
Dim ond llofnodi darn o bapur
wnaeth o. 

Llofnod yr Arlywydd Trump – gfir
sydd yn ôl ei wrthwynebwyr wedi
sicrhau coup gwleidyddol o dan
drwynau’r cyhoedd. 

Dim ond darn o bapur oedd ag
ychydig o eiriau wedi printio arno
achosodd yr helynt. A dim ond dweud
na chai ffoaduriaid o nifer penodedig
o wledydd fynediad i’r Amerig
wnaeth o!

Cododd lleisiau niferus o bob cwr o’r
byd yn erbyn ei benderfyniad. 

Mewn datganiad gan Amnest
Rhyngwladol dywedwyd,

‘bydd pobl yn colli eu bywydau
oherwydd y Gorchymyn Gweithredol
hwn. Bydd gwledydd sydd yn
croesawu ffoaduriaid (ar hyn o bryd) yn
teimlo bod y gymuned ryngwladol wedi
cefnu arnynt a byddan nhw yn eu tro
yn cynyddu’r nifer o ffoaduriaid fydd yn

cael eu bwrw allan o’u gwlad trwy
orfodaeth.’ (Salil Shetty, Ysgrifennydd
Cyffredinol Amnest Rhyngwladol.)
Ond, diolch i’r drefn, bydd teithwyr o
Brydain ddim yn cael eu cynnwys yn y

gwaharddiad! Er i sawl ‘Seithennyn’
ganu clychau i rybuddio am beryglon
y storm gwneud, dewis eu
hanwybyddu, i raddau helaeth
wnaeth llywodraeth San Steffan.
Dioddef ymateb milain yr Arlywydd
fu rhan y ddau farnwr a fu’n ddigon
dewr i wrthwynebu cyfreithlondeb y
penderfyniad.  Ond dyna ni, oni
welwyd ymatebion yr un mor
ddidrugaredd gan y wasg yn
Llundain pan heriwyd cyfreithlondeb
polisi ‘Brexodus’ y Llywodraeth yn
Llundain?  Os heuir i storm diraddio
ceidwaid annibynnol y gyfraith pwy a
fiyr pa gorwynt a fedir?

Mewn datganiad cry gan Gymorth
Cristnogol (sydd i’w weld ar
dudalen 3) awgrymwyd y dylai
Mr Trump ddarllen neges y Beibl cyn

iddo arwyddo deddfau o’r fath.
Yn anffodus, ym marn rhai, roedd y
ffaith na chynhwysodd Cymorth
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Donald Trump yn arwyddo’r ddogfen a fyddai’n
diogelu Americanwyr rhag terfysgwyr tramor ar

27 Ionawr 2017

Bywyd Newydd
Pa newid, dwedwch, allai fod mor
dyngedfennol?

Newidiwyd, nid yn unig cyfeiriad ei
alwedigaeth, ond sylwedd ei
argyhoeddiad a blaenoriaethau ei
fywyd. 

Ar y ffordd gartref o Lwynllwyd rhyw
ddiwrnod clywodd Howel Harris yn
pregethu ym mynwent eglwys Talgarth;
yn ei galon teimlodd ei bechod fel baich
annioddefol, peryglus; ffodd rhag pwyso
ar ei grefydd i bwyso yn unig ar Grist
am faddeuant a bywyd tragwyddol. Yr
oedd i’r fath brofiad sylwedd cadarn sef
awdurdod y geiriau a glywodd a
pherthnasedd iddo ef yn bersonol.
Bellach a byth mwy, bu Gair Duw a
Mab Duw yn rheoli ei fywyd.
Dychwelodd adref yn ‘greadur newydd’,

yr un yn ei ddynoliaeth ond yn wahanol
ei osgo.

Cwmni Newydd
Daeth iddo hefyd gwmni newydd, brodyr
yn y ffydd: Daniel Rowland, Griffith
Jones, Howel Davies a Peter Williams.
Ynghyd â Harris yr oedd gan bob un
ohonynt ran flaenllaw yn y cyffro
ysbrydol oedd ar led yn Ne Cymru, ac
megis hwythau bwriodd Williams ei
goelbren i weinidogaethu yn yr Eglwys
Wladol. Ordeiniwyd ef yn 1740 i
wasanaethu fel curad yn hen eglwys
Llanwrtyd ynghyd ag eglwys fechan
Abergwesyn. Gwrthodwyd urddau llawn
iddo oherwydd ei Fethodistiaeth, a
phenderfynwyd ei fod i gynorthwyo
Rowland yn Llangeitho. Treuliodd
gweddill ei weinidogaeth gan arddel y
Fethodistiaeth Galfinaidd a ddaeth i fri

yn y wlad gan deithio, pregethu, cadw
seiat, a llenydda.

Cyfeiriad Newydd
Priododd Williams ferch o Lansawel,
Mary Francis, tua 1749 ac aeth y ddau
i fyw gyda’i fam ym Mhantycelyn.

W, WP, neu William Williams? (parhad)

Gwelsom yr wythnos diwethaf fod William Williams, Pantycelyn wedi gosod ei fryd
ar fod yn feddyg. Ond daeth tro ar fyd a chyfarfyddiad oedd mor syfrdanol nes
newid cyfeiriad ei fywyd yn llwyr. Dyma’r Dr. Eifion Evans yn parhau gyda’r hanes.

Dr. Eifion Evans

(parhad ar dudalen 2)

(parhad ar dudalen 2)



2 Y Goleuad Chwefror 10, 2017

Cristnogol gyfeiriadau Ysgrythurol
penodol, yn gwanhau eu her.

Cododd hyn nifer o gwestiynau pwysig
yn ein meddyliau. Beth tybed a olygwn
wrth fod yn ‘Feiblaidd’?

A ddylen ni chwilio am adnodau
penodol er mwyn bod yn ‘Feiblaidd’ er
mwyn troi’r ddadl o blaid ffoaduriaid?
Neu a oes yna ffordd o fewn i’r naratif
Beiblaidd sy’n caniatáu ‘croesawu
ffoaduriaid o wlad ddieithr’ ar wahân i
unrhyw orchymyn neu ddysgeidiaeth
benodol i’r perwyl hwnnw?

Allwn ni ddim sicrhau y bydd yr
Arlywydd yn darllen y Goleuad ond os
oes gennych awgrym am ba rannau o’r
Beibl ddylai’r Arlywydd eu darllen
cofiwch ddanfon eich awgrymiadau
atom er mwyn i ddarllenwyr y Goleuad
hefyd eu hystyried. 

Ac os oes gennych ddoethineb i’w
rannu am beth yw ystyr bod yn
Feiblaidd yn ein gweithredu a’n
gwerthoedd cofiwch ddanfon air cryno
atom.

Ymhell o fod yn gwestiynau ymylol
bydd sut yr ydym yn deall ein
hymatebion i’r cwestiwn yn ffurfio’n
hymateb i nifer o drafodaethau
diwinyddol, eglwysig, gwleidyddol a
chymdeithasol eraill.

Dim ond arwyddo darn o bapur wnaeth
Mr Trump. Ond yn ei lofnodi heriodd ni
i holi eto am ba awdurdod sy’n ffurfio’r
gydwybod Gristnogol.

Yr oedd hi yn wraig dduwiol ac annwyl,
a’i thalent fel cantores yn ddefnyddiol i
briodi tôn i eiriau emynau ei gfir.
Ganwyd iddynt wyth o blant, ond bu
farw un yn bythefnos oed. Daeth ei
ddau fab yn ffeiradon – yr hynaf,
William, yng Nghernyw, a John yng
Nghymru.

Dywedir fod Williams ei hun yn fychan o
gorffolaeth a chyflym ei gerddediad.
Roedd llygaid glas ganddo ac roedd yn
ffraeth ei eiriau. 

Rhywdro cafodd ei was drafferth i
ddweud wrtho fod ei geffyl wedi trigo.

O’r diwedd mentrodd arni gyda’r geiriau,
‘mae’r ceffyl wedi mynd i
dragwyddoldeb’. 

‘Ho’, meddai Williams ar unwaith,
‘gobeithio nad aeth a’r cyfrwy gydag ef!’ 

Yr oedd Harris yn nodedig am ei
ddifrifwch, a wynebodd Williams a
Rowland ei gerydd droeon am eu
hysgafnder. Gyda’i ddiffyg amynedd ar
adegau byddai Williams yn brudd, a
dywedai yn aml mai yn y dyfnder y
byddai’n dod o hyd i’r meddyliau mwyaf
ysbrydol a nefol.

Crynhoi Gyrfa
Cyfnodau oedd yn gymysgwch o
lwyddiant, erledigaeth, gwyriadau a
thawelwch a brofodd y Methodistiaid
cynnar. Yn y pumdegau neilltuodd
Harris i Drefeca a’i ‘deulu’ ysbrydol, a
disgynnodd holl ofal y Methodistiaid ar
Rowland a Williams. Yna daeth
diwygiad grymus arall, wedi ei ganoli yn
Llangeitho yn 1762. Dyma flynyddoedd
o lafur eithriadol o bwysig i Williams, yn
emynau, yn gerddi hir ac ysgrifau
ymarferol ar gyfer y dychweledigion.
Brithwyd ei flynyddoedd olaf â
marwnadau i fach a mawr, gan
gynnwys lleygwyr yn ogystal â’r cewri
megis George Whitefield, Griffith Jones,
Harris a Howel Davies, a’r olaf ohonynt
oll, i neb llai na Daniel Rowland ei hun.

Gwaddol
Erbyn hyn pa olion sydd ar ôl o’n
hedmygedd a’n dyled i fir oedd mor
ddylanwadol yn ein gwlad am ddwy
ganrif a rhagor? Cenir ‘Guide me
O Thou great Jehovah’ mewn un ffurf
neu’i gilydd pan fo Cymru yn chwarae
rygbi, ond mae ystyr geiriau ei
emynau wedi diflannu o’r wlad.
Gwan yw Methodistiaeth Galfinaidd,
gwag y capeli, estron y ddiwinyddiaeth
a roddodd ffyniant iddo. Tlotach,
tlotach yw ein bywydau o’r herwydd.

Cyfraniad mawr Williams oedd tynnu
sylw at fawredd a hawddgarwch
Ceidwad pechaduriaid, hybu
adnabyddiaeth a mwynhad o Dduw, a
sicrhau sylfaen diogel ar gyfer
tragwyddoldeb i filoedd o’i gydgenedl.
Beth am geisio elwa o’i athrylith
ysbrydol unwaith eto? Mae gennym
flwyddyn gyfan o gyfle o’n blaen.

Eifion Evans, Crosshands

(Gol. Darlledwyd cyfres o raglenni
difyr i ddathlu penblwydd Williams,
Pantycelyn.  Cofiwch fod y rhaglenni ar
gael o hyd ar wefan Radio Cymru.  Ac
os oedd y rhaglenni wedi eich plesio
gadewch i ni glywed eich barn a'ch
gwerthfawrogiad.)

W, WP, neu William Williams? (parhad)

William Williams, Pantycelyn
Marwnad i Howel Harris

‘Dewch gwrandewch ef yn pregethu
Calon ddrwg, lygredig dyn,
Ac yn olrhain troeon anial,
A dichellion sy yno ynglŷn;
D’od i’r golau a dirgelion 
I rai duwiol oedd yng nghudd
Agor hen stafelloedd tywyll
Angeu glas i oleu’r dydd.

Dewch gwrandewch ef yn agoryd
Dyfnder iachawdwriaeth gras!
Gosod allan y Messiah
Yn y lliw hyfryta’i maes;
Ac yn dodi’r cystuddiedig
Ag sy’n ofni ei ras a’I rym,
Fel i chwerthin o orfoledd
Ac i mado heb ofni dim.
……

Y mae’r iachawdwriaeth rasol 
Yn cael ei rhoddi i maes ar led,
Ac sy’n cymhell mil I’w charu,
Ac I roddi ynddi eu cred;
Haeddiant Iesu yw ei araith
Cysur enaid a’i iachâd
Ac euogrwydd dua pechod
Wedi ei ganu yn y gwaed.

A dyma’r hanes afaelodd yn Williams
ei hun

Dyma’r bore, fyth mi gofiaf,
Clywais innau lais y Nef;
Daliwyd fi wrth wŷs oddi uchod
Gan ei sŵn dychrynllyd ef…

Wel, sôn am
ennyn dicter (parhad)
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