodi

„ „ „ ei erlid yn Nghorwen

„ „ „ yn Llangwyryfon

„ „ „ Mochdre', sir Drefaldwyn.

„ „ „ Tan-y-fron, sir Ddinbych
Charles, Parch, D,, Caerfyrddia

„ ,, „ ieuengaf

„ „ „ John, Mon
„ „ Hugh a WilUam
„ Mr, Hugh

Cellar, O. William, Aberffraw, chwedl am
Cincinatti, Talaeth Ohio, America
Chidlow, Parch. B. W., America
Cil-y-cwm, Methodistiaeth yn
Cilgeran, sir Benfro, Methodistiaeth yn
Cilcain, sir Fflint, Methodistiaeth yn
Claudia merch Caradoc
Clerigwyr Cymru, cymeriad
Clerigwyr sir Gaemarfon
Cìeaton, Reinallt, Llanidloes

Chft'ord, swydd Henfford
Cnap-llwyd sir Forganwg
Clochyddion Llanor a Deneio ,..

Clos-y-graig, Methodistiaeth yn
Clochydd Llanir, adgofion am
Clwyd-y-fagwyr, Morganwg
Clyro, Maesyfed, hanes am
Clynog, Methodistiaeth yn
Cofrestru tai i gynal addoliad

Coleg yr larlles yn Nhrefecca

Colby, Stephen, Ysw., Penfro
Coed-y-Cymer, Morganwg
Conwy, Methodistiaeth yn

,, Hen arferion yn

„ Humphrey Owens yn
Corwen, erlid yn

,. Methodistiaeth yn
Coedmor, pregethu yn
Constableville. America
CollinsYÌlle, America
Cooper, Mr. Robert, LlangoUen
Cobham, Arglwydd
Caradoc, Parch. Walter, adgofion am
Cromwell. 01iver, a'i amserau
Creulondeb, arferion o

Croesoswalit, pregethu yn
CristionoRÌon cyntefig, cyhuddiadau yn eu herbyn

Cristionogaeth mewn ewgyddorion yn fwy na tìürfiau

„ gwahaniaeth rhwng, ag luddewiaeth

Críunant, Morganwg, hanes am
Crafnant, ger Llanrwst, pregethu yn

Cyf.
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Cwmystwyth, Methodistiaeth yn
Cwm-corvn, Llej-n, pregethu yn ,

Cyfarfod Misol sir Aberteifi

„ sir Gaernarfon, cychwyniad

„ yn Mryn-y gadfa yn 1769...

„ cyntafGwynedd (1745) ...

„ cyntaf sir Fflint

Cyfansoddiad Methodistiaeth

Cyfreithiwr anffyddaidd yn marw
Cwm lau, Brycheiniog, hanes

Cweryl y Pab â Harri VIII.

Cwstênyn Fawr, crybwylliad am
Cydorwedd, yr arfer o, yn Nghymrii
Cydmhariaeth rliwng Harris a Whitfield ...

Cyfieithiad y Beibl gan \Vicklitfe

Cymru a Lloegr, gwahaniaeth rhwng
Cybi, mab brenin Cornwall...

Cyrtis Finddu yn bradychu ei chwedl

Cyllin ap Caradoc
Cychwyniad Melhodistiacth

Cymedrolwyr y cymdeithasau

CynuUeidfaoedd yr ymneillduwyr

Cymdeithasau cyntefig sir Aberteifi

„ „ sir Gaerfyrddin

„ „ sir Drefaldwyn
Cymdeithasfaoedd cyntaf y Methodistiaid

Cymdeithasfa gyntaf y Methodistiaid

„ „ LUinllyfni

„ „ Aberteifi

„ „ Aberystwyth (1784)

„ „ yr ysgol Sabbotbol

„ ,. yr sgülion yn Elaenanerch

Cymdeithasau eglwysig, rhagfarn at

„ borcol sir Benfro

„ henaf Bryciieiniog

,, eglwysiiT cyntaf

Cymdeithasfa Lianllyfni, yn 1769

„ Abcrîiosan, sir Drefaldwyn

„ Machynlielh

„ Llanidloes (1819)

„ Drefnewydd (1805)

„ Castell-newydd (1774)
(1802) ...

,,
Kiwbwrch, Mou

„ Beaumaris (1784)

„ „ (1809)

„ Llangollen (176S)

Henlìan (1780)
Cymhwysderau swyddoi;ion, gofal am
Cymundeb yn Llangeitbo
Cyl'arfod Misol cyntaf Caergeiliog

Cydweli, Methodistiaeth yn
Cyrady
Cynfil

Cyfnodau Methodistiaeth Mon
Cynghorwyr, y modd y codcnt

„ boreol, nifer y
Cynydd Methodistiaeth trwy adfywiadau

„ „ trwy lafur lleygaidd

„ „ trwy droion Hhagluniaeth

Cyf. Tudal.
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Cynydd Metliodistiaeth trwy ysbry'd rhagorol y crefyddwyr

„ „ trwy ysgolion Sabbothol

„ „ trwy gytarfodydd pregethu

„ „ trwy attalfeydd iddo

„ „ yn Edernioa
Cynwyd, Methodistiaeth yn
Cychwyniad Methodistiaeth, adfyfyriadau ar

Cyrchu i Langeitho

Charles, Parch. Thomas, yn ymsefydlu yn sir Feirionydd

„ „ yn pregethu yn Llangeitho

„ „ ac esgob Llanelwy

„ „ a'r Feibl gymdeithas

„ „ ei lafur yn Llundain a Chaer

„ „ ei ddylanwad, a'i farwolaeth

Cymundeb Misol yn y Bala
C.ynghorwyr, ben, yn sir Feirionydd ...

Cynaliad yr Arolygwyr
Cynon, Methodistiaeth yn
Cynghorwyr, hen, Llangeitho

CH.
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Daliadau Wickliffe

Davies, Dr., esgob Ty-ddewi
Parch. Howel, hanes
Henry, gyda'r diwygwyr
Mr. a Mrs., Llanarmon-yn-Ial
Parch. John, yn Ninbych

„ yn Fflint

„ hanes

„ ,, ... ... ... ... ...

„ yn Nhreffynnon

„ yn cael ei erlid

Parch. Howel, yn Llechryd ...

,, hanes am
„ yn marw (1770)

Mr. Evan, Twi'-gwyn
Khy8
Mr. Robert, Aberyst-W3i;h

Parch. WilÌiam, Castell-nedd

Parch. William, Cynfil

Parch. Jenícin, sir Aberteifi

Griffith, Ysw., Lhmdain
Owen, Aber, sir Gaernarfon
John, Capel Newydd ...

Thomas, y Tide H^öíto-, sir Benfro ...

Mrs., Carnachenwen
Capt. Llewelyn
Mr. Matthew, adgofion ,.

Parch. John, y cenadwr

Thomas, Llanwyddelan
Parch. Robert, Llanfair

Parch. Richard, Lhmsadwrn
Mr. Timotliy

Parch. Griffith

,, Ebenezer,

„ William, Castell-nedd

John, pregethwT yn Henlían

„ yn ymsefydlu yn Lerpwl
Fychan, y crydd, yn erlid

Mr. a Mrs., íilanarmon ... ...

William, o'r Golch

„ yn Mostyn
;. yn dyfod i Lerpwl

,, yn pregethu yn gyntaf yn Manchester
Parch. Jeffrey, Brycheiniog
Rhys, hen bregethwr ... ...

Parch. David, New lan, Mynwy
Hopkin, Morganwg
Owen a Jane, Henllan ... ... ,

Counscilor, Cwrt-y-gollen ,.,

Parch, Benjan;in, Araerica ,

Bhadrach, Anierica ...

John, y gof, yn gadael arian at gapel yn Amwythig
Dechreuad Methodistiaeth yn ìMon

„ „ yn Llanrwst

„ ,i yn Liansanin ,

„ „ yn Lerpwl
parowen, Methodistiacth yn ... ,,, ,,. ... ..,

Cyf.
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Darostyngiad hen arferion

Deddf yr UntFurfiaeth

Dechreuad Methodistiaeth yn Manchester...

Dinasmowddwy, Harris yn
„ capel, sir Benfro

„ capel, sir Gaernarfon
Devercux, Mr, yn erlid

Dinbych, Harris yn
„ erlid yn
„ cymdeithasfa yn 1786

„ agor capel yn, yn 1793

„ teulu Parc-y-twli ...

„ Methodistiaeth yn
„ erlid yn

Dinorben, Arglwydd, crybwylliad am
Diwygiad dan Edward VI

„ yn iNghymru yn 1652

„ yn y Deheubarth ...

Diwygiadau Cymru yn foddion cynydd
(gwel tan y gair Adfywiadau)

Diwygwyr Lloegr a Chymru
Derbyn pregethwyr ac eraill ... ... ...

Dolgellau, pregeih GriíBth Sion yn
„ hanes Methodistiaeth yn
„ Harris yn pregethu yn...

„ Eowlands yn pregethn yn
„ erlid yn ... ... ..<

„ pregethu yn Mhant-y-cra

„ Dafydd Owen y gwydrwr
Dolyddelen, dechreuad Methodistiaeth yn ...

Dowlais, hanes, sir Forganwg
Drwgdybiaeth yn achlysur troedigaeth

Dorti Ddu a'r CanghellwT ...

Dosbarthiadau y Deheu ...

Dyddanwch y Methodistiaid cyntefig yn cyfateb i'w trallodion

Dyfodiad yr efengyl i Frydain ...

Dyffryn Clwyd, pregethu yn ...

DyfFryn-saeth, cymdeithas eglwysig yn

„ „ ... ... .>

Dyffryn, Aberafon, capel ...

Dyffryn Ciwyd, Methodistîaeth yn

„ adeiiadu capel yn
Dyfîryn-ar-duàwy, pregethu yn ...

„ y brcgeth gyntaf yn

„ erlid yn ,.. ... ... ,,,

Dyserth, Maesyfed, pregethu yn ... ...

„ sir Fflint, y bregeth gyntaf yn
Dynevor, arglwydd, chwedl am ... ...

Dwyran, Mon, hanes am ... ,., ... ,..

Diiw yn gweithio trwy foddion gwael ,.• ••• ..<

Dryhurst, Kiin, Pentre, Mon ...

Drll-y-bowl, pregethu yn .. ...

E.
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Edwards, Humphrey, Bala

„ GriíEth, Mynydd Mynyllod

„ Mrs., Gwerclas, Edernion

„ Dafydd, Llanilar

„ WiUiam, Rhyd-y-gele

„ EUis, Darowen...

„ Parch. James, chwedl am ... ...

„ John, Tre'r-dryw, Mon
„ Mr. Griffith, Clafd
„ Thomas, y Troellwr

„ Wiliiam, Llanefydd

„ Mr. John, Ereiniog

„ Mr. John, clochydd Llanferes

„ Mr. Thomas, Lerpwl ...

Edeyrn, hanes Methodistiaeth yn
Efrydiwr o Goleg yr larlles yn pregethu ger Pwllheli

Efengyi, dyfodiad yr, i Frydain

Eglwys Loegr, ymlyniad y diwygwyr wrth

„ undeb y Methodistiaid ag
Effeithiau gAveinidogaeth Rowlands

j,
yr ymraniad ... ... ... ... ...

„ y diwygiad mewn adeiladu capelan

„ yr yraraniad ar y pregetliwyr

„ y diwygiad ar gynydd Methodistiaeth

„ „ er darostwng rhagfarn

„ „ er chwyddo rhestrau ymneiliduaeth

„ „ er darostwng hen arferion tfol

Eglwysi boreaf Morganwg

„ Mynwy ...

Eglwys Loegr, gogwyddiad y diwygwyr at

Eigen, merch L'aradoc ...

Eglwyswyr oedd y diwygwyr

„ tystiolaeth Harris am
„ „ Parch. J. Williams am

Eglwys-Erw, capel, yn cael ei golli

Eliza"beth, y frenines ...

,,
ei sel dros drefn eglwysaidd

EUis, John GrifBth, crybwylliad am ei ddychweliad

„ Griffith, Pen-yr-allt, Meirionydd

jj „ chwedl am

jj „ a Mr. Charles

„ John, Abermaw, hanes am

„ „ yn Nghroesoswallt

„ crybwyliiad am ,

„ John GriÉBth, hanes am ,

„ Robert, Cwm-glas, Arfon

„ Thomas, y Teiliwr ,

„ Ellis, Aberangell, sir Drefaldwyn
,

„ Edward, a'i deulu, o'r Cymmau
„ rarch. Robert, Wyddgrug

"
Griffith, Pen-yr-allt

Elias, Parch. John, hanesyn am

„ „ hanes y

„ yn Rhuddlan ... ..,

„ Parch. Thomas, oedfa hynod i

Elim, capel, sir Dreíaldwyn

Elfenau cyfansoddiad Methodistiaeth
,

Eifionydd, cynydd Methodistiaeth yn
Enlli, Ynys, Methodistiaeth yn •.

Cyf. Tudal,
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Enos, Owaîn, byr-hanes am
Erlid gan Hwlcyn Llwyd .

.

ar y Parch. James Owen yn sir Eflint

Vavasor Powell

Henry Maurice ...

yr Anghydffurfwyr ...

Howel Hari'is yn y Bala ...

„ yn Llanor, Lleyn

„ yn Mhen-morfa

„ yn Ninbych

„ yn Mhont-y-pool ...

„ gan foneddwyr ...

„ gan y werin

„ yn Llandeilo-fawr

,, yn Llanidloes ...

Jenkin Morgan, yn y Bala ... ... ,..

Wiliiam Pritchard, Glasfryn...

„ „ yn Mon
Benjamin Thomas yn Mon ...

Hugh Griffith, Lleyn

y cynghorwyr yn Mon
Risiart William Dafydd
Richard Tibbot, Llanbrynmair

„ „ yn Nghaernarfon ...

Lewis Evan, Llanllugan, yn y Bala

,, „ yn Nghwtlierin ...

„ „ yn Nvtfryn Clwyd

„ „ ger Machynlleth

„ „ ger Dinbych

„ „ yn Nghlynog

„ „ yn Aberffraw
trwy droi allan o dydd^'n

yn Adwy'r-clawdd

Peter Williams yn Nhrefriw, ger Llanrwst ...

yn nhref Llanrwst
T. Llwyd yn Ninbych
Edward 01iver yn Ninbych ...

Margai-et Hughes, trwy ei baeddu ...

Howel Harris yn swydd Henfford

„ yn Mhont-y-pool

„ yn Nghastell-newydd ...

y Parch. Daniel Howlands, trwy ei droi allan o'r eglwys
„ David Jones, Llangan
„ Mr. Charles a Mr. Lloyd, Bala
„ Peter Wiüiams

Mr, Seward yn Nghastell-newj'dd ...

Harris mewn gwylmabsant, Maesyfed
duU cyfreithiol o

o áa,n y ^^ Coìweníical Act " ...

yn Adwy'r-clawdd
trwy fwrw allan o dyddynod ...

trwy chwedlau celwyddog
yn Nghroesoswallt, sir Amwythig
John üavies, Nantglyn, yn Ninbych

„
" yn Fflmt

„ „ ...

yn Ehuthin ar r boneddig

„ ar ddau feichiaid

Cyf.
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Erlid yn Tlhos-y-tryfan, Arfon
yn Llanllyfni

haerllug yn Nolgellan ..

teulu D, bwen y gwydrwr
ar grefydtlwyr yn ardal y Bala

preirethwr dyeithr yn Llangwm
T. Foulfces, Bala a Lowri WiUiams
yn Dyffryn-ar-dudwy
Daniel Rowlands yn Llanuwchllyn

yn Lhìnegryn, Meirionydd
Griffith Edward, Mynydd Mynyllod
yn LlandriUo, Edernion
Mr. Charles yn Nghorwen
Richard White
yn cael ei attal yn Abergynolwyn
Morgan Hughes ger Pont-rhyd-fendigaid ...

y crefydilwyr yn Nhre'r-ddol

Rowlands yn Llanilar

ffyrnig yn Nhref-fechan ger Aberystwyth ...

yn y Morfa Mawr ger Llanon
yn Llanbedr, oddiwrth hedd-ynad
Rowlands yn Lianlihangel-y-Creuddyn

yr ymnpillduwyr yn MhwUheli
trwy droi o dyddynod
yn Nant-y-Bettws, Arfon
gan was yr offeiriad yn Rhoslan
pregethwr dyeithr yn Arfon ..

Hugh Griffith am dderbyn pregethu

Rowlands yn Gelli-dara, Lleyn
Lewis Rees yn Aberdaron
yn Dolydd-byrion
Griffith Sion, Ynys-y-pandy
Beddgelert

gan oruchwyh'wr Ormsby Gore, Ysw.
yn Aber, sir Gaernarfon

gan " Harri Deneu " yn Lleyn

yn Abergwaun, sir Benfro

n Nghyfarchell, sir Benfro

John Harris yn Tenby
John Elias yn Llanidloes

H. Harris yn Llanidloes

Dafydd Cadwaladr yn Penual

yn Llanwrin, sir Drefaldwyn ...

John Evans, Cil-y-cwm, ger Llanllwga

oddiwrth Dr. Worthington, Llanfyllin

MorrisEvans, Melin-y-Mardy

yn Llanfyllin, sir Drefaldwyn
John Evans, Cil-y-cwm a Mr. Lloyd, Henllan

yn Machynlleth
Samuel Llwyd, yn Machynlleth

Peter WiUiaras yn Cydweli

,, yn Chwaen-hen, Mon
yn Llanfechell, Mon

teulu Tai-cochion, Mon
ffyrnig wrth gapel Bethel, Mon
yr Annibynwyr gan y Canghellwr Lewis ...

trwy wawdio
Evan Thomas y gof

yn Nghacrgybi

Cyf.
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Erlid gwraîg yn, trwy wawdio
„ Kichard Jones, Caergybi

„ Owen T. Eowland, Mon
„ yn Amlwch
„ yn Llanerchymedd
„ Dafydd Morris, yn Beairmaris

„ y crefyddwyr trwy eu gwawdio
„ oddiwrth JMrs. GriíBth, Tyddyn-y-gwynt

„ yn Khos-y-bol, ger Amlwch
„ David WiJhams, yn Nghaergwi'Ie

„ yn Ehuthin, sir Ddinbych
„ John Owens, yu Llanfachreth

„ „ yn Machynlleth

„ Humphrey Owens yn ìSTghonwy

„ „ yn Nghronant

„ ya y Bont-uchel, sir Ddinbych

„ yn Ehuthiu gan ddeiliaid yr ysgol ...

„ „ •.. ...

„ yn nhref y Fflint

„ yn Llanrwst

„ yn Roewen, sir Gaernarfon ...

„ John Edwards, Ereiniog

„ yn Nghilcain, sir Fflint

„ Owen Davies, Henllan

„ pregethwryn Nghonwy
„ T. Hughes, Mochdre',gcr Llandudno

„ William Griffith, yn Rhuddlan

„ yn nhref y Wyddgrug

„ yn Nhreífynnon

„ yn Helygain, sir Fflint

„ yn Nanerch ...

„ Morgan John Lewis, New Inn

„ yn Ninbych ...

„ Peter Wilhams yn Lîanrwst

„ Edward Parry, Bryn-bugad

„ Peter Williams yn Ninbych

„ gan ofTeiriad Aber
Eríidigaeth yn etifeddiaeth teulu Duw

„ yn fiynu fwyaf yn Ngwynedd ...

„ oddiwrth glerigwyr acesgobion ...

„ yn gwasanaethu yr efeugyl ...

Erlidwyr yn cael eu taro a dychryn

„ cosbi

„ curo eu gilydd

„ siomi

„ herlyn â chyfraith

,,
dyrysu

„ siomi yn eu hamcan

37 ';

„ cosbi

„ hattal ...

„ barnu
Erlidwyr yn aflonyddu

„ mewn perygl

Erlidiwr yn cael ei faeddu yn dost

,, yn derbyn ci daledigaethyn derbyn ci

tra uodedig-

Cyf.
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Erlidiwr yn colli ei fywyd

„ yn cael ei faediíu

., marwolaeth echrydus

Erbury, Parch. William, Caerdydd
Ethelbert, brenin Caint

Esgobion, gwrthwynebiad, i Fethodistiaeth

Evans, Francis, y gweddiwr
Evan, LewiSj Llanllugan, crybwylliad am

„ „ ei ddychweliad

» ,) yn y Bala ...

„ „ yn y carchar ...

„ „ yn cael ei ryddhau

„ „ chwedl am dano

„ „ mewn perygl yn Ngwtherin ..

„ „ yn Älhwllheli

„ „ yn Cefn-yr-hosan

„ „ tystiolaeth E. Tibbot am dano

j, ., yn Ninbych ...

„ „ ei sel a'i lafur

„ „ yn cael ei erlid yn Nglynog ..

„ „ yn Aberífraw, Mon
„ „ yn marw

Evans, John, Cil-y-cwm ... ...

„ „ yn y Gogledd ...

„ » yn y Wyddgrug
Evans, John, y Bala, yn dwyn pregethu i'r Adwy

„ „ yn dechreu prcgethu

„ ,, yn myned i Drecastell

„ ,, hanes am
Erans, WiUiam, Fedw-arian, yii Nhrawsfynydd

„ „ 3'n Llanarmon-yn-Ial

„ „ yn Nyffryn-ar-dudwy

„ „ yn Llangollen

Evans, William, Abertfraw, Mon
Evan, Griffith, Llechryd. chwedl am ...

Evans, Mr., Llwyn-y-grawys, caredigrwydd

„ Parch. Mr., Drewen, crybwylliad am
„ Thomas, Waunfawr, crybwylliad am
„ „ cliwedl am...

Evans, Evan, Waunfawr, y gobeithiol ...

„ ,, oedfa hynod i ...

„ „ pregethu yn yr Achyb ...

„ „ yn marw yn Llanidloes...

Evans, Parch. Christmas, tystiolaeth am Dafydd Morris.

„ Hugh, Berthddu, cymwynas gan

„ líobert Sion, ei sel

„ Wiiliam, Bryn-yr-odyn, ífyddlondeb

„ Parch. Daniel, "Ty-dde«-i, crybwylliad am...

„ Shem, y panwr, Castlemael

„ Josiah, Bwlch-y-groes, crybwylliad am ...

„ „ „

„ Mr. Evan, or Sarnau ...

„ Evan, Tirclai, sir Gaerfyrddin ...

„ „ „ crybwylliad am .

„ Evan, o'r Firi, crybwylliad am ...

„ Mr. Thomas, Adwy'r-clawdd

„ Risiart, Cil-y-cwm, crybwylliad am
„ Ebenezer, Llanymddyfri, crybwylliad am ...

„ Parch. Arthur, Cynfìl ...

„ David, Cynfil, crybwylliad am ...

Cyf.
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Evans, Captain Evan, Milford, crybwylliad am ...

„ Captain William, Milford

„ Sion, Cacrfyrddin

„ Parcli. Thomas, Caerfyrddin

„ Tarch. Joì^p, Erilley ...

„ Parch. John, gynt o'r New Inn ...

„ „ „ yn Manchester

„ Mr. INlanuel, Mon
„ Richard, yr ysgolfeistr

Evan o'r Dalchaba, Morganwg
Evans, Robert, Llanrwst

„ „ yn Llundain ...

„ Robert, Trefriw

„ Parch. Evan, o'r Ffos ...

„ Parch. Mr., offeiriad Llywel

„ Hugh, Penrhos-Llugwy

Eyton, J. P., Ysw., Mostyn, haelioni . .

m.

Cyf.
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Gofal y tadau wrth osod swydclogion

Gofal rhagluniaeth am Susan, Croesoswallt

Goruchwyliwi- Ormsby Gore, Ysw.
Gosen, sir Benfro, byr-hanes am
Goppa-fach, Morganwg ...

., H. Harris yn pregethu yn
Goruchwyliwi', Cors-y-gcdol, Meirionydd

Gorthrymu, Mr. James, Pen-blaen

„ Thomas, Risca

Gorwydd, adeiladu capel yn (1778)

„ adfywiad yn (1777;
Gore, Maesyfed, bj-r-hanes am
Goror Clawdd Òöa, JT ymweliad cyntaf a...

Goslet, Edward, Mynwy, ei ddychweliad

„ ei íafur a'i Iwyddiant

„ byr-hanes am
„ yn marw

Gregori Fawi', y Pab
,,

yn anfon Awstin i rrydràn

Gouge, iMr. Thomas, caredigi-wydd i'r Cymry
Griffith, Hugh, Lleyn, byr-hanes am

„ Evan, Mon, crybwylliad am
„ „ desgrifiad o... • .

„ Hugh, crybwyljiad am
GriíSths, Morris, yn pregethu yn Llanrwst

„ Parch. Mr., i\efern, yn gwrthwynebu y neillduad

„ Jane, yn cychwyn Methodistiaeth yn Nolgellau

,, Catherinc.o'r Penrhj-n, ífyddlondeh

„ Parch. Robert, Doìgellau, byr-hanes am
„ Morgan, Lleyn, helyntion

„ Hugh, Edeyrn, ;ni noddi pregethu

„ Thomas, aunfawr, ffyddlondeb

„ Morris, Lleyn, yn erlid ... ...

„ Holland, Ysw.,'a'i fam, tynerwch

„ Siôn, Bryn-yr-odyn, byr-hanes am
„ „

'
eì' nodwedd ef a'i wraig

„ „ yn marw
„ Sion, Ty-ddewi, yn pregethu jTi ei dy

„ John, Jefferson, yr hen gynghorwr

„ George, enwogrwydd ei ddawn
„ Parch. David, Llantwood

„ Eynon, a'i fab, Rhydgaled

„ Mr. Thomas, sir Drefoldwj-n

„ Mrs. Anne, caniedydd yv Hymnau
., Parch. Evan, Meifod, lìanes

„ Mrs., Gian-yr-afon-ddu, crybwylliad am
„ David, Brechfa

„ Geo., Clos-y-graig

„ Mrs., Tyddyn-y-gwynt, Mon, yn erlid

„ Gorshvyd, Mon, hanes am y
„ îlrs., Abermaw, crybwylliad am
„ WiIIiam, Wyddgi'ug

„ 3Ir. a Mrs. , Amwythig, ffj'ddlondcb

Gweddi, efiaith

Gweinidogaeth Howel Harris, grym

„ y Parch. Daniel Rowlands

j,
deithiol, yn foddion cynydd

„ y tadau, natur awchlym

„ Rowlands, ardderchogrwydd ,

I,
effaith, Eowlands ar Gymru

Cyf.
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Gweinidogaetli Howel Harris, grymiîsder ...

„ neillduol y diwygwjr

„ yr offeiriaid a'r lleygion

„ deithiol yn Lloegr

„ deithiol yn llwyddo

„ Dafydd ÌMorris, Lledrod, Ceredi

„ Ebenezcr Moitìs

„ Hams, effaith

Grawlom, ysgol Sabbothol yn
Gwaeleddau yr hen bobl

Gwernbwys, ger Llanrwst, pregethu yn
Guines, Miss, Lleyn, dychweliad

„ ,, caredigrwydd ...

Gwawdio crefyddwyr

„ pregethu

Gwawdiwr yn syrthio mewn llewyg

)) )) )) •'• •••

Gronant, sir Fflint, byr-hanes am
)) dygwyddiad hynod yn

Gwyliau yr eglwys ...

Gwydyr, brenin Prydain
Gwraig o sir Fflint, ffyddlondeb

Gweinidogion ymneilíduol yn ymgyraysgu
Gwrthddadl yn erbyn Ilafur Ileygaidd

Gweinidogion, neillduad

Gwynne, Ysw., INlarmadnfce, chwedlau am...

Gray, Parch. Thomas, byr-hanes am
„ crybwylliad am

Groeslwyd, sir Drefaldwyn, hanes am
Gwalchmai, Edward, crybwylliad am

„ Parch. Humphrey, crybwylliad am
„ neu Drewalchmai, byr-hanes am

Gwerynadj sir Aberteiíl

Gweddi deuluaidd gyntaf yn Tal-y-bont ...

„ atebiad hynod i

„ ,,

Gwylmabsant Cilcain yn syrthio

Gwytherin, sir Ddinbych, byr-hanes am
„ Lewis Evan, mevm perygl yn ...

Gwlaw yn cael ei roddi, yn atebiad i weddi
Gwylmabsant Conwy yn syrthio

Gwaunysgor, sir Fflint, pregethu ya
Gyfylchi, capel, hanes am
Gyfyng, sir Gaernarfon, pregethu yn y
Gwastad, sir Benfro, byr-hanes am

H.

Haelioni hen wr o sîr Feirionydd

„ gwr a g-\^Taig yn Mhenryn-deudraeth

„ Eobert Roberts, T-mawr, Talsarnau

,, at Athrofa Trefecca ... ,..

„ morwr at gapel Bagillt ...

Hafod-y-Rhyg, pregethu yn
Halogiad y Sabboth yn Ngbymru

,, ,, „ ... •••

Halle, yn Germani, sefydliad Mr. Franls

Harri VUI. ar yr orsedd ... ,„

„ yu bwrw ymaith iau y Pab ,,.

Cyf.
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Harris, Howel, yn cychwyn ei jTfa

„ yn sir Faesyfed

„ ei ddull bregethu

„ yn Ngwynedd y tro cyntaf

„ yn cytarfod a Lewis Rees

„ yn Nghemmaes
„ yn Llanbrynmair

„ yn y Bala a Dinas Mowddwy
„ yn Mhwllheli

„ a'r Canghell^T Owens

„ yn cael ei erlid yn Llanor

„ yn Lleyn a Phenmorfa

„ effaith ei weinidogaeth yn sir Drefaldwyn

„ yn Adwy'r Clawdd

„ yn Ninbych

„ jn rym i'r gyfundrefn gyntefig

„ ei deithiau ... ... ...

^ yn swj'dd Henffordd a Phont-y-pool

„ a'r Ynad yn Mhont-y-pool ... ,,

,,
ei erlid yn Nghastell-newydd-ar-wysg

„ yn sir Faesyfed

„ yn Nghaerloyw ,.. ... ... ,,

„ grym gweinidogaeth

„ yn wr diurddau ... ...

j,
ei dystiolaeth am eglwyswjT

., yn encilio i Drefecca

„ yn cwrdd a Whitfield yn Nghaerdydd

,,
yn fiiwr

„ wedi ail gymodi a'r Methodistiaid

„ yn pregethu yn Llangwm

j,
a Rowlands yn anghytuno

,,
yn arfer ymadroddion anghymeradwy

„ yn pregeihu yn Llechryd

„ •>
Twrg^yyn

j, „ Aberteifi

„ » Soar

„ „ Blaenpenal

„ „ agos i Gapel Afan

„ „ sir Gaernarfon

„ ,1
Port-yn-Lleyn

„ „ BÌr Benfro

^ „ Ty-ddewi

„ „ Cilgerran

,, „ Abergwaun

„ „ Llanbrynmair

„ „ ei lythyrou

„ „ yn Machynlleth ,,

„ „ yii Llanidloes ... ,,

„ „ yn Llandeilo-fawr ^
„ yn Llangadog

j,
yn Llansadwrn

„ yn Llanllugan ,,

„ chwedl am ,,. ,,

„ yn y Gareg-lofn, Mon
„ yn Amlwch ,,. ,,

poW, yn pregethu yn Mon
jj

ei deithiau yn sir Gaernarfon ,,. ..

., ei gymeriad a'i lafur ,,, ,,; ,,,

„ tystiolaeth Whitfield am ,,, ,,

„ ya Bir Forganwg ,„ ... ,., „

Cyf.
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Howel, Harris, yn y Goppa-fach

„ cais at saethu

„ yn Nghroes-einion

„ yn Llansamled

„ yn pregethu yn Llangene

„ yn Abeihonddu ... ... ,,.

„ yn Mlaenau-gwent

„ yn pregethu ar Dywyn-Tudur
„ yn sir Faesyfed

„ yn St. Ffagan, Morganwg
„ yn inarw

Harris, John, Treamlod, sir Benfro

„ „ chwedl am
» „ ynaro]ygwr_

_

„ „ ysbaid ei weinidogaeth

„ „ ìlythyr at Howel Harris

„ >, yn marw
Harris, Parch. Evan, byr-hanes am
Harris, Mr., Brimaston-Hall
"Harri Deneu," neu Harri Roberts yr erlidiwr

„ yn achwyn ar y Methodistiaid

,, ei gynddaredd at ei frawd
Harri, William, crybwylliad am
Hanesyn hynod
Haviivd, Henry, Milford

Harri, Siencyn, Morganwg

Harrison, Tlichard, Llaneurgain

Harwood, ger Gwrecsam, hancs am
Hemans, Richard, chwedl am ei dad
Hendre-howel, pregethu yn
Hen-barciau, sir Benfro, pregethu yn
Hendre, capel yr, sir Caerfyrddin • ...

Heresi Morgan
Henuriaid eglwysi sir Feirionydd

Henllan, ger Dinbych, Methodistiaeth

Hedd-ynad, Scetlirog, Brycheiniog, yn gwysio y crefyddwyr
Helygain, sir Fflint, Hanes Methodistiaeth

Henaduriaeth siroedd Caer a Lancaster

Herbert, Edward, Brycheiniog

Hirwaun, Morganwg
Hill, Párch. Rowland, ei farn am John Harris, Treamlod
Higgon, Mr., Bontfaen, crybwylliadau am
Higgins, Mr. John, crybwylliad am ...

Hirnant, Methodistiaeth yn
HiU, Parch. Rowland, a'r Antinomiaid

., ar y neillduad

Hughes, Richard, Mechell, Mon
„ Margaret, Brynanllech, erlid

„ „ „ ei baeddu

„ Richard a Chatherine, Llanarmon-dyíFryn-Ceiriog

„ Morgan, yn cael ei erlid

„ Fawr, crybwylliad am
„ John, sir Gaernarfon, crybwylliad am
„ Richard, Brynengan
„ Owen, Clynog, fl'yddlondeb

,, Ellis, PJas-newydd, cliwedl am
„ Morris, Cwm-coryn
„ Mr. Rice, Meillionen

„ Parch. James, Lleyn

Cyf.
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Hughes, Thomas, Mochdre'

„ Parch. Édwíird, Llanidloes

„ Parch, John, Pont-Robert

„ Parch. líichard, Llancdi ...

„ Mr. Rice, Bodafon

„ Parch. Robert, Gaerwen

„ Parch. John, Lhancrchymedd

„ Richard a'r goruchwyliwr

„ Tho:r.as, Llanfairtalhaiarn, byr-hanes am
„ Parch. Thomas, Lirerpool

„ Parch. James, Lhmdain
„ Y ddau John, Adwy
„ Parch. John, New york
„ Parch. David, Llanrwst ...

Hugh, Morgan Evan, crybwylliad am
„ Hugh Griffith, Clynog

,, ^ „ ,, ... ...

„ Siôn Dafydd
„ Sion, Nantgaredig

Howel, Rhys, o'r Sychbant ...

Howels, Parch. Howcl, TrehiU

„ Parclî. Morgan, Casnewydd
„ Parch. O.

Hophin, Hoplíin John, Morganwg
Humphreys, Thomas, Edevrn

„ ' Parch. John, Caerwys

,,
Dafydd, Coris

Huntingdon, larlles, yn Abertawe

„ a William Joncs, Fforest-Coalpit

„ yn aniddiffyn Methodistiaid

„ yn sefydlu Colcg yn Nhrefecca

„ chwedl am
„ a'i merched yn Nghymrii

Cyf.
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Interludiau yn erbyn y Methodistiaid

„ i -wawdio pregethu

Jones, Parch. GriíSth, Llanddowror

Mr, Richard, Gwecsam, hanes am
David, Adwy'r Clawdd, byr-hanes am

„ „ yn Henllan

Morgan, r Arolygydd
Parch. Ówcn, gwasanaeth i'r ysgol Sabbothol

,,
yn Llanuwchllyu

„ yn Merthyr ...

Parch. David, Llangan, achm'n ar, wrth yr esgob

„ syniad, ar y neillduad

„ yn symud i Maenorowen

„ yn Nolgellau

„ „ eilwaith

„ Hanes helaethach am
„ yn Ruthin

„ crybwylliad am
„ yn Abergwaun

„ yn Machynlleth

„ pregeth o'ieiddo

„ ac Annas dlawd yn Mon
„ yn Nghaernarfon

„ pregeth olaf

Parch, T., Creaton, barn, am y Methodistiaid

„ ysgrif, yn erbyn y neillduad

Parch. T., Dinbych ar y neillduad

„ hanes

„ yn dechreu pregetliu ...

John, Llan, Dolyddelen, crybwyiliad am .,.

Mr, Éobert, lihoslan, yn Dyífryn-ar-dudwy

„ yn Abergynohvyn

,,
hanes ... ...

„ yn Meddgelert

,,
crybwylliad am

„ yn marw yn 1829

„ yn Dyíìì-yn-ar-dudwy

„ hanesyn am
„ yn Ehuddlan, sir Fflint

Parch. John, Edeyni, yn Nolgellau

„ hanes

„ yn Nghonwy
Mr. Johu, Pen-y-parc, Meirionydd
Parch. Richard, Bala
Griôith, Ynys-y-pandy
Parch, Mr., oft'eiriad Llandudoch
Ysw., Abermaud, yn erlid ... ... ,.

Dafydd, Llwyn-rhys, crybwylliad am
Ismael, Llandinaw, „

„ yn dechreu pregethii ...

Owcn, Gelli, yn Aberystwyth

„ yn Llanidloes ...

„ yn Ehaiadr ... ...

Parch. John, Llanbedr ...

Michael, Blaenanerch, ac E. Morris
.Tohn, Penrhyn, Lleyn
Hichard, Llanengan, Lleyn . . . . .

John, Cil-Ilidiart, LÍeyn ..

Catheriiie, a'i gr, Ffridd-bala-deulyu

2 yr
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Jones, Ellis, Cwm-coryn, y teiliwr

„ William, Pen-yr-allt, Llanddeiniolen

„ William, Cae-corniog ...

„ Parch. Daniel, Llanllechid, defnyddioldeb

„ hanesy
," Evan, Tyddyn-mawr, Bryn-yr-odyn

„ Dafydd, y cwper, Caernarfon

„ Wiliiam. Abercaseg, ei ffyddlondeb

„ Parch. Richard, Wern, hanes

„ John a Rowland, Glanfechan

„ Parch. William, Dol-y-fonddu, hanesy

„ Thomns, Llanwyddelan, crybwylliad am

„ Mrs. Sidnev, crybwylliad am
„ William, Llaethbwlch ...

„ Parch. Abraham, Llanfyllin,

„ Mr., Llanfihange!, sir Gaerfyrddin

„ Ysw., William, Ystradwallter

„ Rhys, Cynfil, crybwylliad am

„ Theophelus, Tregaron, yn Aberhosan

„ Jemima, yn Milford

„ Parch. T., Caerfyrddin, byr-hanes am
„' Jacob, Bettws, sir Gaerfyrddin

Mr. Abcl, Llanelli, crybwylliad am
", Harri, yn prcgethu yiì Llanfechell

„ Richard Niwbwrch, hanes

„ Mr. Owen, Cwyrt, Mon

„ Mr. Jolin, Bocionolwyn

", Thomas, Llanddaniel, crybwylliad am

„ Parch. David, Dwyran, „

„ llichard, Abertìíraw „

„ John, Cefn, hanesyn am

„ William, Glan-yr-afon, chwedl am
Thomas, Amlwdi, crybwylliad am

''

Griffith, Cefn-ddwyffrwd

„ Edward, Pendre', crybwylliad am

„ „ >)
.........

„ Hugh, Llanerchymedd „

„ ieuaf

", p. T., Hendre', sir Gaerfyrddin
'„'

Parch. William, Bont-ynys-wen

„ Richard, Pen-y-garnedd, Mon

„ Mrs., Henllys, Mon

„ John, Tre'r-dryw, crybwylliad am
Philip, Ysw., Yarteg, crybwylliad am

]', Parch. Daniel, ofifeiriad yn St. Ffagans

„ John, Ltansanan. sir Ddiiibych

„ Parch. Thomas, Dinbych, crybwj'lliad am

],
Mr. Edward, Geinas^'DyíTryn Clwyd

„ James, Rhosesmor

„ Edward, Prion, hanes

„ John, Ysgeibion, yn crlid

„ Edward, Helygair, chwedl am

„ Peter, Caerwys, hynodion

„ John, Plas-yw, Cilcain

„ WiIIiam, Gwehydd, Llangollen

„ Mr. John, Cefn-y-fedN7

„ John, Cefn-curch yn aflonyddu oedfa

„ Mr. John, pregethwr yn Llansanttfraid-glan-Conwy

„ Thomas, Rhiiddlan, yr erlidiwr ...

„ Jane, lihuddlan, ei hynodion

Cyf.
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Jones, Parch. William, EhudcUan

„ „ Hezeciah, yn Nhreffjnnon ...

„ „ John, Treffynnon, byr-hancs

„ Eobert, o Ronant, sir Fflint

„ Miss S., dychweliad hynod

„ Wilüam, Fforest-Coalpit, ffyddlondeb

,,
Morgan, hen gynghorwr yn Mynwy

„ Parch. Henrj, Llaneirwg ...

>i )> ••• ••• _
•••

,' ,, John, caredigrwydd i'r Cymry yn Birmingham
„ Richard, Bilston, crybwylliad ara ...

„ Parch. Édward, Cincinatti, America

t) <> ••• •••

„ Edward, yn cychwyn Methodistiaeth yn Manchester

„ Edward, yn cychwyn Methodistiaeth yn Llundain

„ William ac Edward, Pont-rhyd-y-bere

Joseph, Robert, yr ysgolfeistr

Iwerddon, adfvwiad yn y
John, Thomas a Slephen, crybwylliad am...

„ William, y cynghorwr, adroddiad ...

KyfiSn, Mr., o'r Eaenen, ger Llanrwst

L.
Llafur lleygaidd, gwasanaethgarwch

„ a liwyddiant y Genhadaeth Gartrefol

Lhinbrynmair, H. Harris yn
Llanarmon-yn-ial, de'chreu pregethu yn

„ Methodistiaeth yn
Llanarmon-Dyffryn-ceiriog
Llanberis, .Mr. Morgan yn pregethu yn

„ Methodistiaeth yn
Llanbister, Maesyfed ...

Liandinam, Methodistiaeth

Llandeilo fawr
Llandyfaelog ...

Llandybie
Llanddeusant
Llan'ddyfri

Llanddarog
Llandynan
Llandegley, Maesyfed...
Llandrindod
Llanbedr, Brycheiniog
Llanbedr, Ceredigion ... ...

Llandderfcl, Meirionydd
Llandriilio

Llandudoch, cyffro yn, o barth y neillduad ...

„ colli y capel yn
Llanedi, sir Gaerfyrddin, Methodistiaeth ...

Llanelii, ,, „ ,,,

Llanerchymedd, erlid yn

„ Methodistiaeth ...

Llanddowror, „
Llaneurgain „ ... ...

lilanelli, Brycheiniog „
Llanerch-y-mol' ... ...

lilanfair-mualit, adroddiad am ,,, .,,

lilanfachreth, Meirionydd, Methodistiaeth ..

„ erlid John Ó-wens yn i.i

lílaûelwy, esgob, a Mr. Charlea ..i •••
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Llanegryn, Methodistíaeth
Llanfyllin, „
Llanfynydd „
Llanfechell „
Llanfnrog, Mon „
Llanfair ,, ,,

Llanddewi, Maesyfed
Llangeitho, y cyrchu i

„, cwrdd cymundeb yn

„ Methodistiaeth yn
Llangadog. „
Llangoed, Mon „
Llangynog, sir Drefaldwyn
Llaugwyryfon, Ceredigion
Llangyndeyrn, sir Gaerfyrddm
Llangristiolus, Mon ...

Llangan, a'i chyíBniau ...

Llangollen, Methodistiaeth
Llangerniew, „
Llangamarch, ,.

Llangefai, Mon, cymdeithasfa yn
Llanfair-muallt, Methodistiaeth yn...

Llangors, adfywiad yn
Llanor, clochydd, chwedl am ... ...

Llanllyfni, erîid yn ...

?! y gymdeithasfa gyntaf

„ Methodistiaeth ...

,, eglwyswyr a Methodistiaid

Llanllechid,

., ei hanes cyntefig

„ T. Hughes yn pregethu yn
Llanidloes, Methodistiaeth ".

„ ymraniad yn tori allan yn
Llanon, Ceredigion, cyffro yn
Llanrug, Methodistiaeth

Llansanan, cychwyn Methodistiaeth yn
Llansantffraid-glan-conwy

î) í) » •••

Llansawel, capel yn, (1744)
Llansaint, Methodistiaeth
Llanstephen, „
Llanlhian, „ ...

Lhanilar, ., ...

Llanon, Ceredigion
Llannrst, a'i hardaloedd ...

Llanrwst, „
Llanwrtyd, adroddiad am...

Llanuwchllyn, Methodistiaeth yn
Llanwnog, „
Llanwrin „
Llanrhaiadr-ya-mochnant „

Llansadwrn, ,. ... ...

Llanwyddcian, .,

Llanrhyddiad, Mon„
Llanwnio, Morganwg „
Llansamlcd, Morganwg
Lewis, ysw., — Llysdulas, crybwylliadart am

„ Siàn, Madryn, Lleyn

„ Parch. Morgan Jülìn, New-Inn

H 91 »> M M.

„ Dafydd, Llangwyrj'fon ,., ,.,

Cyf.
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Lewìs, Ehys, Llang\vyryfon ...

„ Mr., Llys-newydd, Ceredigion
• „ Siani Evan, a Mr. Rowlands

„ Sion, Madryn
„ Parcli. Dr. George, crybwylliadau am
„ Eichard, Madryn
„ Mr. John. Potterslade, Penfro

„ Parch. Stephen

„ „ John, Abergwaun ...

„ „ Enoch
„ „ Lewis

„ „ William, Darowen ...

„ illiam, Glasinfryn, Mon ...

y, „ „ yn Adwy'r-clawdd

„ „ „ yn Ninbych ...

„ „ „ yn Eflint

„ John a William, Caerfyrddin
Leigh, Mr. a Mrs, Llanedi

Lewis, Mrs. Grace, Liverpool

„ Parch. John, Llundain
Lletty-domlyn, ger Llanrwst
Lledrod, capel, Ceredigion ...

Llechryd, Methodistiaeth yn
Lletty-íforddolion i Langeitho
Lleyn, Sion, y Bardd
Lamb, Thomas, Abergwaun
Lcwis, Canghellwr, yn erlid

„ William, Glasinfryn

Llithfaen, hanes am ,.

Lloegr, gweinidogaeth deithiol yn
Lleyn ac Eifionydd, adfywiad yn
Lleygaidd, cyhuddiad yn erbyn y llafur

Lleygion yn Ilafurio

Hoyd, Parch. S., Bala

), „ ... ... ...

Llwyd, Parch. Mr., Curad
Lloegr, eglwys, yn ymwrthod a Methodistiaeth

Llwj'd, Thomas, Dinbych, yn cael ei erlid

„ Robert, Plas-ashpool

„ Mr., Ty-newj-dd

„ Eobert, Ruthin

„ ,, ... ... ... ...

„ Evan, Adwy'r-clawdd

„ „ yn Llanrwst

„ John, Llansanan

„ Thomas, Dinbych

„ Mr. W*illiam, Ysgeifiog

„ „ yn Liverpool

„ Mr. lîobert, Plas-ashpool

Lloyd, îlafod-unos, gorthrwm

„ Parch. Thomas, Abergele

Llwyd, Mr.j offeiriad Llanbedr
„' Sion, Nant-y-palmau

„ Mr. John, Liverpool tt<

„ Mrs., Caerllcon

Llundain, Methodistiaeíh yn
„ adfywiad yn

„ capel Jewin CrescenÊ

Liverpool, Methodistiaeth yn
Llongddrylliad ar Mr. Farry, Caer ..• ...
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Libamis, capel, Aberdâr
Llwyn-brwydrau, Älorganwg
Llwyd-coed, capel Moria
Lodge, ger Croesoswallt

Llywes, Maesyfed, crybwylliad am
Llywelyn, Llwyn-ynn, Trecastell

Leyshou, Mr., Castell-nedd

Llythyr oddiwrth yr hen gynghorwyr at y Gymdeithasfa,

Llywelyn, o'r Hewl, Llansamled .

Llyn-'dafydd, pregethu yn
Llwyn-rhys
Llwyn-piod
Llwyd, WiUiam Hichard

Lloyd, Maes-y-porth, crybwylHad am
„ Thomas, Ysw., Bronwydd .

„ Syr Herbert

„ Parch. Wm., Caernarfon

„ Mr., Wm., Exciseman

„ Mr., Samuel

„ Mrs., o'r Gesail, a'i thenant

Lowri, Arthur, Nefyn
Lôn-fudr, pregethu yn (1742)

Longhouse, sir Benfro

„ „
^

.• ... ... ... .

Llywelyn, Parch. Wilham, crybwylliad am
Lloyd, Ysw., Jenkin, yn ymddiffyn y diniweid ...

„ Mrs. Jane, Pant-yr-ysgair

„ Mr. William, o Gaio,

„ Parch. Richard, Beaumaris

„ „ ... ... ... .

„ Mr. Rees, Treflesg, Mon
„ Dafydd, Ty-ma^\T, Mon
„ Mr., Bwlch-y-fen

„ Ysw., Philip, Llanlluan

Llwyn-celyn, ger Llanberis

Cyf. Tudal.
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Marwolaeth ddisymwth erlidiwr ...

Matthias, James, yr hen bregethwr

,, ,, crybwylliad am ... ... ... ... ...

Mason, Thomas, y gof, chwedl am
Mallwyd, Methodistiaeth yn

„ a'i changhenau
Martha, o Ddolfawr, chwedl am ...

Meyler, Thomas yr Arolygydd

,, Mr. John
,, Parch. David, Abergwaun

Meifod, sir Drefaldwyn, hanes

Meidrim, sir Gaerfyrddin

Melin-isaf, Llandegai, pregethu yn
Meredith, Thomas, Llanwyddelan

„ „ Mochdre'
Milford, Methodistiaeth yn ...

Mills, Thomas, Frongoch
Müwr, hen, yn cael ei ddychwelyd
" Modler, Ty," pregethn yn
Mochdre', Methodistiaeth yn ... ...

,, sir Ddinbych
Mellten yn tanio melin

Merthyr Tydíil; Methodistiaeth yn

„ „ tymdeithasfa gyntaf yn
Mon, agwedd y wlad, yn 1700 ... ... ... .,.

dechreu pregethu yn
Rowlands yu ymweled a

Williams, Fant-y-celyn yn
Lewis Kees a Benjamin Thomas yn

y pregethwr cyntaf yn
Hugh Griffith yn tfoi i, Leyn
Peter Wiliiams yn ...

hanes Methodistiaeth

y crefyddwyr cyntaf yn
pregethu yn Chwaen-hen

Morgan, Jenkin, yr ysgolfeistr, crybwylliadauam

„ „ „ hanes am
„ „ ,,

yn dyfodiLeyn

„ „ ,,
yn cyd-ddyoddef a Harris yn y Bala

„ „ ,, priodi merch y Tyddyn-mawr ...

,» „ ,, ?, „
„ Parch. Mr., Llanberis, crybwylliadau am
„ „ „ j, „ ••• ••• ...

„ „ ,. Edward, Syston, ysgrif

„ William a Jenkin, Llanilar, Ceredigion

„ Jenhin, ysgolfcistr, cyfeiriad at ...

,,
Morgan, Llandeilo-fawr

„ Evan, Glangynwydd, ger Llanidloes

„ Ysw., Griíhth, Glynhir, Morganwg
,, ,, ,, cyfeiriad at

Morris. Dafydd, yn Mon
., „ yn Lledrod...

„ „ yn symud i'r Twr-gwyn ...

„ ,,
gweinidogaeth ... ... ... ... ^..

„ „ chwedl am, yn Adwy'r-clawdd ...

„ „ yn sir Gaernarfon (1771)

„ „ yn Ngwastad-nant, Arfon

., „ chwedl am, yn Llangynog

„ „ „ yn Beaumaris

„ „ „ ya y Bertheu-gron

Cyf.
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Morris, Dafydd, cliwedl am, yn Nghilcain

„ „ crybwylliad am, yn Amlwch

„ „ yn marw (1791)

„ Lewis, yn ffoi, rhag ei ddal

„ „ byr-hanes

„ Parch. Ébenezer, ar y neillduad

„ „ „ yn dyfod i Twr-gwyn ...

„ „ „ byr-hanes am

„ „ „ yn marw (1825)

„ Lewis, yn Llanrhaiadr-yn-mochnant

„ Tiionias, Cilgeran, crybwylliadau am
„ Thomas, o sir Drefaldwyn

jj „ „ crybwylliadau am
„ Ysw., T., Caerfyrddin, chwedl am
„ John, Hendre', sir Gaerfyrddia

„ Eichard, Llanfair, Mon
„ „ ,, cyfeiriad at <.

„ Lewis, yn Nghronant

„ Mr. Edward, Lodge
„ Dic, yn LlangoUen

„ Parch. Ebenezer, yn Nhre'-castell

Morfa-mawr, pregethu yn y
ìlounton, hanes capel ...

Morganwg, hanes sir ...

Moriwr, haelioni, at gapel Bagillt

Morgan, Rhys, Glancledan-fawr

„ Parch. Ddvid, Trallwm
Moddion cynydd Methodistiaeth

Moses, Evan, Bala, ffyddlondeb

„ Evan a Sion, crybwylliadau am
„ Sion, chwcdl am, yn Llanfair

„ Evan, Trefecca ...

Morgan, Parch. Mr., Llanberis

Mumford, Richard, Llanwyddelan ...

Mynafon, cwrdd misol yn
Myddfai, Methodistiaeth yn
Myddleton, Milwriad, gorthrwm y
Mostyn, sir Fflint, Methodistiaeth

Mynyllod, mynydd, pregethu ar

Cyf.
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" Ned Habwt," Harwood
Needham, Mr. Trefin, crybwylliadau

Nefyn, hanes Methodistiaeth yn
Nefern, capel, yn cael ei golli ..._

_
...

Negro, o Aftrica, yn mysg y Methodistiaeth

Neidio a Neidwyr mewn addoliad

Nei llduad gweinidogion gan y Methodistiaid

„ . „ y drafodaeth ynghylch
Jones, Dinbych, ar y
E. Morgan ar y ... ... . . . .

gwrthwynebiad i ...

syniadau amryw ar

amgylchiadau cychwjnaol i'r

cyffio a barodd y
y drafodaeth ar, j-n y Bala
enciliad yr offeiriaid oblegid y ...

canlyniadau y
Mr. Jones, Creaton, yn ysgrifenu ya erbyn
Morgan John Lewis

„ „ effaith y, ar sir Ì3enfro

„ ,, llythyr Elias ar y
Nelson, Mr. John, chwedl am
Newell, Richard, Plas-coch

„ Robert, sir Faesyfed
New-Inn, eglwys y, Mynwy
New York, Methodistiaeth yn
New England, adfywiad yn
Newton, Parch. John, desgrifìad, o adfywiad
Nifer y cynghorwyr boreol

Niwbwrch, Methodistiaeth yn
" Noswaith lawen " yn cael ei dyrysii

o.

Octagon, capel yr, Caerlleon

Odyn-cae-Dafydd, pregethu yn
Oedfa hynod, Lewis Rees ...

„ Jenkin Morgan
„ yn Mwlch-y-groes
„ Dafydd MoiTÌs yn Mon
„ Griflàth Sion yn Nolgellau . .

.

„ Dafydd Morris yn yr Adwy
„ „ yn Mhont-rippont

„ Robert Prys, Plas-winter
Ofergoeledd yn cael ei gosbi

Offeiriaid yn erlid H. Harris

„ yn Ìlywodraethu y cyfundeb

„ y Dê yn cilio ar y neillduad

Offeiriad yn marw ar y " Pit " Ceiliogod ...

„ Aber yn erlid

)) „ ... ...

„ .Llanllyfni a phlant y Diwygiad ...

„ Llanengan, teulu

„ Bryn-siencyn a Eobert Jones
„ Penmorfa yn erlid ...

„ Tydweiiiog yn cyffroi

Offeiriaid Dinas, Lleyn ... ...

Offeiriad MacbyuUetli yn erlid

Cyf.
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Offeiriad Machynlleth yn erlid

„ p:wrai<x, yn erlid

Offeiriad Llanfynydd a Jones Llangan

„ Llanrhaidr-yn-Mochaiit yn erlid

j, Llanllugan, cliwedl am
„ „ nieddw

„ yn aflonyddu l^eter Williams

„ Niwbwrch yn achwyn ar grefj'ddwr

„ Penrhos-llugwy a'r cynghorwyr

„ Conwy ac Humphrey Owens
„ Harlech a Griffith b-llis

„ Llanbedr. ger Abermaw
„ Cilcain a Nannerch

„ Llanferes, sir Fflint

„ Llanefydd yn aflonyddu

„ Conwy yn erlid

„ Ehuddlan yn erlid ac yn gwallgofi

„ hynod yn Aberhonddu
Offerynau gwael, Duw yu arddel

,, sir Benfro

Ohio, talaeth, Methodistiaeth yn
üliver, Edward, Dinbych

„ Thomas. yn pregethu yn Rhuthyn

„ Parch. Phillip, Caerlieon, hanes am
Owen, Parch. John, tystiolaeth ara D. liowlands

„ „ ..• ... ...

„ Richard, Bala, chwedl am
„ Parcli. T. E., Llantiyfrydog. yn gwrthwynebu y Methodistiaid

»> •'

„ John, Berthen-gron yn Nolgellau

„ Catherinc, Dolgellau, chwedl am
„ Dafv(iil, ^wydrwr, Dolí:elIau

Owens, Canglielhvr, a II. Harris

„ a "Dorti Ddu"
„ a'r Clocl)vdd

„ a Mr. Llyd T-Newydd
„ aflwyild y

Owens, John, Berthcn, du'hweliad

„ yn Macliynllctli

„ erliil. yu lihuthyn ... ... ...

„ yn (leclncu ])regctiiu ( I75.y

„ yn cnel ei oitliryinu

„ cliwedlau am, yn Llanfiichreth

,. ,, yn NÎachynllelh ...

„ „ yn Llangeithio ...

„ Humphrey, hanes ... ,,,

„ crybwvlliad am
„ yu Nghonwy

„ ,,

„ yn Ngronant

„ Thomas, o'r Wyddgrug
„ Robert, Llanrwst

„ IMr. James, Steuben, America
„ Humphrey, yn dyfod i Liverpi)ol i bregethu y tro cyntaf...

„ WiUiam y gof, a'i wraitr, Manchester

Owen, Hobcrt, Ty-gwyn. sir Gaeruarfuu
Owen-i, Caüghellwr, Baiiiíor

„ Penglor, Ll:iniest\n

„ Parch. Johu, Llaubryumair
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Owen, Richarcl, Cacrnarfon

„ John, Machynlleth, crybwylliad am
,, Robert, Lont'udr, Lleyn

„ Siôn, Thomas, Hendre
„ William Thomas, Mon
„ John, Plasgwyt'an, Mon
„ Mr. Griíhth, Caergybi

„ Owen, Amlwch
„ Robert, yn dynwared pregethu

„ Parch. T. E., Llandyf'rydog, traethodau, yn erbyn y Methodistiaid
01iver, Robert Sion, yolgellau
Olyniad apostolaidd
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593 CYNWYSIAD y TAIE CYFIIOL.

Pentir, ... ... ...

Pennant, sir Gaernarfon ...

Penfro, sir, hanes Methodistiaeth

Peiirhos, sir Drefíildwyu, prcgethu yn ...

Penhre, sir Gaerfyrddin, Methodistiaeth yn
Pentre-hwäau, Mon ,, yn
Peurhos-lhigwy, Mon, pregethu yn ...

Pengay, Miss, a .Madam Bevan
Pentre-dn-fr, ger Llangollen

Pen-y-íeHn, sir Fflint, hanes
Pen-y-cae, sir Fynny,
Pen-y-hont, sirPaesyfed ...

Penrhyddid yn ymosod ar y crefyddwyr

,, yn Ehosllanerchrugog ...

Pentre-felin, LIanrhaiadi--yn-mochnant

Pentwyn, Methodistiaeth yn
Peniy, John, crybwylUad am
*' Peter o Gaerwys," chwedl am
Peters, Parch. John, Bala, byr-hanes am
Peters, Mrs., Caergwrle ...

„ ,, ...

Pieíce, Robert a'i daid, Cryg-glas, Mon
Pierce, John, sir Gaernarfon, troedigaeth

„ „ byr-hanes am
„ „ Machynlleth, pregethu yn nhý
„ Mrs. Sinah, Alallwyd

„ W. G., Steuben, America ...

Plas-ofta, Llanllechid, crybwylliad am
Phillips, Rees a Thomas, Llanymddyfri

,, Jonah
„ John, CjTifil

„ Joshua, Banc-y-felin ...

Powel, WiUiam, Cnap-llwyd ...

„ William, o'r To\vyn

„ Parch. John, Mynwy
Powel, Dafydd, hen gynghorwr, sir Drefaldwyu

,, „ crybwylliadau am
Pont-y-rhyd, sir Gacrf}Tddin, cymdeithasfa yn
Ponterwyd, Hanes Methodistiaeth yn...

" Polyn-haf," hen arfer codi

Pont-garreg, Methodistiaeth

Pont Eobert ...

Pontcyssyllte, ger Llangollen

Pont-rhyd-y-bere, Brycheiniog

Pittsburgh, America, Methodistiaeth yn
Plas Niwbwrch, pregethu yn
Pow-el, Dr., Nant-yr-eos

Port-madoc, crybwylliadara...

Pregcthu gyntaf gan ymneillduwyr yn Mon
„ yn sir Drefaldwyn

„ yn Mhrwynog, ger Llanrwst

„ yn ardal Llansanan

„ hynod Dafydd Morris, yn Mon
„ cyfarfodydd, yn foddion cynydd

,f
yn erbyn Methodistiaid

„ yü Llanllechid a Llandegai

„ yn Cock's Lane yn Llundain
Pyegeth Griffith Sion yn Nolgellau ...

JPregeth y golled fawr, gan Dafydd Moìtìs

ti l> U ìì
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Pregeth Hugh Thomas ar Salni xi. 5.

„ hynod Dafydd Morris, yn Adwj'r-clawdd ...

Pregethwyr yn ymgasglu i Langcitho

„ eífaith yr yiiiraniad nr y
„ trwyddcdii. yn gyí'reithiol

„ pcnbleih, y ?.íctliO(listiaia

„ cyntaf sir Gaernarfon ..

Pregethwr yn cael ei ddal yn Henllan
Pregethu yn erbyn y Methodistiaid

Pritchard, WiUiam, Giasfryn-fawr ...

„ oíFeiriad yn ymosod ar

„ yn cael ei ymlid o'i wlad

„ helyntion yn Mon
„ yn marw

„ Thomas, o'r T-Gwyn, Mon
„ John, Meirionydd, troedigaeíh

„ John, ysgolfeistr, Rhyd-y-feHn

„ Gritfith a Charles, Lleyn

,, Catherine, o'r Buarthau, Arfon

„ Hugh, clochydd Llanir, crybwylliad am

„ Evan, Ysw., Coliena

Phülips, Ysw., T., Stochland ...

„ Parch. Mi% Maesmynys ...

Price, Mr. yn cael ei daro a chareg

,, Ysw., Rhiwlas, a Griffith Sion ...

Pritchard, Hugh, Moo, dan erlidigaeth ... ... ...

„ John, Amlwch, crybwylliad am
„ Comelius, chwedl am

Price, Mr. offeiriad, Llanbedr, Meúioneth
„ Parch. Isaac, Brycheiniog

„ Thomas, o'r Creunant ...

Prys, Robert, Plas-wÌDter, eíFaith pregeth

„ cryb^^'ylliad am
„ yn dyfod i LÌTerpcol

„ ytrocyntafyn Nghaer ...

„ Robert, o'r Pelin-faseg, Arfon

„ Rowlanrl, hen bregethwr...

Powell, Mrs., chwaer i Daniel Rowlands ...

Pregeth yn y Berthddu, eíîeithiau ...

Prys, William, Bryngolau yn amddiffyn pregethwyr
Prydderch, Parch. ,John, Mon, crybwylliad am
ProfFeswyr cynteíìg, ysbryd y ...

,,
ysbryd rhagorol

„ gwendidau 7
Pugh, William, hanes ... ...

„ ei ddal a'i ddirwyo ,

„ Parch. Phillip, Llwyn-piod

„ Mr., Garn, crybwylliad am
„ Henry, Llanedi, dychweliad

Prysc, Ym., Plas-ncwydd, gwas i rn erlid ac yn m.tiw ...

Pagh, John, Llanedi, crybwylliad am ...
'

„ Mr. Évan, Llanrwst .,,. ,., ,,, ,

Price, Parch. Edward, Birminghaîn
Pryddcrch, Jobn, Trecai'tell, hanes ,., ,:. ,.,

Putteiniwr yn Rhuddlan yn cael ei bigo ,.<

Plas'bach, pregethu yn, yn 1751 , ,,,

pwllheli, hanes Methodistiaeth „, ,„ „,

„ H. Harrisyn, ya 1741. .„ .„ ,
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E.

Ralplis, Simon, Ysw., Saigliton

Eedfern, Josiah, hyr iianes am ...

Hces, Parcb. Lewis, dibartiaeth

„ „ yn annog Harris i fÿned i'r Gogledd

„ „ yn pregethu yn nhý Men-ic Datydd

„ „ yn Alhwllheli

„ „ ji\ crybwyll am Jenkin Morgan

„ „ helyntion" yn Llanuwchllyn a Dinasmowddwy, \
a sir Gaernarfon ... /

„ Mr. Thomas, Trepuet, sir Benlro ...

„ Parch. Evan, Llanrhystyd ...

„ „ Lewis, erlid, yn Àberdaron ... ... '

„ „ David, Llanfyiiydd ... ... .. ...

„ „ Edward, America ...

„ „ Henry, Liverpool ...

„ „ yn Amwythig ,.,

Ehagluniaeth, yn dwyn yr efengyl i sir Fflint ... ...

„ troion yn peri cynydd Methodistiaeth

» y" gwasanaethu teyrnas Crist ... ... ... ...

,,
Methodistiaeth yn ddyledus i ...

„ cyfryngiad, yn achos iiarris ac craill

„ yn dwyn yr efengyl i Frydain

„ yn arwain Mr. Jones i rexhara
„ yn dwyn pregethu i Lanarmon-yn-Ial

„ cyfryngiad yn achos Jones, Llangan, Mr. Charles, ac eraill

j>
yi gwgu ar weithrcd ddrwg...

Ehaiadr-vrj', Methodistiaeth yn ... ...

„ Harris yn ... ...

Rhedegfii-meirch yn cael ei ddarostwng yn Nghorwen
Hliostryfan, Arfon, erlid yn ... ...

„ cyfarfod pregethu yn ...

„ Methodistiaeth ... ...

E.hos-lan, Eifìonydd ... ...

„ pregethu yn ... ...

Khos-ddu, Lleyn, pregethu yn ... ...

Ehos-y-brithdir, sir Drefaldwyn, Methodistiaeth yn
Rhos-y-bol, Môn '

... ...

RhosIÌanerchrugog, Methodistiaeth yn ...

„ penrhyddid gynt yn ymosod

„ helyntion yr eglwys ... ...

Rhoddion arianol at achos crefydd ...

Rhyd-y-clafdý, Harris yn pregethu yn ...

„ pregethu boreol vn ...

Rhys, Dafydd William, yn ardal Llansanan
" Rhys-Goch," o sir Fflint, crybwylliad am
Rhys, Thomas, Tregaron. ,.,

Rhyd-y-fclin, ger Aberystwyth ...

Rhys, Margaret Dafydd, fî'yddlondeb ...

Rhyd-y-clafd, Lleyn, cymdeithas eglwysig yn
Rhydfawr, yn ganghen o'r Ysgoldý, Arfon , •••

Riiyd-y-felin, capel, sir Drefaldwyn ••• •..

Rliydderch, Mr. John, sir Benfro i,. ...

Rhyd-y-gele, Hanes Methodistiacth ,,,

Rhydderch, William, gwehydd, Llandeiio ...

Rhys, Morgan, Capel-hir, Tal-llychau ..«

„ y Bardd ... ,,, ,

Rhuddlnn, H.anes Methodistiacth ,,• •.• ,.« •••

îlhyl, Hanea MethodistiaetU^n,» .•« i,i ••• ,>,
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Eh.yclderch, o'r Gorwydd, desgrifiad o
Ehydderch, John, Trecastell

Eice, Milwriad, CastcU Dynevor
Risca, iMethodistiaeth yn
Richard, Johu, Bryniog, ger Llanrwst

„ yr Arolygydd, trosedd

„ „ edifeirwch

„ Parch. Eben., gyda'r ysgol Sabbothül

„ ,, ar y neiHduad

„ „ cais ar, i ymadael ...

„ Henry, yn Aberma
„ Wiliiam, Arolygydd

„ Parch. Eben., byr-hanes am
,, „ ,, ..•

„ William, Arolygydd

)> )) )) ••• ••

„ Parch. Thomas, crybwylUad am...

„ Henry, Trefin, byr-hanes am
„ Capt. David, Solfach

„ Eliis, chwedl am
„ Evau, Glantowy, fíyddlondeb

„ Jolm, Morganwg, Llansamled ...

„ „ crybwylliadau am
„ ,, llythyr oddiwrth

Richardson, Parch. Evan, yn Nghorwen

„ „ yn Mhrynengan ...

„ „ yn dyfod i Leyn ...

„ ,, yn ymweled a Chaernarfon ...

„ „ „ a Dr. Lewis

„ „ yn ymsefydhi yn Nghaernarfou

„ „ Ìlafur a llwyddiant

„ ,, chwedl am, yn Môu
„ „ duli, o bregethu ...

„ „ anmhariaeth iechyd

„ „ yn Nhretlynnon ... ...

)> )» »» ))

„ „ gweddi am wlaw yn Llangefui

RohPTts, Ann, Arllwyd, crybwylliadau am ...

„ William, l^h\s-liach

„ lîobert. Talsiiriiau, Meirionydd

„ Dafydd, Llwynsaint, Gwytherin, ffyddlondeb ...

„ Edward, Trawsfynydd...

„ llobert, Ciynog, oedfa hynod

„ „ erlidiwr yn ei barchu

„ „ byr-hanes am
„ „ gweinidogaeth

„ „ pregeth hynod

„ ., yn Lhmeurgain a Threffynnon

„ „ yn MMiichester

„ Evan, cynghorwr yn Lieyn

„ Edward, cynghorwr yn Lleyn

„ Daiiiel y gof, cynghorwr yuLleyn...

„ Parch, Jühn, Llanllyfni

„ „ yn Nghacrnarfoii

„ „ Michael, byr-hanes am
„ „ „ pregeth nodedig ...

„ „ „ oedfa hynod

„ John (Sion f.loyn), l'wllheli, y bardd

„ Mr. John, Castell, Arfon

„ Mr. David, Bangor ... ... ...
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Eoberts, Parch. John, Llanllyfni, Byr-hanes

„ Evan, hen gynghorwr j-n Lleyn ...

„ Harri, (Deneu) yr erlidiwr ...

„ William, y crydd, Amlwch ...

,,

'

„ desgrifiad o

„ Parch. William, Amlwch ...

„ John, Erw-ddreiniog, y gweddiwr

„ Parch. Wiüiam, Euncorn ...

„ „ yn ymfudo i America

„ Parch. Robert, RhosUanerchrugog

„ „ „ yn Mostyn"

„ Parch. Peter, Llansanan, hanes am
„ Mr. Thomas, Tý-newj-dcl ...

„ Mrs. Anne, Bryn-eglwys ...

„ Mr. D., Bodrochwyn, Abergele ...

„ Eobert, hen gynghorwr, yn y Wyddgrug ...

„ John G., Steuben, America
Robert, y Cowper, Llangristiolus ...

Roblin, Mr. a ]\Irs., ForehiU, sir Benfro ...

Rock, sir Fynwy, Methodistiaeth yn y ...

Roewen, sir Gaernarfon, erhd yn
Rogers, Mr. a Mrs., Trefriw ...

Rogers, Cadben a Mrs., Aberteifi, crybwylhad am
"Rondol," neu Randle, Catrin, Mon, crybwylliad am
" Rotch," o'r Gadle, Morganwg ...

Rowhmd, Sion, Mon
Rowlands, Parch. Daniel, Lhangeitho, yn Mcn

„ „ „ yn Nhyífryn Clwyd

„ „ „ hanes am y
„ „ „ yn Ystradffin

„ „ „ yn pregethu yn yr awyr agored
. „ „ „ efiàith gweinidogaeth foreol

„ „ „ y mwyaf sefydlog ei weiuidogaeth

„ „ „ sugn rhyfeddol ei weinidogaeth

„ „ „ ei hetfaith ar Gymru
„ „ „ yn Llanuwchllyn

„ „ „ „ yrailwaith ...

„ „ „ yn Gymedrolwr ei ddosbarth ...

„ „ „ ei droi allan o'r eglwys...

„ „ „ yn Mhont-rhyd-fendigaid

„ „ „ y tro cyntaf yn sir Gaernarfou ...

„ „ „ yn c.iei ei eríid yn Llanfihangel

,. „ „ yn Nhre'r-ddol, chwedLiu

„ „ „ yn cael ei erlid yn Llanilar

„ „ „ yn cael ei ymlid o Dal-y-bont ...

„ „ „ yn cael ei erlid yn Nefyn

„ „ „ yn Penrhûs, sir Drefahlwjii ...

„ • „ „ yn Tydweiliog, Lleyn ...'

„ „ „ yn Gelli-dara ...

„ „ „ yn Abergwaun

„ „ „ chwedl am, yn Ninas-mowddwy
„ „ „ yn Llancrchymedd

„ „ „ yn Machynlleth ...

„ Parch. Nathanieíj yn sir Benfro ...

„ „ a'r Parch. Peter Wilhams

„ „ yn Llanerchymedd

„ „ yn g^^Tthwj'nebu y ncillduad

„ Owen Thomas, Caergybi, hanes ...

„ „ „ yn ymladd a neidr
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Eowlands, Owen Thomas, Caergybi, yn gnrfoleddu yn y llan

„ „ yn cael ei ymliil o'i wlad ...

„ „ yn dychwelyd i Fon

„ „ yn Beaumaris yn pregethu

„ „ Cymeriad a i ddullweddyn pregethu

„ „ Crybwyiliiul am
Eowlaiiil, Siôn, Cerig-llithir, Mon

„ Hatbil. Mon
„ Thomas, ger Llanfair-cacr-einion, fiFvddlondeh

„ Joliti, Tyddyn-y-gnigor, yn amildiffyn pregcthwr

„ Thi)m:i?, Abergwaiin, cryl)\v_\lluid am
lîowhind, Edw:ird. Lhiniiwchllyn ... ... ... ... ...

"l^üwla.ds () Glynou," enw :ir Hisiart I>atydd

„ Mr. I ilis, Aríon. dan crlid trwm
„ Wii!i:im Cwrt-y-cwm. crytiw hiad am
,. I);ifvdd. Cynon. Cercdigrion

,, 1 an lì N.. yn arolycn yn sir Beiifro

Enwlands, Paich. \Wiliaiii, Anicnca
Kninscy, .Mr. Wa'tcr, Crnulnwcl
Eiithiii, rhiiiiiro ar v\r dycithr yn ... ... ... ... ...

„ Ki iii ,vn

„ Mcthodistiiieth yn .. ...

„ Bacdilu prcgcthwr yn
„ liucligyii yr Vsgül Fawr yn, yn ymo.^od ar <\ cwra-g weddw
„ „ ii baeddu dau brcgctliwr ...

„ T. Uliver yn pregethu yn •
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Stephcns, Parch. David, America ...

Steiibcn, Dosbfuth. yn Nlialaeth New York
Sasan, Modryb, Croesoswallt, hanes

Swper yr Arglwydd, j^weinyddiad cyntaf raewn capel Methodistaidd
Swper yr Arglwydd, lleoedd y'u gweinyddiad
Swyddogion eglwysig, go'ál am eu cymhwysder ...

Swÿdd-ííynnoD, Ceredigion, Methodistiaeth yn

T.

Tafara-y-fedw, ger Llanrwst, pregethu yn
Tafarn-dai, Lonfudr, Lleyn

Tai-cochion, Mon, pregethu yn

Talsarnau, Grifíìth Sion yn pregethu yn

Taliesyn, neu Tre'r-ddol, Ceredigion

Tal-llychau, sir Gaerfyrddin, hanes

Talwrn. Mon. Methodistiaeth yn

Tan-j'-fron, hen orsaf Methodistiaeth

Tan-yr-allt, Bont-rhyd-fendigaid

Tan--fron, Methodistiaeth yn
Taranan yn attal erlid ...

Teithiau, WiUiams, Pant-y-celyn

„ Peter Wiliiams

„ G. Whitfield ...

Tenby, erlid yn ...

Thomas, Benjamin, yn ymweled a Mon
« gyda'r Mothodistiaid

j, „ crybwylliad am
„ „ damwain i'w geífyl

„ „ yn y Bont-uchel

„ Richard, y pregethwr cyntaf yn Mon
„ Owen, (gwel O. T. Rowland)

„ Dafydd, Llangwyryfon, cynghorwr

„ Rhs, cynghorwr yn í-ir Aberteifi

, Parch. John, Aberteifi. crybwylliad am
„ Hanes am

„ Hugh, Lleyn, yn ffoi i Fon

„ Parch. Jolîn, Pwllheli, Annibynwr

„ Jolin, Waunfawi-, crybwylliad am
„ Dafydd, y Bardd, a'i chwaer

„ Hugh, yn pregethu yn y capel deugorn

„ John, Llanberris, yn prcgethu mc\va ofn

„ Hugh, Llcyn, yn marw
„ Mr. Sampson, sir Benfro

„ John, Pwllheli, y gweddi^T

„ Gcorge, Woodstoclc, gwas Mr. Harris

„ Abel, Castell-newydd, crybwylliad am
„ Parch. John. gynt o blwyf Myddfai

j, „ Ben D., Llandeilo, crybwylliad am

,', John, Rhos-fawr, gj-nt o Lanwyddelan

„ John, Llanidloes, yr ysgolfeistr

„ David, Carnachen-wen, byr hanes am
„ Mrs., Trefin, ffyddlondeb

„ John, Risca, chwedl am
,,

Evan, y gof, gynt o Leyn •

„ Micbael, Uarnan-wen, Mon
_

„ yn Beaumaris
', John, Llanfwrog, y ffyddlon

„ Rowland, a'i wraig dan orthrwm
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Thomas, William, o'r Pîl, hynodîon

,, Davicl, Abertawe, yn adeiladu capel ...

,, Richard, o'r Fartei;, pregethu yn ei d
„ Jenkin, Peuhydd, hynodion ...

„ John, ger Llanrwst, gynt o Lancwnlle

„ ,, yu pregethu yn Henllan ...

„ Mr., Ceín-byr, Risca, helyntion

Tibbot, Richard, Llanbrynmair,

„ yn myned i Landdowror

„ yn Arolygydd Dosbarth

„ ya Aroiygu yn Ngwynedd
„ yn cael ei erlid yn Arfon

„ cymcriad

„ adroddiad o'i Ddosbarth

,,
adroddiad o'r Eglwysi dan ei ofal

„ chwedi am
„ yn Nghaernarfon yn 1770

„ adroddiad arall o'r eiddo

„ crybwylliad am ...

„ chwedl am
„ Abraham, crybwylliad am

Teithio, anhawsderau
Ton-yr-efail, Methodistiaeth ... ...

Towyn-y-tferi, Conwy, ocdfa hynod
" Towyn-tudur", Alynwy, pregethu ar ...

Taylor, Mrs., Düwhiis, byr-hanes ara ...

Trefn, cais y Mcthodistiaid ai

Trefaldwyn, sir, Hanes cychwyniad Methodisilaeth yn ...

Trefecca, enciliad Harris i ...

„ sefydhad Harris yn ...

„ coleg larlles Huntingdon yn ...

,, cymliell rhai i fyned i ... ...

Trefeglwys, hancs Methodistiacth yn
Tregeirio;.', hanes Methodistiaeth yn ... ...

Towyn, Meirionydd, cymdeithasfa yn ...

„ haues Methodistiaeth yn
Trefdracth, sir Benfro, capel ...

Trefaidwyn, sir, ilarris yn ymweled a'r .

„ pregethwyr cyntaf yn...

„ cwrdd raisol cyntaf yn
„ adroddiad am y

Trefriw, erlid yn ... ...

„ hanes Methodistiaeth yn ...

Tregaron, Hanes Mcthodistiaeth yn ...

Tremain, Cercdigion, pregethu yn ...

Tremadoc, crybwylliad ara ... ... ...

Tractariaid. syniadau ffol y ... ... ...

Trefncwydd, Methodistiaeth yn ...

Trell.in. pregethu yn ... ... ... ...

Tre-ddaiydd, sir lienfro ... ...

Tretin, Methodistiaeth ... ... ... ...

Trefaldwyn, sir, hanes ... ... ... ...

Tre-ddatydd, Mon, pregethu yn ...

Tre llywarch „ ... ...

Tractíiawd Charles a Jones eramddifìTyn Mcthodistiaid...

Trefuris, gcr Abertawc. hancs ...

Treffynnon, hanes Methodistiacth yn ...

Trccastcll „ ,, ,,,

„ cymdeithasfa gyntaf (1760) .•• •••

Tremeirchion, 7 genadaeth gartrefol ýn •«• ••.
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Trocdigaethau hynod ... ...

„ John Pritchnrd ...

„ Jolin Viintílian ...

„ Siàn Lcwis a Miss Giiines

„ gv'\ r. «•erliaw \!eiin-y-wiír ...

„ Alr. a Mrs. I)avies. Ìlanarmon

„ Jolin Wilii ims, Llaneurjrain

„ pweithiwr i IiM'lles Huntinjrdon

„ Parch. Mr. Jauies, Pcii-blíicn

„ 'Wiiliam Williams. Llwyn-bedw ...

„ p\Vr cryf yn Saethnn-bach

„ Capten Bowen. Llwyii-y-gwair

„ Parclì. Thomas fîrny

„ John Llwyd, Li\crpo(d

„ Siôn Grirtiih. Bryii-yr-odyn...

„ Dic Siams, Llaiiihir

Robert Thomas
TrulMiid Rhyg. ger Corwcn, marwulaeth ddisymwth ...

Trwydile lii prcjretliwyr

Trychinebíirswydus \n Carno
Tii.r-liill, Ameri a, h:mcs am
Twr-u:wyii, Cercili;íion

Twll y-clawdd. prcL'ctlui yn
"Twm-y-<;ocs-fawr" yn erlid

Tyildyn-m iwr. L'cyn m 'rchcd y ...

'J'yddyn, ^'cr LiiMÌdloes, cwidd iiiisoi cyntaf Gwynedd yn
,. preiTcthu yii . .

Tydweiüog, Llcyn.'llnrri'! yn ...

., ,. R iwiands yn ...

T\-dilvii-isMf. Llandegai, prcgcthii yii

Tystinlaeth JoTics. (I I 're.itoii. ain Gymru
T\-ilde\\i. ctho listi.icth VII

Ty-mawr. Trefe^lwys, |irc!:ethu yii ...

., Llaiitris.iiiit, .Moii

Tv-dii. Mon
T\'ii-yi-ailt

'l'y'ii-y.iiierddyn

T\ii-v-m,icn. \'o'i. ^lcihodisti.ìcth yn
T\iiilior yr ymr iinad ...

T»-cipcl iyiit if, a'r achlysiir o'i L'odi

T- ncli.i'r-iforild. w'jiiiiifawr. pregcthu yn
•'T .Mod.eii," Üyíîr>u Ciwyd ...
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Walters, R., Ysw, ;..

,. Parch. John. Ystrad-pjynlais

„ Parch. T., New Inn, .\Ìynwy

Watfünl, Palas, dyhwylliad am
• „ Y Gytndeith.isra jí iitaf yn

\Vatkin, Edward, yn Lliintyliin

„ IJanidiiH's, ('hwedlau ain

., Cryl.wyiliad am
„ Mr., Aherhonddn

" WelshLooUintr Glass," Biio ar

\Vesley, Parch. John, a'i hmi ar leygiaeth

„ C/r\l)W\ lliad am ... .. ...

Wliite, Mr. Richard, yn dyfod i Drr-íeiriog

„ 'J'rui. allan o'i dyddyn

„ yn noddi Metliodi.'-tiaeth

Whitfield, Parch. Georgc, Llytliyr oddiwitli. at Ilowcl Hariis

„ yn cyiarfod a liowLdl H.irris yn Nghaerdydd

„ yii Gvinedrolwr y Gynideilhasiá

„ yn teitliio llawer

„ jii defnyddio Llcygion

„ 'J'ystio'aeth, ain \ r adfywiad yn S.cot'and

„ Tystiolaeth. am Huwel Harris

„ yn ],lanbedr

„ yn Al)eri:w,iun

„ yn Nglu-arfyrddin

„ Abeilioiiddu

„ yn Abertawe
Wiiliams, Parch. V>üliam, Pant-y-relyn, IJancs am

„ yn J^laus.twel ...

„ yr otfeiriad cyntaf a drocs ailan o'r eglwys

„ teitliian ar liyd Gyinru

„ yn N;:!iMtiiiiirfon

„ Crybwyliiad am
„ yn .^íiliiistell iiewydd

„ t'hwcdl am
„ ('bwedl aiii. yn Mon ...

Williams, l'arch. Petcr, Hanes lioienul

„ yn .\bertawe

„ yn yiniino ii'r Mctliodistiiiid

„ yn yniwL'led a Mon
„ yn \llieiirlios-llug'.\y

„ sir Dretaldwyn

„ yii y I ref ewyiid

„ yn Adwy'r-clawdd
,

„ yn .Miieíriw

„ VII teiiliio liawer ...

„ Da.M. a'r cyruudcd)

„ Ll> frau a gyhòcddodd ...

,, Si hi.iiiiiii iRÌdduol
„ liiarddeüad

,

„ yn Nhre'r-ddol. ( ercdigion

„ yn Llaiiidloes. yn 1(46 ...

„ a'r Capel Mi N'^liaerfyrddin

„ yn cyebwyn Metliodistiaeth yn Llandylaelog ..

„ Cwmbiich, I.laiiedi

„ yn cael ei er.id yn (^wlweli

„ a'r c'eiigwr yii l.laiilechel', ^!oii

„ Hancsyn aiii, yn Mhenrlios-Uugwy

I,
yn caei li eilid yn Ninl'yeh

„ yn cael ei facddu yn Llaurwst

Cyf.



602 CYNWTSIAD Y TAIR CYFROL.

Williams, James, yr Arolygwr

,, ,, „ Adroddiad gan

„ Jolin, Llaneurgain, dj'chweliad

„ „ „ defuyddioldeb

„ Mr., Aberystwyth, a'r ysgol Sabbothol

„ Mr. Geo.,* Ty-ddewi, a'r neiilduad

„ „ „ Hanes

„ Nathaniel, Llanon, yn cilio

„ Parcli. David, Crybwylliad am
„ Lowri, Fandy'r-ddwyryd, Hanes am
„ „ „ yn cael ci herlid ... •

„ John, Dolyddelen, Hanes am ...

„ Edwaid, Lian<íwyry(on, Crybwylliad am
„ Mr., Castle Hill, Aberystwyth

„ David, yn Llcdrod

„ „ rcncraig, Crybwylliad am

„ „ Llys-y-fronydd ...

„ Parch. John, Lledrod, Hanes

„ „ Crybwylliad am
„ Grifiìth, csgob Kilkenny

„ Evan, yr ysgolfeistr, yn Lleyn

„
,', hanes

„ David, Llys-y-fronydd, yn Nghaergwrle

„ „ hanes am

„ lîobert, l)rewcn

„ Pieice, Gwastad-nant, LlanbeiTÌs

„ William, Llwyn-bedw, Arfon

„ „ a'i wraig, yn Brithdir-bach

„ Hugh, Ysw., Pei;tir, yr uchelwr

„ Hugh, Pentlr-isaf, y gof

„ Elinor, Caernarfon

„ John, Llandegdi, hanes am
„ Janc, Tyddyn-du, Lanllcchid

„ Eobcrt, Ynys Enlii

„ John, " 5<«í/ení," sir Benfro

„ D;ivid, Beili-gias, Cil-y-cwm

„ Major, Henliys-fawr

„ Parch. John, Pant-y-celyn

„ „ „ Chwedl am

„ Ebcnczer, Amwythig, Crybwylliad am
„ Evan, Eegin, sir Drefaldwyn

,, „ „ Crybwylliad am
„ Jeremiah, Byr-hanc3 am
„ „ Crybwylliad am
„ John, Drefnewydd, Crybwylliad am
,) )) )) >> •' •••

„ Richard, Llanbrynmair, Crybwylliad am

„ Paich. Richard,'LiverpooI

„ „ ,, ... ... ...

„ Evan, yn Nghymdeithasfa gyntaf yn Machynllcth

„ Parch. \V., Bristol

„ John, Meidrim, Byr-hanes

„ William, o'r Cwm, Crybwylliad am

„ Thomas, Pwll-yr-hwyàid, Niwbwrch

„ Owain ac Ann, Tai-cochion

•' Wil WiUiam l'rys," yr crlidiwr

Wüliams, Thomas, Pentre', Mon .,

„ Parch. Cadwaladr, Penceint
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WiUiams, Thomas, Arolygycld

„ Morgan, AberdHr

,, Thomas, o'r DyH'ryn, Morganwg
„ Gwenllian, Aberdar

„ Rowhmd, Dinbych, Chwedl am
„ Dr. Edward, Kotherham, Byr-hanes am
„ John, Bryniau, LhangoUcn

"Wil o'r Nant," Brycheiniog, crybwylliad am
Williams, Parch. WilHam, Glan-gwendas

„ Griffith, efrydydd yn Nhrcfccca

„ Wiliiam ac Abraham, New Inn
„ W, T., America ...

„ Ebenezer. Amwythig
„ Capten, Caerlleon

„ Parch. Williíim, Llundain
Wisc, Parch. Mr., Liverpool, hynawsedd
Woodstocl^, Capel, sir Benlro
Wood, Hichard, Bion-derw-goed

„ Parch. Abraham, Crybwylliad am
Woosnam, .Mr., Ty-niawr, Tref-egiwys

Wyddgrug, dechreu pregethu yn ...

„ erlid yn

„ pregethu yn
Wynne, Mrs., Cefu-amwlch

„ Cangheliwr

„ Mrs., Mae'^-neuadd

„ Mr., PIp wydd, Heullan.
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Ysgol Sabbolhol, Cymanfa sryntaf. yr

„ „ GuTtliwMieiìiwyilil i'r

„ „ yii y Waunrnur yn dLchrcu yn 1791

,. nos yn N;4'hlvnoiî

„ fMy'ldi..!. etfaith yr

„ Sabbuthol, Llaniiylni

„ „ yn MiiwHheli (1783)

„ ' „ lJan'Meii)i>)lca ...

„ „ Br. n-yr-odyn.

„ „ «ryiitatyn Llanllcchid

„ „ Bc;:eley. i'eníro ...

„ „ ]Jaiiyin(]il\ fii

„ „ Llaiihiyiimair

„ „ Cacrt'ynldin

„ „ CiwL'ild isel ar, yn Hcttws

„ „ ChwC'llan an» tíychwyniad

„ „ Llaiifwroi;'. '^luii, (17'86)

„ nos yn Llanllyfni

„ Sahbotliol Ffliiit

„ „ ar y bi'if-tfürdd

„ „ Llan;iüllcn

„ „ Bryneglwys

„ „ Pont-rh.\d-y-bere '

„ „ Aberhoiiddu ...
"*

„ „ yn dechrcn yn Manchester

„ „ „ Lluiulain

„ ddyddiol yn Rhuddlan
Ysgrifenii yn eibyn Methodistineth
Ystordy •' Merchaiit Billy," Livcrpool
Ystradgynlais, Methodistiaeth yn

DIWEDD Y PHYnnT; OYFROL,

Cyf.







PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY

BX
8291
H8M
1851
CYF.3
c.l
ROBA

101200316048



Äf
f0<^


