
Pan gamodd Williams Pantycelyn i mewn i
Academi Llwyn-llwyd am y tro cyntaf yn
1737 yn ugain oed byddai’r sôn am
ddarganfyddiadau cyffrous y cawr o
wyddonydd, Isaac Newton, a fu farw deng
mlynedd ynghynt, wedi cyrraedd yno.
Cymerai Williams ddiddordeb mawr yn y
pethau hyn, a pharhaodd y diddordeb
hwnnw ar hyd ei oes. Ef yn ddios oedd y
dysgedicaf o’r diwygwyr. Mae dwy thema’n
pefrio trwy ei weithiau i gyd, yn emynau,
cerddi hir a rhyddiaith: ar y naill law ei sêl
dros rannu’r ddysg newydd â phobl
gyffredin Cymru, “aeddfedu ei ffyddloniaid”,
ac ar y llaw arall ei argyhoeddiad dwfn mai
Iesu Grist a’i aberth yw craidd a chalon
ffydd y Cristion. Rwy’n credu bod y
ddeubeth hynny’n cynnig canllaw
gwerthfawr i ni heddiw wrth inni
geisio rhannu’r Efengyl yn ein hoes ein
hunain.

Am fod Williams yn hyddysg yng
ngweithiau gwyddonwyr ei gyfnod mae’n
cyflwyno elfennau o’r gosmoleg newydd yn
ei gerdd hir, Golwg ar Deyrnas Crist, ac
amlyga’i ddiddordeb parhaol mewn
meddygaeth yn yr un gerdd, yn ogystal ag
yn Theomemphus. Yn Pantheologia mae’n
trafod un arall o bynciau’r oes, sef
daearyddiaeth, gan gynnwys hanesion a
chrefyddau cenhedloedd eraill ledled y
byd. Mewn gair, roedd Pantycelyn nid yn
unig yn barod i wynebu pob gwybodaeth
newydd a’i choleddu gyda brwdfrydedd,
ond fe’i troes hefyd yn genhadaeth dros
oleuo ei gyd Gymry.

Ie, “aeddfedu ei ffyddloniaid” ym mhob
ystyr o’r gair. Onid dyna yw’r her i ni
heddiw? Os ydym am feddu unrhyw
hygrededd mewn oes wyddonol,
dechnolegol, mae’n rhaid inni gydio ym
mhob arf er mwyn amddiffyn a rhannu ein
ffydd; derbyn pob goleuni a ddaw o
gyfeiriadau eraill; a chydnabod nad peth
statig yw ffydd, ond peth byw, organig,
sydd bob amser yn ceisio dehongli’r Gair
tragwyddol yng ngoleuni ac o fewn
diwylliant ei hoes ei hun. Nid byd a
meddylfryd ac arolwg y pedair canrif cyntaf
O.C. yw’n byd a’n meddylfryd ni, ac ni
allwn ddisgwyl canfod ein dealltwriaeth ni o

fywyd ymysg pobl ac ysgrifenwyr y
canrifoedd hynny. Ein camp yw canfod yr
hyn sy’n barhaol yn neges yr Efengyl, a
bod “yn barod bob amser i roi ateb i bob
un fydd yn ceisio gennym gyfrif am y
gobaith sydd ynom”. A dyna ddod â ni at yr
ail beth wrth feddwl am Williams.

Daeth o dan ddylanwad nid yn unig
feddylwyr mwyaf blaengar y 18g. ym myd
gwyddoniaeth a natur, ond hefyd y
Piwritaniaid a’r hen Ymneilltuwyr, gyda’u
pwyslais canolog ar Grist a’i aberth. Yng
nghwmni ei gyfoedion hyddysg fe ddaeth i
weld Duw trwy gyfrwng ei holl weithiau,
ond yn y diwedd ni all dim ddisodli’r angen
am ddatguddiad personol o Grist a
phrofiad uniongyrchol o ras Duw.

A dyna lle y gorffwys yr ail her inni, sef
gosod Iesu Grist yn y canol eto: nid ein
strwythurau, na’n hadeiladau, na’n
dogmâu, na’n henwadau, ond yr Iesu hwn
sy’n galw pobl ym mhob oes i gerdded
ymlaen o hyd er mwyn ei ddilyn a’i
wasanaethu, a hynny yn nerth yr Ysbryd,
sydd, fel y gwynt, “yn chwythu lle y myn.”
Ymlyniad at berson yw craidd y ffydd
Gristnogol; ymlyniad sy’n hawlio
ffyddlondeb, tystiolaeth, gwasanaeth, ac
uwchlaw popeth, ufudd-dod. Beth bynnag
fydd natur ein gwasanaeth a phatrymau
ein haddoliad yn y dyfodol, cawn ein tywys
i weld hynny os byddwn yn agored i’w
arweiniad.

Y Parch. Glyn Tudwal Jones, M.A,
Caerdydd
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EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

yn calonogi

yn ysbrydoli

yn adeiladu

“Aeddfedu ei ffyddloniaid”
ANERCHIAD O GADAIR Y GYMDEITHASFA YN Y DE

Parch Glyn Tudwal Jones

ARGYFWNG!
A ninnau newydd weld lladd a dioddefaint
yn dilyn terfysgaeth ym Manceinion a
Llundain dylem hefyd gofio am y perygl
sy’n wynebu rhai o drigolion y Philipinas
hefyd. Mae Islamic State (IS) wedi ceisio cymryd drosodd dinas
Marawi, ar ynys Mindanao, y Philipinas. Gwelwyd gwrthdaro
rhwng dilynwyr IS a’r heddlu a’r fyddin yn Marawi, a bu’n rhaid i’r
Arlywydd Rody Duterte gwtogi ei ymweliad â Moscow a
dychwelyd i’w wlad gan gyhoeddi fod Mindanao bellach o dan
reolaeth y fyddin (martial law). Mae hefyd wedi datgan y bydd yn
ehangu hyn i weddill y wlad os bydd angen. O dan gyfraith y
Philipinas dim ond am 60 diwrnod y gellir gosod y wlad o dan
reolaeth y fyddin. Ceir poblogaeth o 200,000 yn Marawi ac mae’n
debyg fod sawl tân wedi bod, gydag IS yn cymryd drosodd
adeiladau sydd bellach yn arddangos baner ddu IS. Gorfodwyd
llawer o’r trigolion i ddianc o’r ddinas.

Beth sydd â wnelo hyn â ni, aelodau Eglwys Bresbyteraidd
Cymru?

Mae partneriaid Cymorth Cristnogol (fydd yn derbyn cefnogaeth
trwy ein hapêl Corwynt Cariad) yn gweithio ar Ynys Mindanao ar
wella’r berthynas rhwng Cristnogion a Moslemiaid, gan ddod â
hwy at ei gilydd mewn cyfeillgarwch. Mae gwir angen y gwaith
hwn yn y sefyllfa
bresennol. Gadewch i
ni ymroi fwyfwy i
gefnogi’r apêl, ond
hefyd gadewch i ni
weddïo na fydd yr hyn
sy’n digwydd yno ar
hyn o bryd yn
peryglu’r gwaith ar
ynys Mindanao.

Parch Catrin Roberts http://msubalita.blogspot.com


