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LLAWLYFR MOLIANT.

Argraffiad Ne"\\ydd, wedi ei aildrefnu a'i helaethu.

Prisiau :—Yn y Sol-ffa, mewn llian I5. Gc. ; mewn lledr,

gydag ymylwaith aur, 25. 6c., cludiad un copi, á^c.

Hen Nodiant :—Mewn Uian, 25. ; mewn lledr, gydag ymylwaith

aur, 3s., cludiad un copi, A^c.

Argraffiad Bras o'r Emynau yn unig :— Mewn llian, 35. 6c.
;

mewn lledr, gydag ymylwaith aur, 5s.6c., chidiad un copi,6c.

Rhoddir 13 yn y dwsin, a thehr chidiad gwerth punt ac

uchod gj'da'r Trën i unrhyw fan ; ond rhaid cael blaendal gyda

phob archeb yn ddieithriad.

Enwer 5'r Orsaf i ba un y bydd y sypyn i gael ei gyfeirio.

Pob archebion a thaHadau i'w hanfon i Ysgrifenydd y

Pwyllgor

—

Mr. R. MEIGANT JONES,
" Llawlyfr Mohant " Office,

Carnarvon.



RHAGDRAITH.

\ "^ T'RTH anfon allan argraffiad newydd o Lawlyfr Moliant, wedi ei aildrefnu

VV a'i helaethu, y mae yn briodol i ni wneyd ychydig syiwadau eglurhaol.

Yn ngwyneb y derbyniad croesawus a roddwyd i'r gwaith yn ei ddiwyg
cyntaf, a bod rhai yn teimlo nad oedd yn ddigon helaeth i ateb anghenion y
cynulleidfaoedd, anfonasom gylchlyth^Tau i'r holl Eglwysi, i ofyn, yn mhlith
pethau eraill, a oedd angen, yn ol eu barn hwy, am helaethu Llawlyfr
Moliant ; ac os barnent fod, pa un a'i ei helaethu trwy atodiad neu trwy ei

aildrefnu a'i wneyd yn un cyfanwaith fyddai oreu.

Derbyniasom tuag wyth gant o atebion, ac yr oeddynt oll, gydag ychydig
eithriadau, yn dyweyd fod angen am helaethu y llyfr ; ac mai ei wneyd yn
un cyfanwaith f)'ddai fwyaf dymunol. Ac mewn atebiad i gais neillduol oedd
yn y cylchlythyrau, derbyniasom doraeth mawr o Emynau a Thônau i'w

gosod yn yr argraffiad newydd, yn nghyda lluaws o awgrymiadau gwerthfawr

;

a chymerwn y cyfleustra hwn i ddychwelyd ein diolchgarwch mwyaf gwresog
i bawb a roddasant i ni unrhyw gynorthwy yn ein hymgymeriad pwysig.

Diau bod y naw mlynedd, er pan mae y Llawlyfr Moliant ar y maes, wedi
gweled graddau helaeth o welliant yn ngalluoedd a chwaeth y byd crefyddol
gyda golwg ar ganiadaeth y Cysegr, ac yr ydym yn gweled yn Ilwyddiant
anghymarol y Ilyfr reswm digonol dros roddi arno bob Ilafur o fewn ein gallu
er ei wneyd mor eang a gorphenedig ag oedd yn ddichonadwy.

Gwelir bod y gwaith wedi chwyddo Ilawer o ran ei gynwysiad. Tra yr
oedd ar y cyntaf yn cynwys 422 o Emynau, a 125 o Dônau, ac yn cael ei

werthu am SwIIt
; y mae yn awr yn cynwys 1082 o Emynau, a 294 o Dônau,

ond eto yn cael ei weithu am Ddeunaw Ceiniog, er mw^-n iddo barhau i

gyrhaedd dwylaw pawb, a meithrin canu cyffredinol yn ein cynulleidfaoedd.
Am y cynwysiad, gallwn ddyweyd i ni ddethol, yn ol ein gallu, y goreuon

—yn Emynau a Thónau—o holl lenyddiaeth y byd crefyddol.
Dosbarthwyd y mesurau ar yr egwyddor gorfanol, trwy eu cyfleu oll ar eu

corfanau priodol, ac yn ol hyd y llinellau, gan ddechreu gyda'r byraf ac esgyn
at yr hiraf. Feì graddau o eithriad i'r rheol hon gellir ystyried y pedwar
mesur a ddygant enwau rhywogaethol, sef y Byr, y Cyffredin, y Salm, a'r Hir.
Y mae dosbarthu Emynau ar yr egwyddor gorfanol j'n beth newydd yn ein
Emynyddiaeth, ond nid oes egwyddor arall ar ba un y gellir eu dosbarthu gyda
chysondeb, a chredwn y cymeradwya y dosbarthiad hwn ei hun i farn y
cyhoedd. Ceir yr Emynau, yn ol ansawdd eu mydryddiaeth, yn dri dosbarth
mawT ar y tri chorfan arferedig, sef y Gwastad, y Rhywiog, a'r Cloff. Ar y
Corfan Gwastad, ceir 167 o Dônau, ar y Corfan Rhywiog 95, ar y Corfari
Cloff 18, ac ar y Corfanau Cymysg 14. Y rheol a ddilynwyd ydoedd dethol
yr Emynau goreu a ellid gael yn yr iaith, ar bob pwnc ymarferol, a'r nifer



VI RHAGDRAITH.

m\\yaf ar y mesurau mwyaf arferedig, y rhai hefyd ydynt y mwyaf cyfoethog
o farddoniaeth ganadwy ; ac wrth ddethol y Tônau, ymdrechwyd darparu ar
gyfer ansoddau arbenig yr amrj'wiol Emynau, ac hefyd ar gj'fer amrywiaeth
galluoedd a chwaeth y cynulleidfaoedd. GweUr yma ddosbarth o Dônau
neillduol, y rhai ydynt yn dra phoblogaidd yn mysg cenhedloedd eraill, ond a
ymddangosant yn awr am y waith gyntaf wedi eu priodi â geiriau Cymreig.
Ar ddymuniad lled gyffredinol rhoddwyd i mewn hefyd nifer o hen Dònau
Cymreig poblogaidd.

Er cynorthwyo y cynulleidfaoedd i lywodraethu grym y llais, nod\vyd yr
Emynau ag Arwyddion Mynegiant. Bwriedir yr arwyddion hyn, fel y nodau
cerddorol, i fod }n gynorthwy i ganu mawl gyda theimlad a phwyslais
gweddus i'r geiriau, ac hefyd i arbed i'r arweinydd a phawb arall wneuthur
unrhyw ystum neu ymddangosiad anghydweddol â'r symledd a'r duwiolfry-
dedd a hawlir gan yr addoUad Dwyfol.

Ar ddechreu pob Tôn gwehr ftugyrau y Metroìiomc yn dynodi amser y
gerddoriaeth. Er fod yr offeryn hwn dros gant oed, dyma y waith gyntaf iddo
gael ei ddwyn i wasanaeth mewn llyfr Tônau Cynulleidfaol Cymreig, a dyma
y casgUad Cymreig cyntaf yn mha un y mae yr Emynau yn dwyn Arwyddion
Mynegiant.
Gan y bydd lluaws o'r Tônau hyn, o angenrheidrwydd, yn ddieithr i'r

cynulleidfaoedd am beth amser, da fyddai bod deaUdwriaeth rhwng yr
arweinydd canu a'r pregethwr, neu y sawl a fyddo yn rhoddi yr Emynau
aUan, yn nghylch yr Emynau a'r Tònau i'w canu yn mhob oedfa ; ac am y
Tônau newyddion, gofaler bod y gynuUeidfa wedi eu dysgu cyn eu dwyn i'r

gwasanaeth cyhoeddus.
Yn y gwasanaeth cyhoeddus, noder yn gyntaf rif yr Emyn, ac enw y Dôn,

os myner
;
}-na darUener y peniUion a fwriedir eu canu ; Ue yr arferir offerj-n

cerdd, chwareuer y ddwy UneU gyntaf ^m unig ; cyfoded y gynuUeidfa,

darUener UineUau cyntaf yr Emyn
;
yna cychwyner trwy gyd-daro y nodyn

cyntaf, a chaner yn gerddgar a soniarus : caner â'r ysbryd a chaner â'r

deaU hefyd. Dymunwn gydnabod gj^da diolchgarwch diffuant y boneddigesau
a'r boneddigion a roddasant i ni, mor ewyU^'sgar , bob cynorthwy gyda'r
gwaith pwysig hwn ; rhai trwy ganiatau i ni ddefnyddio Emynau a Thônau
o'u heiddo, ac eraiU trwy gyfansoddi Emynau a Thônau ar ein cais, enwau pa
rai a weUr wTth y cynyrchion a berthynant iddynt.

Fel perchenogion Emynau, diolchwn i Mrs. Richards, Porthmadog, am
eiddo y Parch. WiUiam Ambrose (Emrys) ; i Mr. Hugh Humphreys, Caernarfon,

am eiddo Cynddelw ; i Mr. WiUiam Roberts (Gwil^^m Cowlyd), am eiddo

leuan Glan Geirionydd ; ac i Mr. Ebenezer Rees, Liverpool, a ]Mr. WiUiam
Hughes, DolgeUau, am Emynau o waith Dr. WiUiam Rees (Gwilym
Hiraethog).

Am Dônau, cydnabyddwn yn gyntaf ei Grasusaf Fawrhydi y Frenhines, am
ganiatad i argraffu y Dôn " Gotha," a gyfansoddodd ei Uchelder Brenhinol, y
diweddar Dywysog Cydweddog ; hefyd ÌMrs. Roberts, gweddw y diweddar
leuan GwyUt am amryw Dônau o eiddo ei phriod

; 3' Meistri NoveUo, Ewer
a'u Cwmni, am ganiatad i ddefnyddio amryw Dônau o'u heiddo hwj^ ; a'r

Meistri Nisbet a'u Cwmni am eiddo Syr Henry Smart ; ac i Syr George J.

Elvey. a Wesley, am y Tônau a welir ar eu henwau hwythau. Yr ydym dan
rwyrnau neiUduol i gydnabod Uuaws mawr o gerddorion Cymreig am Dônau
yn nghyda Uawer o awgrymiadau gwerthfawr, yn arbenig y rhai canlynol, y
Parch. WiUiam Harris, Mr. David Lewis, Mr. WilUam üwen, Prysgol ; Älr.
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D. Emlyn Evans, Alaw Ddu ; Mr. Thomas Price, Mr. William Davies,
Oxford; IMr. R. S. Hughes, Mr. H. Jones, Mr. W. S. Samuel, Mr. Phillip

Morgan, Alaw Afan ; a Mr. J. H. Roberts, Mus. Bac. Priodol hysbysu yma
fod Tônau Mr. W. Owen, yn ymddangor, yn y ffurf y maent ar ei ddymuniad
penodol ef ei hunan.

Os ydym wedi defnyddio eiddo neb heb ganiatad y perchenogion, neu heb
gydnabod yr awdwyr, erfyniwn ar i'r cyfryw dderbyn ein hesgusawd, gan mai
mewn amryfusedd y gwnaed hyny.

Yn yr argraffìad hwn fel y rhai blaenorol, mae y Pwyllgor yn dra dyledus i

Mr. J. H. Roberts, Mus. Bac, am ei lafur fel Golygydd. Hyderir y bydd ei

waith o nodi y Tônau â ffugyrau y Metyonome, a'r Emynau ag arwyddion
Mynegiant yn rhoddi boddlonrwydd cyffredinol, ac yn profì yn wasanaeth
gwerthfawr i'r cynulleidfaoedd.

Priodol yw hysbysu bod yr hoU Emynau newyddion, y Tônau newyddion,
a'r Cynghaneddion newyddion, a welir yn y gwaith hwn, yn eiddo y
cyhoeddwyr, oddiwrth y rhai y bydd yn ofynol cael caniatad cyn y gelhr
ailargraffu dim o honynt. Y mae y cyhoeddwyr hefyd wedi prynu dau lyfr

Emynau y Parch Robert Jones, Llanllyfni, sef " Casghad o Emynau at

wasanaeth, &c., 1851," a " Llais y Durtur"; felly y maent yn meddu hawl
i'r cwbl ag oedd yn eiddo iddo ef yn y gweithiau uchod.

Gyda hyn o nodiadau yr ydym yn anfon allan y Llawlyfr Mohant yn ei

ddiwyg newydd, gan gwbl gredu y llwydda yr Arglwydd ei genadwri i fod yn
fendith i filoedd, ac yn ogoniant i'w enw mawr. Amen.

PWYLLGOR CYMANFA BEDYDDWYR ARFON.
Caernarfo.n, Jonaii'i', 1890.

RHAGYMADRODD I'R ARGRAFFIAD
CYNTAF.

YR amcan mewn golwg wrth gyhoeddi y Uyfr hwn oedd rhoddi yn nwylaw
ein cynulleidfaoedd gasghad o'r Emynau a'r Tonau goreu a arferir yn

Nghymru ; a hyderwn fod ei ansawdd a'i bris y fath ag a sicrhâ ei Iwyddiant.
Wrth ei gyflwyno i'r Eglwysi, anturiwn roddi awgrym yn nghylch y ffordd

y carem iddo gael ei ddefnyddio yn y gynulleidfa. Bydded i'r pregethwr, nou
pwy bynag fyddo yn rhoddi yr Emyn allan, nodi ei rif : yna darliened y nifer

o beniihon a fwriada gael eu canu, wedi hyny rhodded hwynt allan bob yn
benill yn llawn, a chaner y penill trwyddo. Tybiwn y bydd y drefn hon yn
fanteisiol i'r gynulleidfa, ac yn foddion i enyn ysbryd mawl.

Cymerodd y Pwyllgor eu rhyddid i wneyd ychydig gyfnewidiadau yn
ngeiriadaeth rhai o'r Emynau, pan y byddai y corfan, yr odl, neu burdeb iaith

yn galw am hyny.

'
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Mae nifer mawr o'r Emynau a'r Alawon yn feddiant y cyhoedd, a'r rhai

nad ydynt felly, yr ydym naill ai wedi eu prynu neu wedi cael caniatâd eu
hawdwyr i'w defnyddio, am yr hyn y dychwelwn iddynt ein diolchgarwch
mwyaf diffuant. Os ydym wedi defnyddio eiddo personol, heb ganiatâd yr
awdwr, dymunem i'r cyfryw dderbyn yn garedig ein hesgusawd

; gan mai
mewn amryfusedd y gwnaed hyny, a bydd yn dda genym gywiro unrhyw wall
yn y cyfeiriad hwn yn yr argraffiad nesaf, os gelwir ein sylw ato.

Sicrhaodd y Pwyllgor wasanaeth Mr. J. H. Roberts, A.R.A. (Pencerdd
Gwynedd), i drefnu y cynghaneddion, ac y mae ei enw ef yn ddigon o wystl
am deilyngdod y rhan hono o'r gwaith, eithr y Pwyllgor sydd yn gyfrifol am
y dethohad, ac eiddo y Pwyllgor yw yr hoU gynghaneddion a weUr yn y llyfr,

gydag, ychydig eithriadau, am y rhai y dymunwn gyflwyno ein diolchgarwch
i Meistri Hughes and Son, Wrexham, am Rhif. 5, 72, 74 ; Mr. W. Hughes,
Dolgelley ; Mrs. David Roberts, Alawydd ; a Mr. Monk, am y rhai a
ddefnyddiwyd o'u heiddo hwythau.

Gyda hyn o eiriau cyflwynwn ein Uafur i'r Eglwysi, gan ddeisyf arno
fendith " yr Hwn sydd yn cyfaneddu yn moUant Israel."

Y PWYLLGOR.
Caernarfon, Guì'. lofed, 1880

YR AIL ARGRAFFIAD.

EDRYCHAI y Pwyllgor ar y ffaith ddihafal bod yr Argraffìad Cyntaf o Bum
Mil o'r llyfr hwn wedi ei werthu mewn llai na mis, gydag archebion am

rai miloedd yn ychwanegol wedi dyfod i law, yn brawf egiur eu bod wedi

Uwyddo i gyfarfod ag angen a chwaeth yr Eglwysi, ac yn alwad wresog arnynt

i ddwyn aUan Ail Argraííìad
;

yr hyn a wnawd mewn gwychach diwyg, gan
ystrydebu yr hoU waith.

Wrth ddarparu yr Ail Argraffìad, gwelwyd rhai pethau ag y buasai yn
ddymunol eu cyfnewid. Er engraifft, buasai yn ddymunol gosod i mewn
Emynau mwy cydnaws ag ysbryd y Dôn a elwir " Hiraeth " ; ond wrth

ystyried yr anhwylusdod a fuasai unrhyw gyfnewidiad feUy yn achosi,

penderfynwyd mai gweU oedd gadaely gwaith fel yr oedd
;
gan ymfoddloni

ar yn unig gywiro yr ychydig waUau oedd yn yr Argrafììad Cyntaf, gosod

enwau yr awdwyr wrth yr Emynau, a gwneyd Mynegai cyflawn o'r ÚineU

gyntaf o bob penUl, yr hyn, yn ddiau a fydd yn Uawer o hwylusdod i'r

cynuUeidfaoedd.
Wrth ail anfon aUan hyn o lafur cariad, parhawn i ddeisyf arno fendith yr

Arglwydd.
Y PWYLLGOR.

Caernarfon, Hyd. 15, 18S0



Y PUMED ARGRAFFIAD.

M AE y ffaith ein bod wedi cyhoeddi 30,000 o'r gwaith hwn, mewn llai na
iYJ. dwy flynedd o amser, yn brawf diymwad ei fod i fesur helaeth yn
cyfarfod âg angen ein cynulleidfaoedd. Tybia rhai ei fod yn rhy fychan i foil

.0 wasanaeth pàrhaus i ganiadaeth y cysegr ; ond dyhd cofio mai un o brif

amcanion y Pwyllgor oedd darparu llyfr a fuasai yn debyg o fyned i ddwylaw
pawb, a thrwy hyny, meithrin canu cyffredinol yn ein cynulleidfaoedd ;

er

mwyn c^rhaedd yr amcan hwn, yr oedd yn rhaid cadw y pris yn isel.

Heblaw hyny, y mae ffeithiau beunyddiol yn profi y bydd yn rhaid
ychwanegu Attodiad, mewn amser, at bob llyfr o Emynau, a Thônau
cynulleidfaol, gan nad beth fydd ei faint ar y cychwyn, felly mantais yn y
diwedd fydd bod wedi dechreu gyda llyfr gweddol fychan. ÌSIae y Pwyllgor
yn talu sylw manwl a diolchgar i bob gwelliantau sydd yn cael eu hawgrymu,
ond yn ngwyneb fod y Ilyfr eto yn newydd, a chynifer o hono wedi ei wasgaru
yn ei ífurf bresenol, credwn mai ei adael fel y mae yw y goreu am beth
amser ; eithr pan ddaw yr adeg briodol, ni arbedir na thraul na thrafferth i

gyfaddasu y gwaith i gyfarfod angenion amrywiol ein caniadaeth grefyddol.

Y PWYLLGOR.
CAtRNARFON, Mclì, l882.

YR AR\^"YDDIOX MYNEGIANT A'U HYSTYR.

P. (tyneri, vìp. (Ued dyner), p. (tra thyner),/. (cryf), »í/(lled gryf),/(tra
chryf), dim. (gwanhau yn raddol), cres. (cryfhau yn raddol), rall (arafu yn
raddol).

D.S.—Y mae effaith pob arwyddnod yn parhau nes i'w le gael ei gymeryd
gan arwyddní d gwahanol.

Gofaler rhag anadlu ar ganol gair na brawddeg ; i'r amcan hwnw cymerer
mantais ar yr atalnodau.

Na aroser ar ddiwedd y llinellau yn hwy nag amser priodol y nodyn a
ddefnyddir ; eithr pan na byddo i sain olaf Tôn ond un curiad, gellir yn y fan
hf no ddal yn hwy na'r amser priodol, er rhoi gorpheniad boddhaol i'r penill.



YR EMYNAU YN OL EU MATERION :

GYDA'R LLINELL GYNTAF BOB EMYN.

{Gweler y Mynegai i'r llinellau cyntaf oW Penillion ar y diwedd.)

Am yr Ysgrythyrau.

Emyn

AM air ein Duw rhown . . 259
Am yr Ysgol rad Sab.1049

.\rglwydd gwna ni 'n fwy. . 639
Bendigedig werthfawr ..1046

Digon yw dy air i'm harwain 755
Dynertholair, lôn.oddifry 208
Dy werthfawr air, O Argl. 299
Dyma Feibl an^syl lesu . . 880
Eisteddai teithiwr blin . . 496
Gair fy Nuw sydd oleu . . 870
Gwna dy air yn Ilusern . .1047

Mor werthfawr yw y gair . 86
Ni roddwn fyny 'r Beibl . . 168
O am nerth i rodio beun . .1048

O mor werthfawr yw 'r gair 918
Trwy wybod yr Ysgrythyr 275

Am Dduw mewn Cread-
IGAETH, RhAGLUNIAETH, A
Gras.

Argh\'ydd,aml yw 'm trallod.851

Bodgogonedduswyt O Dd. 284
Caned cenedlaethau'r byd 7.36

Cenwch oll â llafar lef . . 724
Clodfored pawb yr Argl. . . 182
Clodfored pob creadur b}'\v 263
Clodforwch enw'r Argl.Dd. 6.38

Cyduna 'r faith ffurfafen. . 344
Cyduned Seion lân . . 12
Cyduned yr angylaidd gòr 81
Cydroddwn fawl i'n Hargl. 357
Cyn Ilunio 'r byd, cvn lledu 677
Dadganaf dyglod Ó Argl. 1021
Deuwch, canwn fawl i Dd. 720
Diolch i Ti, yr HoIIalI. Dd. 1060
Doed dynol ryw dros dir a 94
Draw mi welaf ryfeddod .. 8.58

Duw Abr'am, molwch Ef. . 8
Duw Abr'am,moIwch Ef. . 506
Duw, buost ini yn Argl. . . 193
Duw Israel sy'nnoddfa a. . 991

Emyn I

Duw mawr y nefoedd faith 432
Duw mawr y rhyfeddadau 354
Duwsyddynnerthanoddfa 70
Dyma 'r fan dysgleiriacar. 861
Er nad j^y'm cnawd ond. . 466
Felly carodd Duw wrthdd. 894
Fy enaid, deffro di. . .. 22 t

Fy enaid oll, bendithi-a 'r. . 673 i

Fy Mugail, fy niwallu wna 62
j

Fy mjwyd wyt, ty Nuw . . 16
j

Fy Nuw, fy Nhad, fy Nef 306
1

Gwaith hyfryd y\v clodfori 92
Gorchest benaf dwyfolgar. 912
I Dad y trugareddau . . 242
I'r Argl. cenwch lafar gân 212
I'r Argl. cenwch lafar glod 2.39

I'r unig ddoeth a bynv. Dd. 199
Maecymylaua thywyllwch 899
Mae 'n Ilon'd y nefoedd. . 623
Mae 'r Argl. lesu trosom 519
Mae 'r greadigaeth faith. . 430
Mae 'r nefoedd faith uwch 9

MawT yw yr Argl. lòr . . 464
Mewn gwasgfeuon a gofid. 874
Molianu Duw svdd hyfryd 10-5

Molianwn lòr, can's hyfryd 286
Molienwch \t Argl. Efe ywl026
Molwch yr Arglwj-dd . . 105«
Mor gyfnewidiol yw . . 467
'Nawr boddlon wyf, can's 301
O am nerth i dreulio 'm . . 942
O Argl. Dd. Tydi dyhun. . 641

O Argl. lòr, anfeidrol yw. . 655
O cenwch fawl i Dduw . . 18
O cenwch fawl i'r Argl. . . 542
O Dd. pwy fel Tydi . . 413
O gweîwch, profwch mor 211
O rhoddwch fawl i Frenin 90
O ryfedd nerth y cadarn . . 97
Oruchel Frenin nef a . . 1.35

Oruchel Frenin nef a . . 237
Pa Dduw yn mhlith y . . 515
Pam 'r ofna 'm henaid . . 454
Pob peth sy'n dweyd fod. . 298

Emvn
Preswylfa gref y\v Duw . . 453
Rhagluniaeth fawr y nef. . 381
Rhowch fawl i'n Hargl. . . 3
Rhyfedd gariad Duw at . . 911
Rhyfeddol ac aneirif yw . . .311

Tad mawr y greadigaeth. . 131
Ti Argl. ydwyt oll dy . . 116
Ti Argl. yw fy rhan . . 507
Tragwyddol gariad Tri . . 207
Trwy ddirgel ffyrdd mae.. 109
Uwch pob rhyw gariad . . 67
Wrth orsedd y Jehofah . . 341

Y Duw sy'n Ilywydd fry . . 52
Y fraich fu'n hollti 'r mòr 452
Yn wTesog dyrchwn fawl i 175
Yn wresog unwn oll yn awT 99
Yn y cyfyngderau mwyaf. . 789

Am yr Arglwydd Iesu.

Ei Ymgnawdoliaeth a'i

Èìiedigaeth.

BIantffyddlonSeion,de\vch 46
Clywch beroriaeth swynol 687
Clywch lu'r nef ynseinio. . 743
Er colli Pren y bywyd . . .569

Gorfoledda, ddaear, heddyw 879
Llawenydd fo'n Ilanw pob 995

Mab Duw ymddangosoddl003
Messiah gaed, daeth ini'n 60
Peraidd ganodd ser y . . 801
Unwaith hwyliais ar y . . 954
Wele cawsom y Messiah. . 749
Wele ganwyd y Messiah. . 788
Yr lesu ddaeth i lawr . . 505

Ei Enwaii a'i Deitlaii.

A welsoch chwi Ef . .1034

Am graig yr iachawdwri. 592
Ar groesbren brydnawn . . 986
Aros, lesu, yn y rhyfel . . 776
Bechadur, edrych ar Oen 336



YR EMYNAU YN OL EU MATERION.

Emyn
Caed ffynon a ddr ac o . . 990
Coffawn yn llawen g>'da . . 210
Craig a noddfa ydyw'r . . 812
Cyfiawnder pur, cyf. Adda'r 672
Dacw fy Meichiau . .1035

Dacw r yn dod o Edom 864
Dacw \vTOn cadarn Edom 1054
Dacw 'r flfynon hedd^'W . . 733
Dewch, gwelwch wir Oen 26
DjTna babell y cyfarfod . . 857
Dyma Geidwad i'r colled. . 779
Enw melus yd\'w 'r lesu . . 884
Er imi gael cyfeiUion . . 144
Erioed ni chlywyd mewn. . 296
Fel enaint tywalltedig . . 568
Fy Mugail da, mae'th lais 653
Fy rhan yw 'r Oen fu . . 524
Graig yr oesoedd, ynot . . 731
lachawdwr dvnol ryw . . 410
lesu, CyfaiU fenaid . . 741
lesu 'n unig yw fy myw. . . 934
Llais mwyn y Bugail da . . 13
Mae Crist yn bobpeth i'r. . 319
Mae enw Crist i bawb . . 181
Mae enw lesu ma\\T . . 165
Mae ffordd gyfreithlon at y 132
Mae ffynon hyfryd lawn o 111
MawT oedd lesu 'n . . 750
Mewn gofid trwm a galar 282
Mi glywais lais >T lesu 'n 163
Mi welaf ffynon lawn o . . 167
Mi welaf noddfa glyd . . 4

Mi \vn fod fy Mhrynwr . .1002
Mor beraidd i'r credadyn. . 169
Mor deilwng yw'r Oen . . 984
MyB yw 'r Adgyfodiad . . 213
N'ad fì adeiladu'n \'sg. . . 772
Nid oes noddfa mewn cre. 809
O am lechu yn y clwyfau 790
O Argl. dangos ini . . 541
O Argl. Dd. rhaglun ac iach. 602
O diolch am efengyl ... 528
O dragwjddol Graigyr Oes. 806
O d\Tna 'r Archoffeiriad. . 520
O fy lachawdwT gwerthf. . . 229
O fy lesu 'r .Meddyg da . . 727
O Graigyrlachawdwriaeth 567
O lesu mawr y Meddyg . . 257
O lesu 'r ffordd i'r ne'f . . 32
O na chawn i olwg . . 973
O'r diwedd daeth yr awr . . 409
O'r maith oleuni mawr . . 484
Pa feddwl, pa'madrodd, pa 093
Pan fo gwrthddrychau 'r 1.36

Pwy welaf o Edom yn dod 9í)2

Pwy yw ? mae'n hoff ei drem 346
Rhywffynon rinweddolo. . 994
Tan faich gofidiau 'rbyd. . 463
Trwy y cysgodau cudd . . 396
Wedi 'r nós am hirfaith . . 780
Wele lesu mawr ei hun.. . 902
Wele lesu 'r pen rhyfel. . . 803
Y Bugail mwyn o'r nef . . 676
Y maeun uwchlawpawb. . 850
Vn Gethsemane a Chalfari 636

Emyn
Yn mh'ie mewn dyrys fyd 37
Yn noeth, yn dlawd, yn gl. 334
Yr Argl. y\v fy Mugailclau 190
Yr lesu glân, ein PrynwT 95
Yr lesu vw fy Nuw . . 440
Yr unig noddfa bur . . 460

Ei Gariad a'i Ras.

Boed clod i'n PrynwT rhad 380
Cefnfor mawr uwchlaw . . 878
Clod, clod 364
Dacw gariad nefoedd wen 740
Daeth ffrydiau melus iawn 379
Dyma gariad fel y moroedd 886
Dyma gariad, pwy a'i . . 915
Gras, gras . . . . . . 362
Gwell na holl drysorau'r 738
I Waredwr pechaduriaid. . 863
Mae cariad Crist uwchlaw 183
M ae'r I esu mawr yn maddeu .523

Nis gall angj'Iion nef y nef 6.58

O bob hyfrydwch nos a dydd 288
O faint ei gariad Ef . . 402
O gariad O gariad anfeid 1025
O gariad O gariad mor rhad 989
Pw>' ond lesu mawT . . 862
Pwy wTendy gj'n fy enaid 276
Rhyfeddod oedd y cariad 560
Rhyfeddwn gariad mawr. . 42

Ei Ddyoddefaint, ei farw,
a'i lawn.

Af at orseddfainc nef .. 392
Agorwj'd pyrth y nef . . 403
Ai am fy meiau i.

.

.. 35
Ai lesu, CyfaiU dynol ryw 642
Ai lesu'n Ceidwad drud . . 427
Am angeu'r groes mae canu 127
Argl. tyred,rh\V}'ga'r cwm. 875
Bechadur, gwel E'n sefyll 613
Boddlonoddpawbtrwy'r nef 69
Boed bryn y groes, boed . . 663
Brawd fu farw ar Galfaria 971
Bu Crist ar Galfari . . 42.8

Caed modd i faddeu beiau 544
Calfaria a gochwyd â . .1005
Calfaria gaiff ei gofìo . . 562
Cawn olwg ar ddrwg . .1043
Clywch leferydd gras a . . 817
Cyfamod newydd â ni . . 660
Cyflawnwyd y gyfraith i . . 996
Chwenych cofio 'r wyf o . . 704
Dacw 'r deg gorchj'myn . . 697
Dacw 'r ffynon wedi' hagor 754
Daeth ini iachawdwriaeth 607
Dan bwys ein bai yn . . 78
Darfydded són am. . . . 682
Deffro f enaid, edrych draw 748
'Does dim ond rhinwedd. . 171
'Does neb ond Ef-fy lesu 61

Draw ar gopa bryn . . 895
Duw, er mor eang yw dy 292

Emyn
Dwy fBam ar ben Calfarin 548
Edrychwn tua'r groes . . 503
Efe yw'r lawn fu rhwng. . 960
Ein Harchoffeiriad mawr 458
Fe agorwj'd ffordd gyfreith.1052
Fe dalodd lesu 'n dyled . . 151
Fy enaid gofia mwy . . 17
Fy enaid, gwel ar Galfari 662
Fy lesu mwy fydd. . . . 9S2
Gorchfygodd lesu un pryd. 202
Gorphenwyd, medd ein I. 270
Gorphenwyd, medd .. 2.55

Gorphenwj'd, oedd yr olaf 115
Gorphenwyd-pw^' dd^-wed 1031
Gristion, djTcha lafar lef . . 726
Gwaed y groes a ddj'godd 807
Gwaed y groes sy'n codi . . 823
Gwaed yr Oen ar ben . . 769
Gwel'd cleddyf cyfiawnder 1019
Gwir, gwir . . . . . . 370
Gwnaed concwest ar . . 665
Gwnaeth lesu berffaith . . 2
Hoeliodd lesu 'r . . . . 871
I b'le 'r â'imofyn heddwch .351

I enw 'r lesu mawr . . 446
lesu, lesu, 'r wyt Ti 'n . . 777
lesu yn ei chwys a'i waed 712
Is nefoedd ni bu . . . . 980
Mae cly'wed ne^s'ydd am y 107
Mae Crist a'i w'radwydd. 545
Mae rhyfeddodau mawr . . 279
Mae rhyw ddirgelwch . . 274
Mae rh'yw fyrdd o ryfedd. 910
Mae 'n bryd i lawenhau . . 420
Mae 'r lesu 'n hyfryd i'w 646
Mewn 'stormydd o bob . . 408
Mi dafla 'maich i lawr . . 59
Mi gana' am waed JT Oen 44
Nid i gondemnio dynol . . .300

Nid oes heb ollwng gwaed 22.3

Nid yw y byd a'i bethau 564
Nis gall angylion pur y nef 100
Nis gall y doeth angylion 633
O agor fy llygaid i weled 1017
O c'od, fy enaid cu . . 445
O deued'trigolion y dd. ..1003
O fy enaid, c'od dy olwg. . 926
O fy enaid, nac annghofia 770
O fyrddiwn ryfeddodau'r .331

O gyfiawnder pur trag. . . 937
O lesu mawr, pwy ond T. 651
O pwy .376

O'r olwg synfawr welaf . . 156
Pa le 374
Pa le dechreuaf ganu . . 525,
Pam'r ofnaf ddu gymylau . 666
Pan byddo fy ngelynion . . 572
Pan grymodd lesu ei ben 36
Pan sycho'r moroedd dyfn. 74
Pwy rvdd im' falm Gilead .584

Rhvfe'dda hyd a Iled . . 387
Rhyfeddod i Alpha acOm.1012
Rhyw noswaith yn yr ardd 498
Tosturi dwyfol íawr . . 25
Trowch, gwelwch i gyd . . 981



XII YR EMYNAU YN OL EU MATERION.

Emyn
TrwyGrist a'i werth. waed á29

Un aberth mwy nid oes . . 512
Un waith am byth oedd . . 588
Wele Sinai a Chalfaria . . 892
Wrth edrych, lesu, ar dy. . 2.35

Y groes . . . . . . 367
Y gwaed, y gwaed a lifodd 529

Y mae hapnsrwydd pawb 297

Y mae Sinai heddyw . . 891

Yn angeu 'r groes yn unig 530
Yn Eden. cofiaf hyny byth 644
Yn nghroes yr lesu ymffrost. 200

Yn yr ardd dan bwys ein. . 856
Yr âfon a lifodd rhwng nef. 102S

Ei Adgyfodiad, ei Esgyniad,
a'i Frenhiniaeth.

.\ethadre'rMeichiaumawr 5

15u lesu yn y ddalfa . . 5.59

C\fodi wnaeth Tywysog. . 645
lìaeth lesu Grist o'r nefol 77
Daeth Prynwr dynol ryw 386
Dewch.gorfoleddwch blant 56
'Doedd gan ein Hargl ni. . 485
Er gwaetha'rmaen a'r mil. 566
Er marw'r lesu gwiw . . 491
Er trengu ar y groes . . 48
Foreu cTaer y trydydd dydd 745
Fry esgynodd Mab y dyn. . 723
Hwn yw yr hyfryd foreu . . 253
I Frenin y goleuni glan.. 271
I'r lan o'r bedd ein lesu . . 272
Mae agoriadau nef y nef . . 667
O cenwch fawl i Brynwr. . 230
O lesu cymer d' allu mawr 155
O rwymau angeu caeth . . 438
Rhoed i Grist yn etifedd. . . 798
'Rol marw Brenin hedd . . 478
'Rol rhoddi 'n Hargl. hael 383
Wele 'r ddyled wedi' thalu 758
Y byd gorfoledded. teyrn. 1023
Yr Àrgl. a gododd yn wir 999
Yr lesu adgyfoddôdd . . 522

Ei Ogoniant, ei Hawdd-
garwch, a'i Fawl.

Am lesu Grist a'i farwol. . 126
Bendigedig fyddo 'r lesu. .10.56

Bendigedig fyddo 'r lesu. .1057
Clod. clod 366
Clod i Frenin nefoedd . . 722
Clod i'r bendigedig Oen . . 699
Clodforwch enw Mab Duw 73
Cyduned nef a llawr . . 407
Cydunwn â'r angylion fry 79
Chwiliobum ygreadigaeth 923
Deffro 'nghalon, deffro . . 696
Dewchbawb sy'ncaru enw 82
Dewch frodyr, un fryd . . 979
Dewch, unwn ein caniad. 80
Disgyna 'r oesaü draw . . 475
D> fod wnaeth yr lesu . . 715
DjTchafer enw lesu cu . . 134

Emyn
Fe ddwedwyd llawer am 170
Fel Oen arweiniwyd Ef . . 382
F'enaid cais yr lesu 'n Bri. 1051
Fy Mugail gwych, fy lesu 294
Fy Nuw, fy addf. lesu . . 538
Gwell na dengmil oang. . . 77S
Gogoniant byth i'r Oen . . 450
Gwyn a gwridog, hawddgar 701
Halehwia 1059
Henffych i enw lesu g\viw 320
Hosanna, haleliwia . . 618
I Frenin y nefoedd tra'r . .1024
Iddo Ef yr hwn â'n carodd 921
lesu, difyrwch fenaid drud 75
lesu fy anwylaf wrthdd. . . 976
Llu dysglaer v nef yn . .1020
Mae íesu Gri'st a'i 'nefol. . 180
Mae rhyfeddodau rif y dail 295
Mae'r gwaed a redodd ar 173
Molianaf byth yranwyl.. 238
Molianu ein Gwaredwr . . 110
'Nawr dechreuwn fywiol. . 716
Ni feddaf ar y ddaear . . 120
Ni feddaf neb fel lesu . . 537
Ni welodd Ilygad dyn . . 661
Nid oes debyg iddo Ef . . 717
Nid oes drysor, nid oes . . 791
Nid oes gwrthddryeh ar. . 969
Nid wyfy n chwenych clyw. 639
O am dafodau fil mewn . . 87
O lesu, para 'r un . . . . 495
O mor fawr ac uchel yw . . 744
O nefol addfwyn Oen . . 434
Os caf breswyíio byth . . 439
Pa le, pa fodd dechreuaf . . 543
Pwy welaf fel f' Anw>Iyd 534
Ti dy hunan lesu mawr . . 737
Trwv farwolaeth Crist ar 739
Tydi', fy Nuw, Tydi i gyd 316
Wel, dyma'r Ceidwad . . 34

Wele'n sefyll rhwng y . . 786
Yr lesu mawr yw tegwch 122

Am Yr Ysbryd Glán.

Arglwydd anfon Di dy . . 896
.^rglwydd anfon dy leferydd 773
Arghwdd grasol dvro 'th 928
Bywhâ dy waith O "Argl.. . 261
Bywyd y meirw tyr'd i'n. . 317
Deued \'r awelon hvfrvd . . 775
Dyfroedd bywiol býth'a . . 811
Fel y morwr am vr awel . . 762
Glan Ysbryd Du. . . . 621
lesu, nid oes ond dj- hunan 831
O anfon Diyr Ysbryd Glan 149
O Argl. dyrô awel . . . . 546
O cenwch fawl i Brynwr . . 231
O Dduw rho im' dy Ysbryd 573
O Ysbryd sancteiddiolaf . . 590
Tyr'd lesu yn dy gariad . . 630
Tvr'd Ysbrvd sanctaidd . . 145
Tr'd Ysbfyd yr addewid 338
Tyred Ysbryd Glan sanct. 831
Tyred Ysbryd yr addewid 946

Am Yr Efenoyl.

Ei Bendithion a'i Galwadau.

Emyn
Afradloniaid, at eich Tad 706
A gair fe greodd Duwy byd 112
Angylion doent yn gyson 517
Am bur efengyl hedd a . . 265
Ardderchog yw ein braint . . 425
Awn bechaduriaid at y . . 66
Beth yvf 'r udgorn glywai 868
Boed i efengyl lesu . . 345
Bydd melus gofio y cyfam. 959
Caed ff}-non ar y bryn . . 7
Caed trefn i faddeu pechod 1036
Caned nef a daear lawr . . 695
Clywaf udgorn yr efengyl 756
Clywch genhadon Duw yn 751
Cyfamod hedd, cyfamod.. 670
Cyfod ffynon, cenwch iddi 854
Cysegrwn fîaenffrwyth . . 264
Da iawn ir yw dwyn yr. . 198
Darlunio 'r iachawd. lawn 6.56

Darparwyd iachawd. rad. . 128
Deuwch, bechadur. . . 763
Deuwch, hil syrthiedig . . 761
Dewch, dewch, a fawr i . . 419
Dewch, hen ac ieuainc . . 494
Duw, rho ini awel canu . . 601
Dyfaisfawrtragwyddolgar. 901
Dymaiachawdwr. hyfryd. . 813
Dyma 'r dyddiau wedi . . 903
Dyrchafwn fawl a chân . . 493
Dychafwn ogoniant yn ..1000
Efengyl, anadl Duw yw . . 58
Er maint yw angen en. . . 65
Gras, gras . . . . . . 361
Gras, O'r fath beraidd sain 1
Gwnaeth lesu Swper mawr 394
Gwnaeth mw>'n D^^yysog 488
Hyfryd lais efengyl hedd 732
lesu, Ti a'n prynaist . . 690
lehofah 5'w, yn un â'i . . 675
Llais hyfryd rhad ras ..1032
Llefwch genhadon Duw . . 318
Mae beiau duon dyn . . 4.56

Mae Duw'n cymodi'r byd 459
Mae Duwyngalw'rie'nctyd 5.33

Mae Ilais efengyl hedd '
. 431

Mae rhyw fyrdd'o ryfeddod 909
Mae'r iachawdwriaeth fel 57
Mae'r iachawdwr. rad .. 20
Mi welaf afon bur . . .. 23
Newyddion braf a ddaeth 268
O arwain fy enaid i'r dyfr. 1018

O dewch i'r dyfroedd, dyma 174

O genadwri hyfryd . . 513
O iachawdwriaeth gadarn 516
O iachawdwr. siriol sain. . 121
O iachawdwriaeth wiw . . 28
O mor felusyw'r efengyl. . 869
O rhwyga'r tew gymylau 965
O trowch i'r amddiffynfa 574
O wele'r wawr, ddysgwyl. . 683
O'riachawdwriaeth fawryn 278
O'r nef feddaeth llef .. 632



YR EMYNAU YN OL EU MATERION.

Emyn
Pwy draetha'r fath lawen. 283
Pwy sy ar du yr Argl. . . 689
Tegwawrioddarnomddydd 421
Trowch bechaduriaid trist 482
Trugaredd a ddyg o dir . .1010
Tynwn ddyfroedd wrth ein 876
Tyred ffynon gras a rhin. 920
Uchel seinied dynol ryw . . 714
Udgenwch, weision Duw 481
Wele wrth y drws yn curo 782
Y ffynon agorwyd ar . ,1022
Y mae trysorau gras . . 433
Ymdeithio 'r ym wrth arch 103
Yr iachawdwriaeth rad . . 21
Yr olwg harddaf dan y nef 108

Ei Llwyddiant.

Babel gwympa er ei . . 888
Beth yw'r ddysglaer wawr 904
Cymer aden fwyn efengyl 866
Daw miloedd o rai aflan . . 123
Daw-'r gareg oddi draw . . 422
Dewch addewidion dewch 304
Dros y bryniau tywj-II . . 805
Eheda, eheda, efengyl . .1033
Goruwch yr holl fynyddau 201
Heded yr efengyl fywiol . . 889
Heded yr efengyl hyfryd . . 905
Llewyrched pur oleuni'r . . 91
Llwyddiant i'r efengyl . . 814
Llwyr noetha'th fa lesu 349
Mae enw'r addfwyn Oen. . 443
Mae Salem heb ei Ilanw. . 558
Mae'r amser hyfryd yn . . 2.54

Marchog lesu, yn Uwydd. 885
O Argl. doed dy deyrnas. . 246
O Argl. Dd. bywhâ dy . . 256
O Brynwr mawr y byd . . 416
O Chwythed yr awelon . . 59.3

O doed teyrnasoedd byd . . 88
O Greenland oer fynyddig 531
O henffych i Fab Dafydd 532
O lafur ei enaid y gwel . . 988
Taened gweinidogion . . '783

Teyrnasa, lesu mawr . . 487
Tyred Geidwad cyffredinol 800
Wele'r dydd yn gwawrio 719
Y gareg a dörwyd o'r ..1011
Y mae'r dyddiau 'n dod i. . 700
Ymleda teyrnas gras . . 6
Yr efengyl am y deyrnas 819
Yr holl freniniaethau a . .1016

Am Yr Egi.wys.

Boed cariad brawdol . . 191
Braint, braint . . . . 360
Cofia, Argl. dy ddyweddi. . 963
Cydunwn â'n cyfeillion cu 262
Cylymwyd ein calonau . . 166
Chwythed yr awel deneu . . 204
Dy babell Di, mor hyfryd 194
Ewch o amgylch Seion . . 691

Emyn
Fe welir Seion fel y wawr 161
Gosod babell yn ngwlad . . 951
Gwyn fyd y dyn a gred yn 189
I dein Duwpanddwedent 179
lór mawr y bydoedd fry . . 470
Mae eglwys Dduw fel dinas 186
Mae eglwys lesu ar y graig 280
Mae Seion ar ei thaith . . 400
Mae Seion wan yn griddfan 674
MaeSeion wan yn griddfan 680
Merch Seion ryw ddydd . . 985
Mewn undeb trigwn ynddo 243
Mor deg, mor gu, fy Nuw 479
Mor deg yw'th bebyll Di 192
Mor hardd, mor deg, mor 302
O Argl. Dd. y nefoedd.. 176
O cyfod, ferch Seion, a gwel 998
O Fugailyrlsraela'u DuwlOOO
O na bai fy mhen yn ddyfr. 964
O pwy yw hon sy'n dod . . 640
Pan adeiledir Seion wych 172
Pwy yw? mae hon a'i bron 347
Rhyfeddol gwel'd Seion yn 1001
Saif brenhiniaeth fawr yr 859
Tyr'd i fyny o'r anialwch 867
Un arch a erchais ar Dduw 177
Un ydyw'r eglwy-s oll . . 476
Wele gadarn sylfaen Seion 877
Wele mor ddaionus . . 692
Y rhai a blanwj'd yn nh 184
Yn Seion mae cyfiraith ..1009

.AdDOLI.\D CYHOEDbuS.

Arglwydd grasol, dyma . . 841
Arglwydd grasol, dyro . . 843
Arglwydd grasol, lor . . 795
Arglwydd grasol, rho dy. . 957
Arglwydd, rhwyga'r nef. . 941
BendithiaDiOArgl.mawr 222
Bob nos a dydd, O Dd. 'r 185
Boedfy nghalon iti'ndeml 825
Cyfod, Argl. i'th orphwysfa 890
Dan dyfendith wrth ymad. 784
Disgyn, lesu.o'thgyntedd. 828
Disgyn, lor, a rhwyga'r . . 944
Duw, 'n ol dy wir add... 604
Dyma gyfarfod hyfryd . 234
Dyro ini dy arwein. . . 766
Dyro ini wel'd o'r new. . . 767
Ffarwel gyfeillion anwyl. . 214
Mae fy enaid am gael . . 816
Newyddion da sy'n cael . . 634
O Argl. dyrcha arnom . . 614
O Argl. dyro 'n awr . . 397
O Argl. Dd. bydd ini 'n . . 225
O Argl. Dd. lehofah . . 598
O Argl. Dd. 'r Hwn biau. . 218
O Argl. Dd. y lluoedd . . 612
O Argl. Dd. y Iluoedd m. . 221
O deffro, deffro, gwisg dy . 219
O dystewch derfysglyd . . 827
O Dd. bydd ini megis gwlith 281
O flaen gorscddfainc lòr y 348
O Frenin nef a daear . . 68

ÜMYN
O lachawdwr pechadur. . . 938
O lesu, Ceidwad mawr . . 140
O lesn 'n iachawdwriaeth 611
O Ilefara, addf. lesu . . 935
O tyred, Argl. mawr . . 404
Paham y sefi draw . . 398
Rhoist yn fy nghalon riddf. 358
'R Hwn sy'n gyru 'r mellt 887
'R Hwn sy'n gyru'r mellt 936
Unwaith eto rhaid ymad. 826
Wel, dyma oedfa newydd 599
Wele mor ddaionus ydyw 752
Y dydd aeth heibio weith. 616
Ymadael 'r ydym, Argl. . . 305

Dydd yr Arglwydd.

Caffed f ' enaid heddyw . . 683
Cydunwn bawb i foli D. . . 188
Dyma 'r dydd roed ini gof 797
Ferch Seion, llawenhâ . . 468
Gwaith hyfryd iawn a mel. 240
Heddyw cododd Crist o'r 746
Henffych i'r hyfryd ddydd 483
Henffych i'r Sabboth-hyf. 251
Hosana, dyma 'r dydd . . 423
Hwn ydyw 'r dydd wnaeth 217
Molianwn enw lesu . . 93
Os aeth yr lesu gwiw . . 455
Y Sabboth-gyl nefol. . . 250
Yn foreu, Argl. clywi 'm. . 227
Yn llwythog dan ofidiau . . .310

Bldydd a dilyn Iesu.

Af ar ol yr apostolion . . 873
Ar lan dy fedd, O Argl. . . 591
Arglwydd dyro yn y bedydd 945
Awn ar ol yr lesu glân . . 703
Bedyddiwyd Crist ein BI. 527
Brenin Seion gadd ei gla. 815
Bugail mawr y defaid . . 698
Crist ydyw 'r Bugail mawr 625
Daeth ataf byfryd lais . . 469
Derbyniwyd ni trwy 'r olch. 6

í

Dewch hen ac ieuanc . . 442
Dilynaffy Mugail o'm bodd. 997
Gwir ddeiliaid teyrnas lesu 117
I fòr o ofid suddodd Crist 152
I'r ordinhâd o fedydd dr 216
Llawenydd gaf i'm henaid 2:36

Mae or'dinhadau Duw fel 209
Mae'r bedydd osododd yrl027
Mi glywaf, lesu, 'th lais. .1055
Mi welafyn medydd fyArgI.lül5
Molwn Di ein Ceidwad .. 900
Ni awn ar ol yr lesu . . 5.39

O am nerth i ddilyn lesu. . 802
O dan donau yr lorddou.. . 906
O ddarlun byw sylweddol 556
O fy enaid, sylweddola . . 925
Onewyddionmelusodiaeth 793
Rhyfeddu'r wyf na welai. . 260
'Rwyn gweled yn y bedydd .518



XIV YR EMYNAU YN OL EU MATERION,

Emyn
Waredwr mawr y byd . . 492
Yn medydd hynod lesu . . 659
Yr hwn sy'n blentyn Duw 308

SWPER YR ArGLWYDD.

Am farw lesu Grist . . 415
Cof am y cyfiawn lesu . . 606
Cofio 'r W)f yr awr rj-fedd. 953
Dewch frodyr o un fryd . . 426
Fe'm Uyncwyd i fyny mewnl030
Mae'n nefoedd ar y ddaear 521

tyr'd yn mlaen, fy enaid 333
Rhyfeddod oedd i'r Oen . . 247
Rhyw wledd ardderchog 326
Wrth feddwl am y gwaed 502
Wrth gofio'i riddfanau . .1004

Yn marwolaeth Crist yr . . 710
Yn ol ei rasol ordinhâd . . 139

DlOLCHGARWCH AM Y
Cynauaf.

Aberthwn fawl i Dduw yn 315
Am gael cynauaf yn ei . . 113
Am luniaeth a chartrefi . . 648
Anfeidrol Dd.rhagluniaeth 619
Boed fy mj'wyd oll yn . . 840
Da yw yr Ârgl.i bobdyn. . 196
Daioni Duw sydd yn ddi.. . 133
Deuwn Argl. i'th gyntedd. 759
Drag^vyddol Dad, colofnau 647
Drugarog -^rgl. da . . 385
Duw a roes i ni eleni .. 908
Dv Iwybrau, Argl. mawT.. 401
1 Ti, O Dd. y gweddai .. 187
Llawn, llawn . . . . 368
Mawr yw 'th diriondeb . . 287
MorogoneddusArgl.Dduw 178
O Argl. da, dy Iwybrau . . 269
O Argl. derbyn Di.. .. 11
O'th flaen, yr uchel Dduw 19
Ti, O Dd. folianwn . . 688
Trugarogwyt, O Argl. Dd. 266
Y flwyddyn hon a wnaed 307

Am y Saint.

Eu Hedifeirwch, a'u llef

am Faddeuant.

Arglwydd dyro ini fywyd 913
Cymer fi lesu, fel yr wyf. . 323
Duw'r cariad, o'th drugar. 359
Er ini grwydro 'n ffòl . . 378
Felafradlonpelly.. ..833
Fel ag yr wyf,—heb . . 652
Llawn o ofid, llawn o wae 1044
Myfi'r pechadur pena' . . 1039
Myn'd a wnaf dan godi'm 711
O Arglwydd trugarhâ . . 412
O maddeu 'mai, a chliria 138
O'm pen i'm traed annhr. 681
O'th flaen, O Dd 'r wyn.. 570
Pa beth yw'r ofnau hyn . . 414
Pechadur aflan yv/ fy enw 961
Pechadur wyf a redodd . . 577

Emyn
Pechadur wyf, da gyr fy 332
Pechadur wyf, O Arglwydd 571
Rhyfedd na buaswn 'nawr 705

Eu Gwedd'iau.

Anturiaf, Argl. yr awr hon 325
Anturiaf at ei orsedd fwyn 137
At Un a wrendy weddi'r. . 158
Awn at ei orsedd rasol . . 154
Awn at orseddfainc gras. . 624
Bellach, fenaid gwan . . 829
B'le trof fy wyneb Argl. cu 226
Duw, trugarhâ, bendithia 620
Erglyw, O Dd. fy Ilefain. . 228
Eto unwaith mi ddyrchaf 939
Fedd'wedoddannghredini. 610
Fy ngrasol, nefol lôr . . 33
Gwrandewir gweddi'r . . 501
lesu anwyl, gwrando fi . . 730
Llanwer ni âg ysbryd . . 930
Mae Duw yn Uon'd pob lle 449
Mae gweddi'r ffydd fel . . 245
Mae pyrth y nef o led . . 83
Mi af at borth y nef .. 451
Mi af at Grist er bod fy . . 142
Ni'th ollyngaf Di, fy Nuw 72S
O am ysbryd i weddio . . 774
O ddyfnder llygredigaeth 159
O gwrando weddi'r tlawd. . 38
O lesu'm nerth a'm nawdd 47
'Rwyf yma'n wael fy . . 500
Ti, Dd. a garaf

;
ynot Ti. . 197

Ti yr Hwn wrandewi . . 796
Trugaredd f Argl. heb . . 220
Tydi, r Hwn wrendy . . 643
Wrth orsedd gras caf . . 150
Y mae tosturi fel y mòr . . 160
Ymgrymwn oll yn nghyd. . 321
Yn ngoleu pur y sanctaidd 125
Yn y llwch Waredwr hael 742
Yr awr weddio garaf . . 565

Gwir Grefydd eu helw penaf.

Am wirionedd boed ein . . 956
Anweledig, rwy'n dy . . 917
Duwioldeb fydd yn elw . . 215
Duwioldeb ydyw'r elw . . 547
Duwioldeb yn ei grym . . 405
'Does ond crefydd nefol . . 721
Gwell i mi na pherlau . . 898
Mae arnaf eisiau beunydd 1040
Mewn bywyd mae . . . . 249
O pryn y gwir, fy enaid . . 214
Pe meddwn aur Peru . . 14
Y mae'r oriau yn fy ngalw 894
Ymgartrefed fy serchiadau 979

En sanctaidd Ddymuniadau.

Arglwydd, cadw yn y . . 927
Arglwydd, clywaf am . . 760
Arglwydd, dal fy ysbryd . . 781
Arglwydd, dyro im' dy . . 821
Arglwydd, dysg im' ganu'n 818
Arglwydd, ffoed cymylau. . 734

Emyn
Arglwj'dd, grasol, gad im' 949
ArgIwydd,IIefaf arnat beun. 974
Beth sydd imi yn y byd .. 747
Boed lesu imi o hyd . . 39
Boed tangnefedd Duw â'i 907
Bryd, fy Nhad, caf yfed .. 932
Dal fi, fy Nuw, dal fi i'r . . 303
Dan gyfyngderau mawr fy 343
D'wed y gair, fy addf. lesu 919
Duw, dyro imi wel'd dy . . 654
Duw, dysg im' brynu'r . . 578
Dyfod wnaeth yr lesu . . 718
Dyro afael ar y by^yyd . . 933
Dysgleiria, foreu wawr . . 447
Gad im' dreulio f oriau . . 952
Gwna fi fel pren planedig 671
Gwnes addunedau fil . . 417
Llwybr cwbl groes i natur 962
Mae fy natur wedi Ilygru 838
Mae gelynionheddyw'nUu 708
Maesnyclychau'nchwar. 526
Mewn t'wyllwch dudew . . 328
Mi wela'r tir trwy fíydd . . 472
Oamdeimlo'thgariadlesu 958
O am gael d'od yn nes . . 27
O Arglwydd cl>-w fy Ilef . . 40
O Arglwydd rho dy allu . . 124
O aros gyda ni . . . . 31
O arwain fii'th nefol ffyrdd 342
O Dduw dysg imi rodio . .1038
O Dduw rho galon newydd 549
O Dduw rho olwg newydd 553
O lesubyw, lachawdwrbyd 637
O lesu, fy Ng%varedwr cu 355
O lesu.ft'ryndcystuddiol .. 148
O lesu mawr, rho 'thanian 322
O lesu 'r Archoffeiriad . . 352
O lesu, tyr'd yn glau . . 411
O mor ddedwydd meibion 735
O na bai cystuddiau f ' Argl. 845
O na byddai cariad lesu . . 916
O sancteiddiaf'enaid Argl. 837
O 'sgrifena 'n eglur, eglur. 846
O tyn 371
O tyr'd i ben, ddedwdd. . . 359
Nid yw y ddaear faw'r i gyd 649
Pan f 'om henaidfwyafgw. 967
P'Ie mae'r hen awelon hyf. 955
Rhagbodrhywbechodcudd 41
'Rwyf yma bron a Ilwfrhau 650
'Rwy'n edrych drosy bryn. 147
'Rwyt Ti, o hyd, fy Argl. 141
Ti lesu, Brenin nef . . 30
Tyred Argl. â'r amseroedd 771
Wrth deimlo grym fy Ilyg. 603
Wrth dy orsedd 'rwyf yn. . 810
Y mae syched ar fy . . 803
Yn ffordd d' orchmynion. . 248
Yn nghanol pob trallodion 340

Eu Pererindod a'u
Harweiniad.

Arglwydd arwain trwy'ran.844
Arglw>'dd edrych ar . . 753
Arglwydd gad im' dawel . . 929



YR EMYNAU YN OL EU MATERION.

Emyn
Dyn dyeithr ydwyf yma . . 872
Fy ngweddi, dos i'r nef . . 51
Fy Nuw, yn holl beryglon 669
Hen arweinydd pererinion 881
Mae'r manna wedi ei gael 50
Mor dded-ss-ydd yw'r pererin 631
O aros gyda mi, y mae'n . . 678
Oleuni cíaer, dod im' dy . . 668
Os deuaf drwy'r anialwch 579
Pererin ^vyf ar daith . . 55
Pererin wyf mewn anial . . 157
Pererin \vyl mewn anial . . 313
Pererin wyf yn teithio . . 600
Pererin wy'n y byd . . 53
Pwy yw'r blin bererin . . 922
'Rwy'n blino eisiau gwel'd 667
'Rwy'n morio tua chartre' 102
Teithio 'r wj'f fynyddau . . 707
Teithio 'r wyf trwy ddyrys 8i7
Y man lle'r wyf yn trigo. . 597

Eu Ffydd, en Gobaith,
a'u Gwroldeb.

Annghrediniaeth, gad fi'n 947
^nturiaf ynmlaen . . .. 987
Ar fór tymhestlog, teithio 101
Chwyfia'n dysglaer faner. . 694
L)y gymhorth Argl. dod . . 511
Dy ras yw'm gobaith, O fy 195
Dysgwyl 'r wyf ar hyd yr. . 835
Dywedwyd ganwaith na . . 71
Er amled yw' ngelynion . .1042
Fe'm gwelir heb un clwyf 471
Fy enaid, dos yn mlaen . . 54
Fy ffydd sydd ynot Ti . . 418
Gobaith cyrau eitha'r . . 808
Gobaith yw angor f enaid 290
Gwel, f enaid o dy flaen. . 497
Mae'r Brenin yn y blaen 436
Mi af yn mlaen o nerlh i 72
Mi wela'r cwmwl du . . 473
Ni phery anial maith . . 390
Ni throf fy wyneb byth yn 118
Nidwy'nceisioganfyNuw 729
O afn ffydd i ffoi at lesu 842
O Dd. rho gymhorth hael 510
O'r dyf.ader arno Ef . . 47'7

Os rhaid wynebu'r afon . . 966
Os trwy filoedd o gystudd. 836
Os ydwyf wael fy Uun . . 119
Rhagom, filwyr lesu . . 693
'Rwy'n gweled bob dydd 978
Wrth edrych ar y sail . . 465
Ymddiriedaf ynot lesu .. 824

Eu Cysuyon mewn Gorth-
rymderau.

Af heibio i bob creadur . . 635
Am fod yr lesu 'n fyw . . 504
Am gael trigo 'r wy'n . .1053
Ar fyr fe dderfydd galar . . 594
Boddloni wnaf i drefn y . . 203

Emyn
Caned pechaduriaid mawr. 970
Coronau gwych y ddaear 540
Chwi blant y galarnadau 575
Chwiliaf am orphwysfa . .1045
Chwilio am danat addf Arg. 848
Dal fi 372
Dan fy maich o drwm euog. 768
Diolchaf am y groes . . 377
Dwy aden colomen pe . .1007
Er bod y tonau 'n fynych 587
Er mor chwerw dyfroedd 1050
Fe dderfydd són am ryfel 596
Fe'm ganwyd i lawenydd 1.30

Fy enaid, paid ag ofni . . 557
Fy enaid, paid ag ofni .. 576
Fy enaid, paid a Ilwfrhau 258
Fy enaid, tua 'r nefoedd . . 353
Fy Uef 375
Gwyn ei fyd y gr ni . . 765
Mae addewidion, melus . . 101
Mae caru 'Mhrynwr mawr 448
Mae dyddiau griddfan irai 114
Mae ffrydiau 'ngorfoledd 1014
Mae ngolwg acw tua 'r . . 98
Mae Iluoedd maith yn mlaen441
Mae weithiau dew gymylau 583
Mae'nbrydigaethion Bab. 585
Mae'n rhaid i'r anian . . 555
Melusmewn anial. dyrys. . 924
Melus ydj-w y myfyrdod . . 975
Neb a gredo yn íesu Grist 702
Nef >'-w i'm henaid yn mhob 277
Nid oes 373
O anfeidrol rym y cariad. . 882
O blentyn y nefoedd, pah. 1029
O dan y groes 'r wy'n gridd. 603
O fy enaid, dring i fj-ny . . 950
O fy lesu bendigedig . . 931
O Gristion gívan, paid . . 341
Os rhaid yfed dyfroedd . . 972
Os yw'n gofidiau yn y byd 224
Pafoddybeiddiaf ynfy oes 201
Pwy'm cynal ar y rhiwiau 356
'Rwyf yma dan y tonau .. 586
'Rwy'n gallu canu ambell 285
'Rwy'n teimlo 'mod yn Ilesg 324
Tydi, fy Nuw, yw nhrysor 629
Wrth deimlo Ilesgedd . . 267
Y nosweithiau hirion sy.. 709
Ymlawenâf yn Nuw .. 435
Yn ngorthrymderau'r . . 391

Eu Marwolaeth.

Ai marw raid i mi . . . . 29
Ar bellderau tragwyddoldeb 849
Ar lan'r lorddonen ddofn 395
Ar lan'r lorddon. sefyll'r 146
Ar lan yr afon rhodio . . 232
Beth dal im' roi fy serch 339
Cofia fenaid cyn it dreulio 943
CyfeiIIion geraisfel fy hun 3.30

Cysegra ni á'th Ysbryd . . 206
Daeth yr awr im' ddianc. . 852
Dal fi Argl. dal fi ronyn . . 794

Emyn
Derfydd imi deithio'r . . 830
Dyrnfedd yw ein dyddiau 977
Enaid cu, mae àyÎT. oerion 853
Er bod cystuddiau trymion 605
Gwyn fyd y rhai sydd . . 983
Hen afon yr lorddonen . . 615
Mae ceraint yn fy ngadael 580
Mae 'nghyfeillion adre'n. . 655
Mae 'm rhedfa is y rhód. . 509
Mae 'r afon fawr ger Uaw 499
Na wyled teulu Duw . . 3ai
Ni ddaw nghyfeill.mwya'u 327
Ni does genj'f ond dy hunan 940
O angeu, pa le mae dy . .1013
Oddiar ei orsedd yn y nef 205
O Dduw, rho im' dy hedd 508
O ddydd i ddydd, o awT i. . 335
O pwy ond lesu estyn law 329
Pa beth yw angeu i'r saint 389
Paham, paham yr ofnaf . . 153
Paham yr wylwn am y rhai 309
Pan b'wyf yn ardal. angeu 822
Ymado wnaf â'r babell . . 609

Yr Adgvfodi.4d a'r Farn
ddiweddaf.

Daw dydd o brysur bwyso 581
Daw tyrfa'n iach i'r nef . . 554
Deffröir fy nghysglyd Iwch 24
Dydd y llid, y Ilid Ilosgedig 968
Dduw mawr, pa beth a . . 627
Gwel Grist yn dyfod ar y 684
Gwelir lesu 'n ogoneddus 792
Gwelirmyrddo ryfeddodau 757
Mab y d\n ddaw mewn . . 865
Mae Brenin nef ar fyr yn 273
Mae sn y farn ddiweddaf 563
Nis gallodd angeu du . . 388
O Argl. Dd. tuedda ni . . 628
Ti, Farnwr byw a meirw 582
Wele'n dyfod ar y cwmwl 785
Wele'r Barnwr mawr yn. . 897
Y gr fu ar Galfaria . . 561

Am y Nefoedd.

A heibio'r d>"ivell nòs . . 437
Ar aden ffydd, c'od fenaid 685
Ar aur delynau'r nef . . 406
Awn drosodd ar ein cyfer 1037
Bendigaid byth f o enw . . 63
Bydd canu yn y nefoedd . . 514
Bydd plant yr adgyfodiad 589
Caersalem dinas hedd . . 480
Dawdydd 365
Dawdydd 363
Dechreu canu, dechreu . . 820
Draw yn yr eangder mawr 713
Dysgwyliwn ronyn bach . . 337
Esgyn fenaid i ben Pisgah 787
Fy enaid prudd mewn . . 143
Fy phíol yma sydd yn . . 312
Fforddolion Seion sy . . 444
Gwel uwchlaw cymylau . . 804



YR EMYNAU YN OL EU 5IATERION.

Emyn
Gwlad dda, heb wae-gwlad 679
Henuriaid gìvych y nef . . 486
Hiraethu'r wyf ar Ìawer tro 85
lerusalem oreurog . . 552
lerusalem sydd fry . . 489
Mae brodyr imi aeth yn . . 106
Mae gwlad o wynfyd pur . . 289
Mae meddwl am y nefol . . 293
Mae meddwl am yr oriau 664
Mae pererinion draw o'm 76
Mae torf o waredigion . . 535
Mae'm gobaith er yn wan 49
Mae'n hyfryd meddwl . . 129
Mae'r Oen, a'i dyTÍa. gu . . 393
Mi welaf fyrdd dan sêl . . 45
Mi welaf wlad uwchlaw y 252

E M V X

Mor agos ambell waith . . 43
Mor ddedwydd >w y dyrfa 89
Nesáu mae'r hyfryd ddydd 457
Ni chant na phla na phoen 462
O am gael golwg newydd 595
O anllygredig ddinas . .1041

O dyrfa fa\\r \ sbrydol . . 536
O Dd. rho imi aden ffydd 96
O Fugail Israel dwg fi'n . . 23 1

O llanwed iachawdwriaeth 622
O na chawn fyned fry . . 399
O wele dyrfa lon . . . . 15
Pan adnabyddwyf iaith y 314
Pan y cyrhaeddaf draw . . 10
Plant ydym eto dan ein . . 84
Pob dawn .369

i

EMyN
Pwy gwyna iddynt hwy . . 461
Pwy yw'r djTÍa ddysglaer 72.5

'Rwyf finau 'n tynu fyny 551
'Rwy'n dy garu, ddweda'i 860
'Rwy'n teithiotrwy'ranial. 550
Tra yn y dyrys anial dir . . 164
Trw_vddinas Duwrhed afcn 686
Trwy y niwl a'r tew gymyl. 832
Wele'r hafan, wele'r ardal 914
Wele'r Oen ar fynydd . . 764
Y tir dymunol perai'dd . . 620
Y waredigol dorf o saint . . 162
Yn amlwg yn y côr . . 490
Ynnghanolgorthrymderau 617
Yr ochr draw i'r bedd . . 424
Yr Oen >nv'r haul y sy . . 474

ENGLISH HYMNS.

Abide with me, fast falls the eventide
Around Thy grave, Lord Jesus .

.

A\vake, ye saints, awake .

.

Come, let us join our cheerful songs
Come, Thou Fount of every blessing
For ever with the Lord .

.

From Greenland's icy mountains
Glory to God on high
God moves in a mysterious way
Guide me, O ! Thóu great Jehóvah
Jesus! Iover of my soul ..

HYMN
1081
1069
1076
1062
1074
1082
1068
1077
1079
1072
1075

HYMN
Jesus shall reign where'er the sun .

.

1078
Just as I am—without one plea . . .. 1065
Lead, kindly Light, amid the encircling 1073
My God, m Father, while I stray .

.

1080
Nearer, my God, to Thee. . .. .. 1061
O'er those gloomy hills of dark . . .

.

1071
Praise God from whom all blessings .

.

1067
Rock of Ages ! cleft for me . . .

.

1070
Salvation ! oh, the joyful sound! .. 1064
There is a land of pure delight . . .

.

1063
When I survey the wondrous cross .

.

1066



MYNEGAI VR TONAU.

M.
Awstin .

.

Aylesbury
Dennis .

.

Dunbar
Germany
Sarah .

.

Shawmut
Silchester
St. Bride
St. Michael

M. B
Amana .

.

Gobaith
LeominsterT fv Nhad.

M. C
Ballerma
Bangor .

.

Brooklyn
Burford
Canton
Dale .

.

Farrant
French .

.

Martyrdom
Miles Lane
Rendsburg
St. Anne
St. Leonard
St. Magnus
St. Mary
St. Peter
St. Stephen
Tcttenham
Uxbridge
Wiltshire

M. C. D.

Haydn .

.

Northumberland

M. S
Arenig .

.

Deemster
Dj'frdwy
Dyffryn Mae!
Dymuniad
Eisenach
Ely
LlangranoR
Oldenburg
Sabboth
Swansea

M. S. D.

Glanwydden
Hereford

M. H.
Angel's Hymn
Babylon
Boston .

.

Duke Street
Eden
Emyn Luther
Ernan .

.

Hursley
Job ....
Marsden
Melcombe .

.

Melodia
Otterbourne
Penrallt
Resignation
Rockingham
Samson
St. Cross
Telyn Dafj'dd
Winchester.

.

Windham .

.

Worcester .

.

Yr Hen Ganfed

M. H. D.

Bethesda
Creation

M. 8au. 611in.

Eaton 77
Huddersfield .

.

75
Stella 76

M. 2.8.

Dorcas 81
Glan'rafon . . .

.

79
Golgotha . . .

.

80
Gwleddoedd Seion 78

M. 6.4. 6.4. 6.6.4.

Hiraeth . . .

.

82

M. 6.4. 6.4. 6.6 6 4.

Glanhafren .

.

f

LiverpooI . . .

.

1

Mason l

Penygroes . . .

.

1

St. Nicholas .

.

I
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AMANA. M.B.D.

4D SenÿìjcUi'r Messiah.

mf T)LANT ffyd.llon Seion, dewch,
X) A llawenliewch i gyd

;

Yn mlaen â chT\i fel milwyr da,

Yü llon, er gwaetha'r llid

:

cres. I hj-fryd ddedwydd awr,
Messia mawr a gaed !

/ Henffych i'r dydd a'r boreu daeth
Yr iachawdwriaeth rad.

^) Er irii goUi 'r hedd,

Gynt jTi Mharadwys wiw,
A bod yn îji- o gadw 'r fraint

—

Mjm'd dan ddigofaint Duw
;

^res. Ni gawsom Had y Wraig
Yn gadam graig i'n traed

—

/ Henffych i'r dydd, &c.

f Wel, dyma 'r ne^yydd da
A lawenycha 'r trist

—

Mae'r ddraig a Satan, er ein mwyn,
Mewn cadwyn gan ein Crist

:

c'îvs,YsigoddEf ei siol,

Enillodd nefol wlad

—

£' Henffych i'r dydd, &c.

W. W.
4 1 Aioyclclfryd y Cristion.

mp r\ lESU ! 'm nerth a'm nawdd

!

\J Fy nghymorth hawdd ei gael,

Mewn hyder deuaf atat Ti,

Gwrandâwr gweddiau 'r gwacl

:

cres. Dysgìyyhaf wi-th dy borth
Am gymorth yn ddi-feth,

I allu gwneuthur jti ddi-lys

D' ewyllyB yn mhob peth.

m/ Mae amaf eisieu'n -wir

Cael golwg ghr yn glau,

A gwel'd y drwg oddi yma draw,
Pan fo ger llaw'n nesàu

:

cres. Nerth hefyd i barhau
Yn ffyddlawn ddyddiau f' oes,

I ddyoddef pobpeth er dy fwjii,

Hcb i-wguach dwyn dy groes.

D. J.

4o Ffrwyth Angeu Crist.

p T^'B, trongu ar y groes

Xj Eiii Mcicliiau mawi- o'r nef,
cres. Fy Mrenin mwjTi, fy Mhrynwr mawr,

A'm Duw yn awr yw Ef

;

mf I'r lan y trydydd dydd
cres. Yn gadarn daeth o'r bedd,

/ A gwenu mae cyfiawnder pur
Yn awr mewn cyflawn hedd.

mf Ar hyfryd Seiou fryn,

Bydd-torf âg uchel lef,

cres. Dros oesoedd trag\vyddoldeb m;ütli

Yn canu " Iddo Ef !

"

Yu ddysglaer fel y wawr,
.011 wedi eu cànu 'n wyn,

/ Bydd priodasferch, gwraig yi' Oeu,
Yn ddedwydd iawn pryd hyn.

An.

49 Oobaith am y Nef.

mf l\/rAE 'm gobaith, er yn wan,
Jj_ Gael d'od i'r lan ryw bryd,
At lesu ûy, i Seion frjTi,

A'm gmsg jü. wen i gyd

—

cres. I bUth y dyrfa fawr,

Sy'n canu 'n awrheb boen,

/ A'u gynau wedi 'u càuu 'n wyu
Yn ngwaed yr addfwyn Oen.

mf Er treulio yn y gwaith
Kyw oesoedd maith jti mlaen,

Nid oes dim bhno yn eu phth

—

Melusach fyth yw 'r gân

:

cris. Cân newydd fydd o hyd,
Mewn bywyd pur, dibocn,

/ fawl i Dduw am gariad rhad,
A gwerthfawr waed yr Oen.

W. L.

U Cynaliaeth y Pererin.

mf ]\/rAE 'r manna wecU ei gael

lTx Mewn dyi-ys anial dir

;

Ymborthi gaf, ond myn'd jti mlaen,
Ar ffi-wythau 'r Gauaan bur

:

cres. Mae yno sypiau gra^Ti

Yn Uawu o fewn i'r lle :

—

/ Efrynd troseddwyr I moes dy law,

A thyn fi draw i dre'

!

vif Wrth feddwl am y wlad
A ragbar'toed i'r plant,

A chyflawn degwch t fy Nhad,
Mae ar fy nghalon chwant

crcs. I lanio uwch y nen,

Tu draw 'r lorddonen gre' :

—

/ Ffrynd troscddwyi- ! &c.

mf 'Ewy'n gweled, trwy fy Nuw,
Y concraf fj'd a chnawd

;

dan ci adcn gn'naf fy nyth,

Ni byddaf brth yn dlawd
;

cres. Mae 'm hftifedfhaeth -Rych
• fewn i entrych ne'

:

/ Ffrynd troseddwyr ! &c.

W. W.

(18)
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FRENCH. M.O.

ü D7jfodiad Crîst i'r Byd.

mf "]\|ESSIA gaed, daetli ini'u Frawd,
iyi Fe geidw rif y gwlith

;

Y dwjl Aii' a wuaed yn gnawd,
Pabellodd yn ein plith.

?«/ I'r byd fe ddaeth Tywysog nef,

Gwared-wi' dynoh'yw

;

Yu Bethlclieni y ganwyd Ef,

A Christ yi' Arglwydd j'^y !

/ Boed y gogoniant, ti^wy 'r nef fry,

Bj-th, b^-th, i'r Tri jn Un
;

Tnvy 'n Ceidwad gwiw tangnefedd sy',

A gras i euog ddyn.

Pedk Fardd.

I

lìì/ Hachoni'th ras a'th gariad pur
Eydd gysur dan bob loes

;

A phiol lawn gaf yn ddiau

Tra pery dyddiau f'oes.

2) Pan rodi-tt'j'f ddyffryn angeu dii,

Ti ddeU 'mhen i'r Lan
;

\crcs. Uu gair o'th euau chwal yn glau,

/ Holl oûiau f'euaid gwau.
An.

61 Oohug ar groes Crist,

OES neb ond Ef—fy lesu hardd

!

A ddichon lanw 'niryd
;

Fy hoU gysuron byth a dardd

O'i ddirfawT angeu drud.

mf 'Does dim yn g^ir ddifjTU f oes

Helbiüus jTi y byd,

Ond golwg mjTiych ar y gròes,

Lle talwyd lawn me'svn pryd.

/ Mi wclaf le mevra mara'ol glwy'

I'r euog guddio 'i beu

;

Ac yuo Dechaf nes myn'd trwy

Bob aflwydd is y nen.

crcs.Yr la^Ti a dalwyd ar y groes

Yw sylfaen f' enaid g\van
;

Wrth b\\-j'so amo ddydd a nos

'Rwy'n dysg\v}'l d'od i'r làn.

W. W.

U2 •N'i hydd eisieií arnaf.

mf T^Y Mugail, fy niwallu wna,

_r Fy rhan, 'jehofah y\v :

Mewn porfa fras ymborthi ca'

Wrth ffrydiau dyfroedd byw.

mf Dwg fenaid crwydrol yn ei gol

Yn ol i'w gorlan v,'iw
;

Er mwyn ei euw niawr dilys

Fe 'm tywys tra f wj-f bj-s^.

vif Doed arlwyadau hael fy Nuw,
Tra byddw^-f byw, i'm rhan

;

cres. ! am gartrefu to dy dÿ,

A'th foli yn mhob mau.

63

mf pi

Etifeddiaeth ySaint.

ENDIGAID byth f o enw Duw,
A'n cododd ni â'i ras,

cres. Sef codi'r enaid marw'n fyw,

feddrod pechod cas.

mf 1 obaith bj'^riol cododd ni,

Ti'wy godiad Crist o'r bedd,

cres. I etifeddiaeth nefol fri,

Yn ngv\'lad tragwj"ddol._hedd.

ìiif Un anUygredig ydyw hi,

Dihalogedig yw

;

Diddiflanedig, uchel fri,

Yn nghadw gyda Duw.

/ Mae'r etifeddion ar y Uawi',

Trwy allu Duw o'u tu,

Mor sicr a'r etifeddiaeth fawr,

Sydd jn ddiogel û-y.

E. J.

64 Yr Olchfa Bdwfr.

mf "TyERBYNIWYD ni, trxy'r " olchfa

L) I deulu Duw, a'i d : [ddwfr,"

A dwj'n yr ydym Enw Crist

—

Braint nefol yw i ni.

2) Drugarog Dad, dy braiddm ni,

Dysg ini ufaddhâu,

A chadw'th air, yr hvrü a wna
I'n calon lawenhâu.

mi) Bendithia 'n Bedydd er Ueshâd

I'th ffyddlon blant i gyd
;

cres. A hardded ffrwj-thau Ysbryd graa

Eiu buchedd yn y byd.

Am.

(17)
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ST. ANNE. M.C.

Öy Croeslweliad Crist.

mp -nODDLONODD pawb, ti-wy 'r nef

Jj a'r Uawr
Groesboelio'r Oen ar breu

;

crcs. Mae'r 'wyllys genj-f íyiau'n awr

/ 'Roi'r goron ar ei ben.

/ Mae canu ucbel am ei waed
Yu ngbanol nefoedd fry

;

A nofio ja ei gariad rbad

Y niae aneiiif lu.

An.

70 Nocldfa a nertli.

/ T\UW sydd yn nertb a noddfa i ni,

XJ Yr Arglwydd bylwydd bael

;

Yn mbob cyljTigder clyw eiu cri,

Mae'n gjTnboitb bawdd ei gael.

/ Am byn nid ofn^ni ar fy ubaitb,

Dan adeu gref fy lôr,

Pe treigbd y m}'uyddau maitb

I eigiou àwín. y môr.

p Er rbuo a tberfysgu 'ngbyd

Ei ddj'froedd byd y nef,

Nes cryuo boll fjnyddau'r byd
Gau vjai ei ymcbwydd ef.

/ Mae afou i&yrc a'i ffrydiau sydd

Yu lloni diuas Duw
;

Diogelwcb bytbol j-no fydd,

Preswylfa'r Arglwydd yw.

K. J.

I I Yr afael sicraffry.

p T\YWEDWYD ganwaitb na cbawn

J_/ Gau angbrediniaetb by'
;

[fyví

crc.'. Oud jauddiriedaf jti fy Nuw

—

/ Mae'r afael sicraf fry !

mf Cyfamod Duw, a'i arfaetb gref,

Yn gadani sydd o'm tu
;

crís. Angbyíne\\itUol ydj-w Ef

—

/ Mae'r afael sicraf fry !

p Er beiau mamion, rif y dail,

A grjin euognyydd du,

cres. la,mi ac eiriobietb Crist yw'm sail

—

/ Mae'r afael sicraf fry !

mf Fy ngobaitb mcwn trugaredd rad,

Fel angor deil ja gry' ;

cres.Á. diogel wyf jni llaw fy Nbad

—

/ Mae'r afael sicraf fry !

72 ÄilEan
mf l\,ri äf j-n mlaeu, o nertb i uerth,

IìLL Er maint y rbwystrau sy'

;

crcs. Crist y\v Preswj'lydd mawr y bertb

—

/ Mae'r afael sicraf fi-y !

mf Ebaghiniaetb fawi- y uef, o'm plaid

Ei boll olwjTiiou try
;

cres. Agorai 'r môr, pe byddai raid

—

/ Mae'r afael sicraf fry !

77!/ Caf floeddio concwest j-u y man,
Pob gbìyn draw a ffy

;

?7i^ Can's er uad ydwj'f fi ond g^'an,

cres. Mae'r afael sicraf fry !

/ Fy lesu 'n iacb a'm dwg i'r lae

O'r ben lorddoneu ddu ;

cres. Bjib, bj-tb, caf sefyll ja. fy rbau—
ff Mae'r afael sicraf fry !

Pedr Faedd.

/o Coronau laicer.

mf pLODFORWCH enw Mab Duw loB

\J Augyliou gwj-uion g^-awr
;

cres. ! deuwcb a cborouwcb Ef
/ Yu Ll}"wj'dd nef a llawi'

!

vìf Serapbiaid nef, pob im â'i daut,

Dan gauu mobanlj^awr,
cres, ! deuwcb a cborouwcb Ef

Y''u Llj-wydd nef a Uawr !

mp Ei cbwenvaf angeu, bytb na bo
I'w saint angbofio 'r awr ;

cres. ! deuwíb a cboronwcb E£

/ Yn Llwydd nef a Uawr !

/ Pob U^yytb ac iaitb, bil Adda i gyd,

Tnvy 'r boU gwmpasfyd mawr,
cres. ! deuwcb a cboronwcb Ef

ff Yu Llj'wydd nef a Uawr !

J. H., Ll.

/4 Cyflaicnder Crist.

mf T)AN sycbo'r moroedd djfnion maith,

JL Pan syiibio sêr y ueu
;

Yr ìlwa fu fanv ac sydd f}~\v,

Ar Seion fydd yu beu.

ìiìf Benditbion rif y tj'wod mâu,
A gwlitb y bore wa^T,

cvcs. Yn ngbadw i'r ffyddlouiaid sydd,

/ Bytb yu eu Harglwydd mawr.

Jf Aed enwau'r byd i gyd yu ddim,

Dyrcbafer Brcuin nef

;

Mae pob cyflawuder, gras, a gi'ym,

Yn trigo j-uddo Ef. M. R.

( 19)
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82 Anogaetli ifoli. 84 Etifeädiaeth y plant.

/ T\E"\VCH, bawb sy'n caru enw'r Ocn,| mf "pLANT ydym eto dan ein lioed,

JL/ Deffro-wu alliioedd câu
;

I Freuin calon saiut rhott-u fawl,

Ymgrymwu oll o'i flaeu.

mf Eia Brenin yw, a'n Ceidwad mawT,
Eia Priod mwìTi diljih

;

Ei bur ogouiant leiuw'r nef,

Ei deyrnas bery bj-th.

J" Doed holl dafodau'r byd a chlod

Dibaid i'n Breniu glâu
;

Pan byddo Crist yu destrn niawl,

Twj ddichou WTthod cân ?

GOMEE.

Myncä yn liyf at Orsedd &ras.

r

83
mf 1\ ÍAE pjTth y nef o led y pen,

ItJ. Mi welaf fôr o waed,

Lle gallwji'fi'r íBeiddiaf ddjTi,

Yu hollol gael iachad.

mf Mae'r orsedd fawi- yn awr yn rhydd,

Gwrandewir llais y gwau
;

cres. Wel, cjd bellach, f euaid prudd,

Auadla tua'r lan.

vif 'Nawr anfon eh-chion aml ri'

I mewn i byrth y nef

;

crcs. GwTaudewir pob amddifad gri

Yu union ganddo Ef.

W. W.

JT Yn dysgwyl am y stâd,

ors.Mae'r etüeddiaeth i ui'n do'd

/ "Wrth Destament eia Tad.

mf Mae gwlad o etrfeddiaeth deg,

Yn aros pawb o'r saiat

;

Ni ddichou dyn nac angel byth,

AmgyflOred gwei-th eu braiut.

/ Cydetifeddu gaiff y plant

A Christ—Etifedd nen
;

Cànt bahnwydd gwyrddiou yn eu llawi

A chorou ar eu peu.

W. W.

O Hiraeth y Crìstion am y nef.

mf TJIRAETHU'E wj-f ar lawer tro,

XI Wrth ddiingo Nebo'n awT

;

Am gael o draw rhyw oleu drem,
Ar furiau Salem fawr.

miì Os mwy yw'r galar nag yw'r gâu,

Y'u awr me«Ti anial lyd,

^res. Fe fydd y canu jti y man
Yn fwy na'r g%vyu i gyd.

m/ 'Eol cjT'haedd caerau Salem bur,

Y rhôd fydd w^eìi troi
;

/ Ceir jTio wyufyd yn lle gwac,

A galar wecìi flbi.

An.
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ST. STEPHEN. M.C.

86 TGair.

mf 1\;T0R wertbfawr yw y gair a clJaeth

llJ. Ti-wy ysbrydoliaeth Duw
;

Athra\\'iaeth hwn sy'n ddidwyll oll

;

Ein llusern digoU j'w.

mf Ei brophwydoliacth gu, heb goll,

Sy'n gywir oll i gyd
;

Tystiolaeth lesu ger ein bron

Yw ysbryd hon o hyd.

ìiif Holl addewidion Duw, a'i waith,

Er oesoedd maith a fu
;

Ac atbrawiaethau mawrion gras,

Sy'n addas ia\ra i ni.

An.

O I Maw li'r Gioaredw r.

f r\ ! AM dafodau fil mewn hwyl,

\J I seinio gyda blas,

Ogoniant mawr fy MbrjTiOT gwiw,

A rbyfeddodau 'i ras.

mf Fy ngrasol Arglwydd a fy Nuw !

Rbo gymortb, er dy gíod,

cres. 1 ddadgan mawl i'th enw gwiw,

/ Trwy bob man is y rhod,

mf Dy enw Di, lesu maJ

!

A lawenycba 'n gwedd,

Pêr sain yn nghlust pecbadur yw,

Mae'n fywyd ac yn hedd.

Wesley—Cyf.

88 HelaetMad teyrnas Crist.

ìiif í\ ! DOED teyrnasoedd byd yn rhw-

U Yn eiddo'iî Harglwydd ni
;

[ydd

cres. Ti-wy'r ddaear caner heb nacâu

Am angeu Calfari.

/ Gwregj-sa 'th gleddyf ar dy ghm
O gadaru Un ! ya awr

;

C)-es. Mewn lbvjal(hant marcbog is y rhod,

Ti wyt i fod yn fawr.

R. E.

89 Gii'ynfijdynef.

mf "|\ T OR ddedwydd yw y dyrfa fawr,

l\i Sydd jTi y gwj-nfyd draw,

Mewn gynau gwj-nion fel y wawr,

A'u pahnwydd jti cu Uaw !

/ ffrydiau'r afon yfant bytli,

B\\7tânt ffrwyth y pren :

A'u gwynfyd bery ja. ddilyth,

Tra pery'r nefoedd wen.

Wesley—Cyf.

y (J Duw yn unig gynúiorth.

f r\ ! RHODDWCH fawl i Frenin ncf,

\J MoUenwcb Ef yngbyd
;

Fy enaid ! mola 'r Arglwydd Dduw,
Tra byddwj'f j-n y byd.

mf Mae 'n bamu 'r gortbrymedig oU,

Mae'n gymhorth cUgoU, da
;

Rbyddhäwr y caetbion yw Duw lûn,

Goleuo 'r deilUon wna.

mf CynaUwr gweiniaid euog, gwael,

Yw 'r Arglwydd hael o hyd
;

cres.Xx hoU genbedloedd is y nef,

/ MoUenwch Ef j-ngbyd !

An.

9

1

B.aul o'r uchelder.

f T LEWYRCHED pur oleuni 'r nef

I j Dros wjTieb dacar faith
;

Ac aed efengyl gadarn, gref,

At bob rhyw Iwjiib ac iaith.

/ Doed deau, gogledd, dwjTain faith,

GorUewin o un fryd,

I edrych ac brydfei'tbwcb gwaith

lachawdwi' mawr y byd.

J. H. D.

9 2 Daioni Duiv,

vìf n WAITH hj-fryd yw clodfori'r lôn,

Ijr Ei ras a'i bedd di-lyth
;

oes i oes ei fawl a rêd,

Mewn sain gorfoledd byth.

ìnp A'i fawr haeUoni Uenwi mae
Drigfanau pur y nef,

A Uwytbir euog blaut y Uawi'

A'i ddoniau gwerthfawr Ef.

mf Am fawr ddaioni Brenin ucf

Dyrcbafwu ucbel glod,

Can's jTiddo'r ydjm oU jii bj-w,

Yu symud, ac j^r bod.

p Ond wrtb roi 'i Fab i augeu'r grocs

Dros ddeiUaid gwae a'r bedd,

iTcs.DadgudíUr ei ddaioni pur

Yn ei ddysgleiriaf wedd.

p Dduw ! pa betb a dalwn ni

Am dy anuhraetliol ddawn ?

crcs. Rhy fach j-w niawl hoU luoedd nef

I draethu 'th glod yn Ua\vn.

GOMER.
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ST. LEONARD. M.C.

96 Y dyrfa luareäigol.

mf (\ DDUW! rho imi acleu ffydd,

'L' I 'hedeg u-wch y uen
;

A gwel'd y gwynfyd yuo sydd,

Gan seiutiau'r uefoedd wen.

mp Galai-wyr fuout fel n}Tii,

Yn inyd yr auial maith
;

A chaled ia-íSTi yr jTudrech fu,

Ac ofni Lawer gwaith.

vip GofjTiaf, ba le y daeth

Y goucwcst iddjTit hwy ?

/ Atebant, " Buddugohaeth gaed

TnYy riuwedd marwol glwy'."

/ Dilyu a ^Yuaethant ol ei droed,

Yn ffyddlou yn y byd
;

A pherffaith ddedwydd fyddant byth,

Yn yr oi-phwysfa glyd.

An.

97 OalluDuiu.

mf r\ ! RYFEDD nerth y cadam lôr,

\) Plyg anian ger ei fron
;

mp Ei air jw deddf yr eang fôr,

A'i amnaid ddofa'r dòn.

p Wrth su ei draed mynyddoedd ffy,

Y bryuiau grpna'u peu
;

Gan ryfedd rym ei gorwyut cry'

Y sigla seiliau'r nen.

mf Ymbwysa, f' eriaid, ar ei nerth,

Yn mhob rhyw 'storm a ddaw ;

cres. Fe'th arwain dros y rliimau serth

/ I Salem yn ei law.

An,

98 Cunaliaeth äioonol o Eas.

mf IfAE 'ngolwg acw tua'r whid

ÌtI Lle mae fy heddwch lla-wii

;

cres. Ac 'i-wyf am brofi 'i gwleddoedd pur

forcu hyd brydua-svn.

mf 'Ddiffygiaf ddim, er c'yd fy nhaith,

Tra paro gras y nef

;

Ac er mor lleied yw fy ugrjin,

f Mae digon ynddo Ef.
•^

W. W.

99 MaiulîDduw.

mf "yN wresog unwn oll ja. awr,
"

JL McAvn pêr soniarus iaith,

I ddadgan clod eiu Lhmiwi- mawr,

Can's gweddus yw y gwaith.

mf Mae pob creadur yn ei rjTV,

Yn uchel ddweyd yn nghyd,

Mai yr aufeidrol fywiol Dduw
Yw'r Bôd a wnaeth y byd.

7íi/ k\m at ei borth—am danom gyr,
Gofj-u^YU am ei dda^ni

;

Ei hd sydd golledigaeth Iwyr,

Ei ras sydd fywyd lla'wn.

K. E.

1 UÜ Haeddiant Crîst.

mf V[IS gall angyUon pur y nef,

iN A'u douiau aml hwy,
Fyth osod aUan haeddiaut llawn

Aufeidrol farwol glwy'.

p Dyoddefodd angeu, dygn boen,

A gofir tra bo 'r nef

;

crcs. Fy nerth, fy nghj'foeth, a fy mraiut,

/ A'm noddfa la™ yw Ef.

mf Mae jíì. ci haediHaut bethau m-\^-y

Na fedd y byd jii un
;

/ A phrawf o'i gariad ydyw 'r fraint

Oruchaf gafodd àjii.

mp Gad imi brofi 'th nefol hedd
Yn nihob auadhad pur

;

Ac felly myn'd o'r byd i'r bcdd

Mewn hûn nefolaidd wir.

W. W.

101 Dysgìuìjl wrth yr Ärglwydd.

mf "l\fAE addemdiou, melus wledd,

iîj. Yu gytiawu ac ja. rhad,

Yn y cyfamod pur o hedd,

Tragwyddöl ei barliâd.

mf 'Ewyf finau j-n djanuno d'od ;

I'r wlcdd ddanteithiol fras
;

cres. Ac fcUy uii gaf seiuio clod

Am ryfedd rpn ei ras.

j)í/ ! rhwyma fi wrth byst dy byrth,

I aros tra bwyf byw,

I edrych ar dy wedd a'tli wyrth,

A'thfoUDi,fy Nuw!

7?í/ TycU fo'm cymhorth parod iaw,
I'm cynal ar fy uhaith

;

crcs. A Thi dy hun fo 'm trysor Uawn
I dragwyddoldeb maith

!

T. J.
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FARRANT. M.C.

1^3 Afon Duw.

m/ A M gael cynauaf jn ei bryd

ii DjTchafwn foÛant bj-w :

Fe gyfoetbogwyd meusydd byd

p Gan fendith afon Duw.

vìf ffj-non glir haelioni'r nef,

Y tardd ya hardd a b}~w

:

Ac am ei fawr ddaioni Ef

p Y dj-wed afon Duw.

mf hon yr f gronynau'r llawr,

A'r egin o bob rhw

:

Nid ydyw gemog wüth y wawr

p Ond daöiau afon Duw.

ììif ! mor ddeniadol yw ei gwedd,

Gan swyn o ddwyfoi ryw

:

Pelydra heulwen gras a hedd

p Ar dònau afon Duw.

mf Pryd hau a medi geir o hyd,—
Bendithir dj-uohyw

A gwenau'r nef, holl oesau'r byd,

p Trvry dawel afon Duw.
Cernyw.

Hiraeth am ryädhaä.114
}) "1\TAE dyddiau griddfan i mi'n hir

—

i)j. Caethiwed Babel fawr

;

cres. ! na chawn deünlo 'r Jubü fwjTi

Yn agor dorau 'r wawi'.

mf Tybyg^ra, pe b'ai nhraed j-n rhj^dd

O'r blin gaethiwed hjTi,

cres. Na wnawn ond cauu mohant byth

Am ras Calfaria frjTi.

W. W.

I I O Gorphenwyä.

p n OEPHENWYD !—oedd yi' olaf air

l T Ddolefai lesu mâd

;

Gogwyddo'i ben a manv wnaeth,

Me^ra iiig dan g ei Dad.

pi Gorphenwj'd !—fe fu farw Crist

Dros feiau dynolryw

;

mf Goi'phenwyd iachav.'dwriaeth rad,

cres. Daw'r meii-won eto'n îjv,\

p Goii^hen-n'yd !—darfu chwysu'r gwaed.

A'r ing hyd angeu trist

;

cres. Gorchfygwyd holl eljnion dyn,

A chododd lesu Grist.

mf Gorphenwyd ! — diwedd ddaeth i'r

Efengyl gras a gaed

;

[ddeddf,

cres. Hen bethau aethant heibio'n llwyr,

f Pob peth jTi uewydd wnaed.
Cynddelw.

1 1 O HolldäigoneddhanfodagrasDuio,

p rrl, Ai-gl\vydd ! ydwji; oU dy hun

JL Fy meddiant ar y Uawr

;

A Thi dy hunan fydd fy oU
cres. fewn i'r nefoedd fawi'.

mf Pihyw ífjTion trugareddau maith,

Diderfyn yw dy ras
;

I ro'i trysorau pena'r nef

I'r tlotaf un i ma's.

cres. Ac ynot mi ymffrostia'n hy'

'Mod i'n gyfoethog ia\ra
;

Am fod trysorau maith fy ngras

Fel Ti'n anfeidrol la^\-n.

mf Ac mae pob peth yn eiddo im',

Heb eisieu, ac heb drai

:

Ac nid oes ddifîj-g ddaw i'r Ue
Y ceffii' dy fwyuhau.

mf Mae pob djTaimiad, a phob chwanfc,

Fj'th yno'n eitha' llawu
;

cres.A thystio'r -wyf nad oes ond Duw .

A'm gwna jti ddedwydd iawn.

mf Doed y tymestloedd pena' ddêl,

Digonol gaUu'r ne'

;

cres.A rhued moroedd dros y tir,

/ Anfeidrol yw Efe.

w. w.

1 1 I Deiliaid teyrnas Críst.

mf n WIR ddeüiaid teyi-nas lesu 'ynt

VJ Eai gredaut joiddo Ef

;

A bedydd yw'r gweledig ddnvs

I me^vn i dej'rnas nef.

2) Aeth Crist ei hun tnvy fedydd dwfi",

Ac yua fedj"dd gwaed

;

mp Am hjTiy'n ddarlun mwy o'i loes

Y bedydd dwfr a -wnaed.

-?«/ Mae'n Frenin 'ua's\T ar orsedd Iwys,

Yn v\Tthddryeh mawl y nef

;

cres. Ein calon ninau fyddo mwy
Yn orsedd iddo Ef.

/ Tejmased dnvy'r efengyl fawr

Dros barthau daear las,

A doed tiigoHon daear oU
Y'^n ddeiUaid teymas gras. E. lî.
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1 2l ^íyfi yw äy iachawdwriaeth

mf /"\ lACHA^YDWEIAETH ! — siríol

I ddyiüon manvol ryw ;
[saiu

Yr iacbawdwiiaeth ddaeth o'r nef,

Hi'n dwg i'r nef i fyw.

mf Hi'n gwared o gadwynau'r faU,

Khag t'wyllwch dwyfol lid
;

cre^. Hi'u dwg i wlad y gwj-nfyd Uawn,
A gwledd tragwyddol fyd.

mp A ddichon truan nior ddiwerth

A nii gael rhan o'r wledd ?

Fy Tsbryd egwan crynu mae
Ehag bod pi fyr o'th hedd.

mf 'Docs ond dy lais, fy nhirion Dàd

!

AU ddaugos im' fy hawl

;

cres.O d'wed mai Ti yw'm bythol ran,

A thro fy ngwedcU'n fawl.

GOJIEE.

"122 Maiuredd Crist.

ìnf 'U'R lesu msLwa- yw tegwch byd,

1 A thegwch i^ena'r nef

;

Ac mae y cwbl sydd o weiih

Yn trigo ynddo Ef.

mf Os edrych miaf i'r dwyi'ain draw,

Gorìle^\in, gogledd, de

;

Yn mhUth a iá, neu ^^Tite ddaw,

f 'Does debyg iddo 'Fe.

"1 23 Estroniaid yn äychwclyd.

mf T\AW nüloedd o rai aflan iawTi

\j I 'mofjTi am y gwaed,

cres. A Hwiodd fryn CaUaria draw

I olchi'r dua'n rhad.

W.

p A'r dagrau ar eu gruddiau prudd,

Wrih gofio angeu loes,

res. Gan ddechreu cauu'n beraidd iawn
Am rinwedd gwaed y groes.

mf Er cymaint ag a olchwyd gynt,

Sydd jTi T nef yn awr,

/ Mae'r ffj-nou fel y grisial pm*
Y"n ngn-lad y cystudd mawr,

ks.

1 24 Dymuno nerth ae arweiniaä.

mf AEGLWYDD ! rho dy aUu mawr
I'm nerthu fyn'd yu mlaen

;

Dy iachawdwiiaeth y\v fj ngrym,
Fy nghoncwest a fy nghân.

mf Kho nei-th i rodio er dy glod,

Ac iti beUach fyw

;

A threuUo mywj-d gyda blas,

I ganmol gras fy Nuw,

p ! cau fy Uygaid rhag im' wel'd

Pleserau gwag y byd

;

vif Na'd inii wyro byth odtUar

Dy Iwybrau gwerthfawi-, drud.

W. W.

125 GalliL Gweddi.

vìf "yN ngoleu pur y sanctaidd air,

X A grym ei haeddiant Ef,

Mae gweddi 'r ffydd fel aUwedd aur

cres. Yn agor pyrth y nef.

Cynddelw.
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NORTHUMBERLAND. M.C.D.

165 rr lesìt.

vìf 1\ FAE enw lesu nia^\T jti 'stor

lil Sy'n lla'TO o di-ysor drud
;

Ac ni tbalasai gras oedd lai

I djTiu beiau 'r bj'd
;

cres. Mae parch yn llanw 'r nef, yn lui,

I enw 'r ìesu mawr,

/ Mae 'r holl angylion glan yn Uu
'N jTûgrjTuu iddo 'n awr.

p Gwaredwi' yn y preseb tlawd,

Ac yn y gwawd i gyd

;

Gwaredwi- ar y groes oedd Ef,

Yn dyoddef dyfol lid :

VIf Er llwyi- waredu torf ddiri,

Ar Galfari, fe ro'dd

/ Anfeidrol la'mi, nes g^sTieuthur bj-th

Gyfiawnder wrth ei fodd.

vif Oddiwrth y bai gwaredu mae,
Oddiwrth y wae jTighyd

;

Oddiwi-th elynion oll, a'u gwg,

A'r di-wg sydd jTi y byd :

/ Trwy holl garcharau Edom gaeth

I'r lau y daeth fel Duw

!

Ac am y goncwest fawr bydd son

—

Jf Gwaredwr Seion y\v.

An.

166 Cwlwm Tangnefcdd.

vif riYLYM^^TD eiu calonau.'nghyd

\J île-nTi Uonfyd uwch y Uawi"

;

Un bryd, un Uais, un gobaith da—
Mae 'r nefoedd jTiia 'n a'«T

!

crcs. Gwresogn'j'd ein heneidiau bj^w

Tnry ras Oen Duw, ein da'wn
;

Bendithion Ua^Ti, cysurol hedd,

Digonedd ynddo gawn

!

vif Pan gesglir perlau 'r nefoedd wych,

Ddysglein^-ych serog lu,

Pryd hyny 'r hardd lewjTcha 'r saint

Mewn nefol fraint sydd fry :

cres. I'r rhai yn rhwjTiiau cariad sydd,

Mae 'r dydd, mae 'r dydd yu d'od!—

/ I gael mwynhau trag\vyddol hedd—

-

Byd rhyfedd uwch y rhod

!

Ax.

I D f Ffijnon Calfaria.

p ]\ri welaf ffynon la^ra o waed

—

ÌTJ. waed Enunanuel ma-nT,

trçs. Lle gaU troseddwyr mwyaf gaed,

Gael bywyd ynddi 'n awT.

vif Bu dda i'r lleidr ar y gi'oe3

Ei chaÔael jti ei ddydd
;

cres. Maddeuwyd holl bechodau 'i ocs—
A'i enaid aeth yn rhydd.

Vìf Mae Uais y nef yn galw 'n gUr,

Drueiniaid, fawr a mân,
I ddyfod iddi heddyw 'u wir,

I'w golchi oU yn lân.

p Yr wj-f yn dyfod, fy Nuw !

I 'mofyn am y gwaed

:

/ ! golch yn lâu y dua'i Uw,
Sy'n dysgwyl wrth dy draed.

An.

1 DO ^í rocldwn fijnij'r Seibl.

mf V I rodd-svTi fjTiy 'r Beibl byth,

i> Gwir sanctaidd Air ein Duw,
Ai-weiuydd diogel ie'nctyd Uon
A chysur henaiut y\v.

cres. Haul yw yn tywaUt goleu cUr
Ai" ddyTys Iwybrau trist

;

vip Lleferydd cariad Duw o'r nef

Y'n galw 'r byd at Grist.

/ Ni roddwn fyny 'r Beibl byth,

Lledaenwn ef bob awr,

Nes clywir ei achubol lais

Tu draw i'r moroedd mawi'

;

Hyd nes y teimla pawb ei nerth,

A thra bo ynom chwyth,

Gwii" werthfawi' sanctaidd Air ein Duw,
Ni roddwn fyny bj-th.

Cyf. J. G. J.

169 Enw Crist.

vìf "]\ rOE beraidd i'r credadyn gwan
llL Y*w hyfryd enw Crist ! [glwy',

Mae 'n Uaesu ei boen, yn gweUa 'i

Yn Uadd ei ofuau trist.

cres. I'r ysbryd clwjius rhydd iachâd,

Hedd i'r draUodus fron
;

Mae 'n faima i'r ne\vynog ddyn

—

I'r bUn, gorphwysfa lon.

mf Hofif enw ! fy ymguddfa mwy

—

Fy nghraig a'm tarian yw

—

Trysorfa ddibaU yw o ras

I mi y gwaela'n fyw

!

cres. lesu ! 'mhrophwyd a fy nheym,
F' offeiriad a fy ngwawl,

Fy fîordd, fy mywyd, a fy Nuw
/ ! derbyn Di fy mawl.

Newion— Cyf.

( 43)
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8ABB0TH. M.S.

1/4 1 äemucìii'r Byfroeäd.

mj r\ ! DEWCH i'r djoecld, dpna 'i

yj dydd—
Yr Arghyydd sydd yn galw

!

Tragwyddol ras yi- Arglwydd lôr

Sydd fel y môr yn llanw.

w/ Heb werth nac arian, dewch yn aì^T,

Mae golud uiawr trugaredd

A'i wjTieb ar jt euog rai—

-

Maddeuant, ac jTugeledd.

cres, ! dewch a phrynwch wia a llaeth,

Mae jma, faeth rhagorol

;

Cewch loy>,v win, heb aur na gwerth,

Mae jTiddo nei-th tragwyddol.

Bwytewch, mae'r aberth wedi ei ladd,

Y ddeddf a ga'dd anrhydedd
;

Ac i bechadur euog, gwael,

Mae modd i gaeí ymgeledd.

/ Mae'r wledd jn barod, ! bwytewch,
A llawenhewch j-n Seion !

Tragwyddol hedd i blant y llwch—
! j-fwch ei melusion

!

R. J.,W.

Dyrcluifa cly lef drwy Nerth.175
/ "yN wi-esog dyi'chwn fawl i Dduw,
X A'n ceidw'n fyw bob mynyd

;

Ein hanthem iddo, rhown bob dydd,

Mewn rhydd nefolaidd ysbryd.

/ I Dduw y nef ! djTchafwn fawl,

Am wawl ar dragwyddoldeb
;

Fel gallwn gwrdd ag angeu du
Dan wenu jn ei wjTieb

!

AnEIìYF.

176 rabell Duiv.

ARGLWYDD Dduw y nefoedd
wych!

'Ehwn wji; yn edi-ych ami,
Fel pabell fach yn mhell is-law

Gorseddfaiüc dy Fawrhydi

!

"'/ Ni ddichon nef y nefoedd faith,

Yr hon sydd waith dy fysedd,

Dy gjTiwys Di, 'r anfeidrol Fod

!

Dy hanfod, na'th anrhydedd.

mf Nid oes adcilad o waith dyn,

Yu wii', i'th dderbyn iddi
;

Dy uuig lys }^v 'r galon iâu

mi) A grai o'th flaen mewn gwedtli.

7ììf I cymer feddiaut cj'flawn byth,

Ti-wy 'th ras a'th fendith ddwyfol,

Ai' bawb fe\\Ti y babeü hon,

A g^Yua hwy 'u ft'yddlon bobl.

B. F.

1 II Hyfrydwcli Cymdeitlias Eglwysig,

mf TTN arch a erchais ar Dduw Nâf,

U A hjTiy archaf eto
;

Cael d'od i d fy Arglwj-dd glân,

A bod â'ni trigfan jTiddo.

mf Caf \Tio roi fy nghwyn o'th flaen,

A'th degwch wela'i 'n wastad
;

A chljT\'ed traethu d'w'llys gu,

A cheuadwri'th gariad.

mf Pan ddeltjTtihestloedd—p'le ceirgwell?
Mae yno babell ddirgel,

Lle cudcUa Duw ei blaut bob uu,

crcs. A'u henaid sy'n ddiogel.

E. P.

1 / O Gwerthfaiur Ffrwyth y Ddaèar.

ìììf l\rOE ogoueddus, Ai-glwydd Dduw!
l\i A rhj-fedd, yw 'th ddaioni

!

Eiu dj'ddiau breuol gant o'r bron
cres, A'th roddion eu coroni.

mf Y cjTiar wlaw, a'r maethla\\Ti wlith,

Ddyferaut feudith iraidd

;

Y tii" a rydd ei gjTiyrch da,

cres. A'r haul gyfrana 'i liawedd.

/ Am ffrwj-thau hael y flwj-ddyn hon,

A'th famion drugareddau,

MoUanu d' enw maw a wnawn,
|

cres, Gan iawn ddefuyddio 'n breintiau.

An.

1 79 Tfj Dämu.

mf T DY eiu Duw pau dd'wedent, Awn,
\_ In' Uawen iawn oedd gwrando

;

Sai'n traed o fe-svTi Caersalem bjTth,

/ Yr un ni syiih oddi yno.

mf Caersalem lân, ein diuas ni,

Ei saü sydd yudcU ei himan
;

cres. A'i phobl sydd yndcü jti gj'tûn,

A Duw ei hun a'i drigfan.

/ fe\vn dy gaerau heddwch boed,
I'th lysoedd doed jr hawdcUyd

;

Er mwjTi fy mrodjT mae'r arch hon,
A'nl cymjdogion hefjd. E. P.
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OLDENBURGH. M.S.
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ELY. M.S.

Q.\!Z Cenwch yn llafar i'r Arglwyää.

mf T'R Arglwydd cenwcli lafar gâu,

X. I'w enw gláu rhowch l'oliaut

;

crcs. Clodforwch Ef a llaweu íloedd

/ Ehowch iddo 'u g'oedd ogouiaut.

mf Gwybyddwch mai Efe sy Dduw,
Yr Arglwydd j-w eiu Crëwr ;

Ei bobl Ef ydym ji\ mhob gwlad,

Efe y^v 'n rhad Waredwr.

cres.h. diolch, ac â mawl a chân
! ewch i'w lân gynteddoedd

;

Dyi'chefwch glod trwy 'r ddaear lawr

1 Freniu mawr y nefoedd.

/ herwj'dd da y^v'r Arglwydd Dduw,
Tragarog j-w a graslawn

;

A phery ei wiiionedd Ef
HoU oesau 'r nef yn ffyddlawn.

Cynddelw.

213 Yr Aägyfoäiad a'r Bijwyä,.

vif ^/ÎYFI jnv 'r Adgj-fodiad mawr,

iiJL Mj-fi yw gwawr y bj-wyd :

crcs. Caiff pawb a'm cred, medd f' Arglwydd

Er treugu, fyw memi eüfyd. [Dduw,

r.if Yn wii' ! j-n wir ! medd Gwir ei huu,
Pob cj'fryw ddjii sy'n gwraudo

Fy ugair, gan gredu'r Tad a'i rhoes,

Mae di-dranc eioioes gauddo !

mf Yr hwn sy'n hofS ufuddhau,
Trwy ffydd, i'm geiriau hyfryd,

cres. Ni ddaw i fam—ond trwodd aeth

angeu caeth i fjTvyd.

E. \V.

214 Pryn y Gwir.

mf r\ ! PRYN y gwir, fy enaid ! pryn !

IJ' Na weith ar ddim amodau
;

cres. holl drysorau mûr a thir,

Y g^YÌr j^v'r trysor goreu.

mf Y gwir fel gwregj-s, ar bob cam,
Yu du fo am ein Iwjiuiu

;

cres.Y gwir jm unig gcidw'n bron
Yu Uon mewu gorthrjTudcrau.

mf Y gwir rydd gysur dan y loes,

Pan ddelo f'ocs i fyny :

cres. Daw hwn â'm lienaid gwan pryd hjii

/ Trwy'r gljii dan orfoleddu.

Am.

215 Buwioläeb yn Elio.

mp TAUWIOLDEB fydd jTi elw mawr
J_/ Pau ddelo 'r awr i fam :

Bydd fwy ei gwerth ua'r byd i gyd,

A'i berlau drud, pryd hwnw.

cres.A. hi a'n dwg uwch law y dòn
Drwy afon donog angeu,

Yn ddiogel ia'wn i'r nefoedd draw,

Yn mheU uwch law gofidiau.

I. G. Geibiontdd.

21 6 Bedydcl.

2j T'R ordiuhad o fedydd dw'r

X Eiu PrjTiwr ymostyngodd
;

cres. Os feUy gwuaeth Tywysog nef

DiljTiwn Ef wirfodd.

p 'Eol d'wedyd " Gweddus yw y gwaith,'

Ymostwng wnaeth yn drylwyr
;

cres. Os g\veddus hyn i •mx Fab Duw,
Mae'n weddus i'w ganlyuwyi'.

lì
Ehj-w ddarlun yw o boenau Crist,

Pau oedd ja drist hyd angeu,

Yn achos pechaduriaid drwg,

dan y gwg a'r poenau.

mf Boed grym dy gariad, lesu cu !

I'u tjTiu i rodio'th Iwybrau
;

A nertha ein calonau, lôr !

1 barchu'th ordinhadau.

E. B.

217 Dyäd yr Arglwydd.

mf TT^VN ydj^v'r dydd a wnaeth ein Dmr,
_L1 A gwei-thfawi' yw yr oriau

;

Do'wn ger ei frou o gywir fryd

Gan barchu'r hyfryd foreu.

mf Do, aurhydeddodd lesu 'r dydd

—

Ca'dd heddj^v 'r fuddugoiiaeth

cres. Ar uffern boeth, ar rjan y bedd

/ Maluriodd gledd manvolaeth.

))?/ Gorchfygodd Crist bob gelyn cryf

Yn awr fe df ei dcyruas
;

res. Cawn bj'th gj'fiawnder hoö" a hedd,

A mawr orfoledd addas.

/ Hosauna di-wy y nefoedd fry,

A'r ddaear obry'n ebrwydd,

I BrjTiwr dj-n, eiu Brenin da,

A'ri g\vir anwylaf Arglwydd.

B.
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Rhif 49.

Doh G, M. 76.

GLANWYDDEN. M.S.D.
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YR HEN GANFED. M.H.

2.A-Ö Unäcb yr Eglwys.

vif MEWN undeb trig^ra ynddo Ef,-
iiJ. Un y'ni trwy'r ddaear faith a'r

Er fod Uifddyfroedd aiigeu'n awr [uef

;

Ehrag teulu 'r nef a theulu'r lla\Yr.

7»/ Uu fyddia sydd gan Frenin nef,

A phlygant oll i'w eirchion Ef

;

Mae lluoedd 'wedi croesi'r dòn,

A rhai yu croesi'r îjayà hon.

mf lesu ! tywys ui bob dydd,

Dy gadarn air sy'n nerthu'n ffydd

;

/ Awn trwy'r lorddonen jn. dy law,

Yn iach i'r hjyd Ganaan draw.

Cyf. Cynddelw.

244 Cyfarfod fry.

vif 17FARWEL ! gyfeiUion anwyl iaTO !

Jj Dros enyd fechan, jTnadaTO :

/ Henffych i'r dydd cawn eto gwrdd
Yn Salem bur o ddeutu 'r bwrdd.

cres. Cawn yno gwi'dd jn gryno i gyd
A'r saint o bedwar cwr y byd

;

Cydfyw, cydfoli gyda hwy,
Heb üii byth yinadael niwy

!

An.

245 Giveddi 'r Ffydd.

vif MAE gweddi 'r ffydd, fel allwedd gref,

1VÌ Yn agor holl drysordai 'r nef

;

A chenad at yr orsedd yw,
I gyi'chu i'r saint gyílawnder Duw.

p Mae Duw yn effro i'n heisieu ni,

Fe glyw 'r ochenaid waua' 'i chrí

;

ììif Cyn galw o honynt, meddai Ef,

Mi a mandawaf ar eu llef.

S.

^4D Llwyddiant y Deyrnas.

w/ r\ ARGLWYDD ! doeddydeyruasDi;
U' Dros holl derfjTiau'u dacar ui

;

Gwna'r byd yn ufudd fel y nef,

I ddeddfau dy lywodraeth gref.

Vìf Lle'n awr teymasa t'wyllwch du,

Llewyrched yT efengyl gu

;

Lle tyf anwiredd o bob rhyw,
Boed purdeb a chj'fiawnder gwiw.

Vìf ! dwg y pcU Genhedloedd üraw,
A'r holl Ìuddewon, yn dy law,

Yn haAYddgar lu, i'th eglwys lon,

I ymhyfrydu ger dy frou.

/ Cyd-ganu wnaed pob genau'n awr,
Dros dir a môr i'th enw mawr

;

lleda'th faner trwy'r holl fyd,

Y uef a'r ddaear una 'nghyd.

An.

^4 I Diolchus gof am angeu Crist.

mf pHYFEDDOD oedd i'r Oen difai,

JlI Gjmeryd cosp yr euog rai

;

/ Ti gei'r gogoniant, lesu mawr

!

Byth, byth, am gofio Uwch y Uawr.

vif Diolchus gof a fydd o hyd
Am angeu Crist tra paro'r byd

;

A chenir am ei loesion Ef,

^I dragwyddoldeb yn y nef.

/ Maddeuant sydd ti-w^'r aberth hedd,
Ac arno cawn dragwyddol wledd

;

A newydd -wiu, ffrwj'th cariad rhad,

Gavm yfed gyda Christ a'r Tad.

An.

^4o Erfyn am Arweiniad.

vif "yN ffordd d'orch'myniou, Arglwydd
X da!

OJ arwain fi mewn byd o bla

;

Na'd i mi yi-o tra bwyf bj^v,

Oddi wi'th dy dystiolaethau gwiw.

mf GweU i mi gyfraith d' enau Di,

Na chyfoeth byd, na pharch, na bri;

Gwell yw ua dim cael profi 'th hedd,
Tu yma a thu draw i'r bedd.

vip ! cadw f' enaid ar bob tu,

Nes dyfod drwy 'r lorddouen ddu,

mf Ac at y saiut yn Nghauaan, sydd
Oddi wrth eu beiau byth ya. rhydd.

cres. Ai'glwydd ! arwaiu fi'n dy law,

Nes d'od i dir y byAvyd draw,
1 ganu 'th glod, fry uwch y nen,
Yu mhUth y Uu lu fewn i'r Uen.

An.

249 Dydd Gras a Gohaith.'^

vif ]\/TEWN byiyyd mao gwas'naethuM Duw—
Dydd gras ac iachawdwriaetli y^v

;

Tra daUo 'r lamp heb losgi 'maes,

Yr adyn gwaethaf aU gael gras.

ììif Am hyny, 'r hjTi sydd yn fy mryd,
Boed üni ei wneyd a'm hegni i gyd

:

/ Gan nad oes gweithred o im wedd,
Na ffydd na gobaith yn y bedd.

J. W., A.
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ANGEUS HYMN. M.H.

^Öl Bìjwliâ äij ifaith.

mp T)TWHA cly waith, Arglwydcl máwr
X) Dros holl derfj'nau daear lawr,

cres. Trwy roi tj^valltiad nerthol iawu
O'r Ysbryd Glân, a'i ddwyfol dda^™.

mp Bywhâ dy waith o fewu ein tii'

—

cres. Ai'ddehad uiawr fo ar y gwir

;

mf Mewn nerth y bo 'r efengyl lara
Er iachawdwriaeth llawer iawii.

77!/ Bywhâ dy waith o fewn dy d,
A g^iia cîy weisiou oll ja hy'

;

cres. Gìvisg hwjiit â nerth yr Ysbryd Glàn,

A'th air o'n mewn fo megys tán.

mp Bj^vhà dy waith, Ai-glwydd mawr

!

Yn eiu ealonau ninau 'n awr

;

cres, Er mans'hau pob pechod câs,

A chMiydd i bob nefol ras.

J. Es.

262 Pawh ifolianu.

mf pYDUNWN â'n cyfeillion cu

\J Sydd jTi mwynhau'r gwobnyyon
cres. Ar edj-n cariad cochra 'nam', [ü-y,

/ I'r maith lawenydd uwch y llav.T.

/ Cydganed saint y ddaear faith

A'r dpfa lâu ar ben eu taith,

Can's maent ya. mi, y meirw a"r bj-w
;

Uu dorf yw hoU was'naethwyr Duw.

/ Un teulu ydym ynddo Ef,

Un eglwys fawr trwy'r byd a'r uef,

Er bod lorddonen, oerllyd H',

Yn ysgar, enyd, rhyngom ni.

/ Un fyddin hardd, dan D'wysog nen,

Yn caclw ei air, a"i adde'n ben :

Aeth rhan o'r Uu dnvy 'r afon fawr—
Mae rhan \ii myned dn^'yddi 'nawr.

Cyf. D. C. Ieu.

Mawl i'r Creaiodwr.263
/ pLODFORED pob creadur bj-w

\J Y gogoneddus Ai'glwj'dd Dduw

:

Efe yw'r ciyrchafedig Fod
A ddylai gael trag^yyddol glod.

vif Mae pob periîeithrwydd ynddo Ef,

Ei law a wnaeth hoU luoedd nef

;

A'r hoU greadigaeth di-efnus faith

Yw ei ryfeddol ddirfawr waith.

mf T\:v,-y allu a daioni Daw
Yr ydym bawb o hyd yn 'hyn

;

A'n hoU fendithion gwerthfawr iawn
Sy'n d'od o'i law drugarog lawn.

/ Mae afon bur a'i ffrydiau byw
Yu Uawenychu dinas Duw

;

Tangnefecid, cariad, bywyd Uon,
Ddyfrhant o hyd aneddau hon.

An.

2.\)Ar Galiüail ar ieuenctijä.

mf pYSEGRWN flaenffii-wyth dyddiaun
\J l garu'r H-smi fu ar y groes

;
[hoes,

Mae mwy o bleser ji\ ei waith

Na dim a fedd y dcìaear faith.

mf Cael bod jsi foreu dan jt iau

Sydd gamnil gweU na phleser gau

;

Mae ä'jTdd doethineb oU i gyd
Y'n gysur ac jti hedd o hyd.

/ ! na threiüias-wn ja ddi goU,

dan iau Crist fy nydcliau oU
;

Mae'r hwn a"m prynodd ar y gi'oes,

Ya deüwTig bob awr o"m hoes.

Pedb Faedd.

Mawl am ijr Efengijl.265
mf A M bur efengyl hedd a gras,

II ! gorfoledded daear lâs
;

Yn hon mae cjeth can' mil gweU
Nâ hoU drysorau"r IncUa beU.

crcs. Gaii' gweinidogaeth bywyd yw,

A'i nerth sy'n cocü'r marw'n fyw

;

/ ! caned cíaearoüon byth
Am yr efengyl lân ddüyth.

An.

266 Cijänahod Duw.

mf mRUGAEOG wyt, Ai-glwydd Dduw

!

JL Ein gwlad sy'n Ua'sra o'th roddion

g^iw

;

Y'n Uaw yi' hauwi' rhoddaist hâd,

A'r fí'nvj'th adcU'edaist i ni 'n rhad.

mf Dy drugareddau sy'n parhau,

A'th law haeUonus nid yw 'n cau

;

Mae mjTdd o leisiau 'n tystio 'n •uu

Dy fod ja. hoöì cyual dyn.

/ I Ti, Dduw ! rhown fawl yn Uon
Ani drugareddau 'r tìwyddj-n hon

;

Aneiiif yw dy rodcUon rhad

!

Dy glod fo'n adsain trwy bob gwlad 1

An.
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Doh G. M. 72.

HURSLEY. M.H.

"W. A. MozART, 1756—1791.
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WORCESTER. M.H.
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3 I O Etoij maelle,

mf T LEFWCH, genhadon Duw, o liyd,

^j ±J ! wele, waed laohawdwr byd !

tres. CjTnhellwch bawb dd'od ato Fe,

/ Mae'r lesu 'n dweyd fod cto lc.

vif Chm, rai newynog, tlawd, nesewch,

amgylch dr-ws Messîa dewch
;

cres. Gwrandewch ei hxis a'i alwad E',

/ Mae'r lesu 'n dwcyd Ibd eto le.

ìiìf ! dewch, i freichiau 'r lesu gv\iw,

A phrofwch pa mor hawddgar yw ;

Ch\vi gewch groesamad ganddo Fe,

cres- Mae'r lesu 'n dweyd fod eto lc.

/ Pwy bynag gredo yn Mab Duw,
Yr enaid hwnw bjiih fydd byw

;

Caifif ernes 'nawr o deyrnas ne',

Mae'r lesu 'n dweyd fod eto le.

Cyf. D. C.

319 Pob ÿeth y Saiìit.

VIf 1\ íAE Crist j-n bobpeth i'r holl saint:

ilJL Pa. le mae neb mor fawr eu braint ?

Nis gr.ll y rhai 'n fod byth yn dlawd,

Crist yw eu rhan, Crist yw eu brawd.

vìf Crist, trwy ei waed, a'u gwiiaeth -^11

rhydd

;

Crist jvf yr haul syu g\\-ueyd cu dydd
;

cres. Crist trwy ei air a'u gwnacth \i\ fyw
;

/ Critt 3"ív eu drws a'u ffordd at Dduw.

vif Crist y\v y Gair a wnacd j-n gnawd :

Crist er eu mwyn a ddaeth jTi dlawd

:

A thrwy anfeidrol rm ei waed,

cres. Mae'r wledd i'r tlawd i gyd yn rhad.

p Crist erddynt aeth i hiwr i'r bedd

;

cres. Trwy Grist a'i v.'aed maent yn cael

/ Ar fyr cânt oll fod gydag Ef, [hedd
;

Crist, ar eu rhan, sydd ja. y nef.

G. L.

320 CoronwchEf!

f TTENFFYCH i euw lesu gwlw

!

ll Syrthied o'i Üaeu augylion Duw :

Ehowch iddo barch, hoíl deulu'r nef

:

cres. Yn Arglwydd pawb, coronwch Ef

!

/ Chwychwi a brynwyd trwy ei waed,

Plygwch yn isel wiîh ei draed ;

Fe'ch tjTiodd â thrugaredd gref

:

c?'cs. Yn Arglwydd pawb, coronwch Ef

!

/ Boed i bob Uwyth, a phob rhyw iaith,

Trwy holl derfyuau 'r ddaear faith,

Gydganu 'n Uafar mewn un llef

:

cres. Yn Ai-glwydd pawb, corouwch Ef !

2) Er bod ein beiau 'u aml iawu,

cres. Mae ganddo iachawdwriaeth lawn
;

Ein càuu 'u wu wna Brenin uef

:

/ Yn Ai-glwydd pawb, coronwch Ef

!
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WINDHAM. M.H.

Ô2.Ö Gicedäi a Maiol.

mf k NTÜEIAF, Arglwydd ! ji- awr hon
il. Yn llwcli a lludw ger dy fron

;

flaen dy fainc a'tli orsedd Di,

Gweddi a mawl sy'n gweddu i nii.

ìnf T\vr yn y nos, Ti imi sydd,

Fy Nghraig a'm Cysgod ji\ y dydd,

I'm cynal :—am dy ofal Di,

Gweddi a mawl sy'n g\veddu i mi.

ìnp Tylawd a noeth, gresynus wyí,

Gwan .ac anghenus dan fy nghlw^f

;

cres. Mae ffjTion bj-wyd gyda 'Thi

—

Gweddi a mawl sy'n gweddu i mi.

vif Mae yna dorf luosog, lâu,

Yn bur eu cerdd, yn bêr eu cân
;

Eu mawl jn uuig sydd i Ti

—

Gweddi a mawl sy'n gweddu i mi.

11. D.

326 Swper yr Arglwijdd.

w±t chael

I'r saint ar fwTdd eu Harglwydd hael

;

Bydd bara a gmn yn nefol ddrycli,

Pan roddo Ef ei wyneb gwych.

mp Cael golwg ffydd ar waed ei groes,

A gwel'd rhinweddau'i angeu loes,

cres. A enyn jTiom fawl a chân
gjnnr glod i'r lesu ghìii.

p Câmi ddrych o gariad Brenin nen,

Yn marw drosom ar y pren :

Ayrth wel'd y g^vin, cawn wel'd y gwacd,

Sy'n golchi'r rhai aüanaf gaecl.

pi) NesaAvn mewn caiiad 'nawr ynghyd
1 gofio am ei angeu drud

:

cres. A boed ein bywyd îs y nef

Yn glod i'w enw auwyl Ef.

E. J.

Q2 I Huno yn yr Icsu.

p V[I ddaw 'nghyfeillion mwya'u hedd

i> I'm hebi-wng, ond hyd lan y bedd
;

Try pawb eu ceôiau—draia 'r dydd

Gadawant fi dan leni cudd.

cres. Daw i mi dranoeth teg, er hpi,

Caf godi fry i Seion fryn :

Fy Uwch ddaw 'n llwyi- o bridd y llawr,

Ar ddysglaer wedd fy Mhrj-nwr nuiv.-r 1

/ Caf }-no fod yn gwbl rydd

—

Ar angeu wedi cario 'r dydd
;

Heb imrhj^y nychdod mwv', na phoen..

Yn moli 'r croeshoeliedig Oen !

J. T.

û^O Gweddi am bresenoldeb Duw.

p 'Il/TE'WN t'wyUwch dudew 'rwyf yn

Yn mhell, yn mhell oddiwrth fy Nuw !

cres. Pa bryd, fy Arglwydd !— ! pa bryd
Caf wel'd dy siriol wyneb pryd ?

mf ! rhwv'ga 'r tew gymylau sy'

Yn am- yn cuddio 'th wyTieb cu

;

Rho olwg eto ar dy wedd,

A phra o'th felus nefol hedd !

An.

ö2.\3 lesuyn ddigon.

vf í\ ! PWY, ond lesu, estj-n law

V / gj-morth yn y djiîrj-n draw ?

p Pa mor druenus fydd fy ngwedd
Os hebddo Ef yx âf i'r bedd !

p B\Md pawb jn cefnu y pryd hyn,

Neb oud myfi jn myn'd trwy'i- glya ',

cres. 'Does neb, ond Crist, a bery 'n gu
p Yn njiroedd yr lorddonen ddu.

vif Tra byddo bj-wyd jTi fy ngwaed,
YmbiÙaf am drugaredd rad—
Am Gj'faill ffyddhiwn fydd i mi,

'N Arweinydd i'r barad-wj's fry.

D. C. Ieu.

330 Marwolactli Cyfeillion.

p pYFEILLION gerais fel fy hun,

\J Sy'n mjTi' d o 'mlaen, o un i un ;

'Rwjí finau 'n tjTiu ar eu hol,

I fyd na ddeuaf byth yn ol.

mp Pan byddwy'n rhodio 'r dyffi-jTi du,

Eho wedd dy wj-neb, lesu cu !

cres. A dwg fi at y lluoedd llon

Sy'n gwledda 'n wastad ger dy fron.

An.

ö Q 1 Jî'î yfeddodau'r Groes.

! FYRDDIWN rhj-feddodau 'r

groes !

Dyoddefodd f' Arglwydd angeu loes :

Caru hyd at ddyoddef Uid
;

Caru a marw yr im pryd.

vf Pa ddawn sydd jti y Duwdod mawr
Nad ysgrifeuwyd yma i lawr ?

Beth all'sai ddangos pwy wj't Ti,

2> Yn well nag augeu Calfari ? W. W.

"0
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BETHESDA. M.H.D

351o4o FlyguiBäuw.
mf í\ FLAEN gorseddfainc lôr y uef

\J ymgrymed jíawb—eu dyled yw
;

Yr imig fj'thol Dduw yw Ef— [iyw :

Gall greu, gall ladd, iieu gadw 'u

Ei rym, heb ddim o'n cpnhorth ni,

A'n gwnaeth o'r piidd jn hardd i

Ac er in' grwydro 'mhell o'i d, [gyd;

/ Fe 'n dyg jti ol i'w gorhm glyd.

VI f I'th byrth awn oll â Uawen gerdd—

•

Hyd lys y nef dyrchafwn gân
;

cres. Tafodau fjTdd y ddaear werdd [glân
;

Adseiniant fawl ti-wy 'th demhiu

/ Un led a'r byd yw 'th gjfraith bur

;

Dy garíad bjî;h nid yw 'n ysgoi
;

Fel craig dragwyddol saif dy wir,

/ Pan byddo 'r nef a'r ddae'r jti ffoi

!

Watts—Ctf.

34-9 Owiscj cly gledäyf ar dij cjlun.

7»f T LWYE uoetha 'thfa, lesu ! 'n awr,

I i Marchoga j-n d' ogouiaut mawr
;

Cj'äawna eiriau 'r llon drud

A dyngwj'd cto syKaeuu 'r byd
;

/ ! gjT dy saethau gloj'AVon, llj'ui,

I gerdded gyda dwjíol rjiu
;

A chwmp d' eljiiion wrth dy dracd,

I geisio cjauod jTi dy waed.

mf Cjder bauer fawr dy ras

Yn mhob i'hj^w barth o'r ddacar làs
;

c/YÄ. Awelou uef fo 'n dànau bj'w

I eeiuio 'r iachawd-miaeth wiw
;

/ Y dclwau mudion, fach a.mawr,

Fel Dagou gjiit, a gwympant 'hxwr
;

A chaned holl dafodau 'r byd,

Ganiadau mawr dy angeu drud !

HlRAETIIOG.

350 Myfyr am y Gwacd.

ìiif / \ ! TYR'D i ben, ddedwyddaf ddydd,

V/ A gâd i'm hysbryd fyn'd jti rhyd d

;

Rho bra^^'f, rho brawf, ar frys i mi
haeddiant aberth Calfari.

crcs. Fel gallwj'f rodio 'n ddiuacâd

Dau aweì hj-fryd rin dy waed

mf A threuUo 'm hamser, ddydd a nos,

îleswi mj-fyi- aul dy angeu loes.

vìf ! ua foed gras o fewn y nef

Na chaffwj'f ran o hono Ef

;

A gwna na bj'ddo genyf flas

Oud yii dy gariad, a dy ras.

cres. Fy unig gysur yn y byd

Yw edrych ar dy wjneb pryd
;

A'm horiau elo heibio 'n Uawii

/ Wrth gauu am dv ddwvfûl ddami.

W. W.

Heddwch tuag at Däuw.
p

I
B'LE'R â i 'mofjTi heddwch drud ?

J_ At ba greadur ja y byd ?

Pwy laesa 'mhoen, pwy dn fy maich ?

Nid marwol ddynol gnawdol fraich !

"res. Neb oud Tydi fu ar y pren,

Yu dyoddef rhmig y ddae'r a'r nen
;

Mil mwy na'r byd j'w dafnau'th waed,

I ro'i i'm hysbryd esmwythâd.

?)i/ Fe bwysa gwaed y groes fy mai,

Er cy'd o amser mae'n parhau
;

'Er cjiiddeirioccd yw ei rj^v,

Ac er mor ddued jtv ei Kw :

mp Duw ydwyt Ti, mae mjTiyd awi",

O'tli wasgu dan y groes i lawT,

cres.Yn f\vy ei bris, ceir gwel'd rjTV bryd,

Na lioll bechodau m'wj-a'r byd.

W. W.

û O 2 Gosocl fi megys sel ar dy galon.

mf t\ lESU ! 'r Archoffeiriad maw !

\J Rho'm heuw ar dy fraich i lawr

;

cres. Rho eilwaith, me\ni llyth'renau cUr,

Ef ar dy ddwj'frou sanctaidd, bur

:

m f Fel, pau ddel aruaf bob rhyw dro,

Fj'th gallwyf fod o fe-\vn dy go'

;

Na byddo amaf unrhj-w faich,

Ond fyddo'n pwj'so ar dy fraich.

mf l gmia i'm cariad iuau'n rhydd
I redeg atat Ti bob dydd

;

A gwisgo'tb enw sauctaidd, llon,

Fel seren ddysglaer ar fy mron
;

cres. A dod fy ughalou wag jti lla-mi

O'th gariad peraidd, fore a uawu
;

Car Ditliau íìnau jti diUdrai

;

f A'r uudeb hwu bvth fo'u parhau.

W. W.

353 Esmwythdra yn Nghrist.

mj) "TIY enaid ! tua'r nefoedd hêd,

Jj A thaen dy galou jtiO ar led,

cres. Os daw cystudtUau i mewn jii lü'

Taíl hwy ar aberth Calfari

;

))(/ Does unrhyw ofid, unrhj^y boen,

Na wasgodd ar jt addfwj-n Oen,

Ac jTi ei oíid Ef a'i gri

cres. Mae holl esmwj'thder f' enaid i,

mp Pan del fy Nuw i ben a"i awi',

I roi cystuddiau i mhwyso i lawr,

Rhaid i ergydiou pur y ne'

I gadw cu pryd a chadw eu Ue ;

mf Nis rho'w'd i m lladd, oud i gael byw,

cres. Af fiuau trwyddj'ut jii fy Nuw :

Tros byth caiff geuyf gân ddigoU,

f Am iddo'm dwvni i tnvyddynt oll.

W. w.
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GLAN 'R AFON. M. 2.8.

OD ö Dydd rhyddhad y carcharorion.

mf nAW dydd

J_/ I'r carcharorion fyu'd yii rhj'dd,

O'u holl gadwynau tjTiion sydd
;

cres. Mor felus fydd eu canu hwy

!

Am ddyoddefaint addvyn Oen,

/ Bydd hjyd son heb ddiwedd m\\y

mf Y rhai'n

A -wisgii oU a llian maiu,
TeljTiau gânt o beraidd sain,

cres. I ganu anthem faith o glod,

I'r H\vn fydd yn teyruasu mwy,
/ Am fai-wol glwy', tra'r nef yn bod.

vif Fe ddaw
Yr hyfiyd foreu, mae gerllaw,

Bydd pawb a'i delyn yn ei law,

cres. Heb ofn na braw, yn ngh\\Tiini'r Oen,

Yn canu i dragwyddoldeb maith,

/ Ai- ben y daith heb friw na phoen.

An.

ûO U Moliant i'r Oen.

f nLOD, clod,

\J I'r hwn a'm carodd cyn fy mod,
Mae 'm llef am ddilj-n ol ei droed,

mf Nes im' gael d'od i'w dawel hedd,

I'r lle mae lla^TOder ar bob Uaw,
cres. Heb boen, na braw, tu draw i'r bedd.

mp Yr ^^yf,

Fel ar y teifjii i fyn'd tw,-j,

I'r wlad na bydd im' deimlo clwy'

—

cres. Ehyw hyfryd Sabboth pm- dUth,
Yn mysg y dyTfa hardd dcüboen,

/ Yn canu i'r Oen heb ddiwedd b^ih !

An.

öD I hhinwcddaii angeu y (jrocs.

mf Y GEOES,
X Yw etifeddiacth fawr fy oes,

A'm grjTn i Ij-nu dan bob loes
;

'Rwy'n gwel'd nad oes o dan yr haul,

Neb gaf mewn cyfyngderau dwys,
cres. I ddal fy mhwys, ond Adda'r AiL

m/ Y Uen,

Oedd rhyng\\7f gynt a'r uefoedd wen,
A nvygodd Icsu hyd y nen

;

cres. I'r whxd uwchben fe'm hai-wain Ef,

I'm Uou oi-phwysfa diiugo gaf,

/ I fynwes Naf o fewu y nef.

mf Ni ddaw
Na phoen na gofìd, och, ua braw,

I neb o'r saiut yr ochr draw
;

cres. Dont yn ei law i'r hj-fiyd wlad,

/ I seinio cân dragwyddol mwy,
Am fanvol glwy', ac am y gwaed.

Ax.

3D0 Ehagliiniaeth clyner.

Vìf T LAWN, Uawn,
I i drugareddau gwerthfawr ìavm,

Yw 'n celloedd oU o foreu i uawn
;

Pob gwerthfawr ddawn oddi wrthyt

ddaw
I ui, annheilwng blant y Uawr,

/ Arglwjdd mawr ! {})) o'th dyncr law

mf Clod, clod

I'th enw Di, 'r anfeidrol Fùd !

Yr hwu breswyh uwch y rhod

;

Ü'th haw mae'n d'od ein hymborÜi ni;

Ai' dy ddaioni 'r y'm yn byw

—

/ • Ai-glwydd Dduw ! boed mawl i Ti.

7»/ Gwa\^T, gwawT
Dj' ddoeth ragluniaeth sydd boh awr
I'n Uoni ui, drigohon Uawr

;

Ai-glvi-ydd mawr ! a thirion Dad !

Tt\^. Y mawl, a'r clod, fo yn ddi-nam,

I'th enw am dy rodtlion rhad.

W. AV., T.

369 Bwrdd yWlcdd.

mf pOB dawn,

X Dpuhorol, fedd y uefoedd, ga\vn,

Ond daw y dydd pan eu gadawi

;

cres. Mewn ardal hura, mn lor düylh,

Fy arddel i wrth fwrdd y wledd,

/ Uwchlaw y bedd, ! diolch bj-th.

Dewi Arfon.

3 I E.ffeith iaií 'r 1« ivn.

mf n WIR, gwir,

Ij Ddod ue\vydd da o'r nefol dir,

Fod Ih'frau 'r nef yn awr yn ghr
;

Mae hj'u ya wir, fe gafwj'd lawn,
Cyhoeddodd lor uwch CaUari,—

" Derbyniais I foddlonra'ydd Uawu."

mf Blawr, mawr
Oedd cariad Duw at Iwch y Uawr,
Fe b\vysodd h'nTi y Mab i lawr

;

cres. A thorodd gwaw ar achos dyn,

Cawd modd i leddfu cuog fron,

ff Fe buiir hou fel nef ei hun.

T. H., Ll.
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MALYERN. M. 6.6.4.6.G.G.'l.

40 I Teilwng yw'r Oen.

mj-' /'lYDUNED nef a lkm-

\J I í'oK 'u Hai-glwjdd rnawr,

Me^ra hj'ûyd hoeu
;

/ Clodfor^ra tra fo chwytb,

Ei ras a'i hedd dilyth,

crcs. Ac uchcl ganwn b\i;h

—

ff
' Teilwng yw 'r Oen !

'

mj Tra djrcha'r saiut eu cân,

gylch yr orsedd lân,

Uwch braw a phoen,

/ ! boed i uinau 'n aw,
Drigolion daear lawr,

cres. Ddyrchafu ei enw niawr

—

ff'
' TeÜM-ng TW 'r Óen !

'

ìnf Er goddef cur a loes,

Tra \^ua 'n caiio 'r groes,

Mewn byd o hoeu,

/ RhowTi deyruged hyd y nef,

foliaut íddo Ef,

cres. Dadseiniwn âg im Uef

—

û' ' Teilwug Tw 'r Oen !

'

I. C.

408 Calfaria nm'i/.

mf iyTEWN stormydd o bob rhj-w

ÌtX Mi gauaf tra bwyf byw,

Calfaria mwy

!

mp Lle hu ein Ceidwad cu

Yn nghanol t'wyllweh du
Yn dyoddef drosom ni

—

cres. Calfaria mwy

!

/ Fiy, gyda'r seintiau ghîn,

Caf fiuau seinio cân

Calfaria m^^y

!

Caf delTi-u aur y nef,

1 chwareu 'r anthem gref,

cres. ' Gogoniant iddo Ef !
'

—

ff'
CaHaria mwy !

7)ì/ Yn yr lorddoneu ddofa

Mi ganaf yn ddi-ofa

Calfaria mwy !

/ Er ei hystonuydd ciyf

A'i dirfawr douog lif,

cres. Mi ganaf ynddi 'n h}-f

ff Calfaria mwy

!

/ Ger bron yr orseddfaiuc

Caf daro 'r fehis gaiuc,

Calfaria mwy !

'Rol llosgo'r ddaear faith,

'R un eto fydd fy iaith,

cres. I'r Oen, a'i werthfawT waith

—

ff Calfaria m\sy

!

Ax.

409 Fforddrìjdd.

O'R diw

Yn uhragwyddoldeb ma'.vr

Ai'faethwyd Ef

;

p Bu fai-w Breniu nen
gariad ar y pren

;

cres. Agon^yd led y peu
lioll hyrth y nef

!

inf Wel, bellach avm. joi mlaen,

Nac ofuì\Ti ddwfr ua thân
;

Ki biau 'r dydd :

crcs. Mae 'n Breuin cadam, cry',

Yu mlaenaf im o'r Uu,

Yn tori 'rhwystrau sy

—

/ Mae 'r flbrdd yn rhydd !

cres. Mae heddj-w, jii y nef,

FjTddiynau gydag Ef,

Y'n cauu ei glod :

ff'
Dewch ! dringwTi tua 'r hin !

Cawn feddu yu y man
Y'r ardal ddaeth i'n rhan

—

Hj-frTda' crioed

!

w. w.

410 ''

G-wacd y Groes yr unig Feddyginiaeth.

mf TACHAWDWR dynohyw

!

X Tydi yn imig }"w

Fy Mugaü da :

cres. Mae angeu 'r groes ju llawn

bob rhiuweddol dda\TU,

A ffi-wythau melus iawn :

—

/ 'Rhai'n a'm iachâ.

mf Mae torf aneirif fawr

Yn ddysglaer fel y wawr,
'Nawr jTi y nef,

crcs. Ti-wy gauol gi\-awd a Uid,

A gwrth'nebiadau 'r byd,

Ac augeu glâs yughyd,

/ A'i carodd Ef.

mf Ni thâl pleserau 'r byd,

Na phob tegauau 'nghyd,

Ddim i'm boddhau

:

cres. Y gwrthddrych mwya' erioed

gariad ac o glod,

Sydd uwch neu is y rhod,

/ Wvf TU fwrahau !

W. W.
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LLANBEBLIG.
41 O Trugaredd Duic.

mp r\ DDUW ! p\\7 fel Tydi,

\J Sy'n gwrando c\vyu a chii,

Gan drugarbau ?

cres. A maddeu beiau byth,

A'u claddu, rif y gwlith,

*A golcbi'n bin ddilyth,

A llwjT iacbau !

mf Mwy gwerthfawr imi yw,

Trugaredd rad fy Nuw
;

Na pberlau'r byd
;

cres. Ebydd inii gjTnod Ibiwn

Ti'wy yr anfeidrol lawu
Anhraethol yw ei ddawn,

}) Ti-wy angeii drud

!

Ax.

41 4 -Pa beth a wnaf ?

p T)A beth yw 'r ofuau bjTi,

Jr Sy'n Uenwi 'm henaid syu,

A gwg fy Naf ?

cres. Euogrwydd sy'u crynhoi,

A'm cyiiawnderau 'n ffoi,

Ni welaf fan i droi,

p Pa beth a wnaf ?

'R wy'n gwel'd mai trengu raid

Os na cbaf lesu 'n blaid,

I'm benaid claf

!

cres. Yn rhiuwedd aberth hwn
Caf ysgafnhau íy mhwn,
Yn awr, ja awr, mi wu

/ Pa betb a wnaf

!

7«/ Goi-weddaf dan fy loes,

Ar haeddiant angeu 'r groes,

A Uawenbaf,

cres. Fe dry 'm heuogrwydd cas,

/ Yn ganu am ddwyfol ras,

A moli gyda blas

Fy lesu wnaf

!

Emrys.

4 I ü Cofio amfarwolaeth Crist.

p A M farw lesu Grist,

j\. Y mae fy euaid trist,

Yn cofio 'n awi-

;

Ei waed yn ffrydio 'u lli

Ar fynydd Calfari

Wrth brynu 'm bywyd i,

pp farw mawr !

ììtp Ei fanv fydd fy nghan,

Pan elo 'r byd yn dan ;

cres. Hosanna m\vy

!

/ Mi welaf yn yr lawn,

Fy iacbawdwriaetb \a.vm,

Orpbenwyd un prydnawn

—

p Trwy farwol glwy'.

D. n.

M. 6.6.4.6.6.6.4.

41 6 Beled dij Deijrìias.

mp r\ ! BRYNWR mawr y byd I

\J Tyi''dbeUach, mae'uUawnbryd,
Mae ^ii brydnawn :

cres. Gâd imi wel'd dy ras

Ar frys jai tori i maes
Dros wyntb daear lâs,

/ Yn genllif Uawu.

inf Y geiriau oU i gyd
Eoist iui o bryd i bryd,

Am ddydd dy ras

—

cres. Gâd ini glyAved llef

Eíengyl gadaru gref,

gr i'r llall i'r nef,

/ Yn swTiio i maes ! W. W.

417 rLlwybrcuì.

p n WNES addunedau £1

Ijr I rodio 'r Uwybr cul,

Ond metbu 'rwy'
;

cres. Preswylydd mawr y bertb !

Cbwanega eto 'm nerth,

1 ddringo 'r creigiau serth

Heb fiino mwy !

p Gelynion lawer mil,

Sy o ddeutu 'r Uwj-br cul.

A minau 'n wân
;

cres. Dal fi â'tb nertbol law
Rhag cn\'ydro vma a tliraw :

Yn mbob rbyw drallod ddaw
Bydd ar fy rbau ! - M. R.

41 O Ffydd tjn Nghrist.

mf TIY ffydd sydd yuot Ti,

_L Yr Oen fu ar Galfari,

—

lacbawdw byw !

cres. C\yvf 'm cri wrtb orsedd gras,

Dilea 'm Uygredd cas,

Gwna fi hyu i maes
Yn bleutyu Duw.

p Hyd Iwybrau trocUog fyd,

Drwy 'r temtasijTiau i gyd,

! arwaiu fi
;

7nf ! tro fy nos jn ddydd,

Sycb ddagrau 'm gwelw rudd.

cres. N'ad imi gnvydro 'n craii.

Odcüwrthj-t Ti.
"

p Daw breuddwyd oes i bec,

Daw niwloedd angeu 'n Uen
'Gylcli f ' y?bryd prudd

;

cres. Ond yn yr olaf awr,

Boed gwêu fy lesu mawr,
Yn agor dorau gwawr

/ Tragwyddol ddydd

!

Ctf. Cesntw.

^
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TREFDEYRN. M. 6.6.4.6.8.8.7.6.

H-2.Ì Ta ii{inefedd ihellaci agos.

ìiif rrEG wawriodcl ainom ddydd
JL A wehvyd gyut da-wj flydd,

Gau lai sy'u awr
O'u cystudd ma^n- yn rhydd

;

cres. Ac os oedd dyled aruj-ut h\yj

I foli 'r Oen, a'i farwol glwy',

/ Mae 'n dyled ui, geuhedloedd,
Fil myi-dd i foìi mwy. Ax.

Llwyddiant yr Efengyl.422
mf T\AW'R gareg oddi draw,

J_/ A dorii\Td nid â llaw,

cres. Lle treigla hou
Bydd llawer bron meAvn braw

;

/ Cyuhyddu wua fel mj-nydd mawr,
Fe g^^jmp allorau Baal i'r Lawr

;

Y uos yn mhell a redodd,

f^ A gorodd dorau'r wawr. Ax.

42O Dydd yr Arglwydd.

f TJOSANNA, dyma'r dydd,

Xi Hüff ìa,vm , cüffawu mewn ôydd

,

Aui un a ddaeth

I roddi'r cacth yu rhydd
;

Datguddiì^jd cariad Tri yn IJn

Pan wisgodd lesu natur dyn,

I'w achub o'i drueui,

A'i godi ato'i huu.

/ Mae udgoru Jubüi,

Am haeddiant Calfari

i'n seiuio'u Uou,

Ne-n-j-ddion goreu i ui

;

crcs. Gwir hiweuhâ, fy euaid prudd,
;

Enülodd lesu mawi- y dydcl

;

Daw carcharoriou augeu
O'u rhwymau oU yn rhydd. Ax.

424 BodgydaCrist

mf "yR ochr draw i'r bedd,

X Y saint fydd ar ei wedd :

Hwy gânt i gyd
Fwynhau ei hyfiyd hedd

;

/ A'u hüU ganiadau yn gytûii

Fydd byth am gariad Tii yn Un,
Ac am dragwj'ddol arfaeth,

Yn iachawdmiaeth dyu

!

mf Mae tyrfa fawi', heb ri',

Fu ar ein daear ni,

Dau hiwer loes,

A Uid, a chroes, a chri,

c/'t'S. Yn awi' mewn bj^yyd, hj'fiyd hoen,

Ger bron gorseddfaiuc Duw a'i' Oen
Heb deimlo mwy ílinderau,

Effcithiau lUd a phocn 1

mf Fe dderfydd dwyu y grc«s

Yn lâu, a lîhob rhy^v loes
;

Cawn adaw 'r byd,
A'r adfyd—bèr yw 'r oes :

cres, Bydd Seion wtch me-\vn siriol wawi",

'Eol codi o'r Uwch, a gado 'r Uawi-

Ar ddysglaer wedd ei Phriod,

/ Y'n moìi 'r Duwdod mawi-

!

AÍí.

A-2.0 Efcugyl heäd a'i gwledd.

mf k EDDERCHOG yw ein braint,

XjL Mewn pwysig werth a maint,
Tu h^vnt i hawl

Myi-dd o sylweddol saiut

;

cres. Mae heddyw ^rir efengyl hedd,
Heb len na gorchudd ar ei gwedd,

Y''u cjayg i'r truanaf

/ Ei Ua\vn felusaf wledd.

ìuf Paham yi- ofnaf lu ?

Mae 'r cadam lesu cu
Mewn nefol wlad,

Ger brou y Tad, o'm tu
;

/ Ni cheisiaf ueb yu rhau, ond Ef—
Mae 'n gadarn graig, mae 'u noddfa

Mae 'n wastad dros ei bobl [gi'ef,

Y'n eiriol jm y uef.

/ Dyrchaf\ra heddyw lef,

Yn daer at orsecld nef,

I

Am fendith hawn,

O'i drysor emiawn Ef

;

cres. Mae ynddo ras fel môr didrai,

I \eu\\i diffj'g y fath rai

:

O'i i-wyddaf drugai'eddau

'Fe biau maddeu bai. J. T.

4^0 Maiul i'r lesu gylch y hwräd.

vif "TiEWCH frodyr, o un fryd,

\j Canmolwu lesu i gyd,

gylch y bwrdd,

Lle cawsom gwi-dd yn nghyd,
I gotìo cariad Crist ein Pen,
A'i ddyoddefaint ar y pren ;

Ni gauwn, Diolch iddo,

Tra paro 'r uefoedd wen.

mf Pwy, pwy a brofodd flas

Ei gariad Ef a'i ras,

All deT\i 'u hwy,

I
Heb seüiio 'n fwy-fwy maes ?

—

/ Gogoniant bjih i'n Piynwr mâd,'
di/H. Fu fanv 'n ufudd ja ei waed

;

cres, Fe dalodd ein dyledion,

A nmau 'u rhyddion wuaed. J, W»
(313)
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ALUN. M. 6.8.

44ö Boed i bawb deinilo grijm Efengyl.

mf 1V/rA-E enw'r addfwyu Oen
lli. Fel i^eraroglau drud,

cres. Am dano eled son

Dros iioll derfynau'r byd !

/ Doed pobloedd, ieithoedd, o bob gwlad,

I geisio heddwch trwy ei waed.

/ I'r gogledd, d-wyrain, de,

Ac i'r gorllewin faith,

Yr elo ei enw E'
Yn glodfawr gan bob iaith :

cres.hm. glwyfau 'r Oen, a'i gariad rhad,

Boed melus ganmol yn mhob gwlad.

/ Aed grym efengyl Crist

Yn nerthol tr^Yy bob gwlad,

Sain mehis gan bob clust

Fo iachawdwiiaeth rad

;

ff ! cyfod, Haul Cj^fiawnder mawr,
Dysgleiria'n llwyr dros wvneb llawr.

\V. L.

A-A-A- FforddoUon Seion.

mf riFOEDDOLION Seion, sy

JD Yn teithio tua'r nef,

Dyrchefwch gyda ini

Ei enw gwerthfa\\T Ef,

/ Nes ini ganu gyda'r llu

Sy'n ddysglaer yu y uefoedd fry.

mf Yn ues i'n cartref fry

ddydd i ddydd yr awn :

cres. Preswylwyr Seion sy

Yn orfoleddus iawn
Ar beu eu taith, heb friw na phoeu,
Yn tawel oi^hwys gyda'r Oen.

Wesley—Cyf.

44O O Dad, maddeii iddijnt.

mf r\ ! C'OD, fy euaid cu

!

\J Anadla tua'r lan
;

Yr Abeiih gwaedlyd sy

'N ymddaugos ar dy rau :

Gwel lesu o flaen yr orsedd draw

;

'"ílwy'n argraffedig ar ei law.

7»/ Cymodwyd fi â Duw,
'Rwy'n blentyn iddo Ef

;

Ei lais maddeuol, gwiw,
Roes üui hawl i'r nef

:

/ 'Rwyf gyda hyder diuacâd
Yn galiu llefaiu, Abba, Dad !

Wesley—Cyf.

446 r»" Oen ar Galfari.

f T ENW'R lesu mawr

D. F.

Boed moliant hyd y nen !

Rhoed pawb trwy nef a llawr

Y goron ar ei beu !

Gwuaeth lawn i'w Dad, a hedd i ni,

dim. Tnyy waed ei groes ar Galfari.

mf Diderfyn gariad maith,

Tragwyddol gariad jvi !

p Mòr ingol oedd ei daith

I achub djTiohyw

!

! wele'r Oen ar Galfari

—

Yr lesu'n manv drosom ni ! T. J.

mf Pa dafod, ueu pa ddawn,
A fedd augylaidd lu,

All draethu byth yn Uawu
Am ras eiu Ceidwad cu ?

p Ei waed a roes o'i gariad gwiw,
cres. I olchi 'r euog dua 'i Hw.

mf Mae cariad yn ei wedd
At wael golledig fyd

—

Cyfiawnder Uym, a hedd,

Yu ymgusanu 'nghyd

—

cres. Trugaredd a gwiriouedd pur
A ymddysgleiriant yn ei gur

'

44 # Gweddi am li'i/neb Binc.

mf "rkYSGLEIRIA, foreu wawr,
\j 'Rol nos faith barhâd

;

Dadguddia imi 'n awr
Ryw rau o'r hj'fiyd wlad,

cres. Lle rheda cariad pur i maes,
Fel môr di-drai, dros feusydd gras.

vìf 'Rwyf yno wrth fy modd,
Ond ediych ar dy wedd

:

Fy ughalou galed dôdd
Wrth broíi o dy hedd

:

/ Ti -syyt fy oU, fy Ai-gl-njdd mawr

!

ÎQ\ra y nef, ac ar y llawr.

W. W.

448 Tán Cariad.

mf 1YTA.E caru 'Mhiynwr mawr,
lii Ac edrych ar ef wedd,
Y pleser mwya'n awr

Sy i'w gael tu yma'r bedd :

i / gariad rhad ! gariad drud !

Sydd fil weitliiau'n iw'j na'r byd !

mf Enynodd ynof dân
gariad pur y ncf

;

'DaU ueb ei ddiffodd chwaith
Tra credìvyf ynddo Ef : [waod,

/ Mae'i Lais, mae'i wedd, mae rhîu ci

Yn troi ngelynion dan fy nluaed.

W. W.
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453 ^u^ y" dragwydäol.

mf pRESWYLFA grefywDuw
Jr I'w blant oes i oes,

Er cymaiut jtv eu bai,

Er tryined j-w eu croes

;

/' Tragwyddol û-aich Creawdwi- byd

A'u ceidw rhag trag^yjddol lid.

m/ Cyn lledu Ueni'r nef,

Na ffui-fio llwythau 'r llawr,

Cyn gosod sêr i droi

Yn yr eangder mawr,

Na llunio un creadui' bj-w,

crcs. drag-^yj-ddoldcb y mae Duw.

ni/ Cyn canu 'n beraidd fwjoi

O'r sêr boreuol draw,

Na chael o Gabriel bêr

Y delyu yn ei law,

c?-es. Dedwyddwch perffaith, hedd didrai,

Oedd ffynon cariad yn f^^jnhau 1

m/. Pan gryno seUiau 'r byd,

Pan syrthio 'r sêr yn Ihi,

Y lleuad y^-en yu waed,

A'r haul fel sachlen ddu,

f Yr un fydd Ceidwad dynohyw,

Diddechreu a diddiwedd yN.

mp Mor fjT yw oesoedd maith

Ger bron trag^^jddol Fod !

íh/ Ei ocs heb fesur sydd,

Diderfy-n yw ei glod !

Mil flynyddoedd maith, neu ddydd,

Yn debyg j-u ei olwg sydd.

GOMER.

454 Cariad Diiw yn parhau Injth.

mf TjAM 'r ofna 'm henaid gwan

Jr Wrth wel'd aneirif hi

Yn ceisio amheu 'm rhan,

A'm hawl, rn lesu cu ?

/ Gwn mai dilth niriouedd yw,

Fod cariad Duw yn para byth !

vif A aU y Bugail mawr
Anghofio 'i anwyl yn,

• Pan ddaeth o'r nef i La^^T

p I fai-w er eu mwyn ?

/ Gwn mai dilth wirioncdd yw,

Fod cariad Duw yn para byth 1

m/ Ni ddiffydd cariad rhad,

Nid ofer geiriau Duw,
Ni cholhr rhiuwedd gwaed,

Ac angeu lesu gwiw

;

/ Gwn mai dilth wirionedd yw,

jf Fod cariad Duw yu para bji:h !

W. W.

455 Y Sahhoth.

p r\S aeth yr lesu g^iw

\J I lawr i ddyfuder bedd,

•res. Daeth oddi yno'n {j\y,

A Duwdod yn ei wedd
;

/ A'r Sabboth sanctaidd sydd ja awr

l'^n anrydd o'r oi-phwj'sfa fawr.

mf Ar orsedd nef yn awr

Mae bywyd yn ei law,

A rhydd i deulu'r Uawr
Orphwysfa dawel draw

;

/ A'r Sabboth sanctaidd sydd yu awr

Y'n ai-wj'dd o'r oi-phwysfa fam'.

An.

456 Techodau dyn.

p l\/rA-E beiau duon dyn,

iiJ. A'i hoU drueni ef,

Fel biyuiau cribog mawr
A'u penau c'uwch a'r nef

;

/ Ond dyfnder môr trugaredd Duw
A guddia 'r bai, er cymaint yw.

/ ! iachawd^^iaeth rad

!

HoU olud mawr y byd

!

'Does fesur ar ei Ued,

Na therfjTa ar ei hyd

;

cres. 3Iae 'n uwch yu mheU ua 'r ncf ei him

A dyfuach na thrueui djn !

T. W,

457 MoU yr Oen.

AJESAU mae 'r hyfiyd ddydd

i\ Cawu seiuio 'r newydd gân,

Ar ol caethiwed maith,

Am waredigaeth lân,

Yn mysg y Uu sydd fel y wawr,

Yn mhell o wlad y cystudd mawr.

/ Ger brou yr orsedd hin

Ymgrymwn oU i lawr,

Gan foü 'r Oen ar gân
Am waith ei gariad mawi' I

ff Cydganwn glod â'r dyiia gu,

Ar beraidd dòn, sy'n moh fry ! Ah.
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461 -Bofl Êfî/f7íi Christ.

ìììf T)WY gwjiia itliìj-nt liwy,

X Y teulu dedwydd llon,

Sydd wedi myned trwy

HoU ddrygau 'r ddaear hoû ?

—

cres. sn y byd, ya ddigon pell

!

/ ' Bod gjda Clùist sydd lawer gwell.'

mf Maent wedi díanc draw,

Uwch law pob gofid mwy,
A chystudd byth ni ddaw

I'r un honynt hwy
;

crcs. Goruweh bhnderau maent, yn mhell

!

/ ' Bod gj'da Christ sydd lawer gwell.'

vif Ni welii- mo'nynt mvry
Yn griddfan dan y groes

—

Yn CWJT20 gau un clwy'
;

Na dyoddef unrhj-w loes :

cres. Gadawsant oll ar ol, yn mhell

!

/ ' Bûd gyda Christ sydd lawer gwell.'

ìuf Maent wedi hedeg fry,

gyi-haedd saethau lljTn

Eu holl elynion hy',

Sydd yma yn fawr eu giym

—

cres. s\vn y rhyfel, draw', yn mhell

!

/ ' Bod gj'da Christ sj-dd lawer gwell.'

J. H., Ll.

462 ÄilBan.

mf VTI chânt na phla, na phocn,

iN Na chri, na cherydd chwaith,

Yn nghwmni 'r addftvj-n Oen,
I dragwyddoldeb maith

!

cres. Gorphwysant draw, yn mhell, yn mhell

/ ' Bod gyda Christ sydd lawer gwell.'

mf Mewn gwlad o fj'thol hedd,

A gwjTifyd perffaith llawn,

Yn hj'frj'd lon eu gwedd,
Maent heddyw 'n ddedwydd iawn.

cres. Pob galar ffodd jti eithaf pell

!

/ ' Bod gyda Christ sydd lawer gwell.'

/ Digrifwch pur di-drai

Fydd iddj-nt ja y nef

;

Gwel'd lesu fel y mae,
A chanu ' Iddo Ef !

' '

cres. Adseinio wna eu cân j-n mhell

!

ff
' Bod gyda Christ sydd lawer gwell.'

J. E., Ll.

463 Noiìdfa yn Nghrist.

ììif rj''AN faich gofidiau 'r byd,

X Fy nghysur hyfi-yd yw,
Fod imi noddfa glyd,

Yn nghlwj-fau lesu g^riw
;

res. A dyuia'r fan er maint y Uid,

/ Af heibio i holl ofidiau 'r byd.

/ Yn ei alluog hiw,

Mi af dnn' angeu 'n hy',

Caf ganu yr ochr di-aw

Yn llawen gyda'r Uu.
cres. Can's yn ei bresenoldeb Ef

f Mae hoU hyfrydwch nef y nef.
'
J. J., A.

Duiv uwchlaiu 2}ob maicl.464
/ ]\/rAWK jv,- jT Ai-glwydd lôr,

ÌÌSL A chanmoladwy ia^vu
;

Nis gall y nefol gôr
Byth draethu am dano'n llawn !

ff' Cenhedlaeth a chenhedlaeth gân
Am wyrthiau gras ein Harglwj'dd glân I

K. J.

4D Sicncydd yr Aädewid.

mf YyB.Tlí edrych ar y sail

> V A"r wii' addewid gref,

Er ofnau lif y dail,

Pam yr amheuwn Ef

!

cres. A dyma aii'—pwy vvyi- ei wei-th ?

/ 'Yn ol dy ddydd y bydd dy nerih.'

mf Paham y beiaf ddim
Ai- gyfoeth gras fy Nuw,

Lle rhodd'SYyd sici'wydd im'
Mai digyfne^rid yw ?

cres. Hon yw yr hen addewid gu
/ Lle gallwn ni gael cysur cry'.

vìf Nid oedd yn ngallu 'r Nef
Ddim modd rhoi sici'wydd mwy,

Na 'r wir addewid gref

dim. A sehodd gwaed ei glwy' !

/ Ei air a saif yr im o hyd,
Pan doddo bani elfenau 'r byd !

mf Y pererinion gj^ut,

A'r hen ferthyron ghln,

Yn awr diangol ynt
Er j-mgji-ch dw'r a thân

;

/ Mae 'r llaw a'u dahodd hwy i'r h\n
I tithau 'n gymhorth, f enaid gwan !

K. AB G. Ddü.
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469 Beclydd.

mf "TyAETH ataf hj-frj'd lais,

ij Gwahodcliad lesu mawr,
Pereiddiach oedd ei gais

Na swynion pena'r lla^T !

cres. Gan adael fíyi-dd jDob pleser ffol

Dilynaf heddyw ar ei ol.

jíip O'n blaen ein Ceidwad cu,

Drwy ddyfiilyd fedd a aeth !

A'i enaid pur a fu

Dan donau ing yn gaeth !

cres. Yn nerth ei ras dymiuiaf ddod
I fyw yn gyflawn er ei glod.

mf Yn awyi- iacli ei groes,

Dymunaf fyw ya llawn,

cres.O ! cuddier beiau f' oes

Dan gj'sgod dwj-fol lawn !

/ Fy medydd fo'n bortread byw
O'm Uwyr gysegriad byth i Dduw.

Ceenyw.

4 / ü Hiraeth am d Dditw.

mf TOB mawr y bydoedd fiy !

JL Mor deg a hawddgar yw
cres. Trigfanau 'th gariad cu

—

Daearol demlau 'm Duw !

/ Boed tynfa f ' enaid tua 'th dy,

Fy Nuw ! i wel'd dy wyneb cu.

mf Gwyn fyd y dyniou îo

'N gweddib yn y Ue
;

Mae Duw yn gwraudo 'i blant

—

Yn wastad molant E'

:

cres. A dedwydd ydjnt h^^^' r piyd hyn
Sy'n hoffi 'r ôordd i Seion fryü.

mf nerth i nerth yr ant

Ti-wy lyn wylofain du,

Nes delout bawb ger bron
Eu Duw yu Seion fiy :

/ hj'fiyd fan ! pan ddygo Ef
Ei blaut i gyd o'r byd i'r nef

!

vìf Cacl treuUo sanctaidd ddydd
Lle byddo Duw a'i saint,

c/TS. Llawenydd gwell a rydd
Na mil memi bydol fraiut

;

/ Gwell y\v cael cadw 'r dnvs o hyd,

Yn nh fy Nuw, na ph'lasau 'r bvd !

W. .
4/1 Hyder am herffeithrwydd.

mf TIE'M gwelir heb un clwyf,

X. Hosanua, f 'cnaid cân
;

mp Ac er mor aflan wyf,

cres. Fe'm gwneir yn berffaith lûu ! I

/ Mae rhiuwedd yu y dwyfol waed,
I'm golchi'n wyn o'm pen i'm traed.

/ ! henfij'ch ddedwydd ddydd
Y llwyr iacheir fy mhla ;

cres. Y mawl tragwyddol fydd
I'r lesu'r Meddyg da

;

ff Am hj'u dadseiüiaf ' Iddo Ef,'

Yn uwch ná hoU angyliori nef.

Pedr Faedd.

472 7 Fordaith Tsbrydol.

mf "1\TI wela'r tir trw^ ffydd—
lll Yr hafan fythol j-w

;

! hwyha f 'enaid prudd,

I fynwes lesu g^viw !

cres. ! am gja'haeddyd nefol nyth,

Y lle na ddavv' tj-mhestloedd bjih.

mf Chwj-th, Ysbryd Ghîn ! jn awr,
Nefolaidd awel gref,

A'm dwg tr-svy foroedd mawr,
I'm cartref yn y nef

!

cres. fyd a chuawd—âg uchel hwyl,
I'r porthladd áf i gadw gwyl

!

An.

4 f C5 Gohaith y Dinciol.

mf "|\/ri wela'r cwmwl du,

liÌ Fu'n hir yn ymgrynhoi,
cres. flaen y deheu wyut

Yn awr yu dechreu ffoi

;

/ Ar ol ystorm. daw yn y man,
Kyv/ hyfryd hiu ar f 'euaid gwau.

mf Ni pheiy ddiin yn hir

Yn ddu dymhestlog nos
;

Ni threfuwyd amser maith
I neb i gario 'r groes :

/ Mae 'r hyfryd wawr sy'n codi draw
Yn dweyd fod boreu braf ger Uaw.

W. W.

Ei goleuni hi ydyw yr Oen.AIA
mf A7R Oen yyi 'r haul y sy

X Yn Uwyr oleuo 'r nef

;

cres. Mae myrdd myrddiyuau fiy,

Yn gwel'd ei wyneb Ef

!

/ Pau elwyf finau me'nii i'w phth
Caf fod jn. debj'g iddo byth.

mf Gwyu fyd yr hyfiyd awr,

Gwynfyd yr hyfryd ddydd,

cres. Caf hedeg uwch y Uawr
O'm rhwymau oU yu rhydd !

/ A bod yn debyg iddo Ef,

Mcwn gmr sancteiddrvs'j'dd jii y ncf.

J. J., A.
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JUBILI. M. 6.8.

VIJV
485 TîocUCrist.

kOEDD gan ein Harglwydd ni

Na maes, na tli}% na thref,

Na bedd, pan fanv fu,

Ond benthyg gafodd Ef

!

cres. Ond gwawiio wnaeth y trydydd dydd,

/ A'r lesu ddaeth o'r bedd j-n rhydd.

ý Canmol'wn ras yi' Oen

—

Cyfoethog Frenin nen,

mf A ddaeth yn dlawd o'i fodd,

dim. Heb le i roi la^n- ei ben !

cres. Trwy 'i dlodi Ef cailT myrdd dirí'

/ Dragwyddol gyfoeth neibedd fiT.

D. J.,"' Ll.

4oU Teilwng yw'r Oen.

/ TTENUEIAID gwychynef,

Xl Bjiih bythol yn ddidaw,

Coronau ar eu pen,

Telynau yn eu llaw,

cres.A ganant ' Teihrag ydyw'r Oen',

A'u cadwodd dnvy ei ddirfawr boen.

/ Ehyw dorf na ddichon neb
Eu rhifo ar y llawi',

A'u swn fel taran gi-ef,

íiaen yr orsedd fa-sn',

cres. Sy'n canu'n un âg uchel lef—

ff
' Coronwch, ! coronwch Ef '

!

C. E.

48 I Beleä äy äeìjrnas.

/ rpEYRNASA, lesu mawi-,

JL Ti-wy rym dy ras o hyd,

Dros wyneb daear lawr,

Dros holl derf^Tiau'r byd
;

cres.A doed pob ardal îs y nen
I arddel lesu mawi' yn Ben.

ìnf Teymased hyfiyd hedd,

A chariad pur o hyd,

Nes peii newid gwertd

Dynoliaeth dros y byd
;

cres. A doed pob ardal îs y nen
I arddel lesu ma^\T jii Ben.

E. J.

488 Gu-leaa yr Efengyl.

mf p WNAETH mw-jn Djwjsog hedd,

vX A llaw anfeidrol hael,

Freninol, freiniolwledd,

dim. I dlodion gweinion gwacl

;

cres. Nid oedd fath fwrdd yu Eden ardd,

Na Si'wyth mor hyfi-j'd ac mor hardd

!

ìnf Trugaredd, hedd, a gras,

A hüíî gymdeithas Duw,
Yw'r peraidd jiuborth bras

—

Danteithion goreu'u rhjT\'

;

:res. A thaer wahoddir pawb i gyd
Iwythau pell daleithau'r byd.

vif Er bod rhj-w dyrfa 'na\\T

Yn g^vledda 'n Salem fry,

fewn y iieithior fawr,

Ni lanw}"d eto'r t ;

'res. I fyrdd mae Ue, ac ymborth lla'rni,

A g^ásgoedd rhad a dvsglaer ia-\vn.

B. F.

4oy Y JerusalemNefol.

mf TERUSALEM sydd fiy,

J Fy ninas a fy nghán,
Trwy angeu deuaf ti

I'th fewn â moUant glân
;

cres. Yn ngìvynfyd nef, pa bryd y caf

/ Addoli'm Naf, a"i weled Ef

!

mf 0"th fe-\vn niae f Arglwj'dd lôr,

mp Fu'n ddi-bris ar y Uawr
;

crcs. Oud mae'th angylaidd gôr
Yn ei foHanu 'n awi"

;

'res. Yn ng^ynfyd nef, pa bryd j' caf

/ Addoli'm Naf, a'i weled Ef

!

vìf DuwioHon boreu'r byd

—

Y Petrieirch llon eu gwedd,
A welant yna o hyd

—

Eu hoft' Dywysog hedd
;

cres. Yn ngwynfyd nef, pa bryd y caf

/ AddoH'm Naf, a'i weled Ef

!

490 AilSan.

vif \^N amlwg yn y côr

X Mae'r ApostoUon claer,

A thelynorion lôr

Yn chwareu'r tànau aur

:

res.Yn ngwynfyd nef, pa bryd y caf

/ AddoU 'm Naf, a'i weled Ef

!

vìf Merthyron—cewii'r fifydd,

A'u creitliiau'n loyw wawl,
Mewn purdeb fel y dydd
Wna 'r Uys yn felus fawl

:

cres. Yn ngwynfvd ncf, pa bryd y caf

/ AddoU 'm Naf, a'i weled Ef

!

lì
Gwae fi ! Gwae fi fy mod
Yn mhebyll ' Cedar ' brudd !

vip Fy Nuw ! Gad imi ddod
I wlad y nefol ddydd I

cres. l'n ngwvnfvd nef, pa bryd y caf

/ AddoH 'ìn Naf, a'i wcled Ef 1 Au.
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MISSIONARY. M. 7.6.

518 Beâydd.

ìiif
' nWY'N gweled yn y Bedydd,

Xl DdelweddaTi prydferth ia".vu

drefu yr iachawdwriaeth,

Me-wn dadblygiadau Uawn.

/ Tyst w eiiiau'r lesu

—

Rhaid geni pob djTi bjTV

dd-nir ac o'r Ysbryd

Cyn g^'eled Tep-nas Dduw.

7»/ Yn ol y drefu fendigaid,

Pan ddaeth y dydd a'r awr,

Anfou'n'j'd y Bedyddiwr

flaen ei Freuin mawr
;

/ Yn afon yr lorddonen

Agorodd Deyrnas Nef—
Cyhoeddai 'r lesu 'n Freniu,

—

Bedyddiai iddo Ef. I

7ììf
Yn mhlith y dorf yiugeiswyr,

Fe welwj'd Icsu ei hiui,

Yn suddo i'r ífrwd lifeiriol

Yn ostyngeiddiaf mi.

/ I ogoneddu ei Fedydd,

Daeth Uef o orsedd Nef,

2> A'r Ysbryd Glan ddisgraodd

—

Arosodd arno Ef.

vif Ordeiuiodd lesu 'r Bedydd
Y"n borth ei Deymas fawr,

A g\vj-stl deyrnganvch

Ei ddeiliaid ar l)ob awr.

/ Mae'r plwng dnv}''r dyfroedd dyûiion,

Yn rhiawedd mai-irt'ol glwy,

Yn gftTstlo 'r enaid Ifyddiog

Yn eiddo 'r Drindod mwv.
S.

5"] y Dtiiv trosom.

ìiif 1\TAE 'r Arglwydd lesu trosom,

iyi Pa niwed fydd i'n rhan ?

Mae'r Ysbryd sanctaidd ynom
Yu rhoddi nerth i'r gwan ;

/ Cynlluniau gras me-mi arfaeth,

A'r Ia\vn anfeidrol, sydd

Yn sicrvs7dd iachawd^viiaetli

1 gy^^ir berchen ffydd.

vif Mae 'r geni'n Methl'em luda

Yn dweyd fod Duw o'n plaid
;

mp Mae'r manv ar Galfaria

Yn dangos Duw with raid
;

/ Mae'r daith o isder daear

I uchder nefoedd fry,

Bob cam yn troi yn llafar

I ddweyd fod Duw o'n tu.

ììif Pren pur y bywyd blansryd

Yu nhii' bwriadau Duw,
A gwhthoedd gras eneiniwyd

Ei gangau heirdthon, byw
;

f Drwy rin yr ymgnawdoliad
Addfedai'r iîrwyth yn lla-WTi,

Pan d'wynai haul ei gariad

Ar galfari bryiluawu.

}ii f Dra'y droion dyrys lawer,

Canfyddwn Dduv. o'n tu,

Dadguddia nos gorthrymder
Fod ser addewid fry

;

/ Yu mlioethder anial gai'W

Cawn nerth o 03010^ gras
;

Ar bren, a'i m-eiddiau'n chwerw,
Daw ffrwyth pereiddia'i flas.

Cernyw.

520 Offeirîadaeth Crist.

f r\ ! DYMA 'r Archotîeiriad,

V/ A'r gwei-thfawroca 'n bod,

Na welwyd arclioô'eiriad

Cyíîelyb iddo erioed
;

crcs. A'r fath anfeidrol linwedd
A haeddiant eang maith,

Y'n ei sancteidtliaf Berson,

A'i bur haeddiauol waith.

.

ìip Fe safai 'n Ilarchoíîeiiiad

Ehwng euog fyd a'r Tad,

cres.A rhoddai 'i him yn biidwertî],

Yn sail eiu cyíia-íTOhad

;

7/í/ Fe ddaeth 311 mlaen â'i aberth,

p Fe 'i hoeliodd ar y pren

—

cres. Agorodd drwy ei haeddiant

/ HoU ddrysau 'r nefoedd wen. ^^

W. V~
521 Llawenì/dd yn y Wledd.

nif ]\TAE 'n nefoedd ar y ddaear

i\l Yr ochr hon i'r bedd,

^Yrth wel'd yr Arglwydd lesu

Yn benaf pi y Avledd :

/ Ni ganwu am ci ddagrau,

Ni gan^ra aui ei gm',

Ni ganwn am ei glwyfau,

Ac ôl yr hoelion dur.

/ "\Vrth brofi grym ci gariad,

Tv<-j ddichon fod yn fud ?

IMae gofid yn fy nghalon
Am i mi de-svi c'yd !

crcs.Y cariad digyffelyb,

Ehyw fòr anfeidrol y,v—
Mae 'n gwneyd i'r mud lefam,

Mae 'n gwneyd y marw 'u fyw.

D. W.
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524 YrEirioìwr.

mf TIY rhan w'r Oen fu farw
Jj Ar ben Calfaría draw

;

cres. Ar f)-i- fe'm dwg i'r bywyd,
Yn hyûyd yn ei law

;

/ Mae'n awi- yn eiriol droawyf
fewn i deymas ne',

Gan ddadleu'r gwaed dywalltwyd
Bob mynyd yn fy lle.

mf Mae imi yno Ddyddiwr,

—

Eiiiolwr gyda'r Tad
;

Ti-wy'r Archoffeüiad perffaitli,

Daetli iaehawdwiiaeth rad
;

/ Fy Mrenin yw a'm Prophwyd,
Fe'm dysg o awi- i awr

;

Fy Mhríod eu a'm Cyfaill

1 dragwyddoldeb ma^n'. An.

ARELI. M. 7.6.

525
mf

Haeddiant yr Aherth.

lA le dechreuaf ganu
J. Am ddwyfol ían\-ol loes,

A haeddiant mawi' yr aberth

2) Fu 'n hongian ar y groes ?

mp Anfeidrol bwysau pochod
A wasg^Tyd amo Ef,

mf A'r prís anfeidrol dalwyd
I groesi llyftau 'r nef.

/ Fe i-wyg^Tyd muriau cedym,
Fe doi'W'yd dorau pres,

Oedd rhyngom ni a'r bywyd—

•

Mae byw\d heddjw 'n nes
;

Pahnantwyd yr holì Iwybrau

—

Mae 'r pyi'th o led y pen,

ddyfiider dinas distryw

I eitha'j' nefoedd wen.

vìf Fc bery trugareddau

'P>, c}-famod gwerthfawr drud
Pan ddarfo 'r greadigaeth

Ddiderfyn oÚ i gyd
;

cres. ìsi bydd ond dechreu gweled
Daioni ma,vn: y ne',

Pan gollo haiú a lleuad

A'r holl bhmedau 'u lle.

/ Y clod, y nerth, a'r enw,
Y mawl, y parch, a'r brí,

I'r Diindod fo me'W'n Undod,
A'r Undod pur yn Drí !

ff Sain rnawl ehedo allan,

Mawl am ei gariad Ef,

Drwy ëang bell derfynau
Y ddaear faith a'r nef. W. W.

026 Maddeuant a Thangnefedd triuy
Aberth Crist.

vif "[\ [AE sn y clychau 'n chwareu
iii Wrth odreu lesu mawr,
Ac arogl pomgi-anadau

l'n dyfüd yma i laTST

—

cres. Maddeuant i bechadiu-,

Yn gysui' a mwynhâd,
Er mwyn yr aberth difai

A Iwyr foddlonai 'r Tad.

mf Mewn môr o ryfeddodau
'E wyf am gael treulio f oes,

Gan roi íy hoU j-mddiried

Ar werthfawr waed y groes,
cres. A chael caethiwo 'm meddwl

OU i ufiidd-dod C'rist,

A chydymôurfio â'r gyfraith

—

Bod drosto 'n ffydulawn dyst. A. G.

527 BedyddCrist.

mf -nEDYDDIWYD Crist ein Blaenor,

Jj 'Xol cynghor cadam Duw
;

'Pi im bedydd i'w gaulynwyi',

Orch'mynodd lesu gwiw

;

Un bedydd efengylaidd,

A dini ond \m nid oes,

A hwnw yn bortread

mp O'r brudd gjfryngol loes.

mf Mae bedydd mawr ein Brenin
Yn ddarlun eglur iaìni,

íîí^ O'i gyfyng drist farwolaeth,

A'i gladdedigaeth la^ra
;

cres. Ei adgyfodiad hefyd

I fywyd Uawn o hedd,

/ 'Nol iddo IjTicu angau,
A diyllio barau'r bedd. An'.

lesu yn gijdymaith.

! DIOLCH am efengyl

Sy'n dweyd am lesu Grist,

Fod bywyd yn ei enw
I bechaduríaid trist

;

mp Er haeddu manv bythol

j

dan ddigofaüit Duw,
cres. Ti"wy gredu yn }t lesu

/ Ni gawn 'di-agwj-ddol fyw. W. E.

mf Cyd\TQaith ydyw 'r lesu,

Bob amser cam niae ;

—

Brawd ancd erbjTi adt\d,

Cystuddiau, ing, a gwae !

Yn oriau oer mai-wolaeth

DeüeiffyddlondebEf!—
/ Fe 'n dwg drwy afon angeu

Yn iach i deynias nef. J. J , A.

528
/
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ENDSLEIGH. M. 7.6.

532 Llwydäiant tcyrnas Crist.

! HENFFYCH i Fab Dafvdd,

\J Eneiuiog Arglwydd lôr !

Ei depiias a ymledo
Dros gyrau tir a môr :

crcs. Fe ddaw i ddryllio rhwyman,
A dwyn y caeth yn rhydd

;

vip Taugnefedd a deymasa,

iTcs. Daw tywell nos yn ddydd.

vif Anwariaid o Arabia

A'i gwii' addolant Ef,

A lluoedd o Ethiopia

Ddyrchafant ato'u llef

;

crcs. Daw llongau o'r ynysoedd

A'r gemau goreu gaed,

I dywallt cyfoeth moroedd
Yn deymgcd wi'th ei draed.

mj Breninoedd a addolant

Yn isel ger ei fi-on,

A'r pethau goreu feddaut

A roddant iddo'n llon :

cres. Daw holl geuhedloedd daear

Yn isel wi-th ei ch-acd,

I'w foh am oi gariad,

A chauu am ei waed.

/ Ei enw mawi' íydd beunydd
Yn uchel îs y nef

;

Tylwythau'r byd yu ufudd

A'i gwii- ddyi-chafaut Ef

:

cres. Tra byddo haul j-n t'wynu

Drog wyneb daear lawr,

Bydd euw auwyl lesu

Yn cael go^oniaut maw.

O 3ÌD ^ Cyfaill gorcu.

mf "[\,TAE Duw yn galw'r ie'uctyd,

iiJ. I roddi blodau 'u hoes,

I Brynwi' ma^T eu bywjd

—

Y Gwi- fti ar y gi'oes
;

cres. dau ei iau mae eysur,

Ac yu ei hedd ceir byw
;

/ Gwyn fyd a gi-cdo yuddo

—

Ý Cyfaill goreu yw.

vif Hoff iawn yw'r lesu grasol

welcd plant yn d'od

Yn nghyd yn llawen luoedd,

1 seimo'n bêr ei glod
;

p A phan maent yn gweddio,

Efe o'r nef a'u c1}tv
;

cres. Fe'u llwyi' fendithia hefyd,

/ Y Cyfaül goreu yw.

R. J.

v'f 3Ior werihfawr ydyw breintiau

Ei holl ddysgybüon Ef ;

—

Bod dan ei nawdd a'i wenau,
Yw beucUth fwya'r uef

:

crcs. 'Bol gadael gwlad y ddaear,

Câut esgyn ûy i fyw
;

/ A chauu bj-th mewn gwynfyd,
Y Cyfaül goreu yw. An.

534 Gogon iant Crist.

vìf TyW! welaf fel f Auwylyd,

_L Y'n hyfi-yd ac yu hardd,

Fel ffrwythlon bren afalau,

'N rhagori ar goed yr ardd !

cres. Ce's eistedd dau ei gysgod
Ar lawer cawod fliu

;

A'i ffrwyth oedd fil o weithiau

I'm geuau'n weU na'r gwiu.

J. T., P.

í;;/ GweU yw i mi na'r bywyd,
Hy&ytach yw ei wedd

Na duu ag sydd weledig

Yr ochr yma i'r bedd :

cres. Un awi* yn ei gyfeiUach

Can mil mwy gwerthfawi" yw
Nag oesoedd maith diderfyn

O'r pleser goreu.'i ryw! W. W.

ÖÓO 7 Ctvmwl tystion.

vif "[\ TXEi torf waredigion

ItJ. A'u gwisgoedd oU yn lân,

Ar uchelderau Seiou,

Y'n beraidd iawn eu cân
;

cres. Ond er y rhif a olchwj^d,

Sydd yu y nef ja awr,

/ Blae 'r S'yuou ja. ei rhinwedd
Yü ngv,'lad y cystudd mawi'.

?íí/ Slae cwiuwl mawi- o dystion

Y''u iach yi' ochr draw,

Y rhai fu yma 'n ffyddlon

Y'u myd y poeu a'r braw
;

cres. Yu ol eu traed tlil^mwn,

Trwy 'n hoU ffiuderau maith,

/ Ar air ciu Harglwydd pwyswn
Nes dod i ben y daith.

7)î/ Er mj-n'd ti-wy 'r tân a'r dj'û-oedd,

Medd gaii' ein lesu glân,

Ni'th foddir yu y moroedd,
Ni'th losgir yn y tân :

/ Bhydd gyflawn waredigaeth
I'w eiddo cyn bo hir,

Cant seinio, lachawdwiiaetb,
fewn y nefol dir. Aä.
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538
AURELIA. 11.7.6.

Mawl am yr lacliawdiuriaeth.

mf TTIY Nuw ! fy addfwjii lesu !

r Boed clod i'th Enw bytli

;

cres. Doed dj-nion i dy foli,

Fel rliif y boreu wlith
;

/ ! na b'ai gìvellt y ddaear
Yn delyn aur bob un,

I ganu byth ju beraidd

I Dduw am dd'od j-n ddni.

7?î/ lesu ! pwy all beidio

Dy ganmol ddydd a nos,

p A phwy all beidio cofio

Dy ryfedd angeu loes ?

cres. A phwy all beidio canu
Am iachawd-wiiaeth rad,

A gafodd deimlo gronyn
linwedd pur dy waed ?

tnf Arglwydd ! rho i mi dafod,

Na thawo ddydd na nos,

Ond canu heb ddiffygio,

Am rinwedd gwaed y groes :

crcs. Pob gair a ddêl o'm genau,
Yn ddirgel ac ar g'oedd,

/ Gaiff ddweyd fod lesu hawddgar,
A'i ddeddfau, wrth fy modd.

W. W.
539 Beäydd.

tnf Vrl awn ar ol yr lesu

i\ Dr-wy fedydd heddj-w'n Uon
;

Mae'i gariad j-n cj-nesu

Pob teúuhid j-n ein bron :

cres. Dii-mygTO bob gwaradwydd,
Ymffrosti\vn yn y groes

;

A dilyn camrau'n Harglwydd
Fo'n hanian tr^vy ein hoes.

mf Ceir cynllun treôi y cadw
Mewn darlun yn y dòn

;

Mae hywyä Crist a'i farw
Yn eglur ger ein bron :

cri's. Cawn yma'i adgyfodiad
Ar foreu'r trydydd dydd

;

Mor anwyl y^y'r portread
Yn nghadw'n Seion sydd !

mf 01 traed ein lesu ffyddlon

Sy'n anwyl iawn i ni
;

A theimla'r pererinion

Ei wawd yn troi j-n fii :

cres. DiljTiwn ninau 'i gamrau
Dnvy'r ordinhad fel hyn

;

Ca™ dderbjTi o'i weniacìau
Heb lén ar Seion frj-n.

Cernyw.

04U Yr Eglwys yn gorclifygu.

. mf nORONAU gi^^ch y ddaear—
\J Gorseddau mawr eu bri

—

Ddiflanant, ! mor gynar

!

dim. I\l e^yjTi gwjoi y lli'

:

mf Ond coron milwj-r lesu,

A gorsedd plentyn nef,

/ Saif, er i'r haul djTvyllu,

A siglo o'r ddaear gref.

/ ! awn jti mlaen yn wrol,

Ar ol y dedwydd lu,

EagÜaenodd jti orchfygol,

Drwj' byrth y dclLnas fi-y

;

cres. Mae saiu eu pêr anthemau
Y'n chanc dros y dòn

—

Kwa, awn, dnvy anhawsderau
I bUth y dyrí'a lon.

/ Yn mlaen, ch^vi filwyr ffyddlon

!

Mae Duw yn galw 'n awr,

A byddin y gelj-nion

A'i rhif fel gwHth y wawr
;

cres. Ond nerthoedd dwyfol lesu
Sy'n dcligon ar ein rhan,

Cawn trwy y groes orchíj-gu

Pob gelyn j-n y man

!

/ Mae eglwys Dduw yn symud
Fel bjddin ar ei thaith

;

Ei Brenin j-w ei bj-wyd

Dra^'r hoU anialwch maith

;

cres. Un ydj-w'r dyrfa addas,

Un Arglwydd iddi sydd
;

Un cariad tnvy 'r gj-mdeithas,

Un gobaith, ac un flydd.

EfEL. CEENTtt'.

04 I Crist yn bobpeth peehadur.
mp r\ ARGLWYDD! dangos ini,

\J Werthfawedd Aberth Crist,

Fel mae 'n dy Iwj-r foddloni,

Ar ran pechadur trist

;

cres. Amlyga 'i ras anfeidrol,

Yn ngoleu Calfari,

l''n rhodcU lawn, tragwyddol
Ddigonol, drosom ni.

îíy; Dadguddia 'i urddas dwyfol,

A'i bur gymeriad Ef,

cres. Dros enaid edifeiriol,

Yn eiriol yn y nef

;

mf ! 'i nefol gyfaddasder,

Ar gj'fer angen byd,

—

/ Trysorwyd hoU gyfla-wnder,

Y Duwdod j-nddo 'i gyd !

/ Ehyfeddu ei ogoniant,

A wna 'r angylion glân,

A'i glodydd Ef ddjTchafant,

Yn eu tragwydclol gân
;

cres. Teilj-nga fel Creawdwr,
Eu perffaith glod a'u bri,

Faint mwy fel ein Gwaredwr,
Yr haeclda 'u moUaut ni ! M.
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542 Molwch yr Ärglwyää.

/ /\! CENWCH fawl i'r ArglwjdJ,

\J Y ddaear fawi- i gyd,

Ac am ei iacliawdì\TÌaeth

Molieni;vcla Ef o hyd
;

Mynegwch ei ogoniant

—

Tra dyi'chafedig jv,

Mae'n ben goruwch y dmriau—

•

Mae'u ÁrglTrydd dynol ryw.

mf Holl dduwiau y cenhedloedd,

Eilimod ynt i dâu,

Y Duw a •«•naeth y nefocdd

Yn imig haedda gán
;

cres.Mae'i sauctaidd nelbl diigfa,

Yn harddwch pm- digoll

;

/ 1 doed trigoliou daear

I'w ogoneddu oU.

/ Ehowch iddo abei-th moHaut,
Ymgrymwch ger ei û-on,

Yn biydfeiih mewn sancteiddrwydd

Molieuwch Ef yu llon
;

cres. Ac ofned pob creadur

Yr hwn sy'n dal y byd,

Jf Ymlawenhaed y nefoedd

A'r ddaear yuddo 'nghyd.

R. J.

543 Mawl i'r Icsu.

ììif T)A le, pa fodd dechreuaf

X Foiiauu'r lesu mawr ?

cres. Oh'heiuio 'i ras ni fedi-af

—

Mae'n nen-íri nef a Uawr

;

/ Anfeidrol ydpr'r Ceidwad,
A'i hoU di-ysorau 'n Uawn,

Diderfyn yw ei gariad,

Difesm' yw ei ddawn.

vtf Trugaredd a gwiiionedd

Yu Ngríst sy'n awi- yn un,

CyfiaìYnder a thangnefedd

Yn nghyd am gadw dyn

;

Am Grist a"i ddyoddefiadau,

Ehinweddau maiis'ol glwy,

/ Y seiuii' pèr ganiadau,

I dragAvyddoldeb mwy.

/ ! diolch am Gyfi'yng^T—
Gwared^TT cryf i'r gwan

!

! am gael ei adnabod

—

Fy Mhiiod, a fy Ehau !

Fy ngwisgo â'i gv'fiawnder

Yn hardd ger bron y Tad,
A derb^Ti o'i gj-fia-wTider

Wrth deitliio 'r anial wlad

!

E. B.
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Q44 Clioyfaií lesu.

ììif pAED modd i íiiddcu beian,

\J A Ue i guddio pen,

Yn nghlwyfau dyfiiiou íesu,

2) Fu'n gwaedu ar y preu :

/ Anfeidrol oedd ei gariad,

dim. Anuliraethol oedd ei gur,

p Wrth farw dros bechadur,
_

dau yr hoelion dur

!

mf Daeth iui iachawdwriaeth

Drwy linwedd gwaed ei grocs
;

Caed ini bob cjüawuder
Er mwjTi ei farwol loes :

ìnj) Y gyfraith lâudrosedd-wj'd

cres. A ga'dd foddlourwj'dd llaìYU

—

/ Cyfiawnder ogoueddwyd
Yn ei aufeidrol lawu. M. 0.

4 Crist yn ddigon.

mf ]\/TAE Crist a'i w'radwyddiadau,

lii A'i groesau o bob rhyw,

Yu ddigou im'i farw,

Yn ddigonim'i fyw

;

/ Can's yn ei groes mae coron,

Ac yn ei wawd mae bri,

A thrysor jna ei gariad

Sydd fwy na'n daear ni.

77!/ Rho brofi grym dy gaiiad,

Sydd auuherfyuol fòr,

I'm tyuu tua'r by^yyd

Fy Nuw ! a'm cadarn lôr

!

/ Goleuui haul Cyfiawuder,

A'i uefol hjü'yd wrês

A ddwg fy ysbryd egwan
I'r nefoedd wen yu nês. An.

04u Áwelmynydd Seion.

mf í\ AEGLWYDD ! dyro awel,

\J A hono'n awel gref,

A godo f' ysbryd egwan
ü'r ddacar hyd y uef

!

crcs. Yr awel sy'n gwasgaru
Y tew gymylau mawr,

Mae f' euaid am ei phrofi

—

/ O'r nefoedd doed i hxwr.

mf Awelon mj-uydd Seiou

Sy'u enyu nefol dân,

Awelon myuydd Seion

A nertha 'nghamrau 'mlaeu

/ Dau awel mjTiydd Seion

Mi geuais beth cja hyn
;

Mi ganaf rouyn eto,

Nes d'od i Seion ûya. D. Y/.

547 Duiuioldeh a gioirioneäd yn elw,

mf T\UWIOLDEB ydy^y'r elw,

JL/ A phobpeth gauddi sy,

Yu eisieu ar y ddaear

Ac yu y nefoedd fi'y

;

cres. Mae'u mcddu ar addewid
O'r bywyd sydd yn awr,

A'r hwn sy'n para hefyd

I dragwyddoldeb mawi'. J. H.,M.

mf Gwiriouedd, dau ei enw,

Sydd beri ac elw glâu
;

Ni threuJir, ac ni thoddii',

Ni losgir gau y tâu
;

cres. Gwirionedd saif yn gywir,

Yn gadarn ia\vn -bob dai'n,

—

/ Yu gadarn ar y ddaear,

Yu gadarn yn y faru. An.

548 Ängeu'r Groes.

mj) 1 \WY fflam ar ben Calfaria,

\J Gwrddasaut jtio 'ughyíi ;

—

cres. Fílam cariad at bechadur,

dim. Fíiam goch y dìvyfol Hd

;

mf A'u mwg yn di-iugo i fyny
Nes cuddio sêr y nen,

mi? A'r lesu rhwug y ddìvy fiîam

pp Yn marw ar y pren

!

mf M\vy'r clod, a mwy j'r euw,

A gaift" y uefoedd mwy,
Am gadw pryfyn mai-wol,

Trwy liuwedd marwol glwy',

—

/ Na thrwy gyfiaTOder perffaith,

O'i eiddo ef ei hmi,

Tvvry gadw'r hoU orch'mynion,

Erioed heb dori'r uu.

mf îlwy rhyfedd y cyfiawnder,

Helaethach ydyw'r dawu
Sydd yu ufudd-dod lesu

Ar Galfari bryduawu

;

/ Ca'dd deddf ei hanrhydeddu

—

Ehoed coron ar ei phcn,

mjì Pan redodd gwaed y Meichiau

p Yn fl'rydiau ar y pren. C. E.

549 Calon neioydd.

vif A DDUW ! rho galon newydd,

\J Ac yspryd at dy waith,

A'th ddwyfol gyfar-wyddyd

I'm tywys ar fy uhaith
;

crcs, Fy ngolwg fo ar lesu,

Y teilwng Faenor maìvr,

A'i ganlyn Ef a wnelwyf
Tra byddwyf ar y llam'. W. W.
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EWING. M. 7.0.

O ö^ lenisalem Oreurog.

ìiif TERUSALEM oreurog,

X laetli a mel yn Ui

!

Mae syllu ar cly degwch
dim. Yn lletliu 'm teimlad i

;

cres. Nis gwyddom pa lawenydd
O'th fewn a gawn fwynhau

;

/ Pa fesur o ogoniant,

Pa wynfyd i barhau.

/ Mae muriau hawddgar Seiou

Yn llawn o fawl a chân,

—

A seinir gan y seintiau

A'r hoU angj-lion glân
;

Tywysog iachawdwriaeth
Breswyha gyda hsry,—

Fe'u harwain at ôynonau
dd^-froedd by\nol mwy.

2} hyfryd ardal ddedwydd —
Cartreíie teulu Duw

!

crcs. Mae hiracth ar ein calon

Am íyned iddi i fyw.

7"/ Yr lesu yw 'r arweinydd
A'n dyg i mewn i'r nef

;

/ Boed bjìh yr holl ogoniant
ralì. A'r moliant iddo Ef. Cyf. E. R,

öOO ^ Cristion am fyn'd A äref.

mp í\ DDUW ! rho olwg newydd
\J Ar gjTau 'r hyfryd_wkxd,

Lle tyfa preu y bywyd
A ffrwjiihau 'r cariad rhad

;

cres. Lle mae pob g\vir hyû'ydwch,

—

Danteithion Canaan lon,

7?/ A lluoedd maith ra gwledda
Yn siriol ger dy ûon.

mp Mae f enaid yn hiraethu

Am gael fy rhoddi 'n rhydd,

A myned at fy mrodyr
Sydd wedi cael y dydd

;

crcs. Ai' ddysglaer wedd fy Mhriod,

Heb drallod, briw, na phoen,

/ Lle pery 'r gân ddiddarfod

rall. Am linwedd gwaed yr Oen ! An.

öü4 Plant yr aägijfodiad.

inf T\AW tjTÍa 'n iach i'r nefoedd

\j dcithio 'r anial bUn,
ganol mriith dymhestloedd
1 liafaidd dyiier hîn

;

cres. Wrth lanio 'n nhir y gwynfyd,
Daw Duw i'w cwrddyd hwy,

mp Yn swyn ei wenau hyfryd

Nis gallant fanv mwy

!

p Mae marw ar y ddaear
Yn chwerwi pob mwynhad

Fe droir y gân ;^-u alar

I deulu'r anial wlad

!

cres. Ond wedi cjThaedd Canaan,
Diangol ydjTit hwy,

mp Y'n hinsawdd Duw ei hunan
Nis gallant farw mwy !

inf Ni chyrhaedd awel angeu
Hyd gyiion dinas Duw,

Ni threiddia drwy ororau
Y wlad burdeb bjTV

;

crcs. Ni ddaw byth gwmwl adfyd
A'i gysgod drostyut hìvj-,

vip deulu glan y gwynfyd !

Nis gallant farw mwy

!

p Mae bj-wyd yma 'n dde&yn
mf Ond yno 'n fòr fe fydd,

1) Ceir yma 'r gwan belydryn

mf Ceir yno 'r perftaith ddydd.
cres. Mac hiraeth aruom weitMau

Am gyrhaedd gwhid ddiglwy,

/ A chyfarch gwawr y boreu

—

rall. Nas gallwn fanv mwy ! Cernyw.

000 T'' anian newyäd.

mf iy/rAE'N rhaid i'r anian newydd,
iTÌ A blanwj-d gan

fy' Nhad,
I gael ei maeth a'i chynydd

ffrwythau'r Ganaan wlad ;

cres. Nid oes dim ymborih iddi

Yu holl drysorau'r Uawr,
Mae'i thj-nfa ar i fray

—

rall. O'r nefoedd daeth i hawi'. An.

556 Bedydd.

mf í\ ! DDARLUN bj-w, sylweddol,

vj Yw belydd perchen ffydd,

p fanv'r lesu grasol

mf A"i godi'r trydydd dydd !

p Mac swn gruddfimau'r Ceidwad
I'w cfywed yu y dòn,

cres. A goleu'r adgj-fodiad

Dj-wyna ger eiu bron.

mf CawTi weled j credadyn
Yn selio'r undob bj-w,

Gan ado'r byd, i ddil,>Ti

Yn gyílaTO iawTi ei Dduw :

2? Fe'i cleddir gyda'r Icsu

O dan y dòn yu awr

;

/ A chyfyd i deyrnasu
rall. Drwy rin ei Brynwr mawr.

Ceentw.

(
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ABERTAWE. M. 7.6.

5 I 2 Diÿonolrwyäd yr Aherth

tirp T)-^N byddo fy ngel}Tiion

X Yn edliw bciaii f oes,

cres. 'llwy'n codi golwg ffyddiog,

At baeddiant nia^\T y groes ;

mf Yd Abertli pon Calfaria

Mae digon byth, a m-wy,

Yn -njncb annheilyngdod,

A'u liedliwiadau hwy.

mf Nid oes drwy 'r nef, na'r ddaear,

Eyfeddod mwy i'w gael,

Na gweled llaw trugaredd

Yn yangeleddu 'r gwael

;

cj'cs. Mae uehder cariad dwyfol,

A dyûider f' angeu i,

Yn hyfryd jangyfarfod

Ar fynydd Calfari

!

Emets.

573
mp

Yr Yshrycl a'i däoniau.

DDUW ! rho im' dy Ysbryd,

Dy Ysbryd ddaw â gwi-es,

Dy Ysbryd ddaw â'm henaid

I'r neibedd wen yn nes ;

c-es. Dy Ysbryd sy'n goleuo,

Dy Ysbryd sy'n bywhau,

Dj Ysbryd sydd yn puro,

Sancteiddio, a dyfrhau.

7ÌÌJ}
Dy Ysbryd sydd yn cj-ual

Yr eiddil, gAvan ei ras,

Yn nerthu 'r enaid egwan
Sy'n oíhi coHi 'r maes ;

cres.Dj Ysbryd sy'n gwasgaru

Pob cwmwl tywyll, du

—

ìììf
Gwna fi trwy nerth dy Ysbryd

Yn gadarn ac yn hy'.

nìp Dy Ysbryd sy'n dadguddio

Yi' heirdd drysorau drud,

Na chcnfydd llygad natur

—

Cuddiedig iawn i'r byd :

ìììf Dy Ysbryd sydd yn enyn
Cjaiheso], nefol dân

—

Dy Ysbryd pur yn imig

Sydd yn melusu 'nghân. D. W.

574 Troi i'r Amddiffijnfa.

mf r\ ! TROWCH i'r amddiffynía,

Vj Chwi garcharorion prudd ;

Nac oedwch hyd yfory,

Can's heddyw ydjw 'r dydd :

Cres. Gobeithiol ydych heddyw,

dim. Ond 'fory, pwy fydd byw ?

f ! trowch i'r amddiftynfa

—

Yn awr yw amscr Duw. An.

5/0 Cysur y saint.

tip pHWI blant y galarnadau,

\J Sy'n griddfan jti barhaus !

Yn ngwaelod dyffryn galar,

mf Gwrandewch yi- hyfryd hais !

crcs. Mae'r frwydr wetii 'i henill,

Ni gawsom goncwest fawr,

mp Er marw'n Cadben lesu,

/ Mae'n Frenia nef a Uawr. T. P.

576 Diíio yn ddigon.

vif TTlY euaid ! paid ag ofui

JL Wrth wel'd gelynion lu—
/ Duw cadarn sydd o'th ochr,

Concwerwi' uflern ddu

!

cres. Mae 'r Uewod mewn cadwynau,

A'r dreigiau dan ei draed,

Fe 'th ddeU, fy enaid egwan,

Cai goncwest yn y gwaed. An,

ììif Tra byddwyf yn y rhyfel,

Edi'ychaf tua 'r nen
;

Er gwaned yw fy ngolwg,

Mi welaf pwy sydd ben :

cres.Y Gr fu dan yr hoeüon,

Sydd gryf o blaid y gwau ;

A than ei gysgod tawel,

Mi ddeua'n iach i'r lau. Y7. W.

577
p pE«

Trugarcdd yn gorchfygii.

ECHADUR wyf a redodd

Yu gyílym tua'r tân,

cres. Trugaredd rad a redodd

Gyfljanach o íy mlaen ;

mf Ymlcddais â thiugaredd,

Ni fyn'swn gwympo'i lawr ;

Trugarcdd ga'dd y trechaf,

'Ewy'n foddlon ddigon 'uaOT.

mf Mi garaf Dduw'rdrugaredd
A'm carodd i mor rhad,

cres. Gan ddwyu y fath afi'adlon

I fyw i d ei Dad
;

/ Teymased ei drugaredd

JÌ3yth jTi fy enaid cu,

Ncs delo'r awr i'w foü

Yn Salem dawel fry. Gomeiî.

578 Prynii'raììiscr.

mp T\UW ! dysg üii' brjTiu'r amser,

XJ A'i di'eulio iti'n Uwyr
;

Myfyi'io ar dy gariad

O'r boreu hyd yr hìvyr
;

o'ís. Dal fi â'th fraich dragwyddol,

Oddiyma hyd fy medd,
Ac yna ar ddelw Ìesu,

Dwg û i wlad yr hedd, A».
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Alaw Gymreig, trefnwycl gan J. H. Robehts, Mus. Bac, 1877.
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LLYDAW M. 7.6.

6 01 Gwledcl yr Efengyl.

vip T^UW ! i'lio i ni awel eann,

U A rho i ni ysbryd briw
;

Os eawn ni ond dy Ysbryd,

Y uefoedd íliwr a glyw
;

cres. Dy Y'sbryd wna i ni seiuio

Ncfolaidd gân a Hef,

Hc-b liÌDO, na diffygio,

Dan gjTihes awel nef.

r.ip Ein llygaid aed ja ddagrau
A'n calon aed jti filw,

Wrth gofio cariad lesu,

Fu farw i ni gael byw

;

mf Mae 'n nofoodd ar y ddaear

Yr ochr hon i'r bedd,

Wrth wel'd ein Priod, lesu,

Yn benaf yn y wledd.

mf Wel, dyma wledd arbenig,

Sydd wedi ei dwyfol drin,

crcs. Mae cto ar fynydd Seion

Gau mü uiehisach g-win

;

/ Mae yma wcithiau 'n treio,

Ac weithiau 'n Ihiwu-fòr glâs,

ff Oud uid oes draw 'r lorddonen

Ddim trai al'foroedd gras ! D. W.

602
Ymädiried yn Nghrist, yDuiu-ddyn.

TTì/Al AEGLWYDD Dduw Ehaglu-

U' niaeth,

Ac iachawdwiiaeth dyn

!

Tydi sy'n llywodraethu

Y byd a'r nèf dy hun
;

cíTS.Yn í^'yncb pob caledi

Y sydd neu cto ddaw,

f Dod gadarn gjTnorth üni

I lechu yn dy haw.

mf ! am gael ffydd i edrych

Fel gwna'r angyUon fry,

I fòr yr iachawdwriaeth

—

DirgelTt'ch piddi sy'

;

cres. Dwy iiatm- mewn un Person

Y'n gyson yno gaed

;

/ Ajifeicli'ol a thrag\vj-ddol

Y'w rhinwedd dwyfol waed.

7;ì^) f cnaid ! gwel addasrwydd

Y Person dwyfol hwn

;

mf Auturia iddo 'th fywyd,

A bwi'w arno 'th b^vn

:

cres. Mae'n ddyn i gydymdeimlo

A'th hoU wendidau i gyd

;

/ Mae'n Dduw i ínu'r orsedd,

Ai' ddiafol, cuawd, a byd. A. G.

603 CroesCríst.

p í\ DAN y groes 'rwy'u griddfau

\J Yn chwerw uos a dydd,

îh/ Oud yn y groes mae 'mywyd,
Ac yu y groes mae 'm â'ydd

;

cres. Ai- bwys y groes mi ddriugaf

I'r diigfan ddedwydd draw,

/ Ac am y groes mi ganaf

Yn beraidd maes o law.

mf Trwy 'r groes y daeth trugaredd

I gadw euog ddyn,

Trwy 'r groes y daeth cyfiawnder

A heddwch yn gytûu

;

cres. Trwy'r groes daeth Duw, o'i gariad,

I godi Uwch y Uawr

—

/ Am hyny, mi ymffirostiaf

Yn nghroes fy lesu mawr ! J, E.

6 04- S'" ol dy adäeiuid.

mp "PvUW ! 'n ol dy wir addewid,

\j I'r cauol tyi-'d yu awi-

;

cres. Dyuoetha 'th fi'aich aUuog,

A gwua rymusder ma'í^T

;

mf Llefara- wrth bob calon

Sydd yma ger dy fron
;

/ G^Tua rwj-g ja. uheyrnas Satan
Yr oedfa uewj'dd hou.

mf BeucUthion bryuiau 'r nefoedd,

! tywaUt yma 'u awr

;

Dy 'uabod yw dymuniad
Eiu henaid, Arglwydd mawr !

crcs. Dod ini amlygiad helaeth

O'r iachawdwiiaeth rad,

Bwrcasodd lesu tiriou

Ei hun â'i briod waed. W. H.

605 Diwedd yr yrfa.

vip 771 R bod cystuddiau trymiou

Ví I Gristiou dan y groes,

Llwyr güwg Uawer geh-u

I'w erbyn yu ei oes
;

cr<?s. Ymddengys ymiydd angeu,

O'r rhwydau oU yu rhydd
;

/ Ei ymdrech a gorouir

—

Goii)hcuir gyrfa'r ffydd.

p Ti, lesu, 'r Hwn a hoeUwyd,
A ddryUi-ftjd dan dy gur,

cres. Dysglcüied yu fy myri-j-d

Dy ddelw sanctaidd, bur

;

7h/ Pan ddelo'r ymdrech olaf,

Fy Lly^yydd, rhwj-ga'r Uen

;

/ Yu diiion derbyn fysbryd
1 wyufyd ncioedd weu. AK.
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658 Cariad annrliaethatJu-y Crist

Vìf VTIS gall angylion nef y nef

iN Fjiiegi maint ei gariad Ef,

cres. Mae angeu'r groes yn drech na'u

f Bydd canu uwch am Galfan, [da'mi

;

Nas clj"\vodd yr angylion fi-y,

Pan ddelo Saìcm bur yn llawn.

m/ Nis teimlodd ueb ond Ef ei liuu
;

Anfeidrol -werth fy enaid cun ;

cres. Uwch da, uwch àya, uwch perlau drud.

/ Ehaid fod yr la-sra a'm cadwai 'n fyw

;

Ni thalai liai na gwaed Oeu Duw !

I'm prrau rhag tragwyddol Ud.
^

W. W.

659 Beäijdcl Crist

m/ VN raedydd hjTiod lesa mawr,

X Uwchben y byd agorodd gwawT—
Dysgleirdeb gwêu y Diindod wj'ch !

rres.Tra 'r Mab ra codì o'r afon gref,

Yr Ysbryd Glan ddaeth amo Ef,

A.'r Tad i gym'radwyo 'r drych !

mf 'Roedd gweled lesu'n myn'd i hiwr,

I afon yr lorddonen fawr,

Yu syndod i angylion uef

!

Emmanuel o dan y dón,

A'r dwfr yn Uifo dros ei fron !

/ Rhown fawl i'w enw anwyl Ef ! E. J.

DD Cyfamocl newyclcl.

•nf nYFAMOD newydd â ni wnacd,

\J A'i seho gafodd hwn â gwaed,

Sef priod waed Messia'n Duw ;

cres. Cymerodd amo uatur äyn,

I godi'r gwael at Dduw ei hmi,

/ Ehyfeddwn byth ei gariad gwiw ! An.

DD I
Tegwcli, hacclciiant, a mawredd

Crist.

mf V]I welod Uygad dyn eriocd,

iNl Ni chlywodd clust o dail y rhod

Am neb cyíîelyb iddo Ef

;

/ O Rosyn Saron ! hardd ei üw !

Pwy ddadgan byth rinweddau'm Duw ?

Efe yw bywyd nef y nef.

))(/ Mae yn ei glwj-fau drysor drud,

I faddeu beiau pena'r byd,

flaen yr orsedd buraf sydd
;

res. Ni all euogr^^jdd too ddim,

Fe gyll melhhtliiou Sinai 'u grym,

/ Maddeuant pcrffaith garia'r dydd.

W. W.
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ST. GERTRUDE. M. 6.5. 12 llin.

693 Iìhagom,filiuyr, Jesu .

V
Ji\i A^Yìi i'r gad yn hji

;

Gwelwu gi'oes ein Prj-nwr
;

Hou yw'u cymorth cryf.

Ciist, freniuol Arglwydd,

Yw'n harweinydd mad

;

crcs. Chwjfio mae ei faner,

Geilw ui i'r gad.

If llhagom, íUwyr lesu

!

Aa\ti i'r gad yn hyf

;

Gwelwn gi'oes ein Pryuwr ;

Hon jny'u cjTuorth cryf.

/ Arwjdd buddugoliaeth,

Wna i Satan ffoi

;

Filwyr ffydillayai lesu,

Doweh jTi ddijTndi-oi

:

Seiliau uffern grynant

Gau y uerthol tioedd,

cres. Frodyr, bloeddiwch eto,

Molwch Ef ar goedd.

f Pihagom, íìlwyr lesu

!

/ Fel rhjTV íj'ddin arfog

Symud eglwj'S Dduw

:

mf Frodyr, lle y troedi-wu,

Llwj'br y seiutiau yw.

Nid y'm ni'n rhanedig,

Oud uu coqih digoll ;

—

cres. Un mewu ffydd a gobaith,

Un me\vn cariad oll.

ff Rhagom, filwyr lesu

!

vif Llawer teymas gyfyd,

Yna rywbryd syrth

;

cres. Ond am Eglwys lesu,

Byth y saif ei phyríh.

/ Er pob brad ui Iwydda
Dyfais uffern ddu,

Gan i'r lesu addaw
Byddaf fi o'ch tu.

Jf Bhagom, filwyr losu !

/ Dowch gan hyny bobloedd,

Dyma'r dedwydd lu

;

Y fuddugol authem,

Seiuiwch gyda ui.

cres, MoUaut ac aurhydedd

Byth i'r lesu glau
;

Dyuion ac augylion

Unant yn y gân.

ff Ehagom, filwyr lesu ! Ao.

Cyf. L. E.

Qy4 Dilìjny Faner.

mf nHWYFIA 'n dysglaer Faner,

\J Gan gyfeiiio fiy,

HoU fyddinoedd Seiou,

Tua 'u cartref cù.

crcs. Teithiwu mewn diffaeíhwch,

Fintai ddiwahâu,

Gau gymysgu 'u gweddi

Gyda mehis gàu.

/ Chy.'yfia 'u dysglaer Fano.r,

Gan g}-feiiio fiy,

Holl fyddinoedd Seion,

Tua 'u caiiref cû.

mf Lluoedd gwrdd y gelyn

Ledaut dros y tir,—
Temtasiyuau 'r fagddn,

Trais a gornies liir.

Yn eu hudoliaethau,

Angeu 'n llechu sydd

;

Gwyü^YU a gweddi^vn

Khag eu maglau cûdd.

/ Chwyfia 'n dysglaer, &c.

f A^Mi yn mlaen yn wi'ol,

Awn yn mlaen trwj^ ffydd

;

Gwyneb ein Cadfiidog

Dry y nos yn ddydd

;

cres. Dysg ein dwyhaw i ymladd,

Ceidw ni rhag drwg

;

Bywyd yw ei wenau,

Angeu yw ei g.
/ Chwyfia 'n dysglaer, li'C.

vip Tywys ni, lesu

!

Yu dy ffordd d'iigoU

;

cres. Dysg i ni orchfygu

Ein gelynion oll

;

mf Dyro nawdd angyliou,

Dau bob c\vmwl mam',
crcs. Tithau a'n gwaredo

Yu yr olaf awr.

/ Chwyfia 'n dysglaer, &c.

/ Cydgan aurdcljTiau,

Gyda'th eugyl glân,

Hoddwn gylch dy orsedd,

Ar nefoiaidd dân.

cres. Wedi 'r holl ryfeloedd,

Ca^vn yr hedd dilyth,

lesu ar ci orsedd,

A foHauwu byth.

/ Chwyfia 'n dysglaer, &c.
Efel. S.
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f l Ó Dìnas Seion.

" NOTTINGHAM."

vif T\RAW TH yr eangder mawr,
JL/ Fry ya mhell o'r cìdaear Lon,
Dinas Seion wiwlon -wawr,

Sj''n dTi-cliafu 'i tliyrau llòn.

crcs. Mae 'i chynteddau 'n heiidd i gyd,
gocthedig aur dilj-th,

Wedi 'u harddu gyda drud
Berlau gwych na lygrant bj-th.

/ Yno 'n cyd-folianu 'r Oen,
Trig y gwynfydedig rai

;

Lle ni theimhiut gur na phoen,
Ond dedwj-ddwch pur, didrai.

ìUjP Doe, fel niuau, 'u wael eu gwedd,
'R oeddynt jTua ar y llawr,

Plant y Groes ya cario 'r cledd,

'N oM grym y gehii mawi-.

îii/ ysbrydoedd perfifaith, pur !

Aethoch chwi i'r lle na ddaw
Unrhjw oíìd bjih, na chur,

Trist amheuon, ofu, na braw.

/ Gwlad gyrhaedd tranc a'r bedd,
Ing a phechod, a phob loes

;

cres. Cawsoch balmwydd yn Ue 'r cledd,

Coron aur yu lle y groes !

I. G. Geikiox\dd.

I I 4 Bendujeäig fijddo Diiw.

"M0NKLAND."

f TTCHEL seinied dynoh-j-w

—

{ J 'Bendigedig fj-ddo Duw'

;

O'i anfeidrol ras ei hun
Treöiodd iachawdwriaeth àjn.

inf Cyn i bechod roddi ei droed
Ar Ij-wodraeth Duw erioed,

Gwelodd cariad dwyfol Dri
2> Ddyûider ein trueni ni.

crt'.'!. Ymgynhyrfai 'r mcddwl mawr
lîwch seíyna teulu 'r llawr,

A chynlluniodd rasol dreûi

I'n dyrchafu ni drachefii.

vif Treöi a holl ddoethiueb Duw
Yn dysgleirio ynddi yw

;

Ei orchestwaith bena 'i gyd
Ydoedd ymgeleddu 'r byd.

p Rhaid oedd i Eneiniog nen
Fai-w, ,i ddwyn y gwaith i ben

;

cres. Ffordd eiu iachawdwriaeth wnaed
Yn agored trwy ei waed.

/ Son am goncwest Calfari
Ledo dros ein daear ni

;

A chydseinied dynolryw

—

ff ' Bendigecüp fvddo Duw '

!

M

I I O Goruchafiaeth ar Beclwd.
" Geeman Htmn."

vif T\YFOD wnaeth yr lesu mawrU 1 waredu llwch y llawr
;

Gwi-thddiych mawr ein gobaith yw,
p cr. Marw -wnaeth i ni gael byw.

mf Fe'n cymododd ni â'r Tad,
Fe a'n golchodd j-n ei waed

;

Goifoleddu jTiddo wnawn,
Cawsom waredigaeth hiwn.

/ Rhodded teulu Seion floedd

Dyrched pawb ei fawl ar goedd :

ff' Rhoddwch glod i'r Brenin mawr,
Nes adseinio nef a llawr.

Weslet—Cyf.

/ I D Tecach na meibion dynion.
" Geeman HTrMN."

mf "fJlD oes debyg iddo Ef,

i\ Ai- y ddaear, yn y nef

:

•res. Trech ei allu, trech ei ras,

Na chynd\Tirwydd calon fi-as.

mf Tegwch hardd ei wjTieb pryd,
Mü hawddgarach yw na'r byd

;

•rcs, Gwrando'i lais, a gwel'd ei wedd,
Bywyd yw tu jma. i'r bedd;

lìf Nid yw 'n orchest imi'n awr
Garu fy Eiriolwr mawr

;

cres. Nid oes genyf ond Efe,

Ar y ddaear, yn y ne'. W. W.

í\í Maicl i'r Cariad Bwijf»,
"MONELAND."

/ '"^TAWR dechreuwn fywiol gán,

iN Seiniwn glod i'r nefoedd lâu .

Chwi sy'n caru 'r cymod drud,

ff Molwch gariad PrjTiwr byd.

p Pa'm yr wjli, Seion dlawd ?

cres. Brenin nef ddaeth iti 'n Frawd
;

mf Gwae a melldith mdw 'n bod,

/ Cariad dwyfol haedda'r clod.

vip Chwi fu gaethion ddyddiau 'ch oc2
Mewn enbydi-wjdd marwol loes,

cres. Gwelwch draw faddeuol wawr,

/ Profwch gariad lesu mawr.

«í/ Er bod mewn anialwch maith,
Molwn beimydd ar eiu taith

;

•res. 'Nawr ac yn Nghaersalem lân,

/ Cariad dwj'fol fydd y gân.

Cyf. GoiIEB

( 209
)



Rhif ISO.

Doh G. ^J- T2.

^
M ;r |d :n

D :t, 11, :d

S :-.f|n :n

D :s, II, :L

BREMEN. M. 7 ciu. -1 lliu.



718 Buädiígoliaeth ar Bechod.
"Beemen."

/ 'TyOED ar fiys y culedwycld awr

jj Giill^\-n dd'wedyd ar y Uawr,

cces. 'Cawsom goncwest gan ein Duw
.\r ein pecliod o bob rhyw.'

ìiif Er i'r byd ein cyfii 'n ffol,

Ni gav.-n ddelw'r nef yn ol

;

Ca^ra heb fai, yn llawen fyw—

•

Y pur galon welant Dduw.

/ Plant yr Arglwydd rlioddwcli fawl—
Clod i'r liwn sy'n meddu'r hawl

;

Fe'ch gwareda trwy ei ras,

afaeUon pechod cas.

Weslet—Ctî

"719 Llwìjddiant yr Efeiujijl.

" GWAWR."

/ "ÍITELE'E dydd }ti gwawiio draw,

\V Amser hjyd sydd gerllaw
;

Daw'r cenedloedd yn gytun

1 ddjTchafu Mab y dj-u.

/ Gwehr tejTnas lesu mawr
Yn ben mohant ar y Uawr

;

Gwehr tÿ eüi Harglwydd cu,

Uwch yr hoU fynyddau sy'.

/ Gwelir pobloedd lawer iawu

Yn dyhfo ato'u Uawn ;

Cyfraith Icsu gadwant hwy,

Ac ni ddysgant ryfel mwy.

/ Fe gcir gweled Babel fawr

Wedi syrthio oll i lawr
;

crcj. A'r tej-rnasoedd mawr eu bii,

ff 011 }Ti eiddo'n Harglwydd ni. W.

720 CariadDuw.
" LUBECH."

/ T\EUY\'CH, canwn fawl i Dduw,

IJ Graslawn a thrugarog yví ;

Mae ei gaiiad yu ddidrai,

A'i ffydiUoiideb ya parhau.

/ Deuwch, a dyi'chafwn Ef,

Gyda saüit ac engyl nef

;

Mae ei gariad jti dcUdrai,

A'i ffyddloudeb yn parhau.

p Ofirwm wnaeth ei Fab ti hun,

crss. Er cael ftbrdd i gadw dyu
;

/ Mae ci gariad jii dcUdrai,

A'i flyddìoudeb jn parhau.

f Unwu oU mc-mi Uawen floedd,

P.h'jwu ei fciliaut Ef ar gôedd
;

ff Mae ei garíad yn ddidrai

A'i ffyddlondeb yn parhan. E. R.

721 Gwerth Crefydd.
"Beeiien."

ìiif '"TyOES oud crefydd nefol rj-w,

\J Eydd wir fwj-niant tra fo'm hy/T

Hon ja unig weina hedd
Pan y saugom fin y bedd.

mf TrwydcU lü dedwyddwch ddaw
C'yd a'r tragwyddoldeb draw ;

crcs. Os caf lesu'u gj-faül mâd,

/ Byth ni dderfycid fy mwynhad.
Cyf. D. C.

722 MawlySaint.
" GWAWB."

/ / 'lLOD i Freniu nefoedd fry,

\J Am yr iaohawdwriaeth gu,

Tr\vy 'i rinweddol wei'thfawr wacd,

lara digonol fj-th a gaed.

_/' MoUant i Eneiuiog ne'

]; Aeth i'r Uaddfa yn eüi Ue

;

Vìf Dygodd Ef dcUgofaiut Duy.^,

cres. Fel y byddai i ui gael bj-w.

vìf Anrhydecldu 'r ddeddf a wnaeth,

Yu y cnawd, i'u hachub daeth ;

/ Dwyfol ras, tep-uasu ^ma,

Trwy gyüawuder lesu da.

/ Ehoddwn byth i'r Tri yn Un,

Am y gras sy'n cadw clj-n,

Foliant hj\Y mewn nefol iaith ;—
Ymfoddlüua Duw 'n y g^vaith.

J. E. J.

723

^i

Eagyniad Crist.
" L/UDECE."

^EY esgyuodd Mab y dj-u,

J] Trwy ei wcrthfawr waed ei hwi

Dwyn tystiolaeth wuaeth y nef

I fawr werth ci aberth Ef.

iii/ Daeth angyUon Uon gerUaw,

cres. Seiuieut trwy'r uchelder ch'aw :

/ Agor nef, dy byiih jn awr,

Daw i me\s-u y Breuiu mawr.

/ Eistedd wua'n CyfrjTigAvr mawr,
Ar orseddfa'r nef yn awr.

Cjiiddrychiola'r Mab jn rhad

Bawb o'-r hoU dde\risol liad.

crcs. Gwaith goq5henûl lesu yw,

lachawdwriaeth dynolrj^v

;

Pob j7uadrodd mewu un iaith,

ff' Seiuiant mwy ei foliant maith.

E. AB G. Ddo.
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Y Meddyg Ba.
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S^:l, \^ :f.
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OFY lesu ! 'r meddyg cTa,

Atat dof i '«ella 'm pla
;

çrís.Ac os myni, yn ddiau,

Ti a elli fy uglanhau.

vip Lla-wer o rai fel myíì

c)vs.Lwyr welLhawyd geuyt Ti

;

mf P'am yi' ofna f' euaid, mwy?
Dal mae rhin dy farwol glwy'.

vif Gwella pawb 'nvj-t Ti heb ball,

Byddar, mud, y cloff, a'r dall,

• Gwahaugleifion, o bob rhyw ;

—

Wrth dy lais daw'r meinv'n fyw

!

mf Ti yfi'v uuig feddyg rhad,

Anffaelcdig ya. mhob gwlad
;

Di"s\7 dy ras a rhin dy gi'oes,

Meddj'g yd\s'yt i bob oes.

mp Ti, yn unig, fy Nuw

!

Fedii drin fy nghalon friw

;

cres. Golch fi 'n llwyr, a byddaf lân,

mf Ac i'th ras bydd b^-th fy nghân.

J. G. J.

y2o Ni'th ollijngafoni 'm lenäithi.

mp ATI'TH oUyngaf Di, fy Nuw

!

iN Cyn ün' gael y fendith wiw :

cres. Paid a chuddio 'th ^vyneb cu,

Er mor euog yd-n-j-f fi.

mp Unwaith gwelaist fi'n fy ngwacd,

A'th orch'mynion dan fy nhraed,

Yn diyptyni'th ras a'th hedd,

vif Eto cedwai4 fi o'r bedd.

p Calon ddi-ylliog imi sydd,

cres. Am dy hedd 'rwyf 'nawr ja brudd

;

Ni'th ollyngaf, oni chaf

Fendith wello 'm henaid claf.

mf Daliaf afael ynot Ti,

cres. Gras sydd j-n fy ngwneyd mor hy'

;

/ DjTo 'r fendith laesa'm loes,

Dadleu 'r wyf er mwyn dy groes.

Newtox—Gyì:

/29 lesu yn cynaì.

mp \TID wy'n ceisio gan fy Nuw
iN Heddj-w hawddfyd o un rhyw

;

cres. Eho i mi feddu 'th Ysbryd cûn

—

Llechu 'n agos it' dy him.

mp Ti gei 'm cynal dan bob croes,

Goleu ddydd, neu dywell nos
;

crís. Ac er lleied j\y fy ngrym,
Dan dy aden 'dofnaf ddim.

mp Gronyn bach o'th garíad drud

Sydd yn fwy nag uffem Ud

;

cres. Gwel'd dy wedd, a chredu 'th waith,

vif F' enaid ddwg i ben ei daith.

W. W.

730 Gweädi amfod yn sant.

mf TESU anwyl! gwTando fi,

J_ îlae trugaredd ynot Ti

;

'crcs. At bwy 'r af i ddweyd fy nghwyn ?

I
Buost fanv er fy mwyn.

I

mp Nid wy'n ceisio ger dy fron

Aur a pherlau 'r ddaear hon
;

mf lesu anwyl ! g^nia fi 'n sant

I Cjnner fi j-n im o'th biaut. Emrys,-
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D :d .r ! n :n
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n :r |d

d :t, |d

s ;s .f In

s, :s, |di

M :n |f

D :d |d

S :s 11

D :d |f

E, :r In

T, :t, Id

S :s Is

S, :s, |d

S :s If :n

S, :t, |d^,:sj^

R :r IjdLr :n

T, :s, Il,.t,:d

r :r |d

d :t| Id

1 :^f|n

fi :s, |d.

751 Arlwyaäau Gras.

mf pLYWCH genadon Duw yn galw !

\J Becliaduriaid, heddyw dewch

I briodas Mab y Brenin,

Croesaw grasol gauddo gewch :

cres. Dewch jti glau, (p) mae 'u hwyrhau,

mf Cyn y caffo 'r di-ws ei gau.

mf Pob peth ar y bwi'dd sy'n barod,

Swper peraidd wedi 'i drin

—

Gwledd basgedigion breision,

A phuredig lojw win ;

cres. Weithian dewch, a bw^-tewch,

/" Gwledd gariad yma gewch.
An.

/52 Cyfeillach y Saint.

mf ^IITELE ! mor ddaionus ydw
\V Trigo o frodyr yma 'ngliyd ;

Fel yr enaint tywalltedig

Fe adfj-wia 'n grasau i gyd.

cres. DjTo i ni, Arglwydd cu !

Fwyniant uefol yn dy d.

inf Maeth a bywyd i'n heneidiau

Ydyw gwedd dy -wjmeb llon,

Mae yn falm i'r galon glwyfus

Ac yn heddwch dan y fron.

tres. Gwel'd dy wedd, ddyry licdd,

A orchfyga ofu y bed.l.

Vìf Eho ii-eidd-di-a gwHth dy gaiiad

Ar ein profiad ynia 'nghyd,

Fel y b'o 'n rhinweddau 'n tarddu
Ac yu perarogli 'r byd.

cres. Arlwy û'as, yw dy ras,

—

Dyfroedd byw mewn anial cras.

Teganwt.

I 5O Nerih yn Nuw.

mf K EGLWYDD ! edrych ar bereriu

Ìjl Sy'n myn'd tua'r wlad sydd well,

mp Ac yn ofni sn llifogydd

Wrth eu clywed dr-aw o bell

:

p 'Dwyf ond gwan, (cr.) dal fi i'r lan,

Mi orchfygaf yn y man.

mf Mi af trwy fyddinoedd cryfion

Yr estroniaid gwaetha'u rhyw,

cres. Oud cael gweled fod o'm hochr
Addemdion gwir fy Nuw :

/ F' enaid ddaw yn dy law

I'r ardaloedd hyfryd di-aw.

/ Ti gei 'r euw, a'r aurhydedd,

A'r gogoniant, yn y man,
Am, ddyfuder maith trueni,

Iti wai-ed f enaid gwan :

cres. Nid oedd un ond dy hun
All'sai wared euog ddyn.

w. w.

( 224
)
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D, :n, |f, :r,

D :n |r

S, :s, h,

D :d It,

M. ::l, Is,

GROESWEN. M. 8.7.3.
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1, :s, |d :d,

d :r |n :d
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d :t, Id :n

1, :s, |d :d,

R :f !n

Si :s, |si

R :t, |d

T :s, |d

F :1, jr :d

L, :fe, |s, :s,

R :r |r :n

R, :r,.d||t2 :d.

J. A. Llotd, 1815-1874.
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t, :1,

s, :fe,

r :d

r, :r,

F



hif 197.



Rhif 198.



Rhif 199. ADELAIDE. M. 8.7.3.

Doh Eir. 51- 60.

S :n.f|s :1
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Rhif 201. RHEIDOL. M. 8.7.3.

Doh A. 'Î^I- 60.

L, :se, |1|

M, :n, In,

D :t, |d

L, :ni II,

:t,
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n'

n :1 |f :n

1 :cì' II :se

d :1, |r :n

Rhif 203.

Doh C. M. 60.

L :d' |t :t

M :n |f :n

D' :1 II :se

L| :i |r :n .r

M' :n' Ir'

D :s |s

S :d' |t

D :n |s

ÍÍO Iilef yr Arglwijdd.

mf K EGL"V\TDD ! anfon dy leferydcl

A. Heddj-w yn ei iTvysg a'i rrai,

Dangos fod dy lais ;\ti grjlach

Nas gall d}Ti wrthsetyll ddini

;

/ Cerdd yn mlaen, nefol dân,

CjTner yma feddiant glân.

mf Grym dy lef a neiih dy eiriau,

Sydd yn codi'r marw'n fyw,

Mae agoiiad nef ac iiffern

"Wrth dy -n-regys Di, fy Nuw !

/ Gaii' dy ras, pur ei íiâs,

All ddefà'oi y galon fi-as.

W. W.

DOLFOR. M. 8.7.3.

:n' Ir' :t

d'



Rhif
Doh
D
S,

M
D

204.

G. M.
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;n |s
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:n
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:ni

52.
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|n
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|s
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:r |d
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:si

CAERSALEM. M. 8.7.4.

M :r |d :f^
D :t, |d :s,.l|

S :f |n : r .n

D :s, jl, :M

s
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Rhif 20Ö.

TJoli G. 51- GG.

/ M :-.f |r rs

S, :-.l,|si :t|

D :-.d|t, :n

D :-.f,Is, :n.

LEWES. M. 8.7.4.

(1 :r |t,

1. :1, Is,

n :f |r

li :fi Is,

J. liANDAT.L, Mus. Doe., 1715—1709.

f :n !rF :in |1 :s

D :cl |d :d

D :s |f :s

L, :d |f :n

t, :d |t,

s :s |s

r :d Is,

M :-.f |r :s

D :-.d|t, :t,

S :-.l |s :s

D :-.f||s, :n.

:r |t, :d

:1, |s, :s,

:f |r :n

:f, |s, :d

F :n |r :s

D :d |t, :d

F :s |s :s

L, :d |f :n
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Boh G. M. 7G.

D :n |s

S, :d |r

M :s |s

D :à |t,

VERONA. M. 8.7.4.

:n



YERONA. M. 8.7.4.

793 Cì/dgladäu á Christ.

vif / \ ! NEWYDDION melus oaiaetli

V_/ Dclaetli wefas cariad pur,

At 31" enaid fyddo'n gwaeddi,

cres. ' Beth a wnaf ? '

{p) dan galed gur

/ Cred \-n lesu,

Ac mewn dwfr bedj-ddier di.

vif ! gyd-gladdiad gogoneddus !

AdjTi edifeiriol, trist,

Yn arddaugos jn ei fcdj'dd,

Ei gyd-gladdiad gyda Christ,

cres. A'i gyfodiad ;

—

Codiad cr adferiad fydd.

ìiif Fel yr arch drosglwyddai Noah
Gj-nt o'r hcn i'r newydd f^d,

Dengys bedydd y crediaiwr,

Droi ei gyílwr j7itau i gyd
;

crcs. Nid yw niwyach
O'r byd hwn, oud oddi £17.

mf EeUy, os cyd-gyfodasom
Gyda'u Harglwydd lesu Grist,

Nac argeisiym bethau isod,

p Ffrwythau pechod, trallod trist,

mf cres. Beth sydd gjiuaint,

Ncu'r un fraint a'r enw fry ?

Eeen Fardd.

794 Penydaith.

lìif "1 ^AL fi, Arghyydd ! dal íì ronyu

—

iJ Nil rhaid iti 'nal yn hir
;

Mwy sydd eisoes wedi ei deithio

Nag sy'n ol o'r anial dir

;

cres. Brj-uiau Canaan
Ddont i'r golwg yn y man.

mf Yno caf ii ddweyd yr hanes
Modd y dringodd eiddil gwan

Trwy afonydd, a thios greigiau

Dyrys, auial, serth i'r lan
;

cres, lesu ei hunan
Gaiff y clod trwy eitha'r nef

!

\Y. W.
mf Wedi teithio trwy 'r anialwch,

Melris cyrhaedd pen y daitii

!

Perffaith bm-deb a dyddanwch,
Geir am dragwyddoldeb maith !

/ Moli 'n Brenin,

Yno fydd yr hyíi-yd waith ! K. E.

795 Erfijn gwenau Duw.
inp A RGLWYDD grasol! lor anf-idrol

!

11 Crewr nef a daeai faith !

cres. Dod wenau'th hyfryd ^s'raeb :

I ni gyda'th wiwdeg vi-aith :

riif Ysbryd crefydd,

Fyddo beunj-dd j-ma'u bcn.

inp Edrych arnom yn ein gwae'.edd,

Bho ymgeledd ini i gyd
;

Eho daugnefedd i"n calouau,

Eho weniadau'th wyneb pryd,

:res. ! tostmia,

Arglwydd, gwcna yn y gifeed !

R. J.

I 9 U Ti, yr Hwn a wrandewí tceddi.

iiqì rrl, yr Hwn wrandewi weddi,

X Atat Ti y daw pob cnawd
;

rcs. Llef yr isel, ni ddii'mygi,

Clywi ocheneidiau'r tlawd

!

ìiif A'th drugaredd,

Sy'n coíieiilio 'r ddaear faith.

inp Minau blygaf, yn gr>-nedig,

Wrth dy orsedd rasol Di,

Gyda hyder gostyngedig

Yn haeddianau Calfari,

cres. Dyma sylfaen,

1

Holl obeithion euog fyd.

';;/ Hysbys wyt o'm hoU angenion,
Cya eu traethu ger dy fron

;

Gwyddost gûdd feddyliau "m calon

A chrwydriadau mynych hou ;

crcs. ! tostmia,

Ymgeledda fi. a'th ras.

//)/ Nid oes ond dy ras ya uuig,

A ddiwalla 'm heisieu mawr,
! rho'r profiad bendigedig,

O'i efl'eithiau imi 'n awr,

crcs. ^bglwjdd ! gwrando
Mewn trugaredd ar fy llef.

M.

/9f Dydd yr Ärglwydd.

inf T\YMA 'r dydd roed ini gofio

J_/ Adgyfodiad lesu g\\iw,

Wedi maeddu uffern greulon
Prynu dynion fyrdd i Dduw !

/ Halehwia

!

Byth i'w enw anwyl Ef

!

mf D}"ma 'r dydd ordeüüwyd ini,

Gaii ein Harglwydd at ei waith ;

Darllen, canu, a gweddio,

Gwrando ar ei hj-fryd iaith
;

\cres. Na foed enaid

Heddyw'n fud tr—y'r ddaear fajth.

i

J. J., A.

i-àO
) R
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PENIEL. M. 8.7.4.
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Boh G M. 72.
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ST. GARMON. M. 8.7.4
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Doh D- M. 54.

S.,n:ä 11

D :cl Id

M :s |f

^D :n If

ALMA. M. 8.7.4.
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r :r |n
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:d'

:d
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S. Webbe, 1740-1816.
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d' :tJ. |s J:n

n .f :s.f,n|r.d,r:n
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d :d |d :d

S_.n':iV.d;|d|a :;^

M.s :^n |f : f .r

D' :s^à'U^:dU

D :d |f :f
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d:t, |d:-
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s :s, |d :-

81 û lachaiuäwriacth hìjfryä.

f "PvYMA iacliawclwríaetli lij-frytl,

JL/ Wecü ei thrci'uu gan fy Nmv,—
Ffordd i gadw àya collcdig,

Balm i wella dj-iiolryw

:

Dyma ddigon,

I un euog fel myfi.

/ Wele foroedd o fendithion,

! am brofi'u nefol flas !

Ni bydd diwedd bytli ar lawnder,

lachawdwiiaeth dwyfol ras

;

Dyma ddigon,

Gorfoledda f'enaid, mwy.
Ax.

814- Llwyddiant yr Efengijl.

f T LWYDDIANT i'r efengyl nefcl,

I i Cenadwri rasol Duw,
Gair yr iachawdwriaeth clirion,

Llawn bendithion odiaeth jw :

ff Llwyddiant heddyw,

Ar y gair rhagorol g^\iw.

/ Llwyddiant byth i'r Brcnin lesu,

I orchfygu ti-wy'r holl fyd
;

Galwed Scilo 'i ddcwisolion,

Yn gyfeillion hoff i gyd :

Jf Llwyddiant beunydd,

I'r efengyl hon o hyd.

/ Llwyddiant byth i Seion siriol,—
Dinas rasol Brenin nef

;

Clywer trwy 'i heolydd hawddgar
Foli'r Oen ar lafar lef

:

ff Llwydchaut byihol,

Ar ei achos anwyl Ef.

B. F.

815 Bedydd Crist.

mf T)RENIN Seion gíidd ei gladdu,

13 Draw jTi yr lorddonen gref

;

Ar ei Fedydd arwyddluniol

Syllai'n siriol engyl ncf

;

crcs. Gwelsant jTiddo

Ddarlun o'i ddyoddefaüit Ef.

/ Uwch y dòn, gwel Ef yia codi,

—

Awdwr hedd, a chadarn Dduw,
Anrhydeddodd Ef y Bedydd

;

Ein dyledswydd ninau yAV

cres. B}nv yn ufudd

I orch'myniou lesu gfáw.

Trigo yn y Babcll.

An.

816
vìf l\rAE fy enaid am gael trigo

ItÌ Yn dy babell, O fy Nuw

!

Uwch terfysgoedd ysbryd euog,

A phcryglon o bob rhyw

;

crcs. Tan aweUm
Balmaidd hyfryd tir fy ngwlad.

w. w.

(245)
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Parch J. EoBERTS (IetjAN Gwyllt), 1822—1877.
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DEISYFIAD. M. 8.7.4.

d |t, :1,

n, |ri,.r,:d|

1, jse, :1,

li |n, :l2

H. J. Gauntlett, Mus. Doc, 1S06-187C.
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li :li Ise,
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M :r jf :n
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r :n jr :d
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1, :n jn :n

f, :n, |se, :1,

L, :1, jt, :d

L, :1, If, :s,

R :r |r :n
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n :r |d

s, :-.f,|n,

d :t, \i

s, :s, Id,

T, :t, |d

M, :n, |n,

Se, :sei |li

M, :n, II,

n :t, |d

li :sei |li

n :n |n

d, :n, |I,

F :n |r :d

L| :1, In, :n,

L, :1, |se, :],

R, :d, 1^2 : I2

d :t, II,
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1, :se, |1,
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O f Giceädi am Sa ncteiädhád.

wf r\ ! SANCTEIDDIA f enaid Ar-

\J glwydd

!

Yn mliob nwyd, ac jti uihob dara
;

Rbo egwyddor bur y nefoedd

Yn fy ysbryd llosg jti Uawn :

—

cres. Na'd íi gnvydro,

Draw, nac jma, fy lle.

vif Ti dy hunan all fy nghadw,
EÌiag im' wyro ar y dde,

Rhedeg eilwaith ar yr aswy,

Methu cadw llwybrau 'r ne' :

cres. ! tosturía,

Meym anialwch 'rwj-f yn bj'w.

vif Phina 'r egwyddorion hpiy
Yn fy cnaid i bob un,

Ag sydd megys pcraroglau

Yn dy natur Di dy hun :

—

cres. Blodau hyfryd,

Wisgo 'i' ddaear l'el y uef.

W. W.

O3O Creu ncwijdä.

mp 1\ fAE fy uatur wedi llygru

liJL Drwyddi oll gan bechod câs :

vìf Arglwydd ! crëa fi o'r newydd,
Tro fy nghalon â dy ras :

cres. Rho dy gyfraith

Yn fy meddwi, fy Nuw !

vip TjTed, Ai-glwydd ! fy sancteiddydd !

Llwyr adfera f' enaid thiwd
;

crcs. Tja y galon cer ddideimlad,

Fel y gareg, fy nghnawd :

mf cres. Arglwydd ! tywallt

Yn fy mj'uwes gariad Crist.

vif Ysbryd Crist jTi trigo ynof,

Er truaned yw fy llun,

A gyfncwid f' cnaid inau

Ar ei ddelw Ef ei hun :

cres. 'R wy'u hiracthu

Am gael bod ji\ bertîaith lân.

rEDR FaBDD.
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/ T\ACW Wr jTi dod o Edom,
jj Ac Bozra 'n goch gan waed !

Angeu hyf a myi'dd o ddreigiau

'N gelaneddau dan ei draed !

mf, Dychwel mae o Aceldama,

Ar ei glun mae 'i gleddyf U}tû
; .

/ A than lawryf buddugoliaeth,

Mae yn ymdaith yn ei r}"m.

vìf Dyma'r Llew o Juda heddj-w,

Ar ol dryllio barau 'r bedd,

cres. Wedi croesi y gagendor

—

Delw conc'rwr yn ei wedd.

/ Dos yn mlaen, Orchfyg\sT dwj-fol !

Marchog mewn gogoniant mawr
;

c?"c'S. Llanw'r ddaear â dy foliant,

JLae dy harddwch fel y wawr.
C. E.

865 DydclyFarn.
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O7 7 Caäarn Sylfaen Seion.

f TT'^ELE, gadaru sylfaen Seion

) > Ar y Graig dragfryddol gref

!

Pan faluiio 'r brjTiiau mawiion,
Saif preswylfa Brenin nef

;

Wele, biydferih fuiiau 'r ddinas !

A'r heolydd hardd eu gwedd !

Wele, mewn adeüad addas,

Orseddfainc Tywysog hedd

!

vif ! mor ddiogel, ac mor ddedwydd
Yw trigolion Seion Duw !

Ffiydia jtio hoff afonydd

la-^yenydd, dyfì-oedd byw :

/ Os y'm ni ja dàinasyddion,

Mawi- y^ 'n braiat, a gwjTi ein byd

;

cres. Cawn dros byth, me-ro hoffach Seion,

Wel'd y Brenin hardd ei bryd. B. F.

O I O Cariad Crist.

mf /'iEFÎsFOR mawi- uwchlaw gwybod-

\J Ydw cariad lesu Grist
; [aeth

cres. Ff>"non iywiol iachawdwiiaeth,

1 adloni 'r enaid tnst

;

inp Marw drosom, bechadmiaid,

Gwerthfawr rodd deheulaw Duw !

cres. Golwg arno wna i'm henaid

/ Lawcnhau mewu ffydd, a byw.
Ctxddelw.

ö I y Geneäigaeth Crist.

f n OEFOLEDDA, ddaear, heddyw,
\jr Llawenhaed dy galon brudd 1

Torodd o'r uchelder amat
WawT dy waredigol ddydd :

Ateb roed i'r hen oíyniad

—

' Ai gwirionedd yw y gwna
cres. Duw breswyüo gyda dynion ?

'

Heddyw gwnaed y gaii- yn dda

!

/ Llawenhewch, fynyddoedd uchel

—

Llemwch hyd jt awjT werdd !

Gorfoleddwch, frjTiiau oesoi

!

Wyntoedd nefoedd, seüiiwch gerdd I

Cui-wch ddwylaw, goed y meusydd !

Cyd-ddeffi-owch, yr adar mân !

—

cres. Unwch oll yn gôr i seinio

Y blygeiiiiol newydd gán !

mf Ch-wi, aneiiif sêr goleuni,

Llygaid gloy^'on awyr fawr,

Sefwch ! synwch ! cydgyfeiriwch

Eich goíygon yma i lawi-

!

Gwelwch Ef—yr hwn, â"i fysedd,

Gynt a'ch crëodd bob yr un

—

crcs. Ar y ddaear wedi 'i eni 'n

Geidwad i'r colledig ddjTi

!

HrRAETnOG.
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MORIAH. M. 8.7. D.

OOO Cwijinp Babilijn.

f T)ABEL gwj'inpa, er ei chryfed;

JD Dagon syrth, er maint ei barch

;

Nid oes elyn ddichon sefyll

tìaen lòr, a'i gadarn arch :

cres, Hollalluog yw Duw Israel

!

Arglwydd Uuoedd llawr a nen !

Caerau Jericho a syrthiant

Pan ddaw 'r seithfed tro i ben.

vif Clymr sn yn mrig y morwydd,

/ Deuhi Seion ! ymgryfhewch
;

mf Sicrwydd sydd am fuddugohaeth,

/ Halehwia, lhxwenhewch
;

cì-es. Fe udgenir äi'wy 'r holl ddaear

Udgom niawr efengyl hedd

—

' Syrthiodd Babel ! sjTthiodd Babel

!

Mwy nis gweUr ond ei bedd !

' An.

OOy Llwyddian t yr Efengy l.

f TJEDED yi- efengyl fj-wiol,

Jl Gyda d^yyfol allu Duw,
At elynion, pelledigion,

Tjiied feii'won ati'n fyw
;

crtís. Aed fel cleddyf llym, daufiniog,

I'r a&'ywiog galon fras :

Nes bo'r cyndyn balch yn plygu,

Gan ymgrymu am gael gi-as.

/ Eled Seion yu ben moliant,

Traether ei gogoniant g\viw
;

Nfcs bo myrdd oddiwrth eilunod

Eto'n djd at eu Duw
;

cres. Sigled seiliau hen garcharau,

Nes bo rhwymau pawb yn rhydd
;

Mohant lesu'n anorchfygol,

GaUu'rdiafolgüUo'rdydd. J. C. J.

OüU Cyfod, Arglwydd, i' th orphwysfa.

mf /'IYFOD, Arglwj'dd! i'th oi-phwysfa,

VJ Boed dy arch mewn bri a braint

;

Gwisg dy weision â chyfiawnder,

Rho orfoledd mawr i'th saint

;

cres. Er mwyn lesu, dy Eneiniog,

Derbyn, lòr ! nyni a'n gwaith
;

Dyro 1 dylodion Seion

DdiwaU fanna ar eu ta'th.

mf Oni ddarfu iti, Arglwydd !

Ddewis Seion fel dy sedd ?

Ti ddywedaist, Dyma 'nghartref

—

Yma trigaf yn fy hedd :

cres. Tyr'd, gan hyny, i'th oi-phwysfa,

Yna mawl a leinw hon
;

f Saint mewn hwyl yn Uawen ganant,

Am y gras a'r Uewyrch Uon. An.

801 Bywyd yn y G-roes.

mf y MAE Siuai heddyw'n ddystaw,

X Swn taranau mwy nid oes
;

Duw sy'n cynyg hedd a bywyd
I'r credadyn di-wy y groes

;

cres. Gwaith cyfiawnder mwy fydd maddeu,
Cuddio beiau rif y gwUth

;

/ Am y g^-aed fe gân mjTdcU-ynau
Fawl a bery'n newydd byth. An.

Oy^ Sinaì a Chalfaria.

mf "ÍT7ELE Sinai a Chalfaiia

VY Heddyw wedi cwrdd ynghyd,
Sylwedd mawr yi- hoU gysgodau
Yn wynebu 'r dwyfol Ud

;

cres. Dacw 'r cleddyf wedi deft'ro,

Llyfrau 'r ddeddf yn d'od yn mlaen,

/ Dacw aur y gwaredigion

Wedi ei buro yn y tân.

/ Dacw angeu wedi ei faeddu,

Dacw 'r ddraig â'i phen yn friw,

Dacw nerthoedd uffem wedi
Eu hysbeiUo gan Fab Duw

;

cres. Dacw 'r lesu yn myn'd adref,

Bywyd miloedd yn ei law
;

Tyrfa fawi- nas gaUwn lifo,

WeUr ganddo 'r dydd a, ddaw. T. D.

öyO Buddugoliaeth y &roes.

f \T^''ELE lesu, 'r pen rhyfelwr,

\> 'Nawr yn d'od o Edom wlad !

'Wisg yn goch, a'i fraich yn rjTnus,

Dreigiau 'n glwyliis dan ei di-aed !

cres. Am yr hyfryd fuddugoUaeth
Canaf ronj'n ar y Uawr,

Hyd nes gwawrio 'r hyfryd foreu

'Canai 'n nliragwyddoldeb mawr.
D. W.

mf Filwyr Seion ! cym'rwn galon,

Gwisgwn arfau 'r nef yn Uawn
;

Byddwn gedyrn yn y fr\vj'dr,

Tra parhao 'n byr brydnawn :

Y mae hyfi-yd foreu tawel,

Rhanu 'r ysbail,bron gerllaw
;

/ Melus seini\ra fuddugoUaeth
CjTi ho liir yr ochr di-aw. An.

/ Cadben mawr ein hiachawdwriaeth
Welaf yn y frwydr hon

;

HoU elynion ei ddyweddi
'N gorfod plygu ger ei fron

;

cres. Plant afradlon sy'n dod adref,

A fu 'mheU o dir eu gwlad :

Rliai fu 'n fudion sy'n clodfori

Duw, am iachawdìvriaeth rad. M. R.
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DUSSELDORF. M. 8.7. D.

o9D Doniau'r Ysbryd.
|
800 Pobpeth er daioni Seion.

mf K RGrLWTDD ! anfon Di dy Yspiyd, mf MAE cymylau a thy\v}'Uwch

J\ Gweithia'n danllyd trwy dy air

;

ItJ.

Tawdd y galon galed gj'fan,

Fel yr arian yn y pair
;

Brysia wneuthur grymusderau,

Dryllia greigiau â dy ordd
;

cres. Disgyn fel pe rhwygai'r nefoedd,

/ Tawdd f\-nyddoedd, myn dy ö'ordd.

An.

O9 I Dyfodiad y Barnwr.

mf TITELE 'r Bamwr mawr yn dyfod

!

VV Wele hoU gymylau 'r nef

Wedi eu britho gan angyUon,

Fyrdd, o gylch ei orsedd Ef '.

mp Udgom yr archangel seiaia,

cres. Treiddia 'r sain i byrth y bedd

;

Rhüa deng mil o daranau

—

Cryna 'r bydoedd wrth ei wedd !

mf HyUt y ddaear, rhwyga 'r beddau,

Cwyd y meii-w, fach a mawr ;

Düa 'r heulwen, gwrida 'r Ueuad,

Syrth y sêr, fel ffigys, 'lawr

;

Moroedd dyfnion ro'nt i fyny
'R myrdd sy'n gorphwys dan y dòn

;

Egyr uffem, cryna 'r anwir

—

Arswyd rwyga 'u heuog fron

!

mp HoU elfenau natur doddant

—

Ysol dân a lysg y byd
;

cres. Ond y saint a gipir 'fyny

At eu Harglwydd, rhag y Uid,

mf Bryniau 'r byd, fel eira, doddant,

Mg y pydew gyd i'r lan
;

/ Ond sain canu, 'n uwch na 'r cyfan,

Glj'w 'r sawl fo â Christ yn rhan !

/ Adsain bêr y gân ddiddarfod,

Golwg ar y biyniau draw,

Wna fy enaid Uesg yn Uawen,

Erlid ymaith bob rhyw fraw ;

cres. Pam yr ofnaf anhawsderau,

A gelynion gwaetha'u rhyw ?

Dof yn fuan i'r ardaloedd

Lle nad oes na phoen na briw !

J. H., Ll.

89O Duwiohleb.

mf r\ WELL i mi nâ pherlau daear

VT Yw duwioldeb yn ei grj-m
;

Hon a'm cynal yn yr anial,

Dan y croesau mwyaf Uym
;

cres. Hon a'm deil yn afon angeu,

Hon a'm hachub rhag y tán
;

/ Hon a'm dysg ar feusydd gwynfyd,

cres. Byth i seinio'r beraidd gân. An.

( 27

Yn amgylchu'r Argh^jdd lor
;

Uniawn yw ei lân lywodraeth

Dros derfynau tii' a môr
;

cres. Mae ei sail ar bur gyfiawnder,

Gwir uniondeb ynddi sydd ;

/ A chawn weled fod ei throion

OU yn gyson iawn ryw ddydd.

7/i/ Dyiys droion a thywyUwch
Sy'n cyfarfod Seion Duw,

Ar ei gyrfa trwy'r anialwch

Tua'i hetifeddiaeth 'sriw
;

cres. Gan fod agoriadau'r nefoedd

A dj-fnderoedd uffern fawr,

OU yn nghadw gan ei Phriod,

/ Daw o'i thraUod fel y wawr.
An.

900 Äthratviaeth Bedydd.

f 1\T0LWN Di, ein Ceidwad graslawu!

ÌTJ. Am y sanctaidd ordinhad,

Ddengys fyth i Seion ffyddlawn,

Saü ei chymod gyda'r Tad
;

2) Dengys ddiluw'r dwyfol ddigter

Yn myn'd dros dy enaid Di,

/ Gan foddloni 'r pur gyfiawnder,

Waeddai am eia bywj-d ni.

/ Bendigedig fo dy enw !

Am dy ras a'th gariad drud,—

p Y sancteiddiaf Un yn marw
Er mwyn cadw euog fyd !

inf Mae dy waith wrth fodd ein calon,

Parchu 'th ordinhadau wnawn,
cres. Ac wrth wneuthur dy orch'mjTiiou,

/ Nefoedd yn ein henaid gawn.
M.

901 Cadernid y Cyfaniod.

f T\YFAIS fawr tragwyddol gariad,

iJ Ydyw'r iachawdwriaeth law^n
;

Sail cyfamod hedd sydd gadarn,

Ac nis derfydd bj'th mo'i ddawn ;

mp Dyma'r man y gorphwys f 'enaid,

Dyma'r man y byddaf byw
;

mf Mewn tangnefedd pur heddychol,

rres. Yn mhob 'stonnydd gyda'm Duw.

mf Syfled iechyd, sj'fied bywyd,
Cnawd a chalon yn gytim

;

cres. Byth ni syfla amod heddwch

—

Hen gytundeb Tri yn Un ;

Dianwadal yw'r addewid,

Cadai'n byth yw cynghor Duw
;

/ Cysur cryf i'r neb a gredo'n

Haeddiant lesu i gael byw. T. C.

)
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MOUNT OF OLIVES. M. 8.7. D.

906 BedyddCrist.

mp l\ DAN donau yr lorddonen

\J Dodwyd lesu Grist i lawr,

cres. Er cjrfiawm pob cyüawnder

—

Cynwys yr ufudd-dod mawr

!

T'.f Yno'r Tad, o'r nef agored,

Eoddes gym'radwyol lef

;

cres. Wiih ei ddilyn, ca'r credadjTi

Eto dyuer wenau 'r nef.

mf Y mae bywyd glan yi' lesu

Ar ei hyd yn burdeb byw
;

Yn ei broffes gwisga 'r Cristion

Wisgoedd ei gymeriad gwiw
;

cre-i. Yma rhodda gür arwydd-lim

—

Marwolaethu pechod cas,

/ A'r aileni i newj'dd-deb

Buchedd, er gogoniant gras.

inf Darlim ydyw 'r Bedydd hefyd

fy Ngheidwad jü. ei fedd,

Ac jTi codi a dysgleirdel)

AJifarwoldeb yn ei wedd.

cres. Gwelaf fìnau, wan gredadyn,

Ynddo, gyda golwg ffydd,

Sicrwydd y bydd imi godi

Areiddelw'nfytholrydd. Lliton.

90 I Tangnefeâd Duw.
mf T)OED tangnefedd Duw a'i anedd

\j Yn ein hysbryd gwanaidd trist,

Fel y cadwer ein calonau,

A'n meddyhau bjiih yii Nghiist

;

/ Ynddo maeddwn feiau fyrddiwn,

Beimydd cyrchwn at y nôd,

Ffy pob gelyn ddaw i'n herbyn,

Nes cawn nef i ganu ei glod. An.

yUo DaioniDuw.

mf T\UW a rees i ni, eleni,

iJ Bob daioui i'n Iloni 'n Uawn

—

Meusydd ffi-wythlon, tywydd tirion

—

Da i ddjTiiou yw ei ddawii :

ores.Wele 'r fìwyddj-n dan ei clioron—
Pob riiyw foddion er ein maeth

;

/ Cydfohanwn Dduw y duwiau,

Am ei ddoüiau ini ddaeth.

/ Ehoddwn fawl i Dduw yu ddil\ th

Am bob beucüth jn y byd
;

Am ein porthi,- a'u dilladu,

'Fe sy'u haeddu 'r clod i gyd

—

cce.'f. Ond yu btuaf am ddaiimriaeth

Rhyfedd iachawdwriaeth rad
;

Bara 'r bj^vyd byth ni dderljdd

—

Peraidd fyddmewn nefol wlad. As

.

909 Hhyfeddodau'r lachawdwriaeth.

mf "I\,T-A.E rhj^w fyrdd o ryfeddodau

iVi_ Yn yr iachawdwiiaeth râd
;

Hon yw 'r afon fawr a lifodd

dau riniog t fy Nhad
;

cres. Yu ei ffrydiau dwg ü adref

Gyda'r dyrfa hardd ei gwedd,

/ Minau gauaf am ei rhinwedd,

Byth yr ochr draw i'r bedd.

mf Bydd augyUon yn rhyfeddu,

Draw i oesoedd rif y dail,

Gweled myrdd o bechaduriaid

Yn dysgleino fel yr haul,

cres. Wedi d'od o wlad y cystudd

Wedi gadael byd o boen,

f Kcja gwisgo 'r gjiiau gwynion,

Wedi eu cànu yn ngwaed yr Oen.

mf Nid oes neb o'r hardd gyfeillion

Yno yu teimlo cur ua phoen
;

Trowd eu galar yu ganiadau

Am gystuddiau 'r addfwyn Oen.

/ Rhyfedd byth os gwehr fiuau

Gyda'r djTfa lou ei gwedd,

Yn cael edrych a rhjieddu

Yr anfeidi-ol gynghor hedd ! G. E.

Ehyfeddodau'r latin.910
mf 1\TAE rhyw fyidd o ryfeddodau,

iiJ- lesu, yn dy fai-wol glwy'
;

p Trwy dy loes, dy gur, a'th angeu,

cre.s. Caed tiysorau f\vy na mwy
;

/ Nis gall cerub bji;h, na seraph,

Lawn fynegu gwerih yr lawn
Eoddwyd drosom gan Gjüyng\vr
Ar Galfaria un prydnawn.

mf Pwy all fesur maint ei gariad

A rhinweddau maith ei ras ?

Nid augyüou, er eu douiau,

Na holl seintiau daear lâs :

/ Môr didrai, heb waelod iddo,

Sydd yu chwj'ddo byth i'r lan
;

Notìa miloedd j'uddo 'u hyfryd

Draw i'r by^vyd yn y mau. An.

911 Cariad Duw.
mf pHYFEDD gariad Duw at ddynion!

il Syndod yw i luoedd ue'

!

Hwu sy'n euyn tân seraphaidd

Tnvy hoU gyrau 'r dcdwydd le :

Golwg arno wna i Gabriel

Hwyho tanau 'r delyn fawr :

/ ! cydseiniwn uiuau 'r authem,
Authem cariad ar v lìawr. An.
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y I 2 Gorchest Cariad.

mf p ORCHEST benaf dwyfol gariad,

\jr Ydyw iachawdwiiaeth dyn
;

Ffi'wyth anfeidrol rasol fwiiad,

Cynghor boreu'r Tri yn Un
;

/ Rhoed tragwyddol seüiau'r cyiaod,

Yn nyoddefaint Calfari :

—

Yr Hwn nid adnabu bechud

p Wnaed yn bechod di-osom ni !

ìiif Dyma fòr didrai o gysm-,

I dnieiniaid daear diist,

—

Duw mewn heddwch â phechadur
Yn haeddianau Aberth Crist !

/ Trefn i'n hachub, ac awdurdod
Sel yr orsedd wiihi hi :

—

Yr Hwn uid adnabu bechod

p Wnaed yn bechod drosom ni

!

í;î/ Rhyfeddodau anghymarol
lachawdwriaeth dyiioh'yw,

Ydynt feusydd anherfjTaol

Myfyrdodau engyl Duw
;

Safant mewn tragwyddol syndod
Uwch marwolaeth Calfari :

—

Yr H'rni nid adnabu bechod

p Wuaed yn bechod drosom ni !

M.

yl O Llef am fywyd.

mf iRGLWYDD! dyro imi fywyd
iJL Mae fy meiau i mor fawr

;

Fy euogrwydd sy'n cyd-bwyso

A mynyddau mwya'r Uawr

:

cres. Rhad faddeuant, gwawria bellach,

Gwna garcharor caeth yn rhydd

—

injì Fu'n ymcìreiglo mewn tywyllwch,

/ 'Nawr i weled goleu 'r dydd !

/ Cyfod, Haul ! sy'n rhwygo 'r t'wyllwch,

Chwâl y beiau mwyaf cudd
;

Gyr holl ofnau anghrediuiaeth,

Fel y nos o flaen y dj'dd :

Rho i mi wel'd yr ardal hyfryd

—

Man Ue mae fy ngobaith gwell

;

Rho' i mi bleser yn yr anial

—

Golwg ar y gwledydd pell. W. W
( 276
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914 Awyädfryd y Briodasfercli.

mf \ITELE 'r hafan, v/éle 'r ardal,

W' Wele 'r nefol hyfryd wlad !

p O'r anialwch 'rwyf ar brydiaii

Yu cael trem ar d fy Nhad
;

/ Mae rhjrsY hiraeth yn fy nghalou

Am gymdeithas bur y nef,

C7-e.s.Lle mae myrdd yn canu 'r authem

—

Anthem cariad, {J')
' Iddo Ef !

'

?»/ ! foreuddydd y bríodas !

! na ddeuai'r ddedwydd awr !

—

Gwel'd ^yyaiebpryd y Priodfab,

Clyn'ed sain y delyoi fawr ;

/ Af dan gauu dros y moroedd,

Hwyhaf tua'r bywyd pur,

Ac anghoíìaf hen gauiadau

Gwâg bleserau'r anial dir.

W. W.

91 O Cariadlesu.

mf T\YMA gariad ! pwy a'i traetha ?

J_/ Anchwihadwy ydyw Ef
;

Dyma gariad, byth ni threiddia

I'w ddyfnderoedd, nef y nef

;

cres. Dyma gariad gwyd fy enaid

Uwch holl bethau gwael y llawr

—

/ Dyma gariad wna imi ganu
Yn y bythol wynfyd mawi-

!

vip Ymlochesaf yn ei glwyfau,

Ymgysgodaf dan ei groes,

mf Ymddigrifaf yn ei gaiiad

—

Cariad mwy na ììvm nid oes !

cres. Cariad Uetach yw na'r moroedd,

Uwch na'r nefoedd hefyd yw

—

/ Ymddii-iedaf yn dragwyddol

Yn anfeidrol gariad Duw !

An.

yl D Awydä i folianu.

mf r\ ! NA byddai cariad lesu

\J Megys fflam angerddol gref,

Yn fy nghalon i'w chynhesu,

Fel y car^vn iuau Ef

;

/ ! na chawn i lirofi nerthol

Weithrediadau'r Ysbryd Ghîn,

Fel y gaUwn yn wastadol,

Yn lle cwyno, seinio cân.

inf Mi chwenychwn 'nawi' gael clywed
Sain caniadau'r dyrfa hin,

Telynorion a iherddorion

Pena 'r nef yn dyrchu'r gân
;

/ De'wch â'r Halehma uchel,

De'wch â'r moliant,. de'wch â'r bri,

De'wch â'r clodydd oll yn gryno,

I'n Gwaredwr anwyl ni.

J. H., Ll.

yi / Cariad at yr Anweledig.

mf A NWELEDIG ! 'rwy'n dy garu ;"

ii Rhyfedd ydyw nerth dy ras

—

Tynaist f' enaid â'th hawddgarwch
O'i bleserau pena' i maes :

/ Ti wnest fwy mewn un mynydyn
Nag a wnaethai 'r byd o'r bron

—

2} Enill iti eisteddfa dawel

cres. Yn y galon gareg hon. W. W.

m/ Yn dy waith y mae fy mywyd,
Yn dy waith y mae fy hedd,

Yn dy waith yi' wyf am aros

Tra bwy'r ochr hon i'r bedd
;

cres. Yn dy waith ar ol myn'd adrei,

Trwy gystuddiau rif y gwüth

—

/ Moli 'r Oen fu ar Gaharia

—

Dyna waith na dderfydd byth !

An.

9 I O Cr-wertU y Oair.

mf r\ ! MOR werthfawr yw'r gaiç per-

U Sydd yn d'od o enauDuw ! [ffaith,

Gwych a dirfawi- iachawdwriaeth

Ynddo dardd : hynod yw !

Nid all miloedd o aui' melyn,

Na'r trysorau goreu sydd,

Foddio'r chdwyll m.v gredadyn,

Fel chffuant air y ffydd.

mf ! mor gyfiawn yw dy gyfraith,

A'th orch'mynion Di, ein Duw !

! mor hynod ac mor hehieth

Yw cly ras at ddynoh-y^v !

creí.Llwydda dy efengyl beraidd,

A dynoetha air dy ras
;

/ ! tywyned dy mrionedd
011 ar led y ddaear lâs.

B. F.

919 '^ llef ddystaw fain.

mf T\'WED y gaii", fy addfwyn lesu !

_L/ Yna f' enaid lawenhà

—

Gair addewid 'caf fy mhui'o

bob pechod, o bob plâ
;

vip Gwrendy f' enaid mewn dystawrwydd

Ar dy adlais distaw, main,

/ Ac fe lama gan orfoledd

Pau y clywo 'th nefol sain.

W. W.
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yûö Erfy71 goleuni ar y fordaith.

mf A ! lACHAWDWR pechaduriaid !

\J Sjdd â'r gallu yn dy law

;

Rho oleuni, hwylia'm henaid
Dros y celiifor gany draw

;

cres. Gad i'r wawr fod ar fy ngwyneb,
Eho fy enaid Uesg j-n rhydd,

Nes i'r heulwen ddysglaer godi,

Tywys fi â'r seren ddydd.

W. W.

Ocheiiaid at Dduw.939
mp "PTO unwaith mi ddyrchafaf

Vi Fy ochenaid tua'r nef,

Ac a wylaf ddagrau'n hidl

Am ei bresenoldeb Ef

:

m/ Pwy a yr na chaf fy ngwrando
Gan D}Tvysog mawr y nen,

Ac na ddaw fy' nymuniadau
Trist, hiraethlawn, oll i ben ?

mf Fel y rhed llifogydd mawrion,
Fel y chwyth jt awel gref,

Felly bydded fy ngriddfanau

Yn dyrchafu tua'r nef

:

M' :d' ir' :iV£'

M :1 |l.s^:l

L :d' If' :iVi'

D :f |t, :d.r

d' :t 1

se |1

'i/ii

1

n' :-.r'|íí

n :n jl

\cres. Gwn, fy Nuw ! nas gelli atal,

Gwn nas gelli roi nacâd
un fendith îs y nefoedd

Ag sydd imi er lleshad.

W. W.

940 Neh ond Crisi yn angeu.

mf \TID oes genyf ond dy himan
iN Yn ai-weiuydd fFyddlon im',

Tan dy gysgod mae fy noddfa

Yn y'stormydd mwya'u grjm
;

cres. Cadw'm golwg tua'r hafan,

Lle mae'm tynfa, doed a ddel

—

Tiroedd hj-fryd yv adde'srid

—

/ Gwlad yn llifo o laeth a mêl.

M. K.

mf Yn y dyfroedd mawr a'r tònau
Nid oes neb a ddeil fy mhen,

Ond fy anwyl Briod lesu,

'Ehwn fu farw ar y pren
;

/ Cyfaill }TV yn afon angeu,

Ddeil fy mhen yn uwch na'r dón
Golwg amo wna i mi ganu
Yn yi' afon ddofn hon. D. W.
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944 Bechreu Oedfa.

mf "rvISGYN, lôr ! a rhwyga'r nefoeddU Tywallt Ysbryd gras i lawr,
Disgyn fel y toddo 'r bryniau,

Dîosg fraich dy allu ruawr

:

/ Ehwyga 'r lleni, jinddysgleiria

Ar dy drugareddfa lân
;

Eho dy lais a'th wênau tirion

—

Achub bentewynion tân

!

7)1/ Ti achubíiist y rhai gwaethaf,
Aunheilyngaf a fu 'n bod,

cres. Achub eto—achub yma

—

Achub íinau er dy glod !

/ Ti gei 'r mawl pan danio 'r ddaear,
A jjhan syrthiro sêr y nen

;

cres. Ti gei 'r enw yn dragwyddol

—

£' Ti gei 'r goron ar dy ben ! An.

945 Bedijdd.

mf AEGLWYDD! dyro yn y Bedydd
A. Oiwg eglur ar dy wedd

;

Gad i'm ffydd vmalivd ynot
Wrth fyn'd trwy y dyfrllyd fedd.

cres. D'wed y gair mai Ti a'm piau,

Dyro arnaf fi dy nùd
;

Ac fel un o braidd dy gorlan,

I dy fynwes gad im' ddod.

wf ! 'r drugaredd fawr a gefais

—

Dechreu 'm taith yn ol dy droed !

Ffordd y dwfr a'r gwaed ordeiniaist

Yn ffordd bjwyd dyn erioed.

cres. Aethost Ti dy hun trwy 'r dyfroedd,

Aethost Ti dy hun trwy 'r gwaed

!

Eho dy ysbryd ynof tìnau,

Fel dilynwyf ol dy draed. S.

946 Tr Ysbryd Glân.

vif rilYEED, Ysbryd yr addewid

!

JL O'r uchelder pur i lawr,

Yn dy ddoniau cadwedigol,

Er aü eni tyrfa fawr •

/ Ehwyga 'r nef yn awr, a disgyu
Ar bob oedran heb wahân,

Llauw 'r byd a'r eglwys hefyd
Ag effeithiau 'r dwyfol dán.

mf Gweithia 'n rymus ar eneidiau,
Galw filoedd i dy d

;

cres. Gwawried bellach ar ddaear
Hyfr\ d ddyddiau JubiU

;

/ Chwythed y deheuwynt neíbl

Nes adfywio pawb i gyd,
Fel bo rhinwedd a sancteiddrwydd
Yn teyrnasu dros y byd. An.

y4 I Anghrediniaeth.

mf k NGHEEDINIAETH I gad fi 'n

XX llonydd,

Onite nai goda 'm llef.

{ 287 )

O'r dyfuderoedd, lle 'rwy 'n gorwedd,
Fyny 'n Lân i ganol nef

!

/ Brawd sydd yno'n eiriol droswyf,
Nid wy' 'n anghof nos na dydd;

Brawd a dr fy holl gadwynau,
Brawd a ddaw a'r caeth yn rhydd.

m/ 'Chy(üg ffydd! p'le 'rwyt ti 'n llechu?
Cymer galon, gwna dy ran,

Obaith egwan ! p'le rwyt tithau ?

Tyn dy gleddeu gyda'r gwan :

/ Anghrediniaeth ! ciJ o'r llwybr,
Phery 'r frwydr ddim yu hir

;

mp Er mai eiddil j'w fy enw,
cres. Eto i gyd 'rwy'n enill tir ! D. W
y4o Ffoi o ddinas distryw.
mp Y MAE 'r oriau yn fy ngalw

1 'N ddyfal beunydd i bar'toi

:

Tân sy'n d'od ar ddinas distryw,
Tua Soar ceisiaf ffoi !

cres. Arglwydd ! 'mafael ynwy'n fuan,
Onite ni ddeuaf bth

—

Tra bo 'r tân yn Uosgi Sodom,
Yn y bryniau gwnaf fy nj-th ! W.W.

949 Cymer fl.

mf \ EGLWYDD grasol ! gâd im' brofi

l\. Mai'Ngwaredwr ydwyt Ti

;

Maddeu'n llwyr fy holl gamweddau,
Eho i mi brawf o'th gariad cu

;

cres. Dyro'th Ysbryd i'm dyddauu,
Dyro'th Ysbryd i'm glanhau

;

Cymer fedchaut lhvyr o honof,
Dedwydd fyddaf i barhau. An

y OU Gwagder y Byd.

mf í\ FY enaid ! driug i fyny,

\J Allan o'r auialwch mawr

;

Esgyn fry, i fynydd Nebo

—

Pam y glyni wrth y llawr ?
cres. Ti gei yno olwg hyl'ryd

Ar y teg ardaloedd di-aw,

A chei brotìad dystaw, eglur,

Cei fy'u'd yno maes o law.

if Ti gei wel'd dy heu gyfeilMon,

Fu 'n cyd-deithio 'r anial wlad,
Yno 'n gwledda mewn llawenydd,
Ac yn U';;'" •uewn mwynhâd

;

cres. Aden ffyda'à. utìwg i tithau
Friwsion o'u danteithioiviiwy,

Nes dy lenwi â dymuniad
Am gael gwledda arnynt mwy.

vip Beth yw holl bleserau 'r ddaear,
Beth yw hoU deganau 'r byd,

I greadur sydd i farw ?

Twyll a gwagcdd y'nt i gyd

!

/ lesu, a'i haeddiaut!—dj-na drysor
Leinw f' enaid a phob dawn !

Dyged angeu bob peth daear—
Byddaf ja gyfoethog iawn !

D. E.. T.

U
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NODDFA. M.8.7.D. (Afreoiaidd).

9Uö Ffyddlondeh Duw i'w Eglwys.

mf / ìOFIA, Ai-glwydd ! dy ddyweddi,

\J Llama ati lel yr liydd
;

Ac na âd i'w holl elyiiiün

AiTii 'n hoUol gael y dydd :

cres. ! dadguddia y cololnau

Wuaed i'w clij-aal jii y nos—

•

mf Addewidion diamodol

Duw, [p) ar gj'íiif g%vaed y groes !

mf Mae bod yn iyN ja fawr ryfeddod

Me\\Ti ä'wrneisiau sydd mor boeth
;

cres. Ond mwy rhjíeddod, wedi 'mhroü,

Y dof o'r cystudd fel aur coeth :

mf Amser cànu, diwmod nithio

—

Eto 'n dawel heb ddim braw !

/ Y Gr sydd imi yn ymguddfa
Sydd â'r wyntyll yn ei law

!

m/ Perarogli mae fy nardus,

WrtÌi wledda ar y cariad rhad
;

Sel yn tanio 'n erbyn pechod—
Caru delw sancteiddhâd

:

Tynu ymaith law a llygad,

Ynghyd âg uchel drem i lawr :

cres. Neb yn deüwng o'i ddyrchafu,

/ Ondfylesu—Freninmawr! A. G..

964 Adfeiliad Seion.

mp í\ ! NA bai fy mhen yn ddyû-oedd,

yj Fel yr wylwn yn ddidrai,

Am fod Seion, lu banerog,

Yn ngwres y dydd yn Uwfrhau

!

Mae 'r Uwynogod ynddi 'n trigo,

I ddifwyno 'r egin grawn
;

A'r Seceina yn ymadaw
foreuddydd hyd biydnawn !

mf Defifro, Arglwydd ! gwna rymusder
;

Cofia I 'r cyfamod Htedd !

Gwêl dy enw mawr dan orchudd

—

Y tystion sydd yn wael eu gwedd :

cres. Dywed air a'u cwyd i fyny,

Ti yw 'r Adgyfuchad mawr !

Argraphiadau d' euw newydd
Ddysgleirio amynt fel y waw.

A. G.

y O O Dyfroedd yr lachawdwriaeth.

mf r\ ! RHWYGA 'r tew gymylau duon,

\J Sy'n cuddio gwedd dy wyneb gwiw

:

Nid oes bleser a'm dyddana
Ond yn unig Ti, fy Nuw !

cres. Môr didrai o bob trugaredd

Yw 'th iachawdwriaeth fawr ei da\vn,

A lanwodd ac a üfodd aUan
Ar Galfaria un prydnawn.

mf ! am yd yma beunydd
fifrydiau 'r iachawdwriaeth fawr,

Nes fy nghwbl ddisychedu

Am ddarfodedig bethau 'r Uawr
;

cres. Byw dan ddysgwyl am fy Arglwydd,
Bod pan ddelo "n efl'ro iawu

I agoryd iddo 'n ebr\vydd,

A mwjTihau ei ddelw 'n UawTi.

mf Fhydiau tawel, byw, rhedegog,

dan liuiog t fy Nuw,
Sydd yn Uanw, ac ja Uifo,

fendithion o bob rhyw

—

cres. Dyfroedd gloyw fel y grisial,

1 olchi 'r euog, nerthu 'r gwan,

/ Ac i gànu'r Ethiop duai'

Fel yr eii-a yn y man. A. G.

9DD ^ Gobaith giUT/nfijdedig.

mf r\S rhaid wynebu 'r afon donog,

vj Mae un i dori grym y lU'

—

lesu ! f ' Archoä'eiriad ffyddlawn !

Dyna ddigon byth i mi

!

cres. Yn ei waed caf waeddi, ' Concwest
Ar angeu, ufl'ern, byd, a'r bedd !

'

/ A thragwydduldeb i'w glodfori,

Yn ogoneddus ar ei wedd.

mf Yno caf ddjTchafu 'r Persou
A osododd Duw yu lawn,

Heb ddychymyg, Ueu, ua gorchutW

—

Am henaid ar ei ddelw 'n Uawu,

/ Yn nghymdeithas y dirgelwch

DadguddieJig yn ei glwy'

—

AddoU 'r Mab i dragw.vddoldeb,

Heb goUi 'ngolwg arno mwy !

A. G.

9 D I Tmgais y Cristion.

ìitf TjA^N fo'm heuaid fwyaf gwresog,

X Yn tanUyd garu 'n fwyaf byw,

Y mae 'r pryd hyny 'n fyr o gyrhaedd
Pei'Êfaith saDctaidd gyfraith Duw

:

cres. ! am nerth i'w hanrhydeddu.
Tnvy dderbyn iachawdwriaeth rad,

mp A'r cymuudeb mwyaf didtüg,

Yn hyfiyd felus jti y gwaed !

??i/ Addm-na 'm henaid â dy ddelw,

Gwna fi 'n ddychryn yn dy law
I uffern, Uygredd, a chuawdolrwydd,
Wrth edrych aruaf yma a thraw ;

/ ! am gymdeithasu â'r enw !

Enaint tywaUtedig yw,
Yn haUtu 'r byd, gan berarogU

hawddgar ddoniau Crist, fv Nuw.
À. G.

( 293
)
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CYSUR. M. 5.5.6.5. D.

yöU lihinweddangeu Calfar

mf T S nefoedd ni bu

X 'R fath fenditb i mi
Ag angeu fy lesu

Ar ö-alfari fry

;

Rhyfeddod y byd
Yw angeu mor ddrud,

/ A gwreiddyn caniadau

'R fiÿddloniaid i gyd !

m/ Fy enaid i sydd,

Yn awr nos a dydd,

Am ganmol yr lesu

A'm rhoddodd yn rhydd :

cres. Fe 'm cododd i'r lan

Pan oedd\vn yn wan,

/ Amlygodd f Anwylyd
Fy rhyddid a'm rhan.

/ Af bellach yn hy'

Tua'r Ganaan sydd fry,

Mi wela'r addemd
Yn gadaru o'm tu

;

creH. A geiriau fy Nuw
Sy'n gadam o ryw

—

Fe dd'wedodd cawn goncro
'Ngelynion a byw.

/ Trwy 'r byd y bo sôn
Am bwrcas ei boen,

A chaned pob teulu

Mai teüwng yw 'r Oen.
cres. Mi wela 'n ei glwy'

Gytìawnder sy' fwy
Na meithder y moroedd,
Er lleted y'nt hwy.

W.
Cymod tricy y gwaecl.981

mf mROWCH, gwelwçh i gyd,

± Dros fànau 'r hoU fyd,

lachawdwr pechadur,

A'i prynodd mewn pryd.

cres. Ein heddwch mawr yw
Gwaed gwerthfawr Oen Duw,
rwymau marwolaeth

/ Cyifododd yn fyw.

m/ Y cymod a \\Tiaed,

Trwy rinwedd ei waed,

A thrwy ei farwolaeth

Cawn Satau tan di-aed.

vip Ei lafur a'i loes,

Er griddfan ar groes,

crcs. Yn fywyd i'r euog
A'r truan v troefl. Ak.

yö^ iî/ií" wedd gwaed y grocs.

f "nY lesu m^vy fydd,

r Fy noddfa bob dydd-
ddyfiider pydewau,
Fe'm rhoddodd yn rhydd.

iiif Ni feddaf iachâd,

c)-es. TJn dim ond ei waed
;

/ Fy heddwch a'm haeddiant,

Fy nerth a'm parhad.

m/ Rhyw afon a gaed,

ddr ac o waed

;

O'r orsedd ddysgleirdeg

Mae'n rhedeg yn rhad,

cres. I wella fy mriw,

Fy meiau bob rhyw,

/ A chànu fy enaid

Er dued ei liw.

/ Boed yma fy nyth,

A'm bywyd i bj-th,

Yn nghlwyfau'r Oen tyner,

A'i lawnder di-lyth.

cres, Ac yma caf fjw,

Er croesau bob rhyw,

A'm henaid yn llawen,

Dan aden fy Nuw.
ÄN.

983 Gwynfydedig yiu y meirw.

mf n WYNFYD y rhai sydd

Ijr Yn meii-w mewn ffydd,

Eu Harglwydd a'u derbyn

Ar derfyn eu dydd

;

cres. Cânt orphwys i gyd
Yn harddwych eu pryd,

Uwch bUnder trallodus

Enbydus y byd.

mf I'w bUno ni ddaw
Un bradwi' na braw,

Na nos yn oes oesoedd

I'r lluoedd gerllaw

:

cres. Eu goleu'n dêg iawn,

A'u Uewyrch yn Uawu,
Yw lesu grasusol

A'i ddwyfol wii' ddawn.

/ Bydd hyfi-yd eu hiaith

Wrth fòU Duw'n faith,

Heb deimlo dim dohrr

Na chur, na phoen chwaith

;

cres. Cânt weled heb gudd,

Yn dirion bob dydd,

Ogoniant y Duwdod

!

Rhyfeddod a fydd. A».

( 299 )
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1r\Ci'\ 'ltis goud for me to draw ìiearUO I to God:—Fs. 1xxiii. 28.

HiBAETH.—6.4.6.4.G.6.4. (No. 82).

m/ \TEARER, my God, to Thee,—
iN Nearer to Thee

:

E'en though it be a cross

That raiseth me,

cres. Stül all my song would be,

Nearer, my God, to Thee

;

dim. Nearer to Thee.

nif) Though like the wanderer,

Dayhght all gone,

Darlmess be over me,
My rest a stone

;

cres. Yet, ia my di-eams, I'd be

Nearer, my God, to Thee,
ìiij} Nearer to Thee.

mf There let the way appear

Steps up to heaven
;

All that Thou sendest me,
In mercy given

;

cres. Angels to beckon me
Nearer, my God, to Thee

;

Nearer to Thee.

/ Then, with my waMiig thoughts
Bright with Thy praise,

Out of my stony griefs

Bethel I'U raise

;

p So by my woes to be,

cres. Nearer, my God, to 'Thee;

dim. Nearer to Thee.

/ Or if on joyful wing,

Cleaving the sky,

Sun, moon, and stars forgot,

Upwards I Üy

;

cres. Stül aU my song shaU be,

Nearer, my God, to Thee

;

dim. Nearer to Thee. S, A.

1062 ' ^o^thy is the Lamb:
8. AÎINE.—c.M. (No. 16).

/ /^OME, letus join our cheerful songs

\J With angels round the throne
;

Ten thousand thousand are their

But aU their joys are one. [tougues,

/ ' Worthy the Lamb that died !
' they

' To be exalted thus ;' [cry,

p ' Worthy the Lamb ! our Ups reply,

mf ' For He was slain for us.'

mf Jesus is worthy to receive

Honour and power divine

;

eres. And blessings more than we can give,

Be, Lord ! for ever Thine.

/ The whole creation join in one,

To bless the sacred Name
Of Hün that «its upon the throne,

Aud to adore the Lamb. Watts.

ENGLISH HYMNS
1063 Heavcn.

S. PETER.—C.M. (No. 22).

/ rpHERE is a laud of pure delight,

JL Where saints iuimortal reign

;

Infinite day excludes the night,

And pleasures banish paiu,

/ There, everlasting spiing abides,

And never-mtheiing üowers

;

mp Death, lüie a narrow sea, divides

This heaveuly land from om's.

mf ! could we make our doubts remove,

These gloomy doubts that rise,

cres. And see the Canaan that we love,

With unbeclouded eyes.

mf Could we but cUmb where Moses stood,

And view the landscape o'er, [flood.

/ Not -Jordan's stream, nor death's cold

Should fright us from the shore.

1 r\r> A Watts.
1 Uu4 Salvatioìi.

S. MAGNUS.—C.M. (No. 25).

mf nALYATION ! Oh the jojl sound

!

ÍJ 'Tis pleasure to om* ears
;

A sovereign balm for every wound,
A cordial for om* fears.

p Bmied in sorrow and in sin,

At hell's dark door we lay

;

cres. But we arise by grace divine
' To see a heavenly day.

/ Salvation ! let the echo fiy

The spacious earth around,

WMle aU the armies of the sky

Conspii'e to raise the soimd. Watts.

1065 'JustasIam:
LEEDs.—8.8. 8.6. (No. 153).

p TTJST as I am—ìNÌthoutoneplea, [me,

fj But that Thy blood was shed for

cres. And that Thou bid'stme cometo Thee,

p Oh ! Lamb of God ! I come

!

p Just as I am—and waiting not

To rid my soul of one dark blot : [spot,

cres. To Thee whose blood can cleanse each

p Oh ! Lamb of God I I come !

p Just as I am—though tossed about
With many a conflict, many a doubt,

cres. Fightings and fears mthin, without,

p Oh ! Lamb of God ! I come

!

p Just as I am

—

cr. Thou wilt receive,

Wüt welcome, pardon cleanse, reUeve

;

mf Because Thy pronUse I beUeve,

Oh ! Lamb of God ! I come !

p Just as I am

—

cr. Thy love unknown
Has broken every barrier down :

mf Now to 1)6 Thine—yea, Thine alone,

Oh ! Lamb of God ! I come !

( 329 ) C. Elliott
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1 nR fì The Cross of Christ.
'^^

BABYLON.-L.M. (NO. 72).

vif TT'^HEN I suneY the wondrous

\\ cross

On which the Prince of Glory diecl,

My richest gain I coimt but loss,

And pour eontempt on all my pride.

m/ Forbid it, Lord ! that I should boast,

Save in the death of Christ, my God

!

All the yain things that chann me

I saci-ifìce them to His blood. [most

p See fi-om His head, His hands, His

feet,

Sorrow and love tlow mingled do-nn !

cres. Did e'er such love and sorrow meet,

Or thoms compose so rich a crowu ?

m/ Were the Tvhole reahn of nature mine,

That were a present far too small

!

cres. Love so amazüig, so divine,

Demands my soul, my life, my all 1

Watts.

1067 I>oxology.

OLD HUNDEEDTH.—L.31. (No. 51).

/ T)EA.ISE God fi-om -nrhom all bless-

\_ ings Üow !

Praise Him, all creatures here below

!

Praise Him, above, ye heavenly host

!

Praise Father, Son, and Holy Ghost

!

Ken.

1 HRft ' Come over, and help ns.'

"^"?üKELL..-7.6.D. (No.121).

m/ T^ROM Greenland's icy mountams,

J^ From India's coral strimd,

Where Aíric's sunny fountains

Eoll dowu the golden sand,

From many an ancient river,

From many a palmy plaiu,

Thev call us to deliver

Theii- laud from error's chaüi.

mf What tliough the spicy breezes

Blow soft o'er Ceylon's isle ;

Though evei7 prospect pleases,

diin. Aud ouly mau is vile ;

mp In vain, ^rith lavish Idndness,

The gifts of God are strewu
;

The heathen in his bUnduess,

Bows down to wood and stone.

vif Can we, whose souls are Ughted

With wisdom û-om ou high

—

Cau we, to men beuighted,

The lamp of üfe deuy ?

cres. Salvation ! Oh, sahation !

The joyful sound proclaim,

Till each remotest nation

Has leamed Messiah's N'ame.

/ Waít, waft, ye winds, His story

!

Aud you, ye waters, roll

!

Till, Hke a sea of glory,

It spreads fi-om pole to pole ;

TiU, o'er om- rausomed natm-e,

The Lamb for sinners slain

—

ff Redeemer, King, Creator !

In büss retums to reign ! Hebeb.

1069' Buried with Him inBaptüm.'

ENTDSLF.IGH. 7.6 D. (No. 120).

jnf \ EOUND Thy grave, Lord Jesus,

A. Thine opeu grave, we stand,

\Vith hearts aU fuU of gladness,

{

To keep Thy blest conmiand ;

cres. So Thee iu faíth we follow,

[ Aud trace Thy path of love,

!
Through the strauge solemn waters

j

Up to the íbroue above.

mf Into Thv death baptized,

I 0, let" us with Thee die

;

Aud clothe us with Thy risen Ufe,

Aud whoUy sanctify

:

cres. So freed from the old natm-e,

And ransomed by Thy blood,

May we pass on to glory,

AUve ynth Thee to God. Anon.

"1 070 ' ^'wî *''«* ^°^^ "^"* Christ:

w-ELLS.—7. 6 lines. (No. 185).

vif T)OCK of Ages ! cleft for me,
'

It Let me hide myseU in Thee
;

Let the water and tlie blood,

From Thy woimded side which Üowed,

cres.Be of sin the double cm-e

—

Cleanse me fi-om its guilt and power.

mp

cres

f

cres,

f
mp
P

cres

f
dim

( 330 )

Not the labom-s of my hauds

C'au fulfil thy law's demands ;

Could my zeal no respite know,

Could my tears for ever flow,

. AU for siu could not atone ;

Thou must save aud Thou alone.

Nothiug iu my haud I biing ;

•Simplv to Thy cross I cUug ;

Naked—come to Thee for di-ess ;

Helpless—look to Thee for grace ;

Yile

—

I to the Foimtain fly ;

Wash mc, Sariour ! or I die !

While I drw this fleetiug breath,

When my eyelids close iu death,

.\Mieu I soaì- through tracts imknown,

See Thee on Thy judgment-throne

—

Rock of Ages ! cìeft for me,

. Let me hide myseU ìn Thee

!

TOPLADY.
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1071 For the spread of the Oospel.

S. GARMON.—8.7.4. (No. 212).

mf A'ER those glooni}' hiUs of d;nkness,

V/ Lüok, niy soul ! be still, anil

All the proniises do ti'avail [gaze :

On íi glorious day of grace :

cres. Blessed jubüee !

Let thy glonous morniug da\vn.

IIIf Let the Indian, let the Negro,

Let the rude barbarian see,

That dÌYÌiie aud gloiious couquest

Once obtained on Calvary :

cres. Let the gospel

Word resound from pole to pole.

May the glorious day approaching,

From the darkness quickly dawii,

And the everlasting gospel

Spread abroad Thy holy Name

—

All the borders

Of the great Immanuel's land.

/ Fly abroad, thou mighty gospel

!

Win and conquer, never cease
;

May thy lasting \vide dominions

Multiply and stül increase !

cres. May thy sceptre

Sway the enUghtened world around.

W. W.

10/2 Christ's guidaìice.

CAERSA.LE1I.—8.7.4. (No. 204).

mf r\ UIDE m,e, ! Thou great Jehovah

!

\.J Pilgrim through this barren land
;

f I am weak, /" but Thou art mighty
;

Hold me with Thy powerful hand :

p Bread of heaven,

crcs. Feed me now and evennore

!

mf Open now the crystal fountain

Whence the healing streams do

Let tlie tìery cloudy pillar [flow

Lead me all my joumey through.

crcs. Strong DeUverer

!

Be Thou stül my streugth and shield.

p When I tread the verge of Jordan,

Bid my anxiou8 fears subside :

cres. Bear me through the swelliug toiTent

;

Land me safe on Canaan's side.

ff Songs of praises,

I wiU ever give to Thee. W. W.

1

' Thriìi ahnlt girìde me with Thy
1 0/3 't'""**^^ ""'^ afterwards receive

iiie to glory.'—Fa. lxxiii. 24.

! SANDON.—10.4.10.4.10.10. (No. 159).

mf T EAD, kiudly Light, (p) amid the

i IJ encircUng gloom,

cres. Lead Thou me on ; [home

;

p The night is dark, and I am far from

cres. Lead Thou me on.

)/(/ Keep Thou my feet, I do not ask to see

The distaut sceue, (jì) one step

enough for me.

mf I was not ever thus, nor prayed that

Shouldst lead me ou
;

[Thou
I loved to choose and see my path

; [cr.)

Lead Thou me on
;

[but now

mf I loved the garish days, and spite of

fears, [not past years !

Pride ruled my will : (^Jp) remember

mf So long Thy power hath blest me, (cr.)

WiU lead me on [sure it still

O'er moor and fen, o'er crag and torrent,

The night is gone, [till

cres.And with the mom those angel-facea

smile - [and lost awhile.

dí7rt.Wliich I have loved long since, (p)
J. H. Newihan.

"I Qy4 Ebenezer.

BETHANY.—8.7. D. (No. 236).

mf pOME , Thou Fount of every blessing,

\j Tuiie my heart to sing Thy grace
;

Streams of mercy never ceasing

Call for songs of loudest praise.

cres Teach me some melodious sonnet,

Sung by flaming tongues above ;

/ Praise the mount—Oh ! tìx me on it

;

Mount of God's unchanging love

!

mf Here I raise my Ebenezer :

Hither, by Thy help, I'm come;

And I hope, by Thy good pleasure,

Safely to arrive at home ;

cres. Jesus sought me when a stranger,

Wanderiug from the fold of God ;

/ He, to rescue me ft'om danger,

diiii. Intei-posed his precious bìood !

mf Oh! to grace how great a debtor,

1 Daily I'ni constrained to be

;

Let thàt grace, Lord ! Uke a fetter,

Bind my wandeiing heart to Thee,

Prone to waiuler, p Lord ! I feel it,

Prone to leave the God I love

—

cres. Here's my heart, ! take and seal it,

Seal it from Thy com-ts above !

ROBINSON.

( ^31
)



ENGLISH HYMNS.
1r\~7 P^ ' To lay holä upon the hope set

yJ I O hefòre us.'- Heb. vi. 18.

ABERTSTWITH.—7's, 8 liiies. (No. 193).

ìììf
TESUS ! lover of my soul,

fj Let me to Tliy bosom fly,

cres.Wliile tlie nearer waters roll,

While the tempest stül is high
;

2) Hide me, my Sa^iour, hide,

Till the storm of life is past

:

cres. Safe üito the haveii guide

:

dim. receive my soul at last

!

mf Thou, Cluist, art all I want

;

More than all in Thee I find :

Raise the fallen, cheer the faiut,

Heal the sick and lead the blind :

p Just and holy is Thy Name,
I am all umighteousness

;

Yüe, and fiül of sin, I am,

cres. Thou art full of truth and graee.

ììif Plenteous grace -with Thee is found,

Grace to pardon all my siu
;

cres. liet the heaUng streams abound,

Make and keep me pure withia :

/ Thou of Ufe the foimtain ai-t,

Freely let me take of Thee :

Spiing Thou up ^vithin my heart,

Rise to all etemity

!

C. Weslfa'.

\ r\~7 p. ' When Jesus was risen early the
1 VJ I O first dmj of the lüeefc.—Mark xvi. 9,

DAEWELL.—6.8. (NO. 100).

vìf A WAKE, ye saiats, awake,

ii And hail this sacred day ;

In loftiest songs of praise

Yom' joyful homage pay

;

cres. Come bless the day that God hath blest,

The tj-pe of heaven's etemal rest.

/ AU hail, tiiumphant Lord !

Heaven with hosannas rings !

And eai-th, ia humbler strains,

Thy praise responsive sings
;

Wortiiy the Lamb that once was slain,

Throügh endless years to live and reign.

/ Great lüng, gird on Thy sword
;

Ascend Thy conqueiing car

;

Whüe, justice, power, and love

Maintain the gloiious war :

This day let sinners own Thy sway,

And rebels cast their arms away. Lyte.

cres.And saüits cry eveiTaore,

/ Worthy the Lamb !

f Join, all the human race,

Our Lord and God to bless :

Praise ye His Name !

In Him we ìviU rejoice

Making a cheerful noise,

crcs. Shouting %\ith heart and voice,

ff Worthy the Lamb !

p Though we must change our place,

Yet shaU we never cease

cres. Praising His Name

!

/ To Him we'U tribute biing
;

Hail Him our gracious King
;

Cí'cs. And mthout ceasing sing

ff'
Worthy the Lamb ! Anon.

1p»'7Q ' He shall have donnnion alsofrom
VJ f O sea to sea.'—'Ps. lxxii. 8.

HURSLEY.—L.M. (No. 61).

/ TESUS shall reign where'er the sun

fj Doth his successive joumeys nin !

HisMngdom stretch froni shore to shore,

Tül moons shall wax and wane no more.

/ For Him shall endless prayer be made,

Aud prüices throug to crown His head
;

His Name, lLke sweet perfume, shaU iis3

With every morning saciilice.

/ People and reahns of every tongue

DweU on His love with sweetest song ;

p And infant voices shaU proclaim

cres. Their early blessings on His Name.

/ Let every creature rise, and biing

Peculiar honours to our lüng
;

cres. Angels descend T\ith songs again,

ff .\nd earth repeat the loud Amen.
Watts.

1/~v"TQ ' The Lord hath His way in the
\J I ìy whirlwind and in the storm.'

—Nali. i. 1.

ST. LEOXAED. C.M. (No. 20).

mf (1
OD moves iu a mysterious way,

T His wonders to perfonn
;

He plants His footsteps üi the sea,

Aiid lides upon the storm.

p Ye fearful saints, fresh courage take,

The clouds ye so much di-ead

res.Axe big with mercy, and shaU break

lu blessings on yom- head.

1 077 ' Thou art worthy, O Lord, to re-' ">f J^dge not ihe Loi-d by feeble sense,

I U f I ceive glory andhonour.'—Rey.ÌY 11.

Moscow.—6.6.4.6.6.6.4. (No. 93).

/ /1 LORY to God on Hgh !

\jr Let heaven and earth reply,

Praise ye His Name !

Angels, His love adore,

f) Who aU om- sorrows bore
;

But trust Him for His grace
;

iiip Behind a frownmg pro\idence,

mf He hides a smiling faee.

mf Blind unbeUef is sure to err,

And scan His work iu Tain
;

cres. God is His o\ni intei-preter,

And He wiU make it plain. Cowpeb.
( 332 )



beg, a passing

ENGLISH
1080 ' -^^y ^^'^ ^^ flo?i«.'—Matt. vi. 10.

teoyte's chant.—8.8.8.4. (No. 152).

mf 1\,TY God, my Father,
|
•«•hile I 1 stray

ÌTJ. Far from my home, on j life's

rough
I

way,

cres. teach me fi'om my
|
heart to

|
say,

dim. Thy
|
ynil be

|
done.

p If Thou shouldst call me
|
to re-| -sign

What most I prize,—it
|
ne'er was

|

mine

;

I only jield Thee
|
what was

|
Thine ;—

r

Thy
I

will be
|
done.

p What tho' iü lonely
|

grief I
|
sigh

For fiiends beloved, no
|
longer

|
nigh,

Submissive would I
|
stiU re- 1 -ply,

Thy
I

will be
|
done.

mf Should griefor sickness
|
waste a- 1 -way

My life in prema-
|
-tiu'e de-

|
-cay,

My Father, stiU I
|
strive to

|
say

Thy
I

will be
|
done.

m/ Let but my fainting
|
heart be

|
blest

With Thy sweet Spirit
|
for its

|

guest,

My God, to Thee I
|
leave the

|
rest ;

—

Thy
I

will be
I

done !

p Eenew my will fi-om
|
day to

|
day

;

Blend it wth Thiue, and
|
take a- 1 -way,

All that now makes it
|
hard to

|
say,

Thy
I

wiU be
|
done !

mf Then, when on earth I
|
breathe no

|

more [fore,

p The prayer, oft mixed with
|
tears be-

]

c7-es. I'll sing upon a
|
happier

|
shore ;

—

/ Thy
I

wiU be
1
done 1 C. Elliot.

1p\Q-| 'Abide loith me, for it is toward
\JQ I evening.'—Luke xxiv. 29.

eventide.—lO's. (No. 163).
mp i BIDE with me, fast faUs the even-

II tide;

The darkness thickens : Lord, with me
abide

;

When other helpers fail, and comforts

Üee,

Cfês. Help of the helpless, (dim.) abide

with me

!

p S-wift to its close ebbs out life's nttle

Earth's joys gi'ow dim, its glories pass
away

;

Change and decay in aU around I see

:

cres.O Thou who changest not, (p) abide

with me

!

mf Not a brief glance I

word,

But as Thou dweU'st with Thy dis

ciples, Lord,

—

( 333
)

HYMNS.
Familiar, condescending, patient, free,

cres. Comenotto sojom-n, but abidewith me.

p Come not in terrors, as the Kiug oí

lángs,

But Mnd and good, with healing in

Thy ^\Tngs
;

Tears for aU woes, a heart for every

plea
;

cres. Come, Friend of sinners, thus abide

with me.

p I need Thy presence e^eiy passing
hour,

—

cres. What but Thy grace can foil the
tempter's power ?

Who like Thyself my guide and stay

can be ?

dím. Through cloud and sunshine, {p)
abide with me

!

mf 1 fear no foe, with Thee at hand to

bless

:

cres. IUs have no weight, and tears no
bittemess,

/ Where is death's stíng? (cres.) where,

gi'ave, thy victory ?

ff I triumph stiU, if Thou abide with me

!

pp Hold Thou Thy cross before my closing

eyes,

cres. Shine through the gloom, and point

me to the sldes

:

/ Heaven's moming breaks, and earth's

vain shadows Öee
;

dim. In life, in death, (pp rall.) Lord,

abide with me ! Lyte.

1082

p
cres.

F'

' So shall we ever be urìth the
iord.'—Thess. iv. 17.

TT FY NHAD.—S.M.p. (No. 11).

OR ever with the Lord

!

Amen, so let it be
;

Life fi-om the dead is in that word
;

'Tis immortaUty.

Here ia the body pent,

Absent fi'om Him I roam
;

Yet nightly pitch my moring tent,

A day's march nearer home.

So when my latest breath,

ShaU rend the veU in twain,

By death I shaU escape from death
And Ufe etemal gaia.

Rnowing as I am known,
How shaU I love that word

;

And oft repeat before the throne,

For ever mth the Lord !

M0NTG0>írRY.
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Am graig yr inchau< I. .. .592

Am hyn ei saint rhyfeddwch 530
Am hyn nid ofnwn ar . . 70
Am h_\'ny awn yn hyf . . 501
Am hyny'n hyderus . .102'2

Am hyny 'r hyn sydd yn . . 249
Am hyny yn ei nerth . . 210
.4 »1 lesu Griit a'i farwol. . 126
Am lesu mawr a'i ras . . 435
Am luniacth, a chartrefi. . 648
.\m waith ei gariad . . 667
A m wirionedd boed ein . . 9.56

AmyrYsgo! tad Sabb. ..1049
Amlyga Di O Argl. . . 218
Anadl Ysbrydoliaeth . . 687
Anadla fenaid llesg . . 154
Anfarwol gòr y nef . . 207
Anfeidrol DJuw rhagiun. 619
Anfeidrol gariad Duw . . 431
Anfeidrol lawnder gras . . 65
Anfeidrol werthfawr rodd 503
Anfeidrol ydyw gwerth . . 2
Anfesuredig y\v ei ras . . 623
Angrìieäiniaeth ! gad fi 'n 947
Anrhydeddu 'r ddeddf a . . 722
Ant bawb o nerth i nerth 13
Anturia, 'nghalon euog . . 234
A ntnriaf, A rglwydd ! yr. . .325

.4 ntuiiaf at et orsedd . . 137
Anturiaf ato yn hyderus . . 961
Anturiaf yn miaen .. 987
Anturiwn oU yn mlaen . . 459
Anwariaid o Arabia . . 532
Anwcledig ! 'r wy'n dy .. 917
Anwyl lesu ! rho ini . . 976
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Emyn
Anwylaf Dad ! O! arddel 68
Ar aden ffydd, c'odfenaid 685
A r aur delynau'r nef . . 406
A r bellderau trngwyddoldeb 849
A'r dagrau ar eu grudd. . . 12.S

Ar dy ddaioni Di . . . . 19
Ar fin yr hen lorddon. . . 307
Ar fôr tymhesiìog teithio 104
Ar fynydd Seion, O ! na . . 285
Ar fyr caf ogoneddus . . 240
Ar fýr caf wel'd fanwyl . . 285
Ar fyr fe dderfydä galar 594
Ar gais y nef mi af . . 443
Ar Galfari fryn . . . . 986
Ar GalfariynngwTesy dydd644
Ar Galfaria yr ymrwygodd 886
Ar groesbren, brydnawn . . 986
Ar fiyfr>-d Seion fryn . . 48
A r lan dy jcdd, O A rgl. . . 591
Ar lan 'r lorddonen ddofn 395
A r lan 'r loddon. sefyll . . 146
Ar lan yr afon rhodio . . 232
Ar ol helbulus deithio . . 617
Ar ol terfynu taith . . 135
Ar orsedd nef yn a^vr . . 455
Ar sail yr lawn mae Crist 78
Ardderchog yw cin braint 425
Arfau ein miIwTÌaeth . . 690
A rglwydJ amlyw'tn trtnllod.851

A rglwydd anfon Di dy Ysb. 896
A Tglwydd anfon dy leferydd 773
Arglwydd arwain trwy . . 844
Arglwydd cadw yn y stor. 927
A rglwydd clywafam gawod 760
Arglwydd da! fy ysbryd . . 781
Arglwydd dal ni nes myn'd 929
Arglwydd d)TO im' gael . . 847
Arglwydd dyro i mi dy .. 821
Arglwydd dyro imifywyä 913

A rglwydd dyroyn y bedydd 945
Arglwydd dysg im' gann'n 818

A rglwydd edrych ar berer. 753
Arglwydd fföed cymyl. .. 734
Arglwydd gad im' dawel 929

A rglwydd grasol, dyma oed. 841
Arglwydd grasol,dyro .. 843
Arglwydd grasol dyro 'th 928
Arglwydd grasol gad im' 949
Arglwyddgrasol,Ioranfeid 795
Arglwydd grasol paid myn'd 760
Arglwydd grasol rho dy . . 957
Arglwydd gwna ni 'n f-wy 839
Argl\v>dd Uanw ein heneid. 957
Arglwydd llefaf arnat beun.97i
Arglwydd, rhwyga'r nef a 941
Arglwydd tyred rhwyga'r 875
Arnat lesu boed fy medd. 827
Amo Ef fy enaid p^^-ysa . . 883
Aros, lesti yn y rhyfel .. 776
Arosaf drwy fy oes . . 404
Arweinir h\\-y gan lesu . . 205
Arwydd buddugoliaeth . . GS3
At un a wrendy wedtH . . 1.58

At wêdd dy wyneb, nid yw 155
Awelon mynydd Seion . . 546

Emyn
A wn ar ôl yr lesu glân . . 703
Awn at ei borth—am dan. 99
Awn at ei orsedd rasol .. 1.54

Awn nt orseddfainc gras. . 624
A wn bechaduriaid at y dwr 66
Awn drosodd ar ein cyfer 1037
Awn drwy 'r heolydd aur. . 186
Awn felly 'mlaen o nerth i 204
Awn yn mlaen yn wrol . . 694
Awr o dy gymdeith. felus. . 825
Awr weddi j-w, awT addas 321

Babel gwyntpa, er ei chryf 888
Bechadur ! edrych ar Oen 336
Bechadur! gwel E'nsefyU 613
Bedyddiwyd Crist ein . . 527
Bellach f'enaid gwan .. 829
Bellach O fy nghalon ! . . 799
Bendigaid bytìi f'o euw . . 63
Bendigedig fo dy enw . . 900
Bendigedig fyddo'r lesu . .1056
Bendigedig fyddo'r lesii ..1057
Bendigcdig werthfawr ..1046
Bcndithia Di, O A rgl. . . 222
Bendithia'n bedydd er . . 64
Bendithion ar fendithion .584

Bendithion bryniau 'r nef. 604
Bendithion rif y tywod . . 74
Beth a dalwn iti Argl. . . 759
Beth bynag fu eu rhan . . 15
Beth dui im' roify serch. . 339
Beth dal profîes heb ad.. . 974
Bethsydd imi mwya wnel. 786
Beth sydd imi yn y byd . . 747
Bethj'whoUbleserau 'rdda.9.50

Beth )^v'r adlais hyn a . . 922
Reth yw 'rddysglaci wawr 904
Beth >-w 'r sn parhaus . . 904
Bethyw 'rttdgornglywa i'n 868
Blant dynion, codwch fry 271
Blant ffyddlon Seion . . 46
B'letroffy wyneb,Argl... 226
Blinais ar afonydd Bab. . . 951
Blinais—blinais ar y wlad 708
Bloedd yr udgorn a . . 968
Bob nôs a dydd O Dduw . . I85
Bod gogoneddus wyt, O . . 284
Bod gj'da Christ, hyn y\v 143
Boddloni'n Ilawen mae y 233
Boddloni wnaf i drefn fy 203
Boddlonodd Crist y nef . . 160
Boddlonodd pawb, irwy 'r 69
Boddlonwyd holl ofynion 2.53

Boed arno fy ngolwg bob 1002
Boed bryn y groes, boed . . 663
Boed cariad brawdol, cywir 191
Boed clod i'r Prynwr rhad 380
Boed cofio dydd y cyfrif . . 561
Boed fy nghalon iti 'n deml 825
Boed fy mywyd ollyn ddiol. 840
Boed gras ein Harglwydd 305
Boed grjTn dy gariad lesu 216
Boed i bob Uwyth, a phob 320
Boed iddo 'r hoUogoniant 566
Boed i cfengyl lesu mawr 345

ElIYN
Boed lesu imi o hyd . . 39
Boed imi ymddiried trwy 2.35

Boed im' wrando tra bwyf 738
Boed tangiicfedd Duw a'i 907
Boed y gogoniant, trwy 'r 60
Boed yma fy nyth. . . . 982
Boreu 'r greadigaeth . . 687
Braini, braint .. . . 360
Brawd fttfarw ar Galfaria 971
Rrenin Seion gäld ei gla. 813
Brenin tragwyddoldebyd>^v779
Breninoedd a addolant . . 532
Bryd caf wel'd y tir dym. . 932
Bryd, fy Nhad, cafyfed . . 932
Bu Crist ar Galfari . . 428
Bu farw \n ein lle. .

' .. 34
Bu griddfan caled arno . . 666
Bti lesu yn y ddalfa . . 559
Bu'n angeu i'n hangeu ni 35
Bu'r lleidr aflan un pryd 111
Bu yn lamp arweiniol imi 954
Bugail mawr y defaidìuân 698
BuTtewch, mae'raberth. . 174
Bydd, bydd 363
Bydd, bydd 361
Bydd angj-lion yn rhyfeddu 909
Bydd canu pèr am hon . . 21
Bydd canu yn y nefoedd . . 514
Bydd dy degwch byth . . 860
Bydd hyfryd eu hiaith . . 983
Bydd meltts gofio y cyf . . 959
Bydd myrdd o ryfeddod . . 586
Bydd pawb yn cefnu y pryd 329
Bydá pìant yr adgyfoiiad 589
Bvdd rhyfeddodau 'r groes 279
Bydd rhyw dyrfa fawr . . 760
Byddaf yn dych'mygu .. 855
Byth boed maddeuant . . 44
Byth, byth ni welir trai . . 431
Byth iddo Ef a'n carodd . . 568
B>-w yn ngwên dy siriol . . 766
Bywha dy waith, O Argl. 261
Bywha dy waith O Argl. . . 261
B>-wha dy waith o fewn dy 261
Bywha dy waith ofewn ein 261
Byw>'dperffaithy\v 'th gym.810
Bywydy metrw ! tyr'd i'n 317

Cadben mawT ein iach. .. 893
Ca'dd myrdd eu gwneyd yn 495
Ca'dd y merthyron hyfr>'d 6.54

Caed ffynon ar y bryn .. 7
Caed ffynon o ddr ac . . 990
Caed mod I i faddeu beiau .544

Caed trefn i faddeu pcchod 1036
Cael bod yn foreu dan yr 264
Cael golwg ar y groes . . 450
Cael golwg ffydd ar waed 336
Cael gwel'd gogoniant lesu 654
Cael tangnefedd yn y fyn. 811
Cael treulio sanctaidd . . 470
Caersalem dinus held . . 480
Caersalem lân, ein dinas 179
Caf feddu fyth anfeidrol . . 306
Caf floeddio concwest yn 72
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V Emvn
• Caf fy holl ofnan tan . . 153
Caf fyn'd pryd hyn at . . 153
Caf wel'd f'Anwylyd cu . . 480
Caf wel'd ei wyneb pryd . . 8
Caf yno balmwydd g:w>Tdd 399
Caf yno fod yn gwbl rydd 827
Caf yno roi fy nghwyn .. 177
Cafynoweled lesu .. 557

Cafodd bedvdd fawredd . . 802

Caffedfenaid heciilyw ..883
Caiff phiolau chwerwon . . 702
Calfaria a gochwyd â . .1005

Calfaria gaiff ei gofio .. 562
Calfaria ni annghofir . . 562
Calon ddrylliog imi sydd 728
Caned ccncdlaethau '; byd 736
Caned nef a daear lau-r . . 695
Caned nef a daearoHon . . 970
Caned pechadiiriaiä mawr. 970
Caniadau'r nefoedd fawr. . 94
Canmolwn ras yr Oen . . 485
Can's da yw'r Ârglwydd . . 239
Cant os dychwelant ..1035
Car yr Hwn sydd lawr o 10.51

Carcharcr v\'j-f mewn anial. 313
Cariodd Crist y bwysig . . 704
Cartrefle 'rsaint ! man ded. 143
Carwj-d hwy cyn seilio 'r 735
Cawn ddrj'ch o gar. Brenin 326
Cawn esgyn o'r dyrys anial.1014

Cawn ganu am glwyfau . . 337
Cawn mwy am waredig. . . 970
Cawn ol-ù'g ar ddrwg pech. lOi?,
Cawn orphwjs yn ddiangol (;20

Cawn roi ffarwel i bech. . . 617
Cawn weled y credadyn . . 556
Cawn yma bob dymunol. . 168
Cawn yno gwrdd yn gryno 244
Cedwaist Mair y feddian. 968
Cefnfor maii'r muchlaw .. 878
Cei ar dy daith ymgel. . . 103
Ceir cynllun trefn y cadw 539
Ceisiaist fi mewn dirfawr 968
Ceisiwch wisgoedd ybriod. 761
Cenwch ei ogoniant Ef . . 739
Cenwch oll a llafar lef . . 724
Ces golledion mawrion . . 711
Clod, clod 304
Clod, clod 366
Clod, clod 3G8
Clod i Ferenin nef. fry . . 722
Clod i'r bendigedig Oen . . 699
Clodfored pawb Dvwysog 170
Clodfored pawb yr A rgl. . . 182
Clodfored pob creadur byw 256
Clodfored pob creadur byw 263
Clodforwch cnw .Mab Dma 73
Clodforwch enw'rArgl. Dd. 638
Clodforwn am faddeuant . . 354
Clywaf iidgorn yr efengyl 756
Clywch beroriaeth swynol 687
Clywch genadon Dtiw yn.. 751
Clywch leferydd gras . . 817
Clywch lu'rnefyn seinio. . 743
Clywch yr udgorn fel mae 903

Emyn
Clywed holl drigolion . . 756
Clywir sn j-n mrig y . . 888
Co'd dy olwg at y groes. . 726
Côf ani y crfia-ù'n lesii . . 606
Còf am > llu o filwyr . . 606
Cóf am V gwyneb siriol . . 606
Cofia Ärglwydd dy ddyw 963
Cofia fenaid cyn it' . . 943
Cofìo 'r wyf yr awr ryfedd 953
Coffawn yn îlawen, gyda. . 210
Coleddu a bendithio'r . . 77
Collais y baradwj's wiw 1044
Corona'n hoedfa ar hj-n ... 221
Coronau gwych y ddaear 540
Coroni'r ydwyt Ti fel hyn 187
Cretig a Noddfa ydyw'r .. 812
Crist a'n prynodd ar y . . 699
Crist erdd>Tit aeth i lawr 319
Crist, Tad tragyddol. yw. . 743
Crist trwy ei waed a'n . . 319
Crist ydyw'r Btigail mawr 625
Crist yw'm Prynwr, Crist 696
Crist \-w y Gair a wnaed. . 319
Cryfha fy egwan ffydd . . 499
Cusan cvmod, IIo pasgedig 833
Cwyd béllach dy h\v>-Iiau 1029
Cyd-adseinied nef a líawr. . 745
Cyd-deiralo mae a'n natur 210
Cydetifeddu gaifî y plant 84
Cydgan aurdelynau . . 694
Cydganed daear lawr . . 42
Cydganed saint y ddaear. . 262
Cydganed y ddaear a'r ..1025
Cydganu wnaed pob genau 246
Cydorfoledda'r saint yn un 273
Cydroddwnfaií'l i'nHargl. 357
Cyduna'r faitìi ffurfafen. . 344
Cyduned ein caíonau . . 287
Cyduned nef a llau'r .. 407
Cyduned pob creadur . . 79
Cyduncd Seion lcin . . 12
Cyduned yr angylaidd .. 81
Cydunwn â'n cyfeillion .. 262
Cydnnwn á'r angylion . . 79
Cydunwn bawb ifoliD... 188
Cydunwn ninau ar y . . 162
Cydymaith yd>"\v 'r lesu . . 523
Cydymbiliwn ar ein glin . . 774
Cyfamod cry'—pwy ato . . 670
Cyfamod Duw a'i arfaeth 71
Cyfamod hedd, cyfam. cad. 670
Cyfamod newydd á ni . . 660
Cyfamod rhad, o drefn. Un 670
CyfeiIIach sanctaidd siriol 191
CyfeiUion byd a giliant . . 144
Cyfeillion gerais fel fy hiin 330
Cyfiawnder gafodd lawn . . 458
Cyfiarunderptir, cyf.Adda'r 672
Cyflawnai 'rgyfraith bur. . 35
Cyflawna 'th air, a doed a 274
Cyflawnder y cenhedloedd 254
Cyflawnir gair fy Nuw . . 45
Cyfiawnwyd y gyfraith .. 996
Cyfod Argl.i'th orphwysfa 890
Cyfod ffynon, cenwch iddi 854

Il.MYN

Cyfod, haul ! sy'n rhwygo 913
Cyfodaist lesu grasol . . .591

Cyfodi wnattli Tywysog . . 645
Cyfoder baner fawr dy ras 349
Cyfododd Brenin hedd . . 43S
Cylym-wyd ein calonan . . 166
Cymer aden, fwyn efengyl 866
Cymer fi, lesii, fel yr wyj 323
Cymeraist phiol Ilid y Tad 139
Cymerodd agwedd gwas . . 505
Cymerwch feddiant rhad 483
Cymhwj-sa ninau Argl. . . 634
Cymhwysa'thhaeddiantcu 4
Cymodwyd fi à Duw . . 445
Cyn canu'n beraidd fwyn 4-53

Cyn i bechodroddi'i droed 714
Cyn Iledu Ileni'r nef . . 453
Cyn llunio 'r byd, cyn lledu 677
Cyn rhoddi fyny'r ysbryd 22Ì
Cynhaliwr gweiniaid euog 90
Cyscgra ni â'th ysbryd .. 206
Cysegrwn flaenffrwyth .. 264
Cysegrwyd ffordd sy'n . . 63G

Chwenych cofio 'r-wyf o hyd 704
Chwenychu'r y'm yn fawr 31
Chwi.aneirif sèr goleuni. . 879
Cìiií'i blant y galarnadau 575
Chwi fu gaethion . . 716
Chwi, rai newynog, tlawd 31S
Chwi saint, a alwyd trw}'. 299
Chwi saint, gorfoleddwch 1023
Chwi weision yr lon . .1020
Chwiliaf am orphwysfa . .1045
Chwilio am danat addf. . . 848
Chwiliobumy greadigaeth 923
Chwychwi a bryn. trwy ei 320
Chwyfia 'n dysglaer faner 694
Chwyth, Ysbryd Glan, yn 473
Chwythed y deheuwynt . . 831
Chwythed yr awel deneu. . 204
'Chýdig ffydd! p'le rwyt 947

Da iawn i r yw dwyn . . 198
Da yw yr A rgìwydd i bob 196
Dacwangeu wediei faeddu 892
Dacw fy Mcich iau.. .. 1035
Dacw gariad ncfoedd wcn 740
Dacw'iDadyndodagwisg. 923
Dacw Wr yn dod o Edom 864
Dacw Wroncadarn Edom. 1054
Dacw 'r Brenin yn ei gerb. 785
Dacw'r deggorchymyn pnr 697
Dacw'rdelyn, dacw'rpalm 852
Dacw 'r ftynon heddyw . . 733
Dacw 'rffvnon wedi'ihagor 754
Dadganafdy glod O A rg-/..1021

Dadgana'r nef ogoniant . . 131
Dadgenwchollar g'oedd. . 481
Dadguddia'i urddasdwyfol 541
Dadseiniant byth drwy 'r 476
Dadseinied gras ein Duw 4S3
Daethafongrasynffrydiau 683
Daeth angylion Ilon gerllaw 723
Daeth ataf 'tyfryd lais . . 46J
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Emyn
Daeth cariad Duw â gras 105

Daeth Crist i'r byd ar . . 674

Daeth Crist trwy fedydd.. 442

Daeth ffrydiau melus lan'n 379

Dr.tth lesíi G>ist o'r nefol 77

Daeth ini iachawdwriaeth 544

Daeth ini iacha-d'dwriaeth 607

Daeth Pryim'r dynol ryw. . 386

Daeth trwy .

.

Daeth yr awr iin' ddiaiic.

360
852

Daiom Duw sydd yn ddi. 133

Daioni dwyfol lón . . 432

Daì fi
372

Dal fi, Argl. dal fi ron. . . 794

Dal fijy Nuw,dalfi .. 303

Dal fv vsbrvd yn y rhyf.. . 836

Dalia'fâfael ynot Ti .. 72.'^

Dan bob cystuddiau fwy. . 127

Dun bwys cin bai yi' äyodd. 78

Dan bwys enogrwydd du 20

Dnn dyfcndith 'wrlh yinad. 784

Dan ddwys bigiadau 'r . . 231

Dan ei orsedd rhed i maes 736

Dan ei r)Tn fe wy\va llyg. 780

Dan fy maicli o drwm euog. 768
Dan ^yfyngderau inaii'rfy 343

Dan hoelion garW 'r groes 427

Darfydded dydd, darf. nos 120

Darfyddcd son am haedd. 682
D'arghwddiaeth, lor, sydd 241

Darlun ýdyw 'r B'edydd . . 906
Darlumo 'r iachawd. . . 65G
Darparwyd iachawd. . . 128
Daw breûddwyd oes i ben 418

Daw dydd 365

Daw dydd 363

Daw dydd o brysur bwyso .581

Daw, íe ddaw y wawr. . . 835

Daw imi dranwàeth teg . . 327

Daw miloedd o rai aflan. . 123

Daw plant y gaethglyd ..1042

Daw 'n fuan orfoledd . .1029

Daw 'r garcg oddi dratv. . 422
Daw 'r saint o Iwch y bedd 438
Daw tyrfa 'n iach i'r nef 5.54

Daw tyrfa rif y givlitH . . 20
Dechreu canu.dechreu can. 820
lOechreuodd draw cyn creu 67
Deffro Argl. gwna rymus. 904
Deffrof'enaid.edrych draw 748
Dejjro nglialon, deffro .. 696
Deffroed, deffroed pob . . 641

Dcjfroirfy nghysglyd Iwch 24
Derbymwyd m, trw'r . . 64
Derfydd gwywlyd ddyddiau 780
Dcrjydd imi deithio . . 830
Deued miloedd i dy foli . .1047

Deucd yr a-íí'clon hyfryd.. 775
Deuwch a dyrchafwn Ef 720
Deuwch, bechaduriaid, deu. 763
Deuwch, canwn fawl i Dd. 720
Deuwch hil syrthiedig .. 761
Deuwn, A rgl. i'th gyntedd. 759
De'wch addewidion, de'wch 304
De'wch afradloniaid trist 494

Emvn
De'wch bawb sy'n caru . . 82
De'wch bechaduriaid at . . 300
De'wch bechaduriaid . . 451
De'wch bellach dechreuwn 1028
De'wch chwi sy'n caru . . 52
De'wch,de'wch,ofawrifän 419
De'wch frodyr o un fryd . . 426
De'wch frodyr unfryd .. 979
De'wch, gorfoledd'wcli . . 56
De'wch, gwel'íí'ch wir Oen 26
De'wch, ìien ac ieuainc . . 494
De'wch hen ac ieuainc . . 442
De'wch ,unîi>n ein caniadau 80
Dewcn wyr ieuainc, teith 690
Dewiüwn gaffael byw . . 479
Diderfyn gariad maith .. 446
Didwyll laeth i weiniaií. .1046
Digon imi ydyw 'r lesif . . 927
Digon yw dy air i'in harii'. 755
Digrifwch pur, di drai .. 462
Dilyn a wnaethant ól ei . . 96
Dilynaffy Mugaiio'mbodd 997
DiolchiTiyrHoUall Díí. 1060
Diolchaf aiii y groes .. 377
Diolchus gôf a fydd o hyd 247
Diolchwn i'wenwam ddarl027
Dirgelion y nefoedd ..1033
liìsgyn Icsu o'th . . . . 828
Dìsgyn lôr a rhwyga'r nef 944
Dtsgyna'r oesau dra-j . . 475
Diwallu d'angenrhaid . . 22
Diwrnod yw ein bywyd . . 616
Do, anrhydeddodd lesu 'r 217
Doe, fel ninau, 'n wael eu 713
Doed ar frys y dded. awr 718
Doed arlwj-adau hael fy N. 62
Doeddeau,gogledd,dwyrain 91
Doed dy heddwch pryd y. . 810
Doed dylanwadau 'r Ÿsbryd 93
Doed dynol ryw dros dir a 94
Doed holl dafodau 'r byd. . 82
Doed meibion Adda 'n . . 641

Doedmyrdd, arfyrddo bob 651
Doed y irueiniaid yma . . 57
Doed y tymestloedd pena' 116
'Doedd gan ein Harglwydd 485
'Does arnaf ddim c'wilydd 997
'Doesdim 376
'Does diin ond rhin. g-waed 171
'Does dim yn gwir ddifyru 61

'Does diwedd byth na thrai 7

'Does genyf ond dy allu . . 75
'Does gyfiwr tanyr awyr. . 147
'Does neb ond Ef-fy lau . . 61
'Does ond crcfydd nefol . . 721
'Does ond dy lais, fy nhir. 121

'Does yma eisiau byth . . 66
'Does yma ond trai a . .1041

Dos yn mlaen bererin . . 922
Dowch gan hyny bobloedd 693
Dragwyddol Dad ì colof. 'r 647
Draw ar gopa bryn Golgo. 895
Draw', drawtywyna Gol.. . 593
Draw i afon donog angeu 934
Draiv ini welaf ryfedd. .. 858

Emyn
Draw yn afon yr lordd. . . 873
Draw yií yr eangier mawr 713
DroS dragwyddoldeb pell 467
Dros y brynian tywyll , . 805
Drugarog Argl. da .. 385
Drugarog Dad dybraidd. . 64
Drwy droion dyrys lawer 519
Drwy oriau y tywyllwch. . 616
Drw^' 'r groes mae dy anf. 292
Drw'y'th fendith Di y gw. 187
Dryliia'r waywffona'rdar. 1054
Diiw a roes i ni, eleni . . 908
Duw Abr'am, inolwch Ef. 8
Du'W Abr'am, inolwch Ef. 506
Du-íj biiost ini yn Arçl. . . 193
Duw cariad ydwyt Ti . . 33
Dtiw dyro imi loel'd dy . . 654

Dti-w dysg im' brynu'r .. 578
Duw er mor eaiig yw dy . . 292

Duw gwna ni'n gymhwys 2.52

Duw Israel sy'n noddfa .. 991

Duw mawr ydoedd E' . . 979
Dtiio ina;ur y nef. faith .. 432

Duw mawr y rhyfcdd. .. 3.54

Duiv rho i ni awel canti . . 601

Du-w sydd yn nerth a nodd. 70
Duw teyrnasa ar y ddaear 783

Duw todda'rgalon galed. . 598

Diiw trugarha, bendith. . . 626

Dtitu'nol dy wir adde-wid 604

Dtiw'r cariad o'th drugar. 359

Dtiwioldeb fydd yn el-w . . 215

Duwioldeb ydy-.v'r eiw . . 547

Du-ivioIdeb yn ei grym .. 405

Duwiolion boreu 'r byd . . 489

D'wed pob creadur is y .. 298

D'wed y gair fy addf. lesu 919

D'weded pawh sy'n ofni D. 734

Dwg f enaid crydrol yn 62

Dwg fi i dalgraig uwch na 238

D-wy aden colomen . .1007

D'jjyffiamarbenCalfar... 548

Dwyn ar f>' enaid wae . . 393

Dw>'n rhyfeddwaith ei ras 81

Dy allu y\v fy nerth a'm . . 155

Dy babell Di mor hyfryd 194

Dy drugareddau sy'n .. 366

Dy enw Di O lesu mad . . 87

Dy gariad .^wdwr hedd . . 435

Dy gariad dwys yn f enaid 637

Dy gyinhorth Argl. dod . . 511

Dy hael ddaioni dir. Di . . 311

Dy hen addewid rasol . . 571

Dy hyfryd bresenoldeb . . 598

Dy lais, O Dduw a bywyd 317

Dy lwybrau,Argl.mawr.. 401

Dy nerthol air lon . . 308

Dy ras, digonol yw . . 16

Dy ras y.j'm gobaith .. 195

Dy rasol nerth fo eto . . 668

Dy sanctaidd air a roist . . 669

Dy weinidogion gwisg â. . 325

Dy wên, a'th hawddgar . . 16

Dy werthfa-wr air O Argl. 399

Dy wisg dy hun, cyfiawn. 329



MYNEGAI I'R LLINELLAU CYNTAF O'r EMYNAU A'R PENILLION.

Emyn I

Dy Ysbryd Argl. dod i lawr 321
1

Dy Ysbryd Argl. oddi fry 317
'

Dy Ysbrj-d sanctaidd, cun .507

Dy Ysbryd sydd yn cynal 573
Dy Ysbryd sy'n dadguddio 573 !

Dychwel im' gysuron . . 8'21
j

Dydd gras yw' nawT . . 62S
Dydd y llid, y llid llosg. .. 968 ,

Dyddiau ded. dwyfol ras. . 709
Dyfais fawrfragìüyddol. . 901

!

Dyfnderoeddanchwiliadwyl09
j

Dyfod wnaeth yr lesii . . 715
i

Dyfod umaeth yr lesu . . 718
!

Dyfroedd bywiol byth a . . 811
jDyma babell y cvfarfod . . 857

Dyma Feibl anyl . . 880
Dyma for didrai o gysur . . 912

'

Dyma Frawd a aned . . Hru

DjTna gariad digyffelyb . . 862
Dyma gariad feí

y

.. 886
1

Dyma gariad ! pwy a'i . . 915
Dyma Geidiaad i'r colìcdig 779
Dyma Gyfaill haedda'i . . 749
Dyma gyfarfod hyfryd . . 93i
D\'ma iacha-ii'dwriaeth . . 813
Û'yma wledd y cewch . . 761
Dyma'm nefoedd ar y . . 768
Dyma 'r aberth mae erioed 712
Dyma 'r dydd ordein. ini . 797
Dyma 'rdydd roed ini gofio 797
Dyma 'r dydd y cân y . . 757
Dyma 'r dyädiau wedi . . 903
Dyma 'rd>Tfaharddafgaed 72-5

Dyma'r fan dysgleiria .. 861
Dyma 'r ffynon sy'n . . 695
Dyma 'r graig lle mae ffyn. 812
Dyma 'r graig y cenir iddi 806
Dyma 'r gwaed y caf ei . . 875
Dyma 'r Llew o Juda . . 86i
Dyma 'r maen sy'n syl. . . 772
Dyma 'r Hwn a ddaeth o T.10.54

Dyma 'r rhai fu'n dwyn y 725
Dymunwn gael mw>nhau 475
Dymunwn yma dreulio . . 120
Dyn dyeithr yd-diyfyma .. 872
Dyoddefiadau lesuGrist. . 710
Dyoddefodd angeucreul.. 809
Dyoddefodd angeu, dygn. . 100
Dyoddefodd angeu loes . . 35
Dyrch mynydd Duw ei . . 683
Dyrchafed meibion Seion 131
Dyrchafer enw Icsit cii .. 134
Dyrchafwn fawl a chán .. 493
Dyrchafwn glodydd pur . . 133
Dyrchafwn heddyw lef . . 425
Dyrchafwn ogoniant . .1000
Dyrnfedd yw ein dyddiaii 977
Dyro afael ar y bvwyd . . 933
Dyro ini dy arweiniad . . 766
Dyro ini wel'd o'r ncwydd 767
Djro nefol bur eneiniad . . 767
DjTO olwg ar dy haeddiant 942
Drro'th hoffg\-mdeith. imi 92S
Dyro 'th Ysbrd i lefaru. . 843
Dyrys droion a thywyll. . . 899

Emyn 1

Dysg fi fy Nuw, dysg fi . . 303
1

Dysgleiria, forett wawr . . 447 l

Dysgwyl wnaf er hyn yn . . 835
Dysgwyl 'r wyf ar hyd yr 835

j

Dj'sgwyliaf m\vy, a tíyt> . . 226
Dysgwyliwn ronyn bach . . 337
'Dyw cariad yma'n uchaf 312

!

Dywedwyd ganwaith iia.. 71
'

Ddiffygia'i ddim er c'yd . . 98
Dduw mawr pa beth a . . 627
Ddysglaer haul .. -.780

Edrych arnom yn ein . . 795
Edrychaf mwy drwy ffydd 497
Hdrychwn tua'r groes .. 503
Efe a'n dysg ni yn ei . . 201
Efe a wnaeth holl ser . . 2S6
Efe o'r Uwch sy'n codi 'r. . 638
Efe sydd yn cau, ac yn . .1012
Efe sy'n dyrchafu . . . .1026

Efe yn ffyddlon fsdd . . 37
Efe yn unig biau'r

Efe yw Duw rhaglan.
Efe yw'r lawn drcs ein.

Efe yw'r lawn fu rhwng. . 960
Efengyl, anadl Ditw vw . . 58
Efengyl yw i seinio . . 513
Eglura gwirioneddau 'i air 81

!

Eglura yr Ysgrythyr .. 597
Eglwysi hardd 'fel gwin. . . 256
Eheda, eheda, efengyl

' Ei adg>-fodiad Éf .

.

Ei air, a'i amod, cadw
Ei anwyl Fab o'i fynwes
Ei brophwydoliaeth gu .

.

Ei chwerwaf angeu, byth
Ei deyrnas fawr a bery .

.

Ei drugareddau sy'n
Ei enw mawr fydd beu.

Ei farw fvdd fv nghân
Ei foü wneir bvth vn y . .1000

.
Ei fuddugoliaeth Éf . . 468
Ei fywyd glân, ei chwys . . 682
Ei fywyd sanctaidd Ef . . 17
Ei roddion geir yn Ilenwi 315
Ei th'wTllwch dudew sydd 381
Ei waed yn ffrydiau llifo. . 156

!
Ei wêdd . . _ . . . . 372
Ein beiau mawT i gyd . . 26

, Ein Brenin >nv, a'n Ceid. 82
Ein calon fo mewn hwyl. . 468

• Ein cleddyf yw i faeddu . . 259
Ein Harchoffeiriad mawr 453
Ein lesu ar y groes . . .39

Ein Ilygaid aed yn ddag.. . 601
Ein mawl a'n gweddi . . 5

Ein meusydd gnyd. Ti . . 237
Eistedd mae yn Frenin . . 741

Eistedd wna'n Cyfryngwr 723
Eisteddai teithiwr blin .. 496
Eled Seion yn ben mol. . . 889
Enaid cu, inae dyfr. . . 853

' Eneidiau ofnus, de'wch . . 481
.
Enw ineliis ydyw'r lesu .. 884

i
Enw 'r lesu yn oes oes. . . 969

79

621
681

. .1033

.. 93

.. 182

. . 298

. . 86
73
56
315
532
415

EXIVN
Enyn ynom fflam anger.. . 958
Enyned tân o gariad . . 314
Enynodd ynof dân . . 448
Er amled yw' ngelynion . .1042
Er beiau mawrion, rif y . . 71
Er bod cystuddiau trynt.. . 605
Er bod ein beiau. 'n aml . . 320
Er bod fel teithiwr blin . . 377
Er bod gel>Tiion cedyrn . . 324
Er bod mewn anial. maith 716
Er bod rhyw dyrfa fawr . . 488
Er bod y iona:i 'i: fynych 537
Er bod yn awr yn Ilesg . . 337
Er bod yn mhell o dy . . 267
Er cael fy nhaflu o don . . 104
Er coUi ein cyfeiUion . . 129
Er colli Pren y bywyd .. .569

Er cymaint ag a olch. . . 123
Er c>Ti rhoi sail un myn. . 193
Er dued fyddo 'r pechod . . 513
Er ein colliadau mynych, 135
Er fûd rhiwiau serth

. ._. 802
Er fod fy meiau yn ddiri' 150
Er fy ngtíuro'n nhrigfa . . 972
Er garwed yw'r tymhestl. 583
Er goddef cur a loes . . 407
Er gwaethaf satan, cnawd 267
Er gwaefha 'r inaen a'r . . 566
Er gwaethed y\v fy mhla . . 20
Er holl wrthryfel calon . . 135
Er huno'n Ilwch y bedd . . 338
Er hvn, auturio 'rwy' . . 33
Er hyn O Dd. na thrig yn 238
Er imi ei fynych adael . . 136
Er imi gael cyfeiltion .. 144
Er imi grwydro'n ffol . . 378
Er imi golli'r hedd . . 46
Er lleisio eu cân drwy . .1020
Er mai duon >^v'r cym. . . 781
Er maint yr anhawsderau 110
Er mainf yw angen enaid 65
Er marw'r les'i gwiw .. 491
Er mor annheilwng o . . 153
/ir mor chwern' dyfroedd 1050
Er mor wan ac eiddil . . 702
Er mwyn dy groes â'th . . 1.53

Er mwyn taerni 'r weddi. . 742
Er myn'd drwy 'r tân a'r. . 535
Er myn'd i lawT yn wael . . 206
Er nad yw 'm cniw i O'ul 463
Er rhoi eu cyrfl i'r ddaear 309
Er rhuo a therfysg^'nghyd 70
Er teimlo ei fin, ei nerth. . 203
Er trengu ar y groes .. 43
Er treulio yn y gwaith . . 49
Erglyw, O Dd. fy licfain 228
Erioed ni chlywyd mewn 296
Esgyn, fenaid, i'ben Pisga 787
Esgynodd trosom at y Tad 132
Eto unwaith ini däyrchaf. 939
Euogrwydd, galar, colled 353
Euogrwydd sydd fel myn. 95
' Ewch 'a ' Dewch,' f>'dd y 865
Ewch amgylch Seion . . 691

Ewch, wyntoedd, ewch a'r 531



MYNEGAI i'r LLINELLAU CYNTAF O'R EMYNAU A'R PENILLION.

Emyn
Fe aeth yr hen dduwiolionlOil
Fe agorwydfforäd gyfreith.iom
Fe berg trugareddau . . 525

Fe brynodd imi euraidd . . 120

Fe bwrcasodd lesu mad . . 746
Fe bwysa gwaed y groes. . 351

Fe chwiliodd holl orielau 112

Fe dalodd lesu berff. lawn 132
Fe dalodd lesn 'n dyled . . 151
Fe draetha dydd i ddydd. . 9

Fe drefnodd ffordd i'n . . 135
Fe dyngodd iddo 'i hun . . 506
Fe ddaeth ein Meichiau . . 132
Fe ddaeth yn Feichiau ac 636
Fe ddaeth yn r tlawd . . 979
Fe ddaw 365
Fe ddaw amser casglu . . 700
Fe ddaw'r blynydd. pur . . 107

Fe ddaw'r cenhedloedd . . 201
Fe dderfydd dwyn y groes 424
Fe dderfydd sôn am ryfel 596
Fe dd'wèdodd annghredin. 610
Fe dd'hjedwyd llawer ain 170
Fe egyr byrth y nef o'ch . . .56

Fe fydd y nef ar dàn . . 460
Fe ft'y'r tywyllwch wrth . . 137
Fe gaiff dy enw anwyl .. 257
Fe geir gweled Babel . . 719
F"e genir, ac fe genir . . 600
Fe genir cyn bo hir . . 382
Fe gododd ein Bugail . . 999
Fe gofia 'i amod hedd . . 3
Fe goledd fenaid ac . . 190
Fe gymerth Ef ein cnawd 387
F'e gymerth lesu blaid . . 379
Fe gymerth lesu pur . . 379
Fe lefodd yn ei waed . . 420
Fe lenwir f enaid pur . . 10
Fe Iysg ei elynion.. ..1023

Fe rwygwyd muriau . . 525
Fe rydd i'n henaid esm. . . 259
Fe safai'n Harchoffeiriad 520
Fe 'ii'elir Seion fel y wauir 161
Fe wrendy gri pechaduE . . 136
Fe'i drylliwyd Ef i'n cadw .333

Fe'i gwnaeth i ddenu'r . . 112
Fel afradlùu pell y criuyd 833
Fcl ag yr wyf heb . . . . 652
Fel araU'r oeddwn gynt . . 668
Fí'/ enaint tyu/alltedig . . 568
Fel fflamiau angerddol . . 993
Fel gwyliwr am y boreu . . 1.59

Fel gwyliwr ar y mur . . ,397

Fel hyny y molianaf fi . . 228
Fel liii gwna i Israel fod . . 231
Fel olew-wdd ei degwch. . 281
Fei Oeii arweiniwy'i Ef . . 382
Fel rhyw fyddin arfog . . 693
Fel Tad i'w blant . . . . 673
Fel y tnorwr ain vr awel 762
Fel y rhed Uifogyd'd . . 939
Fel yr arch drosglwyddai 793
Felìy carodd, Duw wrln.. 891
Felly carodd, gan dosturio 894
Felly carodd, ond ni . . 894

EUYN
Felly, os cyd-gyfodasom . . 793
Fe'm ganwyd i lawen. . . 130
Fe'm gwelir heb un clwy . . 471
F'em llyncwyd i fyny . .1030
Fe'm rhoes i sefyil ar . . 238
Fe'm siomwyd gan y dd.. . 607
Fe'n carodd cyn ein bod . . 12
Fe'n cymododd ni â'r Tad 715
Fe'n cymododd ni ä'r Tad 718
F'enaid, cais yr lesii 'n Bí-.lOâl

Fenaid, gwel Galfariadraw 734
Ferch Sei»n, Ilawenhâ . . 468
Filwyr Seion, cym'rwn . . 893
Forcu claer ytrydydd dydd 745
Fry essynodd Mab y dyn. . 723
Frj' gyda'r seintiau glân. . 408
Fyenaidcànoherwyddhyn 276
Fy enaidclwyfus,nalesgha 81
Fy enaid, deffro di . . 22
Fy enaid, doi yn mlaen . . 54
Fy enaid dyro 'th bwys . . 28
Fy enaid gofia mwy . . 17
Fy enaid, gwel ar Galfari 662
Fy enaid, gwel y fan . . 960
Fy enaid i rydd . . . . 980
Fy enaidoIl,bendith'rArgl.6i:ì
Fy enaid, paid a llwfrhau 2.58

Fy enaid, paid ag ofni . . 576
Fy enaid, paid ag ofni .. 557
Fy enaid prudd inewn .. 143
Fy enaid sychedig i sydd. .1001
Fy enaid trist wrth gofio 959
Fy enaid, tua'r nef hed . . 353
^y ffydd sydd ynot Ti . . 418
Fy ffydd sy'n methu gwel'd 312
Fy ngobaith dan bobcroes 509
Fy ngobaith mewn trugar. 71
Fy ngolwg pan gyfodwyf . . 237
Fy ngrasol Argl. a fy Nuw 87
Fy ngrasol, nefol lôr . . 33
Fy ngweddi, dos i'r nef . . 51
Fy holl Sabiíothau yn . . 251
Fy Icsu mwy fydd. . . . 982
Fv lesu 'n iach a'm dwg . . 72
F'y llef 375
Fy Mugail da, mae'th laif G53
Fy Mugail, fy niwallu .. 62
Fy Mugail gii'ych, fy lesic 294
Pv mvwyd wyt fy Nuw .. 16
Fv N'uw, fy âddf. lesií . . 538
Fy Nuw, fy Nhad,fy Nef 306
Fy Nuw, yn holl beryglon 669
Fy pìiiol yina sydl yn .. 312
Fy rhan yw'r Óen fu farw 524
Fydd mawl dy blant yn . . 385

Ffarwel, bob peth yn y byd 734
Ffarwel fyd, a ffarwel . . 8.53

Ffarwel, gyfeillion aiiwvl 244
Fföed hoH'drafferthion '.

. 310
Ffordd a drefnwyd cyn . . 857
Fforddolion Seion, sy . . 444
Ffrydiau tawel, bj-w . . 955
Ffynon bur o ddwr a . . 695
Ffynon loyw darddodd . . 971

Emyn
Ffyrdd crefydd sydd yn .. 198

Gad im' brofi 'th nefol . . 100
Gad iin' dreulio foriaii .. 9.52

Gadim'dreulio 'mdyddiau 332
Gad imi, lesu, ddydd a . . 323
Gadawn y byd ar ol . . 441
Gair fy Nuw sydd oleu .. 870
Gair gweinidogaeth bywyd 265
Gair o'i enau sanctaidd . . 733
Galarwyr fuont fel nyni . . 96
Galwaf ar Dduw mewn .. 197
Gan fod y nòs yn agoshau 198
Gan hyny, Dad trugarog. . 359
Gan hyny, rhag tragwydd. 643
Gan i'r lesu drwy farw . . 807
Gan iti roi, ein nefol Ri . . 648
Gan 1wyr hyfrydwch, fenaid 146
Gelynion lawer mil . . 417
Gelynion rif ydail. . .. 452
Ger bron ei orsedd syrth. 142
Ger bron y drugareddfa . . 1.54

Ger bron yr orsedd làn . . 457
Ger bron yr orseddfainc . . 408
Glàn Ysbryd Duw ollyngir 621
Gobaith buro'm henaid . . 808
Gobaifh cyraii eitha'r . . 808
Gobaith yii) angar fenaid 290
Gobeithiwch ynddo, bawb 181
Goddiweddant wir lawen. 792
Gofynaf, O ba le y daeth . . 96
Gogoniant byth i'r anwyl 202
Grgoniant byth i'r Oen . . 450
Gogoniant fo, ar uchel gân 645
Gogoniant fo i Dduw . . 505
Gùgoniant i'r Tad a greodd 1021
Goìch fi oddi WTth fy mai 412
Golch ni 371
Golchwyd Magdalen yn . . 895
Goleua Di ein deall . . 68
Goleua hyn fy ffordd . . 629
Goleuni ddaeth ar byrth. . 253
Goleuni o bell a roddaist. .1021
Goleuni yw-gorthrecha'r. . 58
Gorchest benaf d-wyfol gar. 912
Gorchfygodd Crist bob . . 217
Gorchfygodd lesu un piyd. 202
Gorchfygodd uffern ddu . . 36
Gorfoledda, ddaear . . 879
Gorfoledda y ffyddloniaid 785
Gorfüleddu wnaf mewn . . 818
Gorfoleddwch hoU blant. . 902
Gorphenodd Ef y gwaith 36
Gorphenwyd ar Galfaria. . 12S
Gorphenwyd, clywchy gair 270
Gorphenwyd, darfu chwysu 115
Gorphenwyd, diwedd . . 115
Gorphenwyd, fe fu farw . . 115
Gorphenwyd-hedeg . . 255
Gorphenwyd, mae pob . .1031
Gorpheirwyd, inedd ein lesu 270
Gorphenwyd, medd . . 255
Gorphenwyd, mwy .. 2.5.5

Gorphenwyd, oedd yr olaf 115
Gorphenwyd, pwy ddywed 1C31
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Emyn
Gorphenwyd, tara\v>'d y ...1031

Gorphwysant mewn ded.. 205
Gorseddwyd Crist yn . . 645
Goruchel amcan arfaeth . . 109
Goruwch yr holl /ynyddau 201
Gorweddaf dan fy loes . . 414
Gosod babell yn ngwlad . . 951

Graig yr oesoedd, ynot Ti 731
Gras, gras 362
Gras, grns 361

Gras a gorona'r gwaith . . 1

Gras ddaeth a'n traed yn 1

Gras gyntaf drefnodd . . 1

Gras, Ó'r fath beraidd sain 1

Gras sydd ynot fel y mór. . 741
Gras y cyfamod hedd . . 498
Gristioii dyrcìia lafar lef. . 726
Gronyn bach o'th gariad 729
Grym dy lef a nerth dy . . 773
Grym i ymladd tra bo . . 8.39

Gwae fi, gwae fi fy mod . . 490
Gwaed 'sgrifenodd ar y . . 846
Gwaed y groes a ddygodd 807
Gwaed y groes sy'n codi . . 823
Gwaed yr Oen ar ben . . 769
Gwaith gorphenol lesu yw 723
Gwaith hyfryd iawn n inel. 240
Gwaith liyfryd yw clodfori 92
Gwaith rhyfedd oedd creu 250
Gwaredu mae dy oes o . . 673
Gwaredwr yn y preseb tlawd 165
Gwasgara'r tew gymylau. . 571

Gwawr, gwawr . . . . 368
Gweithia 'n rymus ar en. . . 946
Gwel ar y croesbren garw 613
Gwel Crist yn dyfod ar y 684
Gwel Ef yn ei ostyngeidd. 925
Gwel ei heuraidd byrth . . 853
Gwel,f'e.naid, o dy flaen . . 497
Gwelhoelionllymiondrwy 336
Giael mt'chlaw cymyl. .. 804
Gwely truan, gwel y tlawdl044
Gwel'd angeu'r groes .. 654
Gwel'd cleddyf cyfiawnder 1019
Gwelir lesii 'n ogoneddus 792
Gwelirmyrddo ryfeddodati 757
Gwelir pobloedd lawer . . 719
Gwelir teyrnas lesu mawr 719
Gwell imi gyfraith d'enau 248
Gweìl i mi nû pherlau . . 898
Gwell na deugmil o ang. 778
Giíjell na ìioHdrysor. llawr 738
Gwell yw i mi na'r bywyd 534
Gwella pawb 'r wyt Ti heb 727
Gwirddeiliaidteyrnas lesu 117
Gwir, gwir .

.'
. . . . 370

Gwirionedd dan ei enw . . 547
Gwisg ryfedd rad, a gwisg 672
Gwlad dda,hebwae-gwlad 679
Gwlado gyrhaedd tranc a'r 713
Gwlad pur ddedwyddwch 252
Gwlad ydj-w hon sy'n llifo 103
Gwledd, gwledd . . . . 36U
Gwna dy air fel cledd. . . 941
Qwna Uy Air yn lluse'rn lOil

Emyn
Gwna fi fel pren planedig 671
Gwna fi'n gyfoethog yn . . 303
Gwnafiyn wrol, nòsadydd 650
Gwna fi'r truan, fe! gwas. . 833
G wna'r anwar yn llariaidd 10.33

Gwnaed concmest ar . . 665
Gwnacth lesu berffaith .. 2
Gwnaethlesugymod llawn 12
Gwnaeth lesu Swpcr mawr 394
Gwnaeth mwyn Dywyiog 488
Gwnaeth waith y cymod. . 386
Gwnes addunedau fil .. 417
Gwrandawn ar air ei ras. . 493
Gwrandewch, y nefoedd . . 253
Giiirandewir gweddi 'r . . 5Û1
Gwregysa 'th gleddyf ar dy 88
Gwybyddwch mai Efe sy 239
Gwybyddwch mai Efe sy 212
Gwychsain.. .. .. 362
Gwynagwridog, hawddgar 701
Gwyn ei fyd y gwr ni . . 765
Gwyn fydei dinasyddion. . 186
Gwyn fyd y dyn a gred yn 189
Gwyn fyd y dynion fo . . 470
Gwyn fyd y rhai dilëodd . . 515
Gwyn fyd y rhai dile'st eu 2'^9

Gwyn fyd y rhai sydd .. 983
Gwyn fyd yr hyfryd awr . . 574
Gwyn fyd yr hyfryd awr . . 508
Gwyryfon sanctaidd yw . . 393

Haeddiant gen^'f fi nid . . 7.31

Haelioni'thras a'thgariad 62
Haläiwia 1051
Hardd lu 'r merthyri, sydd 134
Heb werthnacarian.d'ew. 174
Hed fel mellten burefengyl ÖÜ5
Heded yr efengyl fywiol . . 889
Heded yr efengyl hyfryd. . 905
Hedd a maddeuant sydd . . 26
Heddwch perffaith yw dy 348
Hediyw cododd Crist o'r 746
Heddyw mae 'n eiriol . .1035

Hen afon yr lorddonen . . 615
Hen agorwr beddau llygr. 936
Hen arweinydd pererinion 881
Henffych fereu cawn gyfar.1050

Hcnff'ych i enw lesu g'i.:iw 320

Henffych i'r hyfryd ddydi 483

Henffych i'r Sabboth hyfryd 251
Henuriaid giuych y >;ef . . 486
Hi'n gwared o gadwynau'r 121
Hiraethu 'r wyf ar lawer 85
Hoeliodd lesu 'r or.leinia. 871
Hoeliwyd yr Aberth . .1034

Hoff enw, fy ymguddfa .. 169
Hofî iawn yw'r lesu grasol 533
Holl addewidion Duw, a'i 85
HoII deyrnasoedd byd yn 798
HoU dduwiau y cenhed. . . 542
HoII elfenau natur . . 897
Hosana drwy y nefoedd .. 217
Hosana, dyma'r dydd . . 423
Hosana, haliliwia . . 618
H'wn ydyw'r dydd a . . 217

Emyn
Hwn yw'r Oen, ar ban . . 749
Hwn yw yr hyfryd foreu. . 253
Hwy'n credu ei air, a . . 231
Hyd hwbrau troellog byd 418
Hyfiyd' lais efengyl hedd 732
Hyfrydwch per i'r enaid . . 299
Hyllt y ddaear, rhwyga'r. . 897
Hyn fydd pan gasglo pawb 172
Hysbys wyt o'm hoU . . 796
Hysbj-su ini wnaeth . . 3

/ b'le''r û'i 'mofyn heddwch 351
/ Dad y trugareddau gvd 242
/ dy ein Duw t>an dd'weä. . 179
I Dduw y nef dyrch. fawl . . 1'75

I ddynol ryw, lachawd-wr. . 677
l enw'r lesii mawi- .. 446
I enyn ynom nefol dân . . 219
I fôr ofid suddodd Crisi 1.52

/ Frenin y goleuni glan . . 271
/ Frenin y ncfoedd tra'r . .1024
I fyny awn i fynydd Duw 204
I obaith bywiol cododd . . 63
I Seion wvch, Parad-wvs. . 2;i3

I Ti, O D"d. rhown fawl . . 266
/ Ti, O Dd y gweddai . . 187
/ Waredwr pecliadiiriaJd H6'i

I'r ardal hon ni ddaw . . 685
I'r Arglwydd cenwch lafar 239
I'r Argl.cen^^'ch lafarglod 212
I'r byd fe ddaeth Tywysog 60
I'r cryf mae'n ymborth . . 25:)

I'r Drindod heb wahán . . 18
I'r, gogledd, dwyrain, dè.. 443
I'r lan .362

l'r lan o'r bedd ein lesu . . 272
l'r nefol byrth ni ddaw . . 406
Tr ordinhad fedydd .. 216
I'r, rhai'n 365
Tr uitig ddoeth a bytüiol . . 199
I'th byrth â diolch gân . . 241
I'th byrth awn oU á llawen 343
lachawdwr arall gwn nid. . 3i4
Ia.chawdì,jr dyiiol r\-ü .. 410
lachawdwriaeth sydd yn. . 8.51

lachawdwriaeth yw fy . . 781
lawn i'r nef lawn dios y. . 769
lawn yn mhob duU, lawn 633
Iddo,Ef,ynHwna'ncarodd9'2l
lesu aitwyl, g'wrandofi .. 73

J

lesu Cyfaill f'eiiaid cu .. '741

lesu, cyiner fi yn dy gôl .. 707
lesu dijyrwch fenaid .. 75
lesu ei hunan yw . . . . 969
IeiU,fy anwylaf .. .. 976
lesu, gorphwys yn dy glwy 7.33

lesu,Icsu'r-wyt Ti'n ddigon 777
lesu, Uawnder mawr . . 934
lesH nid oes ond dy . . 834
íesu 'n uiiig yw fy. . .. 934
lesu, Ti a'n prynaist . . 690
lesu yn ei chwys a'i waed 712
Is nefoedd ni bu .. .. 980
lôr mawr y bydoedd fry .. 470
I'w blino ni ddaw . . .. 933



MYNEGAI I"R LLINELLAU CYNTAF o'r EMYNAU a'r PENILLION.

Emyn
JEHOFAH mawr yw Ef . . 8
ehofah yw, yn un a'i enw 675

Jerusalcin oreurog . . 552
jferusaleìu sydd fry . . 489

Llais hyfryd rhad ras ..1032

Llais mwyn y Bugail da. . 13

. Llama Argl.drosy bryniau 887
Llanmer ni ág ysbryri gwc. 930
Llawenhewch.fynyddoedd 879
Llawenydd fo'n Uani^ pob 995
Llawenydd gaf i'm henaid 286
Llawenydd mawrsy'n llifo 2^2

Llawer o rai fel myfi . . 727
Llawer teyrnas gyfyd . . G93
Llawn, llawn . . . . 368
Llawn haleliwia mwy . . 460
LUm n ofid, llawn o wae 1044

Lledant eu gwraidd mewn 184

Llef radlawn yw, a melus 632

Llefara wrthym air mewn 218
Llcfwch,gcnhadon Duw, o 318

Lleisiau 'r hoU gyfafnyd. . 688
Lle'n awr teyrnasa t'wyll. 246
Llewyrched pur olcuni'r nef 91

Llu dysglaer y ncf . . 1020
Lluoedd gwrdd y gelyn .. 694

Llwybr cwbl grocs i natur 962

Llwyddiant byth i Seion. . 814

Llwjddiant bythi'rBrenin 814
Llwyddiant i'r ifengyl .. 814

Llwyr noetha 'ih jwa,Iesu 349
Llyfr mawr y Farn a ddyg. 968
Llýwodraeth faith y byd. . 381

Mab Duw ymddangosodd 1003
Mab y dyn ddaiv mcwn . . 865
Mab y dyn yn ei ogoniant 977
Maddeuant sydddrwy'r ab. 247
Mae achos canu nùs a dydd 171

Mae addciíndion mchis . . 101

Mae afon bur a'i ffrydiau 263
Mae afon fawr a'i ffrydiau 70
Mae afonydd mawrion . . 809
Mae agoriadau ncf y nef. . 667
Mae angeu'r groes yn awr 59
Maeanogaethgrefi'rcaeth. 869
Mae arnaf cisiatt beunydd 1040
.Mae arnaf eisiau 'n wir . . 47

Mae arnaf eisiau 'th wyneb 67K
.Mae awel oer y bedd .. 499

Mae banerau'r nef yn .. 866
Mae bedydd mawr ein . . 527
M ac beiau duon dyn . . 4.56

.Mae bod yn fyw yn fawr. . 963
Mae Brenin nef ar fyr yn 273
Mae brodyr imi a thadau 6.sf)

Mac brodyr iini aeth yn . . 1()6

Maebywyd yma'n ddefnyn 554
Mae canu uchel amei waed 69
Mae cariad Crist uwclilaxv 183
Mae cariad yn ei wedd . . 446
Mae caru Mhrynwr inawr 448
Mae ceraint yn fy ngadacl 580
Mnc clywed netaydd ain y 107

Emyn
Mae Crist a'i w'radwydd. 545
Mae Crist yn bob peth i'r 319
Maecwmwlmawrodystion 535
Mae cymylau a thywylhuch 899
Mae dirmyg Crist a'i groes 200
Mae dirmyg Crist yn well 291
Mae Duw 'n cyinodi 'r byd 459
Mae Duw o'i phlaid, hi . . 640
Mae Duw yn effro i'nheis. 245
Mac Duw yn galw 'r i'cnct. 533
Mae Duw yn llond pob lle 449
MaeDuwyn noddfai'rsaint466
Mae dv enwmor ardderch. 777
Mae dy Ysbryd Di yn fyw. 834
Mac dyddiau griddfan . . 114
Mae Ef yn nyfnder nùs .. 391
Mae eglwys Dduw fcl dinas 186
Piíae eglwj-s Dduw \n gref 475
Mae eglwys Dduw yn sym. 540
Mae cglwys Icsu ar y sraig 280
Mac enw Crist i bawb o'i 181
Mae cnw lesu mawr yn .. 105
Mae cnw 'r addfwyn Oen 443
Mae f ' enaid yn llon . . 987
Mae f' enaidynhiraethu. . 5.53

Mae fy cnaid am gacl .. 816
Mae fy nghalon am ymad. 962
Mae fy nghalon brudd yn 804
Mue fy natur wedi llygru 838
Mae ffordd gyfreithlon . . 132
Mae ffrydiau' ngorfolcdd . .1014
Mae ffynon hyfryd Inwn . . 111
Mnc gelynian heddyw'n .. 708
Mae gras yn rhyw . . 234
Mae gwaredigaeth Seion 1037
Mne g'weddi'r ffydd fcl . . 245
Mae gweled gweddf '

. . 209
Mae gwlad o etifeddiaeth 84
Mac gwlad o wyiifyd pur 289
Mae gwerthfawrogrwydd. . 279
Mac ngolwg acw tua'r .. 98
Mae nghyfeillion adre'n . . 8.55

Mae nghyfeillion wedi . . 943
Mae hanes dyoddefiadau'r 94

Mae heddyw yn y nef . . 409
Mae hiraeth arnaf am y . . 1-57

Mae hiraeth yn fy . . . . 5.57

Mae holl deganau'r ddaear 118
Mae hon yn tarddu maes 23
Mae hyd a Ued ei gariad . . 183
Mae hynod rinwedd gwaed 173
Mae Icsíi Grist a'i nefol . . 180
Mae lesu Grist o'n hochr 268
Mae lesu 'n fawr ei fri . . 25
Mae lesu yn darparu . . 514
Mae imi yno Ddyddiwr .. 524
Macllais cfcuiiyl hcdd .. 431
Mae llais y neí yn galw . . 167
Mac lluucdd maiíh yn . . 441
Mae marw ar y ddaear . . 554
Mac inedd-wl ain y nefol fro 293
Mae ineddwl am yr oriau. . 664
Mae mil o filoedd maith . . 23
Mae 'mrodyr uwch y nen 51
Mae muriau hawddgar . . 552

Emyn
Mae myrddiynau o . . 791
Mae myrddiynau o'r rhai 763
Mae 'nymuniadau 'n hedeg 130
Mae ordinhadau Duw fel 209
Mae pawb or brodyr yno'n 106
Mae pererinion draw o'in. . 76
Mae pob creadur yn ei ryw 99
Mae pob dymuniad, a phob 116
Mae pob perffeithrw>-dd . . 263
Mae pyrth y ddinas . . 550
Mae pyrth y ncf o led y pen 83
Mae rhinwedd yn y dwyfol 471
Mae rhinwedd yn y gwaed 7
Mae rhyfeddodau mawr . . 279
Mae rhyfeddodau rify dail 295
Mac rhyw ddirgclwcli . . 274
Mae rliyw fyrdd 0. . .. 909
Mae rìiyw fyrdd o. . . . 910
Mac Salem heb ci llanw . . 558
Mae Scion ar ei thaith . . 400
Mac Seion wanyngriddfan 674
Mae Sciun wanyngriddfan 680
Mae sn morthwylion lesu 151
Mae síìin y clycìiau'n .. 526
Mae sn yr d a'r gwair. . 401
Mac sií'H y farn ddiwedd . . 563
Mae teyrnas Crist i lenwi 683
Mae torf aneirif fawr .. 410
Mae torf o waredigion . . 535
Mae tyrfa fawr heb ri' . . 424
Mae tyrfa fawr yn canu . .1043
Mae udgorn lubili. . . . 423
Mae un diwmod \n dy d 302
Mae wcitliinu dew gymyl 583
Maewynebiachawdwriaeth 128
Mae yma drugareddau'n . . 66
Mae ynddo 'i hunandrysor 120
Mae yn ei glwyfau drysor 661
Maeyneihaeddiant bethau 100
Mae yn Seion hawddgar. . 692
Mae yno bawb ar newydd 634
Mae yno dorf ddirif . . 8
Mae yna dorf luosog lân. . 325
Mae'ich>nteddau'nheirdd 713
Mae 'm dymuniadau i gyd 440
Iilac 'in gobaith, cr yn waii 49
Mae 'in rhedfa ìs y rhô i . . 509
Mae 'n achub hyd yreithaf 618
Mae 'nawrynhwyr, a'rnòs 653
Mae'nbarnu'r .. ..90
Mae 'ii bryd i gaeth. Babel .585

Mae'n bryd i lawenhaa .. 420
Mae 'n cynyg croesaw i ti 112
Mae 'n Frenin 'nawr ar . . 117
Mae 'n fwy na Ilon'd y nef 284
Mae 'n fynych^yn fy enaid 595
Mae 'n flVnon agored heb 994
Mae 'n hýfiyd mcddwl . . 129
Mae 'n lloiuly nefocdd, llond 623
Mae'nmarchogargymylau 284
Mae'n nefoedd ary ddaear 521
Mae 'n olud maith mewn 2ö2
Mae'n parotoi trigfanau. . 646
.Mae 'n rhaid i'r anian . . 555
Mae'nrhoi bywyd ac .'. 779



MYNEGAI i'r LLINELLAU CYNTAF O'R EMYNAU A'R PENILLION.

Emyn
Mae 'n uwch na moliant . . 170
Mae 'n weddus ini gofio . . 260
Maent hwy'n rhyfeddu 'r 76
Maent wedi dianc draw . . 461
Maent wedi hedeg fry . . 461
Mae 'r addewidion rhad . . 400
Mae 'r afon fawr gerllaw 499
Mae'rafon hon yn rhanu 2.32

Mae'r amser hyfrydyn nes. 254
Mae 'r A rgl. lesu trosom . . 519
Mae 'r bedydd osododd yn 1027
Mae'r beddrod tywj-11 .. 93
Mae 'r Brenin WTth ei fodd 394
Mae'r Breninyn y blaen. . 436
Mae 'r cread oil fel telyn. . 95
Mae 'r ddaear yn cilio . .1013
Mae'r ddedw\-dd dyrfa lân 393
Mae'r ddyledwedi ei thalu 618
Mae 'r etifeddion ar y \\z.\vt 63
Mae 'r geni'n Methl'ém . . 519
Mae 'r greadigaeth jaith . . 430
Mae'r gwaed a redodd ar 173
Mae 'r gwj-ntoedd yn fy ngh. l02
Mae 'r hyd, a'r Ued, a'r dyf. 183
Mae 'r iachaiudwriaeth fel 51
Mae'riachawdwriaethrad 20
Mae 'r lesti inawr yn ìnadd. 523
Mae 'r lesu 'n ìiyfryd i'w 646
Mae 'r lubil dragwj-ddol. .1025

Mae 'r manna wedi ei gael 50
Mae'r nefoedd faith uwch. 9
Mae 'r Oen a'i dyrfa gu . . 393
Mae 'r Oen fu ar Galfaria 1039
Mae 'r orsedd fawr yn awT 83
Mae 'r t>-svyllwch yn gwas. 853
Mae 'r udgorn arian mawT 394
Mae'r udgorn mawT yn.. 677
Mae 'r wledd yn barod, O 174
Maes o law bydd torf anei. 971
Maeth a bywyd i'n heneid. 752
Marchog lesu yn llwydd. . . 885
Mawr, mawr . . . . 370
MawT, mawr . . . . 361
Mawr oedd lesu 'n nhrag. 750
Mawr yw 'r lesu yn ei ber. 750
MawT yw'r lesuyn ei swy. 750
Mawryw 'th diriondeb nef. 287
Mawr yw yr Arglwydd lôr 464
Megj'sffrwj-thlawnbren yn 765
Meluscofio 'r boreu rh^-fedd 975
Melus fydd y fwyn gyfeill. 792
Melus iawn j-w cân o fol. 975
Melus niewn anialwch dyrys 934
Melus odiaeth yw ei hedd. 973
Melus ydyw y myfyrdod . . 975
Melusach nag yw diliau . . 75
Merch Seion ryw ddydd . . 985
Merthyron-ce%vri 'r ffj-dd. . 490
Messiah gaed, dacth ini'n F. 60
Mewn bywyd mae . . . . 249
Mewn cariad boed i ninau 94
Mewn cyfyngder eithaf . . 833
Mewngalarneumewnhedd 24
Mewngobaithgorfoleddwch 56
Mewn gofid invm a galar 282

Emyn
Mewn gostyngeiddrwjdd 498
Mewn gwasgfeuon ac . . .874

Mewn gwlado fythol hedd 462
Mewn mor o ryfeddodau. . 526
Mewn ofnau'r w\'f, a braw 30
Mcwn 'stonnydd o hob rhyw 408
Mewn trallod at bwy'r âf 449
Mewn t'wyllwch dudew'r 32S
Mcwn niideb trigwn ynddo 24:3

Mhen oesoedd rif y tywod 173
Mi áf at borth y nef . . 451
Mi â.f at Grist er bodfy mai 142
Mi âfyn mlaen, o nerth i. . 72
Mi af trwy fyddinoedd .. 753
Michwenychwn'nawTgael 916
Mi dafìa 'maich i lawr yn 59
Mi debygaf clywaf heddyw 885
Mi deithia'r anial trwy . . 512
Mi drof fy ngwj-neb tua'r 25S
Mi ddeuat, Argl. tua'th d 227
Mi gana' ain waed yr Ocn 44
Mi garaf Dduw'rtrugaredd 577
Mi garaf Grist o hyd . . 439
Mi glywaf, lesu, 'th lais 1055
Mi glywais am yr lawn . . 378
Mi glywais gynt fod lesu 570
Mi glywais lais yr Icsu'n 163
Mi godais i fyny fy llaw . . 992
Mi grwyd'rais dr\vy .. 653
Mi Iyna'n dawel WTth dy 322
Mi nesaf atat eto'n nes .. 195
Mi orweddais dan dy aden 851
Mi waeddaf yn y storom 137
Mi welaf afonbur.. .. 23
Mi welaf dyrfa lon . . 7
Mi welaf fyrdd dan sêl .. 45
Mi welaffyrddyrochr .. 664
.V! 'welaf ffyuon ìawn o . . 167
Mi welaf íe mewn marwol 61
Mi welaf noddfa glyd . . 4
Mi welaf oleu'r haul . . 437
Mi welaf wìad uwchlaw y 252
Mi welaf yn ei fy%vyd .. 522
Mi welaf yn medydd fy . .1015
Mi wela'r cwniwl du .. 473
Mi wela'r hyfryd wlad . . 8
Mi wela'r tir trwy ffydd . . 472
Mi -wn fodfy Mhryirwr . .1002
Mi wyraf weithiau ar y dde 145
Minau bellach a obeithiaf 754
Minau bellach orfoleddaf. . 8S5
Minau blygaf yn grynedig 796
Minau'r g\vaela' o. . .. 772
Molianaf byth yr anwyl Oen 238
Moliant by th i'r Drindod ân 726
Moliant i Eneiniog ne' . . 722
Molianii Duw sydìi hyfryd 105
Molianwn a dyrchafwn Ef 286
Molianwn cin Gwaredwr. . 110
Molianwn enw lesu mawr 93
Molianwnlôr, can's hyfryd 286
Molienir Ef o oes i oes .. 62t
Molienwch yrA rgl. Efeyw 1026
Molir Trindod byth mewn 820
Molwch yr A rglwydd . .1058

Emyn
Molwn Di, ein Ceidwad . . 900
Mor agos ambell waith . . 43
Morberaidd i'r crcdadyn. . 169
Mor deg, mor gu, fy Nuw 479
Mor deg yw 'th bebyli Di. . 192
Mor deiiwng yw'r Oen .. 984
Mor ddedwydd, dded. yw. . 479
Mor ddedwydd fydd y'bore 522
Mor ddedw} ddyw' r pererin 631
Mor ddedwi dd yw y dyrfa 89
Mor fyr yw oesoedd maith 453
Mor gyfnewidiol yw .. 467
Mor hardd, mor deg, mor 302
Mor hawdd yw ufyddhau . . 492
Morhawddgarynei BersonlSO
Mor hyfryd cael un dvdd o 2.50

Mor ogoneddus, Argì.Dd. 178
Mor ogoneddusfyddy saint 206
Mor werthfawr yw dy air. . 208
Mor werthfawr yw y gair 86
Morwerthfawr ydywbrein. 533
Mw}' gwerthfa\\T imi y\v. . 413
Mwy rhyfedd > c>"fia\vnder 548
Mwy yw fy mhleser, mwy 316
Mwy'r clod, a mwy yr enw 548
Mwynhâd o'i ras maddeu. 277
Myh am hvn ddiolchaf . . 587
Myfiyw'r Adgyfodiad .. 213
Myfi 'r Hwn wyf Alpha . . 992

Myfi'r pechadur pena' . .1039
Myn'd a wnaf dan godi'm 711
Mynegfys lòr, hi ddengys 58

Na âd ar aswy nac aF dde 102
Na âd im' edrych yma a . . 343
Na ddigied neb o'r plant. . 402
Na ddoed gwael WTthddry. 740
Na enwer enw ond Hwn. . 134
Na farna Dd. â'th reswm. . 109
Na foed enaid is y rhùd . . 736
Na foed i ddim gael dwyn 295
Na foed im' feddwl ddydd 663
Na foed i'th drugareddau 619
Na fvdd Argl. fel pererin. . 936
Na yled teulu Duw . . 3.S4

Nac wjlwn mwy ar òl . . 389
N'ad fi adeiladu'n ysgafn 772
Nawr anfon eirchion aml 83
Nawr boddlon wyf, can's 301
Nawr dechreuwn fywiol . . 716
Nawr mi glywa'r gair . . 754
Neb a gredo yn lesu Grist 703
Nefyw i'm hcnaid yn .. 277
Nesmyn'd i blith ydorfsy 20'7

Nes treulio oesoedd maith 360
Nesâumae'rdded\\'yddawr 15
Nesâu mae'r hyfryd ddydd 457
Nesawn mewn cariad 'nawT 326
Nesewch, nesewch . . 230
Nei , os ehedeg wnawn . . 377
Newyddbythafyddeuhan. 764
Newyddion brafaddaeth .. 268
hewyddion da sy'n catl eu 634
Ni awn ar ól yr lesu . . 539
Ni bydd yno dywallt . .1053



MYNEG^I I'R LLINELLAU CYNTAF O'R EMYNAU A'R PENILLIÜN.

Emyn
Ni bydd yno gofio beiau . . 832
Ni chaiff fod eisieu byth 57
Ni chant na phla,na phoeii 46'3

Ni cheisiaf loches ond dy 274
Ni choUodd neb o'r dydd 433
Ni cholhv}'d g^vaed y groes 441

Ni chyrhaedd awel angeu 554
Ni ddaeth un haint ,. 619
Niddaw 367
Ni ciäaw 'ngyfcillioii . . 327
Ni ddichon nef y nefoedd 176
Ni ddiffydd cariad rhad . . 454
Nifeitdafary ddaearfawr 120
Nifcddaf neb fel lesH .. 537
Ni gawsom y Cyfaill . .1028
Ni gawsom y giverthfawr 1012
Ni newid ddim er gweled 183
Ni pìiery anial inaitìi .. 390
Ni phery ddim yn hir . . 473
Niraid iddynt ymladdmwy 725
Ni raid wrth lewyrch . . 686
Ni roddodd cledd fath .. 633
Ni roddwn fyny r Beibl . . 168
Ni sy'n trin y meusydd . . 688
Ni thal pleserau'r byd . . 410
Ni theimlir yno unrhyw . . 106
A't throf fy wyneb byth yn 118
Ni wela etifeddion hedd. . 373
Ni welir mo'nynt mwy . . 461
Ni v,e\ÌT un o honynt . . 536
Ni welir un yn Ilesg . . 436
Ni weloäd llygad dyn eriocd 661
Ni wrthyd neb a ddaw .. 40
Nid brenin braw yw . . 271
Nid Brenin Israel yw yn 230
Nid er mwyn anrhydedd. . 689
Nid fel ymdeithydd, Argl. 678
Ni'd fy llafur, nid fy nghur 7.31

Nid i í;ondemniQ dynolryuj 300
Nid llai y sawl wy'n garu 649
Nid oedd gan natur rym. . 503
Nid oeddyn ngallu'r nef. . 465
NiUocs 373
Nidoesadeilado waithdyn 176
Nid oes debyg iddo Ef , . 717
Nid oesdrwy'r nef, na'r .. 572
Nid oes, heb ollwnggwaed 223
Nid oes drysor, nid oes . . 791
Nid oes fan odaiiy nefoedd 790
Nid oes genyfond dy hunan 940
Nidoes gwrthddrych ar y 969
Nid ocs heb ollwng gtuaed 223
Nid ocs noddfa mcwn . . 809
Nid oes o'r hardd gyfeill. . 909
Nid oes ond dy ras yn unig 796
Nid oes yno ddiwedd canu 820
Nid ofnaf mwy,mae'r lesu 232
Nid ofnaf neb pan fyddi Di 678
Nid wyfyn chwcnycli .. 639
Nid wy'n ceisio gfinfy Nuw 729
Nid wy'nceisioger dy fron 730
Nid yw blinderau 'r saint i 291
Nid yw ngorphwysfa yn y 143
Nid yw orchest imi 'n awr 717
Nid yw pechodaudua'r byd 65
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Nid yw y hyd a'i bethau . . 564
Nidyiü y ddaear faiur i gyd 649
Nid yw y greadigaeth faith 651
Nis gall angylion ncf y nef 658
Nis gall angylion pur v ncf 100
Nis gall holl hyfrydwch . . 935
Nis gall meithder ffordd. . 850
Nis gall un o'r stormydd. . 771
Nisgallydocth angylionda 633
Nis gallai 'rholl foroedd. .1025
Nis gallodd aiigeu dii . . 388
Nis teimloddnebond Ef ei 6.58

Ni'th ollyngaf Di.fy Nuw 728
Noddfa arall, gwn nid oes 741

O ADDFWYNlesugadim'fod 649
agor fy llygaid i weled. .1017

O angcu, pa U mae dy . .1013
am dafodaufil mcwit . . 87

O am deimlo 'th gariad . . 958
O am fedru gwir ddyrchafu 778
O am ffydd i ffoi at lesu . . 842
O ain gael d'od yn nes . . 27
O am gael ffydd i edrych. . 602
O am gael ffydd i ymlid . . 289
O am gael golwg newydd. . 595
O ain lechu yn y clwyfau 790
O ain nerth i dreulio 'in . . 942

ain nerth i ddilyn lesu. . 802
O am nerth i rodio beun.. .1048
O am obaith gwynfydedig 808
O am yfed yma beunydd. . 965
O am ysbryd gostyngedig 974
O ain ysbryd i wcdäio . . 774
O anadla ar yr esgyrn . . 775
O anfeidrol rymy cariad. . 882
O aiifon Di yr Ysbrydglän 149
O anllygrcdig ddinas . .1041
O Arglwydd ! arwain fi'n 218
O Arglwydd! clyw fy llcf 40
OA rglwydd da ! dy iwybra u 269
O Arglwydd! datigosini. . 541
O A rglwydd ! dsrbyn Di.. 11
O A rglwydd ! doed dy . . 246
O Arglwydd! dyrcha .. 614
O Arglwydd! dyro awel.. .546

O Arglwydd ! dyro Di dy. . 220
O Arglwydd ! dyro ini'n . . 219
O A rghüydd ! dyro'n awr 397
O Arglwydd I dyro olwg- . . 607
O Arglwydd Ddiiw ! bydd 225
O ArglwyddDduw ! bywha 256
O .' Arglwydd Ddiiw lehofa 598
O! ArglwyddDduw .. 602
O A rglwydd Ddtiw! 'r Hwn 218
O A rglwydd Ddiiw ! tucdda &1S
A rglwydd Dduw ! Tydi 641

O Arglwydd Ddiiw y llu. 221
O Arghuydd Dduw y llii. 612
O A rglwydd Dduw y nef 176
O Argìwydd ! fel y'th . . 591
O Arglwydd ! galw eto . . 558
ü Argiwydd lorl anfeidrol 655
O Arglwydd ! rho dy allH 124
O Arglwydd rho i mi . . 538
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O Arglwydd ! trugarhâ . . 412
O Arglwydd ! yma cofiwn 591
O .' aros gyda mi, y mae'n 678
O .' aros gyda ni . . . . 31
O .' arwaiii fi i'tli nefol . . 342
O ! arwainfi 'rhyd Ilwybrau 342
O .' arwain fy cnaid i'r ..1018
O! arwain trwy 'r. . .. 650
O! atal fy ngelynion câs. . 650
O ! awn yn mlaen yn wrol 540
O blentyn y nefocdd paìiain 1029
O bob hyfrydwch nàs a dydd 288
O ! boed fy ngeiriau oll . . 9
O ! boed i'th Ysbryd, lòr ! 476
O boed maddeuant rhad . . 38
O ! boed i'r gras anísidrol 354
O .' hoed y gras oedd yn ei 223

! Brynwr mawr y byd ! 410
O ! brysia, Arglwydd ! mwy 55
O ! cadw f ' enaid ar bob tu 248
O ! cân, fy enaid ! mwy . . 413
O .' cau fy Ilygaid rhag im' 121
O .' cenwch fawl i Brynwr 230
O .' cenwch fawl i lirynwr 231
O .' cenwch fawl i Dduw. . 18
O .' cenwch faul i'rArglw. 542
O c'od, fy enaid cii . . .. 445
O! cofia, f'enaid ! mwy.. 477
O ! cofia fi ger bron y 'íad 332

cyfod ferch Seion, a gwel 998
O! cymerfeddiantcyflawn 176
O .' Cìiwythed yr aweloii. . 593
O dal dy groes o flaen fy . . 678
O daii donau yr lorddoncii 906
O dan dyaden dawel bur. . 75
O dan dy gysgod dwyfol . . 356
O danygrocs'rwy'iigridd. 603
O dan y groes yn mlaen yr 291
O darfydded imi garu . . 840
O .' deffro, deffro, gwisg dy 219
O deued trigolion y ddacar 1008
O deuwch, O deuwch i'r 1018
O ! deuwch, gwelwch, chwi. 67
O ! dewch, a plirynwch win 174
O ! dewch i freichiau lesu 318
O! dewchi'rdyfroeddbywy 459
O ! dewch i'r dyfroedd . . 174
O .' diülch ain efengyl . . 528
O ! diolch am Gyfryngwr 543
O ! doed preswylwyr nef y 65
O .' doed teyr-nasoedd byii 88
O drag^iyd'dol graig yr oes. 806
O dragwyddol iachawdwr. 8.58

O! dwgypellgenhedloedd 340
O ! dyma drysor mawr a. . 300
O ! dyma un, dywedwçh 276
O dystewch derfysglyd dOH 837
O .' dyma 'r Arclioffeiriad 520
O .' dyrfafawr ysbrydol .. 536
O ! ddarlun byw, sylweddol 556
O! ddedwydddeuln'rnefol 171
O Dduw ! bydd ini inegis 281
O Dduw ! dod imi ffydd . . 38-)

O Dduw ! dod imi Ic . . 3í

O Ddttw ! dysg iiiii rodio 1038
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O Dduw ! mor oeraidd . . 156
O Dduw ! pa beth a dalwn 92
O Dduw ! pwyfdfel Tydi 413
O Dduw ! rho . . 510
O Dduw ! rho im' dy hedd 508
O Dduw ! rho imi aden . . 96
O Dduw ! rho galon new. 549
O Díii.îc / rho im' dy Ysb. 573
O Däuxí> ! rho oln'g new . 553
O ddydd i ddydd caf nerth 119
í; ddydd i ddydd, o awr i 335
O ddyfiider llygredigaeth 159
O ddyfnderoedd annhr. . . 861
O edrych, Arglwydd ! 'nawr 332
O'estyn eto i barhau . . 221
O ! e\vch i'w bvrth â . . 239
O / /fliHÍ ei ganad Ef ! .. 402
O ! Farnwr cyfiawn . . 628
O ! f'enaid anwvl dvrcha'th 153
O f enaid ! gwel '.

. . . 602
O ! f enaid ! nac . . . . 2.50

O fewn dy babell y bydd . . 228
O fewn dy gaerau . . 179
O fewn i'r anial dyrys . . 316
O fewn y porthladd tawel 104
O flaen ei gerbyd dysglaer 272
O fìaeii goneddfainc lòr y 348
O flaen y fainc rhaid sefyll 582
O foreuddydd y briodas . . 914
O ! Fienm nef a daear .. 68
O frvniau Caersalem ceir 1014
O l'ugail Israel dwg . . 2S3
O Fugail yr Israel a'u . .1006
O fy enaid c'o'd dy olwg . . 926
O fy enaid dring i fyny . . 950
O fy enaid dyma'rUwybr. . 925
O fy enaid gwel E'n soddi 925
O fy enaid nac anngìiofui 770
O fy enaid sylweddola .. 925
O fy lacltaii'dwr gwertli . . 229
O fy lesu bendigedig . . 931
O fy lesu'r meddyg da . . 727
O fy Nuw, a'm tirion Argl 955

O fyrddiwn rhyfeddodau'r 331

O tîrydiau r afon yfant . . 89

O ft'ynon fawr ei rhin . . 440

O ffvnon glir haelioni'r nef 113

O üalfaria daeth fy hedd. . 697

O gariad anfeidrol at ddyn 995

O gariad.O gar.anfeid. t'!lÜ25

O gariad, O gariad mor . . 989

O gtnadwri hyfryd . . 513

O godiad hyd fachlud. . . 638

O graig yr lachawdwriaeth 567

O Greenland oer fynyddig 531

O Gristion, er dy bla . . 389

O Gristion gwan, paid . . 341

O groes i groes, odon i don 3:!5

O ! gwel o'i fron ar Galfari 336

O gwelwch genhedloedd. . 991

O ! gweìwch, ptofiüch mor 211

O ! g\vna i'm cariad inau'n 352

O i gwrando weddi'r .. 38

O ! gwyn ei "byd y d> rfa . . 622

O gyd gladdiad . . . . 793
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O GyfaiU pechaduriaid ! . . 334
O gyfiawnder pur . . . . 937
O ! henffych ddinas ddys. . 550
O hcnffych i Fab Dafydd 532
O herwj-dd da yw'r . . 212
O ! hoelia'm meddwl . . 257
O holl weithredoedd nef . . 297
O hon yr f gronynau'r . . 113
O ! hyfryd ardal ddedwydd 552
O lachawdwr pechaduriaid 938
O ! h>fryd, hyfryd, fydd y 656

laclia'.udwriaeth gadarn 516
O lachawdwriaeth ! hanfod 112
O ! lachawdwTÌaeth rad . . 456
O lachawdwriaeth ! siriol 121

lacìiaic'dwriaeth wiw !. . 28
O lesu byw ! lachawdwr. . 637
Olesu! Ceidwadmawr .. 140
O lesu ! cymer d'allu . . 155
O lesu ! fy Ngwaredwr . . 355
O /«1/ / Ffrynd cystuddiol 148
O lesii mawr ! pwy ond .. 651

O lesu mawr ! rho'th . . 322
O lesu mawr ! y Meddyg. . 257
O lesu ! para'r un . . . . 495
O lesu ! pwy all beidio . . 538
O Icsu ! 'r Archoffeiriad . . 352
Olesu! 'r cyfaill goreu .. 648
O Icsu ! 'rffordd i'r nef . . 32
O lesu ! tyr'd yn glau . . 411
O lesu ! t>-wys ni bob . . 243
O lesu ! 'm nerth a'm nawdd 47
O lesu ! 'n iacìinwdwriiieth 611

O i'th ras mor fawT fy nyl 920
O lafur ei enaid y gwel .. 988
OHlanwed lachawdwriaeth 622

llcfara. addfwyn lesu . . 935
O / maddeu 'mai, a chliria'n 138
O ! maddeu'r holl . . . . 354
O ! moler Ef am wisgo . . 662
O mor ddedwydd ei . . 787
O/ mor ddedwydd meibion 735
O! mor ddeniadol yw ei. . 113
O ! mor ddiogel, ac mor. . 877
0/ mor fawr ac uchel yw 744

O mor felus a fydd g\vledda 782
O mor feius yw'r efengyl . . 869
O mor gyfiawn ym dy . . 918
O mor hoff yw cwmni'r . . 929
O morwertltfawr yw'r gair 918
O na allwn garu'r lesu . . 969
O na allwn, tra fawn byw 747
O na bai cystuddiau f' . . 845
O na bai fy mìten yii ddyfr. 964
O na bai'r cariad dwyfol ryw 156
O na bawn gyd'a h\vy . . 7

O tia byddai cariad lesii . . 916
O na c'hawn fyncd fry ..399
O na chawn i olwg hyfryd 973
O na ddeuai'r dyddiau ded. 776
O na foed gras a fewn y nef 350
O na folianem enw Duw. . 269
O na threuliaswn yn ddi . . 264
O nefol addfi.yn Oeit . . 434

O nerth i nerth, o daith i 335
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O nerth i nerth yr ant . . 470
O nertha finau i edrych . . 76
O iiewyddioiimeliisodiaeth 793
O nifei dy braidd gad im' 1006
O paid a'i chadw'n hir . . 397
O pa mor wynfydedig fydd 206
O pryn y gwir, fy enaid . . 214
OPwy! 371.;

/ Pwy,ondIesu,estynlaw 329
O / Pwy yw ìion sy'n dod 640
O ! ras, didrai, diderfyn . . 516
0/ rhoddwch fawli Frenin 90

rh-wyga'r teiu gymyi. . . 965
O ! rhwyga'r tew gymj'Iau 328
O ! rhwyma fi wrth byst dy 101
O rwyinau angeu caeth . . 438

: ryfedd nerth y cadarn 97
sanctciddiafenaid,Argt.ii3'!

O Seion ! canmol di . . 18
O 'sgrifena'n eglur, eglur 846
O / trowch i'r amddiffynfa 574
O! trugarhâ, fy lesucu I. . 141

/ tyit 371
O / iyr'd i ben ddedwyddaf 350
O/ tyr'dyn mlaen,fy enaid 333
0/ Tyred,Arglwyddmawr 404
O ! tywys fi â'th 'i'sbryd . . 227
O / wele dyrfa lon . . . . 15
O ! wele'r wawr . . . . 68:!

O wynfydedig ddedwjdd. . 6:-ì7

O ! Ysbryd pur, nefolaidd 590
O / Ysbiyd Sancteiddiolaf 590
Offrwm wnaeth ei Fab ei 72U
O! ysbrydoedd perflaith. . 713
O'i íym arteithiol gur . . 503
O'i ras fe'n carodd cyn ein 110
O'm da fy hun 'dwy'n enwi 359
O'm hing y gelwais ar . . 197
O'in pcn i'in traed . . 681
O'm pen i'm traed'r wy'n 119
O'n blaen ein Ceidwad cu 469
O'r diluw dwfn i fyny daeth 152
O'r diwedd daetli y boreu 569
O'r dtwedd daeth yr awr 409
O'r drugareddfawragefais 945
O'r dyfnder arno Ef . . 477
O'r dyfnder du i'r lan y daeth 640
O r graig fe naddwyd allan 151
O'r gwynfyd hwn ces inau 631
O / 'riachawd'wriacthfawr 278
O'r maiih oletini ma'wr !. . 484
O'r nef fe ddaeth llef ddis. 632
O ! 'r olwg gu lesmeiriol 146
O / 'r ol-wg synfa-wr welaf 15G

I 'r tir dymunol ! tyríid .551

O'r trysorau anchwiliti^iwg 817
O'th fewnmaef' Arghvydd 489
O'tìt flaen, Ddtiw i'rwy'n 570
O'th flaen,yruchd Ddti-w ! 19
O'th nawdd y dawydoniau 190
Oddiar ei orsedd yn y nef 205
Oddi wrth y bai gwaredu 165
Oes, oes 374
01 traed ein lesu ffyddlon 539
Oleuni claer, dod im' dy . . 666
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Or.d beth yw natur eang . . 298
Ond cymaint oedd tosturi 300
Ond gobaith f ' enaid gwan 40
Ond iachawdwriaeth yw. . 430
Ond mae'r amser bron a . . 855
Ond O ! y gogoniant, a'r 9'J7

Ond pan y gwelwj-f draw 395
Ond Tydi wyt darian i mi 851
Ondunigobaithf'enaidyw 290
ünd wele 'i Fab ar bren y 223
Ond wrth roi 'i Fab i . . 92
Ond yn dy allu mawr . . 411
Ond yn ei gyfraith lân . . 9
Ondynrhod'feyddanfeidrol 269
Oni ddarfu iti, Arglwydd 890
Ordeiniodd lesu 'r bedydd 518
Onichel Frenin nef a ìlawr 135
Onichel Frcniniief allawr 237
Os aetìi yr lesu gwiw . . 455
Os caj breswylio byth . . 439
Os creffi ar anwiredd, lòn 159
Os deiiaf drwy'r anialwch 579
Os edrych wnaf i'rdwyrain 122
Os gwelir fi, bechadur . . 579
üs is fy nghán na'r . . 2y5
üs mwy yw'r galar nag . . .S5

Os ocsblinderauimi 'nstùr 635
Os rhaid goddefar fy nhaith 705
Osrhaidgwahanunawram 634
Os rhaid iddo gario'rgroes 702
Üs rhaid wrnehii 'r a/cii. . 966
Os rhaid yf'ed dyfroedd . . 972
Os rhaid ymdrechu dro . . 53
Os rhodiaf yn dy ffyrdd . . 411
Os tonau ddaw, a gwynt. 290
Os trwyfiloedd gystuddiauH'òü
Os wyf heb rym i ddim sy 119
Os yäwyf waelfy llun,a'm 119
Os ydyw 'r Oen fu farw'n 79
Os yn y byd deffrown . . 377
Os yn y pair rhaid imi fod 203
Os vw 'n gofidian yn y byd 224
Os yw'r lorddonen gerth 400

Pa beth a welaist ynof fi. . 355
Pa beth ywangeu i'r saint ? 389
Pa beth yw dyn, abwydyn 237
Pa beth yw'r ofnau hyn . . 414
Pa bryd y caf tì dirio draw 146
Pa bryd y daw y dydd . . 398
Pa dafod, neu pa ddawn . . 446
Pa ddawn sydd yn y Duwdod331
Pa Ddiiiíi yn inhlitJi y .. 515
Pa enaid sydd na una'n awr 639
Fafeddwl,pa' madrodd,pa 993
Fafodd y beiddiafyn fy oes 291
Pa fwyaf gawn o wres y . . 224
Pa le 374
Pa le dechrenaf ganu .. 525
Pa le, pa fodd dechrcu af. . 543
Paganiaid pob gwlad . . 988
Paham na chawn i ddechreu 130
Paham y beiaf ddim . . 465
Pahain y sefi draw .. .398

l'aham, paham yr ofnaf . . 153
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Paham yr ofnaf lu . . . . 425
Paham yr ofnaf lu. . .. 510
Paham yr ofna'i 'r afon . . 615
Paham yr wylwn am .. 309
Paid ag ofni ber yw 'r . . 853
Pa'm carai 'r byd a'i . . .3.39

Pa'in 'r ofnaf ddii gymyl. . 666
Pa'm 'r ofna 'm heimid . . 454
Pa'm 'r ofnwyf mwy rhag 679
Pa-m yr wyli Seion dlawd 716
Pa'm y g;eilw'r Brenin . . 868
Pan adeilader Seion wych 172
Pan adnabyddwyf laith y 314
Pan af i ben fy nhaith . . 504
Pan af i dref, i'r hyfryd . . 676
Pan agorwyd temí Duw . . 709
Pan allwyf ddweyd mai Ti 294
Panarddiffygioganydaith 129
Pan ballo fìafrau pawb a'u 162
Pan bo golud a medd. . . 822
Pan b'wyf yn ardal. angeu 822
Pan bwy'n myned trwy'r. . 824
Pan bwy'n wynebu angeu 339
Pan byddo fy ngelynion .. 572
Pan byddwy'n rhodio'r . . 330
Pan del fy Nuw a'i awr i. . 353
Pan ddae'th y Mab o'i fodd 25
Pan ddaw 'n gelynion cas 31

Pan ddaw y saint yn rhydd 493
Pan ddel cysgodau 'r hwyr .344

Pan ddel temtasíwn gref 391
Pan ddel tymhestloedd . . 177
Pan ddelo 'r holl saint . . 984
Pan ddelo 'r pererinion . . 514
Panddelo'r plant ynnghyd 402
Pan ddelo 'r saint i'r lan. . 160
Pan ddelo 'r seintiau adref 127
Pan ddwg ei blant yn . . 18
Pan egyr pyrth marwolaeth 564
Pan elo'th air ar led . . 495
Pan elych drwy'r . . . . 625
Pan fo dyfroedd oer . . 830
Pan fo golud a meddianau 822
Pan fo gwrthddrychau' r . . 136
Pan fo 'stormydd' mawr yn 952
Pan fo tonau poen a blin. 768
Pan fo'in hcnaid fwyaf .. 967
Pan fo'r pererin ar ei daith 95
Pan fo'th wawdwyT coll. . . 968
Pan fwvf ar suddo is ydon 338
Pan fyd'di'n cuddio'th . . 2.S8

Pan fyddo fenaid yn y . . 181
Pan fddo'n ffydd yn mron 340
Pan fyddo Seinai danllyd 564
Pan fyddwy'n teimlo bod. . 294
Pan gaffwyf wel'd ei nefol 314
Pan geir y defaid crwydrol 283
Pan genir udgorn Duw . . 384
Pan gesglir dynol ryw . . 29
Pan gesglir perlau'r . . 166
Pan godai Mab y Dyn . . 478
Pan gododd Mab Duw . . 984
Pan grymodd Icsu ei ben. . .36

Pan gryno seiliau'r byd . . 453
Pan losgo'r ddaearlawr .. 438
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Pan oedd euogrwydd . . 607
Pan oeddym ni mewn . .1059
Pan rana Mab y dyn . . 29
Pan rodiwyf ddyfíryn . . 62
Pan rwygo'r llen yn ddwy 43
Pan syclio'r moroedd . . 74
Pan welwn yno'th anwyl. . 302
Pan wna nós gorthrymder 703
Pan y cyrhaeddaf draw . . 10
Pan y cyrhaeddom Salem 309
Pan y' dychwelaist Ti . . 398
Pan ym curir gan y . . 975
Pan ymweli â'n calonau . . 976
Pan yn gwynebu ymch. . . 158
Pan yn ymchwydd yr . . 874
Parod yw i wneyd ei gart. 782
Pe byddai fy ngolwg yn ..1009
Pe cawn y ddaear gron . . 14
Pe gwywai'r ddaear fawr 306
Pe medd'wn aiir Peru . . 14
Pe syrthiai braisg. . . . 189
Petreiglai 'rbryniau maith 466
Pechadur ajìan yw fy . . 961
Pecìiadur lí'yf a redodd . . 577
Pechadur wyf, da gwyr fy 332
Pechadur wyf ! rai welaf. . 570
Pechadur wyf, O . . .. 571
Pedair mil a saith ugein. . 764
Peraidd ganodd s.ér y bor 801
Per arogla'i meusydd . . 787
Peraiogli mae fy nardus. . 963
Pererin llesg a Ilaith . . 51
Pererin wyf ar daith .. 55
Pererin wyfinewn anial dir 313
Pererin wyfinewn anial dir 157
Pererin wyf yn mhell o'm 342
Pererinwyf, yn teithio .. 600
Pererin wy'n y byd . . 53
Plana'r egwyddorion . . 837
Plant ydyin eto dan ein .. 84
P'Ie gweìir cariad fel . . 12
P'le mae 'r hen a'wdoii . . 955
Pob awr o oedi i'enctyd . . lOí^

Pob da-iin 369
Pob gras sydd yn yr eglwys 322
Pobgwèn o'th wynebsiriol 288
Pob Uwyth ac iaith, hil . . 73
Pob perchen anadl, yn . . 134
Pob peth ar v bwrdd sy'n. . 751
Pob peth sy'h diuey.dfod . . 298
Poen a Ilawenydd dan y . . 235
Pren pur ybywyd blanwyd 519
Preswÿlfa grcf yi^ Diiw . . 453
Preswylfa hardd y Brenin i32
Prif destyn holl ganiadau 173
Pryd hau a medi geir o hyd 113
Pryd hau a medi roddodd 133
Pryd hyn pereiddia Duw. . 221
Pwy all fesur maint ei gar 910
Pwy bynag gredo yn Mab 318
P'wy draetha'r fath . . 2<ì
Pwy ddeil fy mhen i'r lan 27
Pwy ddichon ddwcyd, tnnr Isi)

Pwyfel Iehofa,ein Duwni 6.38

Pwy gwyna idilynt ìiií'y .. 461
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Emyn
Pwy 'm cyiial ar y rhiwiau 356
Pwy 011d lesu viaa.'r . . 662
Pwy, pwy a brofodd flas . . 426
Puiy rydd i'in falm Gilead 584
Picy sy ar du yr A rgl. . . 6S9
Pwy wasgara fy amheuon 849
Pwy welaf fel f Anwyìyd 534
Pwy welaf o Edom yn dod '.i92

Pwy wrendy gyn fy enaid 276
Pwyydyw'rBreninenwog? 272
Pw>- jw ? Mae hwn a'i . . 346
Pwyyw? Mae'n hoffei.. 346
Pwy yw ? Mae'r bryniau'n 346
l'wy yw ? ilae hona'ibron 347
Pwyj-w? Mae'n brwydro'n 347
Pwy yw? y frwj'dr droes 347
Pwy yw'r biin bcrerin acw 922
Pii'3' yw'r dyrfa ddysglaer 725
Pwys ein hanwireddau . . 856
Pwyso'r boreu ar fy . . 931

Rhagbodrhywbechodcudd 41
Rhag maglau temtasiynau 110
Rhagluniaeth dj-ner . . 269
Rhagluniaeth fawT y nef. . 72
Rhagluniaetìi fawr y nef. . 381
Rhagom,fik^'yr lesu! ..693
Rhagori mae ei ch>nvTain 302
Rhaid imi gael pob gras . . 229
Rhaid imi gael rhj'Ay faint 657
Rhaidoeddi Eneiniogneu 714
Rhinweddau mawr eiwaed 468
Rho brolì grym dy gariad 545
Rhodrachefn i miorfoledd 818
Rho fw}fw\- imi o ddoniau 648
Rho glj-wed eto 'th hyf. lais 6.53

Rho gymhorth i dygaru. . 614
Rho gymhorth i ryfela . . 608
Rho g\-mhorth i weddio'. . 599
Rho imi arwydd cryf ac . . 771
Rho imi'r fraint o'th wel'd 251
Rho im' O Dd. trwy fywiol 31
Rho in' bob awr o'n hoes 302
Rho ini heddN-w'th fendith 185
Rho ini'th wèl'd, O Frenin 225
Rho ireidd-dra gwlith dy 752
Rhonerthirodioerdyglod 124
Rhooleuni,rhoddoethineb 828
Rho'r delyn euraidd 5-n fy 76
Rho yno wel'd fy ffordd . . 377
Rhoddedteulu Seionfloedd 715
Rhoddwn bvth i'r Tri yn 722
Rhoddwn fa'wl i Dduw . . 908
Rhoed boddlonrwj'dd tr\vy 726
Rhoed i Grist yn etifedd... 798
Rho'f fy nhroed y fan a. . 931
Rhoist eto'r flwyddyn hon 11
Rìioisi yn fy nghalon . . 358
Rhosyn Saron, teca'i . . 737
Rhosjn Saron y\v ei enw 786
Rhoijch fawl i'n Hargl . . 3
Rhowch iddo aberth . . 542
Rhwng nef a daear . .1034
'R Hwn sydd ar yr orsedd 725
'í? Hwn sy'n gyru'r inellt i 887

Emyn
'R Hwn sy'n gyru'r melit i 936
Rhy wan . . . . . . 375
Rhyfedd gariad Duw at . . 911
Rhyfedd na buaswn nawr 705
Rhyfedd oeddi'rOendi fai 247
Rhyfedd yw i Dduw erioed 705
Rh'yfedda hyd a lled . . 387
Rhÿfeddod a ber>-'n . .1017
Rhyfeddod heb heneiddio 591
RhyfeddodiAlphaacOm. 1012
Rhyfeddodoedd y cariad. . 560

! Rhyfeddodauannghjmarol 912
Rhyfeddol ac aneirifyw . . 311
Rhyfeddol gwel'd Scion yn 1001
Rhyfeddol yw gweled rhai 1001
Rhyfeddu ei ogoniant . . 511
Rhyfeddu'r \vyî na welai . . 260
Rhyfcddwn gariad ma-wr 42
Rh\'AV afon a gaed . . 982
Rhj'w dorf na ddichon neb 486

j

'Rhywddarlunywoboenau 216
Rhyw ffynon rinweddol .. 994
Rhj'w ftynon trugareddau 116
Rhyw Iew\'rch trwy 'r cym. 310
Rhyw noswaith yn vr ardd 498
Rhyw wlcdd ardde'rchog. . 326
Roedd gweled lesu 'n . . 659
Rol crwjdro 'mhlith t\-m. 310
Rol cyrhaeddcaerau Salem 85
Rol d'wedyd, " Gweddus " 216
Rol edrych ar ol edrych. . 584
Rol gorphen ar ei boenus 77
Rol gorphen ar ei waith. . 387
Rol mdrw Brenin hedd . . 478
Rol rhoddi 'n Harglwydd 383
Rol tirio yn ddiogei i'r . .10.32

Rol treulio oesoedd rif y 170
Rwyf am gael profi dan. . 293
R-wyf finau 'n tynu fyny 551
Rwj'f finau yn d>'muno . . 101
Rwj'f weithiau 'n ofni . . 324
Rwyfyma bron a llwfrìiau 650
Rwyfyma dan y tonau . . 586
Rwyfyma 'n wael fy ngw. 500
R\v\f \'n caru'r pererin . . 821
Rwjf yn dechreu teimlo. . 872
Rwyf, yno, WTth fy. modd 447
Rwy 'n blino, eisieu gwcl'd 657
Rwy 'n darllen bod angyl. 551
Rwy 'n dy garu, Ddweda'i 860
Rwy 'n dyfod fel >t wyf 378 1

Rwy'n edrychdrosy bryn. 147
'

Rwy 'n gaìlii canu ambell 285
Rwy 'n gwel'd mai trengu 414 \

Rwy 'n gwelcd bob dydd. . 978 1

Rwy 'n gweled, trwy fy . . 50
Rwy 'n gweledyn y bedydd 518
Rwy 'n inorio tua chartre 102

|

Rwy 'n teimlo 'modyn llesg 324 '

Ruy'n teitìúotrwy'ranial. 550
|

Rwy 'n tynu tuag ochr y 1007
R-wyt Ti hyd,fy Arglw. 141

Saif brenhiniaeth fawr . . 859
Saif eu traed ar oesol graig 735

Emyìj
Saifhebsigloyndragwydd. 859
Sefydlog fyddo'm brj-d . . 30
Seraphiaid nef pob un a'i 73
Sòn am aur, a són am . . 799
Sòn am ei enw mawr . . 432
Són am goncwest Calfari 714
Sn ei gamrau leinw . .1054
S\fled iechyd, sj-f. bj'wyd. . 901
Symudodd lesu 'r goU. . .1036

Tad mawr y greadigaeth 131
Tad tragwj'ddol j-w ei enw 801
Taened gweinidogion byw. 783
Talodd Crist anfeidol lawn 732
Tan dy gysgod,graigyroes. 836
Tan faich gofidiau 'r byd. . 463
Tarawant yn gytun . . 15
Tcg wawriodd arnom ddydd 421
Tegwch hardd ei wjneb 717
Teilwng j-w'r lesu mawr . . 80
Teilwng j-w'r Oen j'w'n 80
Teilwng yw jt Oen a ladd. 921
Teithio 'rwyf fynyddau . . 707
Teithio 'r wyftrwy ddyrys 847
Teyrnasa, lesu tnawr . . 487
Teyrnased drwy 'r efengyi 117
Tej'rnased hj'frj'd hedd . . 487
Teyrnasu mae jn awr . . 483
Ti 'achubaist fyrdd . . 760
Ti achubaist y rhai . . 944
Ti. Arglwydd ! ydwyt oll. . 116
Ti, Arglwydd! yw fy rhan 507
Ti dy hunan all fy nghadw 8.S7

Ti dy hunait, lesu mawr. . fol
Ti dj' hunan j-no'n Frenin 845
Ti, Dduw ! a garaf ; ynot 197
Ti elli'm cánu, er mor ddu 1.38

Ti, Farnwr byw a meirw SSS
Ti gei'm cynai dan bob . . 7'29

Ti gei'r enw a'r anrhjdedd 753
Ti gei wel'd dy hen . . 950
Ti, lcsu, Brcnin ncf . . 30
Ti, lesu'r Hwn a hoeliwj'd 605
Ti'm ceraist â thragwjddol 669
Ti, O Dduw

,
folianwn . . 688

Ti wnei'r hjn fo yn dy firyd 7.37

Ti wyddost am fy mhla . . 38
Ti wj''n 'mofjn, Argi. . . 848
Ti \v'vt felus faeth y galon 976
Ti, j n unig, O fy Nuw . . 727
Ti, jr Hwn mae uftern . . 742
Tir Hwn wrandewi .. 796
Ti yw'r unig feddyg rhâd . . 727
Todded gwres athrawiaeth 941
Tosturi dwyfol fawr . . 25
Tra bw\'n tynu egwan ffun 731
Tra byddo bj'wj-d- yn fy . . 329
Tra byddo nef a'i gwawl. . 37
Tra byddwj-f yn y rhyfel . . 576
Tra byddwy'n' teithio yma .307

Tra caffw\'f rodio'r ddaear 303
Tra deil j' fraich 280

Tra dyrcha'r saint eu cân 407
Tra yn y dyrys anial dir . . 164
Tragwyddol fraich.. ..189
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Lmyn
Tragwyädol gariad Tri yi. 207
Tragwyddol glod i'r . . 5.30

Trefn â holl ddoethineb . . 714
Troes fy ngolwg yn fy nag. 923
Troii- atat gyflawnder . . 998
Troir awelon glyn.

.

.. 804
Trowch, bt-chadtiriaid trist 482
Troií'ch, gwelu'ch i gyd . . 981
Trugaredd a ddyg o dir . .1010

Trugaredd a gwirionedd . . 543
Trugaredd, fA rglwydd !.. 220
Trugaredd, hedd, a gras . . 488
Trugaredd rad o'i fynwes 207
Trugaredd sy'n galw y . .1010

Trugarog, ac yn llawn . . 22
Trugarog iawn a graslawn 673
Trugarog wyt, O A rg!ivydd 266
Trwy aberth mawr y groes 17

Trwy allu a daioni Duw . . 263
Trwy angeu Crist daeth . . 127
Trwy ddinas Diiw, rlted . . 686
Trwy ddirgel ffyrdd mae. . 109
Trwy fíirwoiaeth Crist .. 739
Trwy fedydd'r wy'n . . 236
Trwy Grist c'i werthfawr 429
Trwy'r byd y bo sòn . . 980
Trwy'r groes y daeth . . 603
Trwy'r tir a'r raòr . . 199
Trwy wybod yr Ysgrythyr 275
Trwy y niwl a'r tew . . 832
Trwy y cysgodau etidd .. 396
Tiwyddi hi dedwyddwch . . 721
Trysorwyd gras, rhyw . . 677
Tu draw i augeu du . . 29
Tu draw i augeu du a'r . . 289
Tu draw i'r afon ddu . . 384
Tr yn y nós, Ti imi sydd 325
T'wyllwch ymdaenodd . .1034
Tybygwn, pe b'ai 'nhread 114
Tydi fo'm cymhorth parod 101
Tj-di, fy Nuw, dy hun . . 507
Tydt, fy Nttw, Tydi i gyd 316
Tydi fy Nuw yw nhrysor. . 629
Tydi, O Dd. wyt Dad pob 647
Tydi 'r Hwn wrendy . . 643
Tydi sy'n rhoddi 'r Ysbryd 648
Tydi yn marw! minau 'n 139
Tyf ynobobrhywffrwythau 146
Tylawd a noeth, gresynus 325
Tynodd Icsu goiyn angeu 758
Tynwn ddyfroedd wrth eiii 876
Tyr'd lesu, tyr'd yn awr 501
Tyr'd lesti yn dy gariad . . 630
Tyr'd fyny 'or aniaìwcli . . 867
T^r'd sbryd sanctaidd . . 145
'lyr'd Ysbrydyraddewid. . 338
TyredArgl a'r amseroedd 771
Tyred Argl. fy sancteiddydd 838
Tyred Argl. i'n cyfarfod . . 841
Tyredffynon gras a .. 920
Tyred Geidwad cyffredino! 800
Tyred Ysbryd G!ân . . 831
Tyred Ysbryd yr addewid 946
Tywallta arnom Ysbryd . . 630
Tywalltwyd y ffrydlif . .1031

Tywys ni, O lesu
Emyn
.. 694

Uchel seinied dynol ryw .. 714
Uchelderau mawr ei . . 973
Udgenwch, -weision Dtiw. . 481
Ufydd-dod teulu 'r ffydd . . 492
Un aberth mwy n,id oes . . 512
Un anllygredig ydyw hi . . 63
Unarcìi a erchais arDduw Yìl
Un corph, un Ysbryd sydd 476
Un fyddin hardd, dan . . 262
Un fyddin sydd gan Frenin 243
Un hunanfodol ydoedd Ef 623
Un olwg ar yr lesu . . 560
Un olwg hoff a lienw 'm. . 666
Un teulu ydyw ynddo Ef 262
Un waitii am bytìi oedd . . 588
Un ydyw 'r eglwys oll . . 476
Uned pawb yn ddi wahân 724
Unwaitìi eto rhaid ym .. 826
Unwaith gwelaist fi'n fy. . 728
Untuaiihhwytiaisary .. 954
Unwn oll mewn llawen . . 720
Uwch poh rhyw gariad is 67
Uwchaf Frenin, trwy 'th 968
Uwch, uwch o hyd yw sain 6
Uwch y don gwel Éf yn . . 815

Waredwr ma-wr y hyd .. 492
Wedi bod ynhir gyd deith. 855
Wedi cael eu gynau'n . .1052
Wedidianc uwch gelynion 855
Wedi Ilwyr dalu .. ..1035
Wedi'r nos am hirfaith .. 780
Wedi 'stormydd geirwon 768
Wedi teithio trwy'r anial. 794
Wel.bellach awn yn mlaen 409
Wcl, dyina oedfa newydd 599
Wel, dyma'r cariad sydd. . 655
Wel, dyma'r Ceidwad . . 34
Wel, dyma'r CyfaiII goreu C65
Wel, dyma'r newydd da . . 46
Wel, dyma wledd arbenig 601
Wel, fenaid, weithian c'od 268
Wel, gorfoleddwn mwy . . 491
Wele cawsom y Messia . . 749
Wele f' Argl. sydd mewn 748
Wele fi fy Nhad .. ..865
Wele foroedd o fendithion 813
Weie gadarn sylfaenSeion 877
Wele ganwyd y Mcssia . . 788
Weie íesu maivr ei .. 902
Wele lesu'r pen rhyfelwr 893
Wele, mae Uygaid yr holl 196
Wele mor ddatonus . . 692
Wele inor ddaionus ydyw 752
We!e Seinai a Chaifaria 892
Wcle, wrtfi y drwsyn curo 782
Wtle 'ii dyfod ar y cwmwl 785
Welt'n sejyli rhwng . . 786
Wele'r Barnwr mawr . . 897
Wele'r dydd yn gwawrio 719
Wele'r ddyled wedi . . 758
Wele'r enw mawT. . . . 788
Wele'r gronyn gwenith . . 770

Emyn
Weic'r Itafan, wele'r . . 914
Weie'r Oen ar fynydd . . 764
Wrth brofi grym ei gariad 721
Wrthdeiinlogrvmfv l!v'4. 608
Wtth deiinlo llesgedd f'en. 267
Wrth deithio drwy gysgo. 110
Wrth dy orscdd 'rwyf . . 810
Wrth ddisgyn at y dr . . 496
Wrth edrych ar y nefoedd 199
Wrth edrych yr y sail .. 465
Wrth cdrych, lesu, ardv. . 235
Wrth feddwl am y gwacd 502
Wrth feddwl am y wlad . . 50
Wrth gofio grym y dr . . 395
Wrth gofio 'i riddfanau . .1004

Wrth nerth ei daran cryna 284
Wrth orphwys ar yr lawn 380
Wrìh orsedd gras caf . . 150
Wrth orsedd y lehofah . . 241
Wrth rydio 'r hen lorddon. 160
Wrth suddo yn y dyfrllyd 152
Wrth sn ei draedmynydd. 97
Wrth wel'd advn diymgel. 863
Wrth weled y fyddin . . 992
Wyntoedd, ewch â'r newy. 687
Wyt wyn a g\vridog . . 294

Y BLAENFFRWYTH ydyw Ef 491
Y bryniau teg a'r meusydd 286
Y Bugai! inwYn, o'r nef . . 676
y byd gorfoléddcd, teyrn. 102.3

Y clod, y nerth, a'r enw . . 525
Y corph fu dan yr hoelion 139
Y cwpan chwerw iawn . . 392
Y cwpan chwerw Ilawn . . 502
Y cymod a wnaed . . . . 981
Y cynar wlaw, a'r maeth. 178
Y cysur i gyd .

.

. . 978
Y Diiw sy'n liywydd fry . . 52
Y dydd aeth hcibio wciih. 616
Y flwyddyn hon a wnaed 307
Y fratch fii'n holiti'r mor 4-52

Y fuddugoliaeth fawT a . . 645
Y ffynon agoricyd ar . .1022

Y gair gorphenwyd yw . . 403
Y gareg a dor-wyd o'r . .1011

Y geiriau oll i gyd. . . . 416
Y graig nas gall gelynion 567
Y graig yw'm noddfa dawel 592
Y groes . . . . . . 367
Y gwaed, y gwaed a egyr 529
Y gwaed, y gwaed a lifoäd 529
Y gwan mae'n gryfhau . . 986
Y gwir fel gwregys ar bob 214
Y gwir rydd gysur dan y . . 214
Y Gwiw Orchfygwr ! gwel. 271
Y Gwrfti ar Gaifaria . . 561
Y lân Ysgrythyr llythyr . . 275
Y Ilen . . . . . . 367
Y mae aroglau pur ei ras 118
Y mae byv\yd glàn yr lesu 906
Y mae g.irphwysfa'n ol i'r 250
Y mae g%vedd dy wyneb . . 777
Y mac g\\Tes y dydd . . 803
Y mae hafusrwdd pawb 297
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Emvn
Y mae llw-j'brau eî . . 802
Y mae maddeuant gyda thi 159
Y mae'r dydiiiau'n dod .. 700
Y mae'r oriaii yn fy .. 948
Y viae Sinai hcddyw .. 891
Y mae syclud arfy .. 803
Y tnae'tosiuri fel y môr .. 160
Y mae trysoraií gras ., 433
Y mae Un mfchlain pawb 850
Y man bo't Ti, boed . . 194
Y man lle'r wyf yn irigo 597
Y Meichiau aeth yn rhydd 47'"'

Y nef a fynega'i gyfiawn. 1023
Y nef y\v'r man mae lesu 2.52

Y nòs sydd \n nesâu . . 31
Y nosifciíhuiii liirion sy . . 709
Y pererinion gynt. . .. Itî-j

Y Person mwyaf pur . . 428
Y rhni a blannyd yn nli 184
Y rhai, er teithio dan y . . 2Û-3

Y rhai odan dy gysgod lón 184
Y rhai, yn berffaith lân . . 2
Y rhai'n . . . . . . 365
Y Sabboih,—gtvyl nefolaidd 250
Y Sabboth, hyfryd yl y\v 240
Y saint sydd hawddgar ger 286
Y saint, un niwed byth ni lU'.l

Y tir dyiniinol, peraidd^ .. 620
y waredigol äorf o saiitt. . 162
Yfodd gwpan cliwerw . . 856
Yma codaf Ebeneser, gras 920
Yma rhedo'm mj-fjrdodau 870
Ymadael'yydym, A rgl. cii ! 305
Ymado wnaf â'r babell .. 609
Ymbwysa, fenaid, ar ei . . 97
Ymdeithio'r wyf mewn . . 148
Ymdeithio'rym wrih arch 103
YradeithwjT yd^-m yma . . 597
Ymddangos h'eddyw yn ein 140
Ymddiried ynot wnaf . . 32
Ymddiried ynot lesii .. 824
Ymddygleisia yn y canol. . 767
Ymgartrefed fy serchiadau 799
Ymgrymed pawb i lawr . . 4.34

YmgrymwH oll yn nghyd 321
Ymg>nhvrfai'r meddwl . . 714
Ymladd á gweddio . . 829
Ymlawenhâf yn Nuw .. 435
Ymleda tcyrnas gras .. 6
Ymlochesaf yn ei glwyf . . 915
Yn angcu'r groes yn .. 530
Yn awr, cyhoedder hedd. . 458
Yn awT, f\- enaid clyw . . 419
Yn awyr iach ei groes . . 469
Yn beraidd seiniaf glod .. 10
Yn dy law fv an-w-sl lesu 881
Yn dj haeddiant .'. ..934
Yn dy waith y mae . . 917

Emyn
Yn amlwg yn y cór . . 490
Yn Eden, cofiaf hyny .. 644
Yn ei alluog law . . . . 463
Yn foreii, Argt. clywi'm .. 227
5';; fíordd d'orchmymon . . 248
Yn Gctliseinane a Chalf... 636
Ynglod i'th enwsanct. Di 222
Yn nghanold%\-ysberyglon 135
Yn nghanol ei arteithiau 223
Yn nghanol gorthyindcrau 617
Yn nglianol pob irallodion 340
Yn nghanol terf\-sg blin a 649
Yn ngoleii pur y sanctaidd 125
Yn ngoleu'r trydydd dydd 386
Yn ngorthrymderait'r daith 391
Yn nghroes yr lesu .. 200
Yn Jsräeliad gwir . . . . 41
Yn Ue newyn du, ac eisiau 759
Vn lle'r pechadur,cl\vyf\vyd643
Yn lluddedig a newynog. . 766
Yn llwythog dan ofidiau'r 310
Vn llydan gwnewchy ffordd 272
Yn marwolaeth Crist, yr 710
Yn medydd hynod lesu . . 659
Vn mha le y ceir, er chwil. 850
V;! mhle, inewn dyrys fyd 37
Vn mhlith y dorf . . 518
Yn mhob drj-lliedig galon 611
Yn mlaen chwi filwyr . . 540
Yn mlaen mae'r sain yn . . 6
V'n nes i'n cartref fry . . 444
Vn niwedd taith yr anial. . 208
l')! noeth, yn dlawd, yn. . 334
Yn Nuw fy nghalon . . 240
Yn Nuw ymddiried'r wy' 480
Vn Nuw ymlawenhawn . . 401

Vn Nuw jT ymddiriedaf . . 583
Yn nyfnder dr a thân . . 404
Yn nyfnder pob rhyw . . 316
Yn nyfnder pob rhjny loes 429
Vn oi d'addewid fawr ci . . 149
Yn ül ei rasol ordiiihâd . . 139
Vn ol y drefn fendigaid . . 518
Yn rawnwin ar y groes . . 380
Yn Seion mae cyfraiih . .1009

Yn uchel aed dv enw mawr 225
Yn wir fefydd'hon ..985
Yn wir ! yn wir ! medd . . 213
Yn wresog dyrchwii fawl 175
Yn wresogìtnwn ollyn awr 99
Yn wyneb uffern ddu . . 500
Yn y bylchaumwyafcyfyng 789
Yn y eyfyngderau ìnwyitf 7S9
Yn y dyfroedd mawr a'r . . 940

Yn y d'dinas ddysglaer . . 691
Yn y ffwrnes danllyd . . 848
Yn y fTwTnes danllyd . . 848

Yn y ffynon hon agor . . 828

Emyn
Yn y Gaersalem newydd. .1042
Yn y llwch, Waredwr hael 743
Yn y llwch yr wyf yn . . 968
Yn y tj'wyll anial dir . . 738
Yn ymchwydd yr lorddon. 309 ,

Yn ymyl croer, fy Arglwydd 200
Yn ym_\l distr\-w cefaist fi 195
Yh yr ardd dan bwys ein. . 856
Yn yr lorddonen ddofn . . 408
Yn yr lorddonen ddu . . 39 '

Yn ystlys lesu mawr . . 4
Ynddi tardd ffynonau . . 804
Ynddo 'i hunan mae yn . . 701
Yno caf dd\Tchafu. . . . 966
Yno caf fi ddechreu . . 860
Yno caf fi ddweyd yn . . 794
Yno caf fi weled lesu . . 852
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